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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar 'm, (9/53) ve 
(9/62) ve 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Mansur 
Ulusoy'un da (9/63) sayılı soruşturmalarla ilgili 
hazırlık komisyonlarından çekildiklerine, dair, 
önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yedi Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyelikler seçimlerinin birlikte yapılması 
ve oyların ayranının bir komisyon tarafından 
yapılması hususları onaylanarak seçim yapıldı 

ise de, ayrım sonunda çoğunluğun sağlanama
dığı, seçimlerin gelecek birleşimde tekrarlana
cağı, bildirildi. 

Birleşime saat 16.10 da son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Afyon Karahisar 
Âhf Şohoğlu Mehmet Göbekli 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, Hileli tarım ilâçlariyle mücadele konu
sunda, Anayasa ve kanun hükümlerini yerine ge
tirmediği iddiasiyle Başbakan Sayın Süleyman 

Demirel ile Ticaret ve Tarım Bakanları hakların
da Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/64) (S. Sayısı : 64) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya MilletveMli), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars Milletvekili) 

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik toplantısının 3 ncü birleşimini açıyorum.. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

(Cumhuriyet Senatosu Üyesi Selâhattin 
Acar'dan (başlanarak yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Karma Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımız 
ile birlikte gerekli çoğunluğumuz vardır; gö
rüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlığın T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık komisyonları hakkındaki maruzatı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bugün
kü gündemin birinci maddesinde «Başkanlığın 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık komisyonları 
hakkındaki maruzatı» diye bir madde yer al
maktadır. Maruzatımız gündemin daha sonraki 
maddelerinde yer alan 2, 4, 5, 6 ve 8 numaralı 
maddelerdeki komisyonlar ile ilgilidir. 

Yüce Heyetinizin her halde hatırlıyacağı 
üzere, T. B. M. M. Birleşik toplantısının 13 Ka
sım 1968 Çarşamba günkü birinci bMeşiminde 
aynı komisyonlar hakkında maruzatta bulun
muş ve Yüce Heyetin bu konu üzerindeki ka
rarını istirham etmiştik. 

O günkü mâruzâtımızın özeti şu idi: Teşkil 
edilen bu hazırlık soruşturma komisyonları 
Başkanlıkça ve Başkanlığın emri ile komisyon 
sekreteri tarafından yapılan müteaddit davet
lere rağmen toplanarak Başkan, sözcü ve kâ
tiplerini seçememişlerdir. Bu durum karşısında 
biz 13 Kasım 1968 tarihli birleşimde bu ko
misyonların münfesih addedilmesini ve yerine 
yenilerinin seçilmesini Yüce Heyetinize tek
lif ettik. Ancak, yapılan görüşmelerin sonun
da Yüksek Heyetliniz bu görüşe iltifat etmedi 
ve komisyonlara yeniden birer aylık süre ta
nıdı. Bu kararınız üzerine bir defa re'sen Baş
kanlıkça, bir defa Başkan'rn emri ile komisyon 
görevlisi tarafından komisyon üyelerine tek
rar davetiye, tebligat gönderilerek toplanmaları 
ve (başkan ve sözcülerini seçmeleri istendiği 

halde, bu komisyonlar bugüne kadar tekrar 
başkan, sözcü ve kâtiplerini seçememişlerdir. 

Biz, Başkanlık olarak 13 Kasım 1968 tarihli 
Çarşamba günkü birinci T. B. M. M. Birleşik 
toplantısında bu komisyonların münfesih ad
dedilmesini Yüce Heyetinize arz ve teklif ©der
ken şu gerekçeden hareket etmiştik : 

Birleşik Toplantı İçtüzüğü'nün 14 ncü mad
desinin 7 nci fıkrası; «Komisyon incelemeleri
ni 30 gün içinde tamamlıyamıyorsa gerekçesini 
belirterek Grenel Kurul'dan bu sürenin uzatıl
masını dıstiyebilir. Bu süre 30 günden fazla 
uzatılamaz.» hükmünü ihtiva etmektedir. Bi
naenaleyh; süre uzatılması için behemehal ko
misyonun bir talebi olması gerekir. Halbuki, 
bu komisyonlar böyle bir talepte bulunmu
yorlardı, bulunmalarına imkân yoktu. Çünkü, 
henüz başkan, sözcü ve kâtiplerini seçmemiş-
lerdi. Ayrıca, şayet bu komisyonlar başkan, 
sözcü ve kâtiplerini seçmiş olabilseler, muh
temelen bir mazeret veya haber bildirmeksizin 
dört toplantı üst üste gehniyen üyelerin müs
tafi addedilmeleri gerektiği yolunda bir müra
caatta bulunacaklardır. Ancak, yine başkan, 
sözcü ve kâtiplerini seçememiş olmalarından 
dolayı ıbunu dahi bildiremez durumdaydılar. 
Binaenaleyh; bu durumda Başkanlık, bir ko
misyonların fiilen dağılmış, infisah etmiş ad
dedilmeleri lâzımgeldiği kanısı ile Yüce Huzu
runuza geldi. Arz ettiğim gibi 13 Kasım 1968 
tarihli birleşimde bu görüş iltifat görmedi, ka
bul edilmedi ve komisyonlara yeniden süre ta
nındı. 
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Şimdi, 13 Kasım Çarşamba günkü birle
şimde tanımış olduğunuz süre 12 Ocak 1969 
tarihinde, yani dört gün sonra bitmektedir. Du
rumu bu şekilde açıkladıktan sonra bu konu 
üzerinde Yüce Heyetinizin kararını ve sayın 
üyelerin kıymetli fikirlerini alarak, bir neti
ceye, bir sonuca varmak durumundayız. 

