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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı ba
kanlara ait iade olunan 35 dosya hakkında ku
rulan T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu ile,
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel haklarında kurulan T. B.
M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonuun
görev sürelerinin uzatılmasına dair komisyon
başkanlıkları tezkereleri kabul olundu.
27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı ba
kanlara ait iade olunan 35 dosya hakkında,
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel haklarında kurulan T. B.
M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonların
daki ve,
T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 14 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki içtüzük teklifini görüşmek üzere
kurulan Geçişi Karma Komisyondaki açıklarla,
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Ba
yındırlık Bakanı Ordu Milletvekili Arif Hik
met Onat,

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet
Sezgin,
Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ile
eski Ticaret bakanları Macit Zeren ve Sadık
Tekin Müftüoğlu,
Başbakan ve,
Başbakan ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel
haklarında kurulan T. B. M. Meclisi Soruştur
ma Hazırlık komisyonlarına üye seçimlerinin
birlikte yapılması ve oyların beş kişilik bir ayı
rım komisyonu tarafından tasnif edilmesi hu
susları kabul olundu.
Yapılan seçimlerin sonucunda çoğunluğun
sağlanamadığı, seçimlerin gelecek Birleşimde
tekrarlanacağı bildirildi.
Birleşime saat 16,00 da son verildi.
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GELEN KÂĞITLAR

RAPOR
1. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii idare Mec
lisi âzalığma tâyini ve bilâhara GİMA idare
Meclisi âzalığına getirilmesinde yapılan işlem
ve tutumları Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesi şümulüne girdiği iddiasiyle, Sanayi

Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret Bakanı
Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ticaret Bakanı Ah
met Türkel hakkında Anayasanın 90 ncı ve
T. B. M. Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddesi
gereğince Meclis Soruşturması açılmasına dair
önergesi ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu
raporu. (9/62) (S. Sayısı : 65)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15.00
BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok.
KÂTİPLER : Abdurrahman Güler (Çorum), Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar)

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik toplantısı

5 nci Birleşimini açıyorum.

3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın
milletvekilleri ve senatörlerden burada olanlar
«burada» kelimesini yüksek sesle lütfen ifade
buyursunlar.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Yoklama işlemi sona ermiştir.
Yapılan yoklama sonucunda müzakere için
gerekli çoğunluğun mevcudolduğu anlaşılmış
tır. Bu sebeple T. B. M. M. Birleşik Toplantısı
müzakeresine başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, eski
Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel haklarında kurulan
T. B. M, Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açıklara üye seçimi. (9/62)
BAŞKAN — Muhterem senatörler, muhte
rem milletvekilleri; T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı Gündeminin ikinci sırasında bulunan Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut, eski Ticaret Ba
tanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ticaret Baka
nı Ahmet Türkel haklarında kurulan T. B. M.
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki
açıklara üye seçimi konusunda bu gündem içe
risinde oy kuUanmıyacağız. Zira, ikinci mad'dede münderiç husus hakkında Soruşturma

