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Komisyonu seçilmesini ve \m Komisyon lüzum
göreceği yerlere giderek iricelömeler yapmaya
yetkili kılınmasını arz ve teklif ederim.
Aydın
Reşat özarda

SANAYİ BAKANI ALI NAlLÎ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan muhterem arkadaşla
rım, Sayın Reşat özarda'nın, Ereğli Demir ve
Çelik fabrikaları T. A. Ş. hakkında Meclis so
ruşturması talebeden önergesi dolayısiyle mâ
ruzâtta bulunacağım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Anaya
Mesele :
sanın 88 nci maddesinde yer alan Meclîs araştır
Aydın Milletvekili
Reşat özarda, Ereğli
ması müessesesi, içtüzüğümüzün 177 nci madde
Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. nde bâzı
sinde ifadesini .bulan, «belli bir konu hakkında
yolsuzluklar vukubulduğu yolunda iddiaların
Meclis tenevvür etmek isterse bir komisyon
ileri sürüldüğünden bahsile, bunların vâridolup
teşkil eder, yolundaki hükme muvazi olarak
olmadığının, varit ise şirket yöneticilerinden
şimdiye kadar tatbik edilegelmiştir. Bundan bir
kimlerin ne miktarda haksız menfaat sağladık
müddet evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi
larının, bunlara yardımcı olan resmî memurlar
birleşik toplantısı İçtüzüğü yapıldığı zaman
bulunup bulunmadığının, varsa mesuliyet de
tahkikat, Meclis soruşturması mevzuları Tür
recelenin tesbiti. için, Anayasanın 88 nci mad
kiye Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti cüm
desine göre Meclis araştırması yapılmasını tek
lenindin olması hasebiyle, İçtüzüğümüzün 16
lif etmektedir. Bu takrir münasebetiyle Muh
nci -babında 169 ncu maddesiyle başlıyan ve
terem Heyetinize Anayasanın 88 noi madde
176 nci maddesine kadar gelen kısımları, Bü
sinden neler anlaşıldığını kısaca ifadeye gayret
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantı İçtüzüğü
sari' edeceğim.
nün 30 ncu maddesinin hükmü ile ilga edil
Anayasanın 88 nci maddesi, (T. B. M. M.
miştir. Bu suretle şimdiye kadar yaptığımız
nin denetim yolları) matl'aıbım -taşımakta ve ge
tatbikatta, araştırma komisyonlarının, 177 nci
nel olarak) bu denetim yollarının nelerden iba
maddede derpiş edilen ve 16 nci babın içinde
ret» olduğunu 1 nci fıkrasında saydıktan sonra,
bulunması hasebiyle bu komisyonların vazife ve
2 nci fıkrasında : «Meclis araştırması, belli bir
salâhiyetleri, araştırması, yürütmeleni ve Meckonuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden
lislerdeki müzakere usulleri 16 nci babın için
ibarettik.» demektedir.
deki hükümlere göre yürütülmüştür. Bu hü
I. Bu maddenin, Sayın Reşat özarda ta
kümler bugün mülga bulunduğuna göre, ve yeni
rafından talebedilen şekilde uygulanmaya elve
bir içtüzükle de aragtârma keraasyoniarınm su
rişli olup olmadığının anlaşılabilmesi için,
reti teşikli ve vazifelerine ne yolda, hangi sa
özarda 'nın önergesini iki kısma ayırmak gere
lâhiyetle devam edeceği hakkında kati bir hü- ' kir :
küm bulunmaması hasebiyle biz Riyaset Divanı
a) önergenin birinci kısmı, Ereğli Şirke
olarak Meclis araştırmalarında tahkikat sa- '
tinde bâzı yolsuzlukların olup olmadığı ve
lâhiyeti yönünden değil, soruşturma hakkı ba
b) ikinci kısmı ise, bu yolsuzlukların sükımından değil, fakat sadece
komisyonların
butu halinde, bunlara iştirak veya yardım
vazife ve salâhiyetleri, vaziefferini yürütmeleri
eden resmî memurların bulunup bııİunmadığıve müzakere usulleri bakımından yine 16 nci
dıı*.
bab içindeki, hükümlerin tatbik edilmesini
II - 88 nci madde, T. B. M. M. nin her iki
Yüksek Meclisin tasvibine sunuyoruz. Kabul
Meclisine de belli bir konuda inceleme yapabil
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
mek yetkisini vermektedir.
Bu hükümler gereğince müzakere usulü
171 nci maddeye göre cereyan edecektir. Yani
alâkadar vekil ve takriri venen konuştuktan
sonra bilmüzakere bir araştırma komisyonunun
kurulup, kurulmıyacağı konusunda Meclis ka
rar verecektir. Söz sırası Sayın Bakanındır.
Buyurun Sayın Bakan.

Anıcak, derhal kabul etmek gerekir ki, 88 nci
maddenin tatbiki için, evvelâ, mevzıuıbahis hal
li konuda hangi yetki sahipleri tarafından,
ne suretle, ne gibi usuller dairesinde incele
me ve araştırma yapılabilir olduğunun muay
yen bir kanunla testoit edilmemiş olması, sani
yen, inceleme yapılacak konunun Anayasa ile