Başkanlığın görüşü tıpkı 13 Kasım 1968 ta
rihli birleşimde arz ettiğimiz gibi, bu komis
yonların münfesih addedilerek yerine yenile
rinin seçilmesi yolundadır. Binaenaleyh; yapı
lacak müzakerelerin de intizamını ve mümkün 
olduğu kadar kısa bri süre içinde sonuçlandı
rılmasını teminen bu teklifin müzakere konu
su olmasını arz ve istirham ediyoruz. Bir usul 
müzakeresi yaparak Başkanlığın bu görüşünün 
lehinde iki, aleyhinde iki arkadaşa söz vere
ceğim. 

Sayın Arsan, sizin söz talebiniz arz ettiğim 
Başkanlık teklifinin lehinde midir, aleyhinde 
midir? 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı Milletve
kili) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Aleyhindesiniz, siz. 
Başka söz istiyen var mı efendim? 
YAŞAR AK AL (Samsun Milletvekili) — 

Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Aka!, lehinde. 
Sayın Sedat Akay, sizin efendim? 
SEDAT AKAY (Kocaeli Milletvekili) — 

Lehinde, 

BAŞKAN — Sayın Sedat Akay, lehinde. 
Sayın Uğrasızoğlu, sizin? 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak Milletve

kili) — Lehinde. 
BAŞKAN — Efendim, lehinde iki arkadaş 

istedi, fakat yazayım, Sayın Uğrasızoğlu. BelM 
vaz geçerler. 

Sayın Yaşar Akal, buyurun bu teklifin le
hinde. 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — 
Sayın Başkan sayın arkadaşlarım; bundan ev
velki celseyi hatırlıyorum. Bütün arkadaş
lar komisyonların çalışmaları konusunda şikâ
yetlerini açıkça söylediler. Şimdi, Sayın Baş-
kan'ın da açıkladığına göre ayın 12 sinde ve
rilen süre dolacaktır. Halbuki, komisyona seç
miş bulunduğumuz arkadaşlar daha oturup 

başkanlarını dahi seçmemişler, hiç bir toplantı 
yapmamışlar. Bu komisyon üyelerinin bundan 
sonra da netice verici bir çalışma yapacakları
na kaani değilim. Sayın Başkanlığın teklifi ta
mamen yerindedir. Yeniden komisyon seçilmesi 
zaruridir. 

Bu arada bir temennimi de söyliyeceğim : 
Eğer Sayın Başkanın teklifi kabul edilirse, ye
ni seçilecek arkadaşların, şimdiki komisyon 
üyelerinin yaptıkları çalışma tarzında, veya 
hiç çalışmadıkları tarzında söylevim, bu türlü 
bir davranışın içinde olmamalarını da temenni 
ediyorum. Birtakım değerli arkadaşlarımız 
hakkında, bakanlık yapmış arkadaşlarımız hak
kında birtakım ithamlar mevcuttur. Devre so
nuna kadar lehte, temennim öyledir, bir sonu
ca varması zarureti de vardır„ kendilerinin ar
zuları böyle olması gerekir. Çalışmıyan komis
yonların mutlaka değiştirilerek, çalışabilecek 
ve buna talibolacak arkadaşlardan yeni komis
yon kurulması zaruridir. Başkanlığın teklifin
den başka da çıkar yol görmemekteyim. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımız, de
minki ifadem arasında bir yanlış beyanda bu
lunduğumu hatırlatıyorlar. Geçen birleşimde, 
yani 13 Kasım 1968 tarihli Birleşimde bu ko
misyonlara tanımış olduğumuz süre, 12 Aralık 
1968 de bitmiştir. Binaenaleyh yeniden bir sü
re, ki bir ayı geçemiyor yüksek malûmunuz ol
duğu üzere, yeniden bir aylık bir süre tanına
cak olursa, bu dört gün sonra bitecektir. Bu 
hususu da lütfen, sayın üyelerin hatırda tutma
larını istirham ederim. 