Hazırlık Komisyonu raporunu hazırlamış ve
Meclis Başkanlığına sunmuş bulunmaktadır.
2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'.nun, Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin Müf
tüoğlu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel hakkın
da Meclis Soruşturması yapılmasına dair önerge
si (9/65)
BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı Gündeminin 10 ncu sırasında kayıtlı buluAdana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, eski Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müf
tüoğlu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel hak
kında vermiş bulunduğu bir önerge var, öner
geyi Yüce Heyetiniz huzurunda okutacağım.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki nedenlerle eski Ticaret Bakanı
ıSayın Sadık Tekin Müftüoğlu ile Sayın Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel haklarında Anaya
sanın 122 ve 132 nci, Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddelerini ihlâl suçlarından dolayı,
Anayasanın 88 ve 90 ncı maddeleri gereğince
Meclis soruşturması açılması için gereğini saygiyle arz ederim.
21 . 2 . 1969
Kemal Sanibrahimoğlu
Adana Milletvekili
Ticaret Bakanlığı tarafından 5 . 11 . 1966
gün ve 21919 asyılı bakanlık yıldırım tel emri
ile Ceyhan Ticaret Borsası idare Heyeti ve
idare Meclisinin feshi ile geçici komitenin
teşkiline dair emir verilmiştir. Bu emir gere
ğince teşkil edilen ve muhtelif tarihlerde yeni
den kurulan geçici idare komiteleri bugüne ka
dar 5590 sayılı Kanunla buna merbut 13070 sa
yılı Tüzüğün açık emirleri gereği olan borsa
sfc-yi'mlerini yapmamakta inat ve ısrar eylemek
tedir.
Gerek ilgililerin müracaatları ve gerekse bi
zim Meclis kürsülerinden vâki ikazlarımız, bu
gayrimeşru tutumun devamını önlemeye kâfi
gelmemiştir.
Ticaret Bakanlığı, «ilgililerin vâki müraca
atı üzerine Danıştay 8 nci Dairesince 1966/4376
sayılı ve 22 . 11 . 1966 tarihli yürütmenin dur
durulması kararı alınmış» bu karan infaz eylememiştir.
Danıştay 8 nci Dairesi 1966/4376 esas ve
1968/1316 karar sayılı ve 10 . 4 . 1968 tarihli
Kararı ile bakanlığın bahsi geçen tel emrini
«5590 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince
iptal edilmesi vakıası karşısında dâva konusu
işlemin, Anayasanın 122 nci maddesinin 2 nci
fıkrasına aykırılığı» sebebiyle iptal eylemiştir.
iptal tarihinden bu yana geçen ve 10 aydan
beri karar gereği yerine getirilmemiştir.
5590 sayılı Kanunun ve 13070 sayılı Tüzü
ğün açık hükümleri gereğince borsa seçimleri
nin her yıl ve Kasım ayı içinde yapılması mec
buridir.
Bugüne kadar Ticaret Bakanlığınca bu lâzime inkâr ve kanun hükmü ihlâl edilmiştir.
Bahsi geçen Danıştay kararının istihsali için
bakanlık tel emrinin Anayasaya uygunluğu,
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Danıştayca Anayasa Mahkemesine intikal etti
rilmiş, Anayasa Mahkemesince 2 . 6 1967 gün
ve 35/17 sayılı Karar ile 5590 sayılı Kanunun
Ticaret Bakanlığına vesayet hakkı tanıyan 59
ncu maddesinin (a) bendi iptal edilmiştir. Danıştaym kararına da bu iptal hükmü mesnedolmuştur.
Şu hale göre :
1. Ticaret Bakanlığı, Anayasanın 122 nci
maddesini ihlâl eylemiştir. Bu keyfiyet Ana
yasa Mahkemesi kararı ile tesbit ve tescil edil
miştir.
2. Ticaret Bakanlığı 5590 sayılı Kanunla
13070 sayılı Tüzük hükmünü ihlâl eylemiştir.
Burada açık bir vazife suiistimali, partizanla
rı kayırma gayreti sabittir. Teşkil edilen ida
re komiteleri koyu partizanlardan müteşekkil
olagelmiştir. Bunlar da senelerdir yüz milyon
lara taallûk eden borsa işlerini partizan mak
satlar uğruna ve kendi taraftarları lehine kul
lanmakta devam etmektedirler. Bu sebeple ba
kanlığın, Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine aykırı açık bir vazife suiistimali ve
gayrimeşru bir tutum içinde bulunduğu mey
dandadır.
3. Ticaret Bakanlığı, Danıştayın, yürüt
menin durdurulmasına dair kararı ile bakan
lık emrinin iptaline dair kararını infaz etme
mekle Anayasanın 132 nci maddesinin 3 ncü
fıkrasını ihlâl eylemiştir.
Suçluların Yüce Divana sevk edilerek tec
ziyeleri gerekmektedir.
BAŞKAN — T. B. M. M. nin muhterem üye
leri; şimdi okutulmuş bulunan soruşturma iste
mini havi önerge T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca 18
kişilik bir Soruşturma Komlisyonu kurulmasına
bağlıdır. Müsaade ederseniz, bu 18 kişilik Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinden
müteşekkil komisyonun tertibini Yüce Meclisi
nizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Soruşturma Hazırlık Komisyonu çalışma sü
resinin bu komisyonun seçim tarihinden itiba
ren başlaması hususunu tasvibinize sunyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bu şekilde
koJbul edilmiştir. Soruşturma Komisyonu 9 Mil
let Meclisinde bulunan milletvekili ve 9 Cum- huriyet Senatosu üyesinden teşekkül edecektir.
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Seçimden itibaren 15 gün içerisinde ilgilile