Buyurun Sayın Arsan, aleyhinde. 
MEHMET ALÎ ARSAN (Çankırı Millet

vekili) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bildiğiniz üzere bu mesele bundan daha evvel 
bu meclislerde müzakere edilmiş ve o zaman 
muhterem Yüce Heyetiniz meseleyi komisyon 
üyelerine zaman vererek halledeceği kanısını 
savunmuş ve o yönde oylariyle fikirlerini be
yan etmişti. Biz yine o gün bu meseleye değin
miş, bunun gerçek bir çözüm yolu olmayacağını 
ve seçilecek üyelerin de bu yeni komisyonlar
da, bu tarzda çalışan bir Meclis bünyesinde va
zife yapamıyacaklarını arz etmiştik. Ama muh
terem Heyetiniz bu görüşlerimizi kabul etme
mişti. 
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Görüyoruz ki, komisyonların toplanamama-
siyle ve Başkanlık Divanının tekrar Yüce He
yetinize yeni bir taleple çıkması, o günkü ko
nuşmalarımızı doğrulamıştır. Hatırladığım üze
re o gün Sayın Reşit Ülker, Yüce Heyetinize 
bir teklifle gelmişti. Görünüşte bizce çok mâ
kul bir teklifti. 1961 den beri bu tarzda kuru
lan komisyonlar maalesef çalışmamış. Sayın 
Reşit Ül|ker beyin o günkü teklifleri şu idi : Di
yordu ki, bu komisyonlar toplanamazlar ve va
zifelerini yapamazlarsa İçtüzük hükümlerine 
göre tale'bettikleri bir aylık süre geçtikten son
ra ne olacak?.. Şimdi mesele burada düğümle
niyor. Biz, meclisler olarak ya yeniden ikomis-
yon üyeleri seçme yolunu tercih ediyoruz, ve
yahut da yeniden bir müddet tanıyarak onları 
vazifeye zorlamaya gayret ediyoruz. Bu zorla
malar da pek tabiî bir netice vermiyor. 

Reşit Beyin o günkü teklifi şu idi : Diyor 
ki, «bir ay hitamından sonra, diğer meselelerde 
olduğu gibi, soruşturma komisyonlarının vazi
felerini yapmadığı gerekçesiyle Umumi Heyeti
mizde meseleyi görüşelim. Mesele, bir usul me
selesidir, soruşturma açılsın mı, açılmasın mı, 
Yüce Meclis bir soruşturma yapmak için müza
kere açmıyacak. Esası, bu tarzda bir yol taki-
bedelim. Hiç olmazsa çalışmıyan bu komisyon
ların, bu çalışmaması üzerinde meclislerimiz 
hakkındaki halk efkârı umumiyesi üzerinde 
bırakmış olduğu kanaatleri de bu tarz davra
nışlarla izale etmiş oluruz» diyordu. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten 1961 den 
beri bu komisyonlar çalışmamakta ve her iki, 
üç ayda bir baskıya gitmekte, yeni komisyon 
üyeleri adları için kâğıtlar sarf edilmekte, mat
baalara gitmekte, fuzuli masraflar olmakta ve 
1961 den beri sekiz, dokuz senedir bu masraflar 
yapılmakta, karşılığında hiç bir şey elde edil
memektedir. Bunun daha kötü tarafı, otuz ay
dan beri bekliyen bâzı ithamlar var. Arkadaş
larımız, bakanlık mevkiinde bulunan değerli ar
kadaşlarımızı itham altında bulundurmuşlar. 
Bu ithamlar Hükümet eden insanların kendile
rine bir değer kazandırmaz, bilhassa onları it
ham altında, bir zan altında bâzı çevrelerce 
tutar ki, bu hiç bir Türk hükümetlerine yakış-
mıyacak ve halkın da arzu etmediği bir davra
nıştır. 

Onun için sizlerden istirham ediyorum, 'Sa

yın Reşit Ülker Beyin o gün -getirdiği teklifi, 
rbu komisyonların çalışmama mazeretlerini hiç 
olmazsa kurtaracak ve Yüce Meclislerimizin 
halk huzurunda, efkârı umumiye huzurunda bu 
zaaflarını örtecek ve bu komisyonları da fay
dalı bir hale getirecek. Aksi halde, ne Anayasa
nın öngördüğü bu Meclis Soruştarma Komis
yonları felsefesi işlemiyecek, ne İçtüzüğümüz
deki çalışma durumu işlemiyecek. Öyle ise ya 
Anayasadan bu hükümleri kaldıralım, madem 
çalıştıramıyoruz İçtüzükle, ve yahutta buna bu 
Meclislerde kesin bir çözüm yolu bulalım. 

İstirhamım bundan ibarettir, saygılarımı arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sedat Akay, buyurun. 

SEDAT AKAY (Kocaeli Milletvekili) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler, beş soruşturma 
hazırlık komisyonunun müteaddit uzatmalara 
rağmen hâlâ toplanıp Başkanlık Divanını dahi 
teşkil edememiş olduklarını ve son defa ken
dilerine verilen bir aylık mühlete rağmen iki 
ay geçtiği halde bu işin gene yapılamamış ol
duğunu esefle müşahede etmekteyiz. 

Deniyor ki, 1961 den beri bu komisyonlar 
çalışmaz. Halbuki bakıyoruz, gündemin 10 ncu 
maddesinde böyle bir hazırlık komisyonunun 
raporu var. Şu halde eğer komisyon iyi teşkil 
edilmiş olursa çalışması mümkün olabilmekte
dir. 

Kaldı ki, Yüce Parlâmentonun kurduğu ko
misyonların çalışmıyor, havasını devam ettir
meye imkân ve mahal de yoktur. Zaten müd
detleri dolmuştur ve yeni bir tüzük tadilâtı 
veya hüküm getirinceye kadar da mecburuz 
bu komisyonları tekrar yenilemeye. O itibarla 
komisyonların yenilenmesini, ancak bu komis
yonlara seçilecek arkadaşların özel olarak, ken
dileriyle istişareden sonra gruplannca gösteril
mesini ve komisyonun da çalışılabilir halde teş
kil edilebileceğinin tesbit ve tescilini istirham 
ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 

Değerli arkadaşlarım, evvelce de aynı konuda 
belki dört veya beş defa şahsan ben konuştum. 
Diğer arkadaşların da aynı şekilde konuştuk
larını hatırlıyorum. 
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Konu gerçekten önemlidir, savsaklamaya 
katiyen müsait bir konu değildir. Meclis so
ruşturması ve Yüoe Divana sevk işidir ortada 
bahismevzuu olan. Ya bir Başbakan veya Ba
kanlar Kurulu üyesi veya eski bir Başbakan 
veya Bakanlar Kurulu üyesinin işlediği fiiller
den dolayı hakkında takibat yapılması müm
kün değildir. Ancak Meclis, Birleşik Toplantı
sında seçeceği bir komisyon ön komisyon çalış
ması yapar, ondan sonra Meclis karar verir. 
öyle ise komisyon kurulup da bir türlü çalışa
maması demek; Anayasada yer alan ve kazai 
niteliği daha üstün olan bir işin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince savsaklanması anlamına 
gelir. 

Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı içtüzüğü sarih hüküm koy
muştur, her zaman okuyorum, her sefer de 
okuyacağım. 

«Hazırlık Komisyonu incelemelerini otuz 
gün içinde tamamlıyamıyorsa gerekçesini be
lirterek Genel Kuruldan bu sürenin uzatılması
nı istiyebilir. Bu süre otuz günden fazla uzatı
lamaz.» 

Sarih olarak, kesin olarak bu sürenin otuz 
günden fazla uzatılamıyacağı aşikârdır; ama 
şu sebeple ama bu sebeple, kesin olarak uza
tılamaz. Halbuki burada yıllardan beri Meclis 
tahkikatı prosedürü işlemez hale gelmiştir. Bi
raz evvel bir değerli arkadaşım benim geçen 
toplantıdaki bir teklifimden bahsettiler. O tek
lifimin haklı olduğuna kaaniim. 

Şunu diyorum: Madem ki, bu belli süre içe
risinde bu iş yapılamamıştır, nasıl bir komis
yona havale edilen konu, kanun teklifi muay
yen bir süre zarfında konuşulmadığı takdirde 
doğrudan doğruya 36 ncı madde gereğince 
gündeme alınamadığı takdirde doğrudan doğ
ruya 36 ncı madde gereğince gündeme alına
biliyorsa, burada da bir konu komisyondan 
çıkmamıştır, ister toplansın ister toplanmasın, 
ister başkanlığını seçsin ister seçmesin, çıkma
mıştır; komisyon Meclise niyabeten iş yapmak
tadır, onun yerine iş yapmaktadır, komisyonu 
çalışmıyan esas G-enel Kurul, yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin meseleye elkoyması lâ-
zımgelir. Bu bizim Birleşik Toplantı İçtüzüğü
nün 28 nci maddesine de uygun olur. Yani bir 
kıyas yolu ile değil, doğrudan doğruya hüküm 
de vardır. 28 nci madde: «Bu içtüzükte sara

hat bulunmıyan hallerde Millet Meclisi içtüzük 
hükümleri uygulanır.» hükmünü koymuştur. 

Millet Mecîici: içtüzüğünün 36 ncı madde
si ise : «Encümenlere muhavvel bir lâyiha ve 
teklif havalesi, gününden nihayet birbuçuk ay 
içinde Heyeti Umumiyeye gönderilmek lâzım-
gelir. Eğer encümen bu müddette müzakereyi 
neticelendirmezse esbabı mucibesini Heyeti Umu
miyeye bildirir; aksi takdirde mezkûr lâyiha ve 
teklifin doğrudan doğruya ruznameye alınması
nı Hükümet veya sahipleri istemek hakkına ha
izdir.» 

Ben bunu geçen toplantıda ifade ettiğim za
man yanılmıyorsam Sayın Başkanlık Makamı, 
;Bu mümkün değildir.» dediler, ben de fazla bir 
tartışmaya girmek istemedim. Şimdi bizim ya
pacağımız şey budur arkadaşlar. Aksi halde Ana
yasa karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
o? arak sorumlu kalırız ve bu gelenek yerleştiği 
iakdirde hiç kimse hakkında, sorumlu hiçbir Ba-
:an hakkında tahkikat yapılması mümkün ol
maz. Bu şekilde bir içtüzük tefsiri olamaz, man
tığa ve Anayasaya aykırı bir yorum yapılması 
mümkün değildir. Eğer lütuf buyurur da bu hu
susu kabul buyurursanız, o zaman muayyen Bir
leşik Toplantı İçtiizüğündeki süre içerisinde ge
tirilmemiş bir konuyu müzakere ederis, doğru
dan doğruya gündemimize alırız ve konuşuruz, 
'jnhazırlıktan bu iş sarfınazar edilmiş olur, bu 
iş beri kılınmış olar, 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim arz ettiğim gibi Baş

kanlığın bu komisyonların münfesih addedilmesi 
hususundaki teklifi üzerinde iki lehte, iki aleyh
te arkadaşımız görüşmüştür, zannediyorum, leh
te aleyhte bütün görüşler de ifade edildi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul Milletve
kili) — Sayın Başkan, bu, esasa ait bir mevzu
dur zannediyorum, önergenin lehinde, aleyhin
de ikişer kişi konuşmakla halledilemez, bir 
Anayasa problemidir. Onun için söz istiyenlere 
söz vermek daha isabetli olur. Ben usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istiyorsunuz, 
buyurun efendim, Yüce Heyete arz edin görüşü
nüzü, oy ile halledelim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; konumuz, Sayın Ülker'in 
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ifade ettikleri gibi, bir Tüzükte açık kapı bulun
duğuna göre derhal Millet Meclisi içtüzüğü ge
reğince bunu sırada bir komisyon telâkki edip 
komisyonda muayyen müddette görülemiyen bir 
işin Meclis Umumi Heyetinde görüşülmesi ko
nusu değildir. Doğrudan doğruya Anayasa ve 
içtüzük soruşturmayı şekle bağlamıştır. Bu şek
li yürütmeden, buradaki seçtiğimiz komisyonlar 
hazırlık tahkikatı vazifesini yapan komisyonlar
dır; bu vazife yapılmadıkça, evrak üzerinde in
celeme yapılmadıkça, icabında tanık dinlemek 
hakkı vardır, bu yapılmadıkça hiçbir suretle 
Umumi Heyette el kaldırmak suretiyle evrakı 
okuyup hüküm verecek bir konu değil. Onun 
için Başkanlıktan rica ediyorum, işin esası bu 
noktada değildir. Bu, gruplar vasıtasiyle aday 
seçmek suretiyle yapılan seçimlerin hayatiyetini 
kaybetmiş olmasından doğuyor. Onun için Baş
kandan rica ediyorum, getirdikleri bir önergenin 
kabul edilip edilmemesi şeklinde ikişer kişiye söz 
vermek suretiyle değil, işin esası hakkında mü
zakere açılmak suretiyle bu yola gidilmelidir. 
Komisyon seçilmemiş sayılamaz, komisyonun ça
lışmaması sebepleri üzerinde durulabilir, bir 
tahkikat mevzuu Umumi Hej^ette reye müracaat 
etmek suretiyle halledilemez, 

Buradaki açılacak müzakerede, evrakı gör
memiş, şahit ifadesini dinlememiş, alâkalı Vekâ
letteki. dosyaları tetkik etmemiş bir milletvekili
ni reye davet edemezsiniz. Orada seçtiğimiz ko
misyonun vazifesi, Meta adlî tahkikattaki hazır
lık soruşturması mevkiidir. Bu yapılmadan bu 
mevzuu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda halledemeyiz. 

Onun için rica ediyorum Sayın Başkandan, 
bu işin iyice aydınlanabilmesi için müzakere açıl
masını lütfen kabul etsinler. Bir şekil meselesi 
değildir ki, bir önergenin leh ve aleyhinde iki
şer kişinin konuşturulması şeklinde halledilsin. 
Meselenin esasını görüşelim, komisyonun çalışma
masının mânevi sebeplerini ve seçim tarzındaki 
isabetsizlikleri ayrıca mütalâa edelim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
REŞAT ÖZAEDA (Aydın Milletvekili) — 

Sayın Başkan, usul hakkında ben de söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin hallede
lim; eğer Yüce Heyet kabul ederse o zaman he
pinizin zaten konuşma hakkınız doğacak. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Tahtakı-
lıç arkadaşımız, Başkanlığın getirmiş olduğu 
teklifin bir usul meselesi addedilerek bunun le
hinde ve aleyhinde ikişer kişinin konuşmasının 
kâfi olmadığını, meseleyi esasından, temelinden 
halletmek üzere bu konu üzerinde bir gene gö
rüşme açılmasını ve istiyen her kese söz veril
mesini talebederler. Bu teklifi oyunuza sunuyo
rum; bu mevzuun halli için bir genel görüşme 
açılmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sun... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Şimdi Başkanlığın teklifini oylayacağım, ya
ni her komisyon için ayrı ayrı oyunuza Sunup 
ona göre neticesini tekrar oylarınızla halledece
ğim. 

Gündemin ikinci maddesini ara ediyorum: 

2. — Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski 
Bayındırlık Bakanı Ordu Milletvekili Arif Hik
met Onat haklarında kurulan T. B. M. 31. Soruş
turma Hazırlık Komisyonundaki açıklara üye se
çimi. (9/53) 

• BAŞKAN — Sanayi Bakanı Mehmet Turgut 
ile eski Bayındırlık Bakanı Ordu Milletvekili 
Arif Hikmet Onat haklarında kurulan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun infisah etmiş addedilerek yerine 
yeni bir komisyon seçilmesini ka,bul edenler lüt
fen işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim, 

Şimdi bu komisyonun 18 kişiden kurulmasını 
oyunuza arz ediyorum. Bunu kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun görev süresinin üye seçimi tari
hinden başlaması hususunu oyunuza arz ediyo
rum; bunu kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi gündemin 4 ncü maddesi için oyunuza 
alacağım. 

3. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Re-
fet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi 
gereğince kurulan T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açıklara üye seçimi. (9/59) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
maddesi gereğince kurulan T. B. M. M. Soruş-
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turma Hazırlık Komisyonunun münfesih adde
dilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı konuda yeniden teşkil edilecek komis
yonun 18 kişi olmasını ve görev süresinin de üye 
seçimi tarihinden başlamasını oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Başbakan, Ticaret Bakam Ahmet Tür
kel ile eski Ticaret Bakanları Macit Zeren ve 
Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında Anayasanın 
90 nc% maddesi gereğince kurulan T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açıklara 
üye seçimi. (9/60) 

BAŞKAN — Gündemin 5 nci maddesindeki 
komisyon için oyunuzu alacağım: Başbakan, Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel ile eski Ticaret Ba
kanları Macit Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu 
haklarında Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince 
kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun münfesih addedilmesini kabul eden
ler lütfen işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Aynı konuda yeniden 18 kişilik bir komisyon 
kurulmasını ve komisyonun görev süresinin üye 
seçimi tarihinden başlamasını oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Başbakan hakkında, Anayasanın 90 ncı 
maddesi gereğince kurulan T. B. M. M. Soruş
turma Hazırlık Komisyonundaki açıklara üye 
seçimi. (9/61) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı maddesini oyu
nuza arz edeceğim: Başbakan hakkında Anaya
sanın 90 ncı maddesi gereğince kurulan T. B. M. 
M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun münfe
sih addedilmesini kabul edenler lütfen işaret bu
yursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu konuda yeniden 18 kişilik bir komisyon 
kurulmasını ve komisyonun görev süresinin üye 
seçimi tarihinden başlamasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Başbakan ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür
kel hakkında kurulan T. B. M. Meclisi Soruştur
ma Hazırlık Komisyonundaki açıklara üye seçimi. 
(9/63) 

BAŞKAN — Gündemin 8 nci maddesindeki 
konu için oyunuzu istirham ediyorum. Başba
kan ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel hakkında 
kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko

misyonunun münfesih addedilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu konuda yeniden 18 kişilik bir komisyon 
kurulmasını ve komisyonun görev süresinin üye 
seçimi tarihinden başlamasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde kabul ettiğiniz bu karar gereğince 
adaylar alındıktan sonra gelecek birleşimde ye
niden 18 kişilik beş aded soruşturma hazırlık ko
misyonu teşkil edilecektir. 

7. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlara ait iade olunan 35 dosya hakkında 
kurulan T. B. M, M. Soruşturma Hazırlık Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 
uzatılmasına dair tezkeresi. (9/56, 3/52) 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü maddesini 
teşkil eden Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
Başkanlığının, Komiyonun görev süresinin uza
tılmasına dair tezkeresi vardır, okutuyorum. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
Yüksek Başkanlığına 

26 . 4 . 1964 tarihli 141 numaralı Kararla 
teşkil olunup halen görevini bitirmemiş olan 
27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı bakan
lara ait 35 dosya hakkında inceleme yapmakla 
görevli T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin sona erdiği 
21 . 11 . 1968 tarihinden başlamak üzere 
21 . 12 . 1968 ve 21 . 1 . 1969 tarihlerine kadar 
uzatılması için gereğinin yapılmasını rica ede
rim, saygılarımla. 

T. B. M. M. 11 Numaralı 
Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu 
Başkanı yerine Sözcü 

Burdur Milletvekili 
ismail Hakkı Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, 27 Mayıs 1960 tari
hinden evvelki bâzı bakanlara it iade olunan 
35 dosya hakkında kurulan T. B. M. M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresi
nin önce 21 . 11 . 1968 tarihinden 21 . 12 . 1968 
tarihine kadar ve sonra 21 . 12 . 1968 tarihin
den 21 Ocak 1969 tarihine kadar uzatılmasını 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski 
Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Tica-
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ret Bakam Ahmet Türkel haklarında kurulan I 
T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin, uza- I 
turnasına dair tezkeresi. (9/62, 3/53) I 

BAŞKAN — Gündemin 7 nci maddesindeki 
soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığı
nın da aynı şekilde Komisyonun görev süresi
nin uzatılmasına dair tezkeresi vardır, okutu
yorum. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
Yüksek Başkanlığına 

19 . 6 . 1968 tarihli ve 188 sayılı Kararla 
teşkil olunup halen görevini bitirmemiş olan ve 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel haklarında Anayasanın 
90 ncu maddesi gereğince inceleme yapmakla 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonumuzun 
görev süresinin sona erdiği 12 . 12 . 1968 ta
rihinden başlamak üzere 12 . 1 . 1969 ve 
12 . 2 . 1969 tarihlerine kadar uzatılması için 
gereğinin yapılmasını rica ederim, saygılarımla. 

T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu 

Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu 

Ankara Üyesi 
Mahmut Vural 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Acaba bu Ko
misyonun başkanından bir şey sorabilir mi
yim Sayın Başkanım? Tahkikat ne safhada, ne 
zaman bitirilebilir? Böyle takvim yaprağı gibi 
boyuna gününü uzatıyoruz. Şunu bir öğrene
lim. Tahkikat ne safhadadır, ona göre karar 
verelim, öbürlerinin başına gelecek şey bun
ların da başına gelecekse uzatmakta mâna yok, 
münfesih addedelim. # 

BAŞKAN — Efendim, şimdi dikkat buyur-
dunuzsa, bu komisyonlar biraz evvel karar 
verdiğiniz diğer komisyonlara benzer bir du
rumda değiller. Bunlar Başkan ve Sözcüsünü 
seçmiş, çalışıyor, ancak kendilerine verilen 
süre içersinde bitirememişler. Her halde bir 
zaruret var ki, bunu istiyorlar. 

Etendim, bu Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu Başkanının önergesiyle talebettiği sürenin 
komisyona verilmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 
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9. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlara ait iade olunan 35 dosya hakkında 
kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki açıklara üye seçimi. (9/56) 

10. — Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski 
Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel haklarında kurulan 
T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açıklara üye seçimi (9/62) 

11. — T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 14 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki İçtüzük teklifini görüşmek üzere ku
rulan Geçici Karma Komisyondaki açıklara üye 
seçimi. (2/282) 

BAŞKAN — Şimdi tensibederseniz üç ko
misyon için seçim yapılacak, bunları birleştire
rek seçimi yapalım. Yani gündemin 3 ncü mad
desinde yeralan; 27 Mayıs 1960 tarihinden ev
velki bâzı bakanlara ait iade olunan 35 dosya 
hakkında kurulan T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu ile, gündemin 7 nci maddesin
de yeralan; Sanayi Bakam Mehmet Turgut, eski 
Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel haklarında kurulan 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu ve 
bir de T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 14 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki İçtüzük teklifini görüşmek üzere ku
rulan Geçici Karma Komisyondaki açıklara, ya
ni gündemin 9 ncu maddesi için hep birlikte se
çim yapıllması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy puslalan sayın üyelere dağıtılacaktır. 
Üç ayrı sepet koyacağız : Birinci sepet günde
min 3 ncü maddesinde yeralan komisyondaki 
açıklar için, ikinci sepet gündemin 7 nci mad
desinde yeralan komisyondaki açıklar için 3 ncü 
sepet gündemin 9 ncu maddesinde yeralan ko
misyondaki açıklar için üye seçimine tahsis edi
lecektir. 

Efendim, her üç seçim için bir tasnif seçil
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabuü edilmiştir. 

Efendim, bu tasnif komisyonu üç ayrı seçi
min tasnifi ile meşgul olacağına göre beş kişiden 
olması hususunu oyunuza sunuyorum. Kaljul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasnif Komisyonu için ad çekiyorum : 
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Mustafa Kemal Çilesiz?.. Yok. 
Nuri Kodamanoğlu?... Yok. 
Nurettin Ok?... Yok. 
Nizamettin Erkmen?.. Yok. 
Naşit Sarıca?.. Burada. 
Orhan Eren?... Yok. 
Niyazi Özgüç?... Yok. 
Hüseyin Hüsnü Oran?... Yok. 
Hüseyin Doğan?... Yok. 
Zihni Betil?... Yok. 
Sadi Binay?... Yok. 
Reşat Zaloğlu?... Yok. 
ismail Yeşilyurt?... Yok. 
Süreyya Sofuoğlu?... Yok. 
Fehmi Alpaslan?... Yok. 
Selahattin Cizrelioğlu?... Yok. 
Mehmet Ali Arsan?... Yok. 
Şaban Erik?... Burada. 
Kenan Esengin?... Yok. 
Mehmet Özgüneş?... Yok. 
İhsan Kabadayı?... Burada. 
Hasan Değer?... Yok. 
Ahmet Mustafaoğlu?.. Yok. 
Ali Bozdoğanoğlu?... Yok. 
Emin Paksüt?... Yok. 
Kemal Şensoy?... Yok. 
Osman Nuri Ulusay?... Burada. 
Turgut Altunkaya?... Yok. 
Metin Cizreli?.,. Yok. 
Yüksel Menderes?... Yok. 
Hilmi İncesulu?... Yok. 
Kemal Kaçar?... Yok. 
Nihat Diler?... Burada. 

Tasnif komisyonu tamam olmuştur efendim. 
Oylamaya hangi ilden bağlıyacağımıza dair 

kura çekiyorum : Muğla. 

Efendim tekrar arz edeyim; üç sepet kon
muştur. Birinci sepet gündemin üçüncü madde
sinde yer alan, sıra sayısı 9/56 olan komisyon
daki açık üyeliklere kullanılacak oylara tahsis 
edilmiştir. / 

İkinci sepet gündemin yedinci maddesinde 
yeralan, sıra sayısı 9/6 olan komisyondaki açık 
üyelikler için oy kullanmaya tahsis edilmiştir. 

Ve nihayet üçüncü sepet, gündemin doku
zuncu maddesinde yer alan sıra sayısı 2/282 
olan komisyon için üye seçimine ayrılmıştır. 

Tasnifte kolaylık olmak üzere sayın üyelerin 

ellerindeki oy puslalarını buna göre kullanma
larını istirham ederim. 

Oylamaya başlıyoruz. 

(Muğla Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Efendim, 
arz ediyorum : 

oylama sonuçlarım 

Yüksek Başkanlığa 
27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı Ba

kanlara ait 35 dosya hakkında kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonunda açık bulunan 
üyelikler için yapılan seçime 159 üye katılmış 
ve neticede ekseriyet olmadığından ismen tas
nif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye 

Gaziantep Milletvekili 
Naşit Sarıca 

üye 
Konya Milletvekili 

ihsan Kabadayı 

Malatya Milletvekili 
Şaban Erik 

üye 
istanbul Milletvekili 
Osman Nuri Ulusay 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret 

Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ticaret Ba
kam Ahmet Türkel haklarında kurulan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunda açık bulunan üyelik için j^apılan 
seçime 108 üye katılmış ve neticede ekseriyet 
olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

üye 
Gaziantep Milletvekili 

Naşit Sarıca 

Üye 
Konya Milletvekili 

İhsan Kabadayı 

Üye 
Malatya Milletvekili 

Şaban Erik 

Üye 
İstanbul Milletvekili' 
Osman Nuri Ulusay 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 

14 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak-
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kındaki içtüzük teklifini görüşmek üzere ku
rulan Geçici Karma Komisyonda açık bulunan 
üyelikler için yapılan seçime 214 üye katılmış 
ve neticede aranılan nisap hâsıl olmadığından 
ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
üye 

Gaziantep Milletvekili 
Naşit Sarıca 

Üye 
Konya Milletvekili 

ihsan Kabadayı 

Üye 
Malatya Milletvekili 

Şaban Erik 
Üye 

istanbul Milletvekili 
Osman Nuri Ulusay 

Üye 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 

BAŞKAN — Çoğunluk bulunmadığı cihetle 
bu komisyonlar için seçim tekrarlanacaktır. 

Aynı sebepten dolayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üçüncü Birleşik toplantısını kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,45 

~ « * M »>€»« 
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Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
3 NOÜ BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1069 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Başkanlığın T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık komisyonları hakkındaki maruzatı. 

2. — Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski 
Bayındırlık Bakanı Ordu Milletvekili Arif Hik
met Onat haklarında kurulan T. B. M. M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açıklara 
üye seçimi (9/53) 

3. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlara ait iade olunan 35 dosya hakkında 
kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki açıklara üye seçimi. (9/56) 

4. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi 
gereğince kurulan T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açıklara üye seçimi. 
(9/59) 

5. — Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel ile eski Ticaret Bakanları Macit Zeren ve 
Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında Anayasanın 
90 ncı maddesi gereğince kurulan T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açıkla
ra üye seçimi. (9/60) 

6. — Başbakan hakkında, Anayasanın 90 
ncı maddesi gereğince kurulan T. B. M. M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açıklara 
üye seçimi. (9/61) 

7 — Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski 
Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel haklarında kuru

lan T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açıklara üye seçimi. (9/62) 

8. — Başbakan ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel hakkında kurulan T. B. M. Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açıklara 
üye seçimi. (9/63) 

9. — T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 14 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki içtüzük teklifini görüşmek üzere 
kurulan Geçici Karma Komisyondaki açıklara 
üye seçimi. (2/282) 

10. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Başbakan ile Ticaret ve Tarım 
bakanları haklarında Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. 
(9/64) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GERE
ĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 

TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 
TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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