rin yazılı görüşlerini ilgili komisyona bildirme
si hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. Bu
na göre ilgililer Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna yazılı beyanlarını 15 gün içinde yapacak
lardır.
3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Meclis
Soruşturması yapılmasına dair önergesi (9/66)
BAŞKAN -— T. B. M. M. nin muhterem üye
leri; şimdi gündemin 11 nci maddesinde İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, içişleri Bakanı
Faruk Sükan hakkında önergesi var. Önergeyi
okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
Başkanlığına
1. 16 Şubat 1969 tarihinde istanbul'da Tak
simde önceden izin alınmış bir toplantı ve gös
teri yürüyüşünde cereyan eden kanlı ve utanç
verici olaylarda kardeşin kardeşe boğazlatılması, can emniyetinin ortadan kaldırılması, kişi
«dokunulmazlığı, düşünce ve toplantı hürriyet
leri ve insan haklarının çiğnenmiş olması ve
bütün bu ağır suçların valinin ve toplum poli
sinin yardım ve himayesi altında önceden hazır
lanın? s ekiplerle yaptırılmış olması karşısınida
konuya ciddî bir şekilde el koymak zorunluğunu ortaya çıkarmıştır. Basında çıkan fotoğ
raflar olay tanıklarının görgüleri mevcut diğer
vesikalar bunun içişleri Bakanının bir tertibi
olduğunu açıkça göstermektedir. Toplum poli
sinin gözleri önünde sopa ile yere yıkılan va
tandaşlar bıçakla öldürülmüşlerdir.
2. a) Aynı gün yayımlanan, «Bugün» ga
zetesinde mahkûm ve kaçak Mehmet Şevki Eygin'in, «Cihada hazır olunuz» başlıklı yazısı ile :
«Büyük fırtına patlamak üzeredir, müslü
manlar ile kızıl kâfirler arasında topyekûn sa
vaş kaçınılmaz hale gelmiştir... Müslüman kar
deşim sen 'bu savaşta bitaraf kalamazsın. «Ben
namazımı kılar, teşbihimi çekerim... Etliye süt
lüye karışmam» deyip de kendine zulmedenler
den olma, gözünü aç, bak! Küfür selleri, kor
kunç homurtularla üzerine doğru akıyor, tedbir
almazsan boğulacaksın... Komünizm küfrüne
karşı derhal silâhlan, islâmda askerlik ve cihat
ihtiyari değildir, mecburidir. Allaha olan kul
luk borcun içinde cihad farizasının da bulun— 47
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duğunu biran bile hatırından çıkarma... Onlar
da taş - sopa, demir Molotof kokteyli mi var?
Biz de aynı silâhları kullanmaktan âciz değiliz...
Komünistler ve onları destekliyen hain şahıs
ve müesseseler kahredilsin... Cihad eden zelil
olmaz, sağ kalırsa gazi olur. Canını verirse şe
hitlik şerefini kazanır,
Cihaldda üstünlük var, zafer var, izzet var,
cihadsızlıkta ise zillet, esaret, mağlûbiyet var...
Ey müslümanlar, inanınız, tehlikede dininiz,
tehlikede Kuran'mız, tehlikede camiler... Din
iman elden gidecek, kalkın ey ehalî islâm, dav
ranın... Ezanlar susturulmasın, müslümanlar
Komünizmle çarpışan Devlet kuvvetlerine yar
dımcı olsunlar.»
Not: Bir şeyler olursa silâhlar patlar patla
maz vazifeye koşmaya çalışacağız.»
Ve bunların hepsinin altında bir not. (Ku
maş pardüsü mutemedi Satı Baş) Bugün saat
14 - 17 arası gazetemizden Şerif Güngör'ü mut
laka telefonla arayınız.» şeklindeki, yazı ile bir
kısım masum müslümanlığa bağlı vatandaşlar
da memleketin ve dinin tehlikede olduğu dev
letin yardım istediği kanısı yaratılmıştır. Bâzı
camilerde söylenen sözlerle vatandaşın bu top
luluklara katılmaları da teşvik edilmiştir.
b) Olaydan bir gün önceki 15 Şubat 1969
tarihli, «Bugün» gazetesinde birinci sayfada,
(Namaza davet başlığı altında, yarın Beyazıt
Camii Şerefinde büyük bir cemaat halinde Sa
bah namazı kılınacaktır. Bütün müslümanlara
duyurulur.) şeklinde izinli yürüyüşün başlıyacağı Beyazıt'ta camide toplantı çağrısı yapılmış
tır. Oysa ki, camiler açıktır, namaz vakitleri
bellidir. Namaz vaktinde müslümanlar ezan ile
haberdar edilirler. Ancak mevlüt cenaze gibi özel
hallerde davet yapılması geleneklerimizdendir.
Bu çağrı namaz çalrısı değil, dinî politika
ya âlet etmek suretiyle yapılmış kanunsuz bir
toplantı çağnsıdır.
Nitekim, istanbul ve çevresinden özel araç
larla gelen vatandaşlar toplu olarak sabah na
mazını kıldıktan sonra oradan ayrılmamışlar,
öğle namazını Fındıklı ve Dolmabahee ve Beşik
taş ve diğer camilerde ve bir kısmı da sahilde
kılarak Taksim'e gitmişlerdir.
e) 16 Şubat 1969 tarihli Babıalide Sabah
Gazetesinde: «Müsamaha devam ederse komü
nistleri halk kendi ezecektir.» sözleri birinci
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sayfada büyük manşetlerle verilmiş ve aynı ga
zetede aynı sayfada, «Dolmabaçe Camiinde
büyük vaaz var» başlığı ile Dolmabahçe Cami
inde aynı gün öğle namazından evvel vaaz veri
leceği duyurulmuştur.
d) Aynı gün izinli gösterinin yolu üzerin
de olan Dolmabahçe Camiinde namaz kılınması
na buranın 6 ncı Filonun gelmesi dolayısiyle
yasak bölge ilân edilmesinden ötürü izin verilmemişse de sonradan müsaade edilerek öğle na
mazı burada kılınmıştır.
e) Sahilde Fındıklı, DolrnaJbahçe ve Beşik
taş camilerinde namaz kılanlar Gümüşsüyü yo
lu ile izinli toplantı ve gösteri yürüyüşünün ya
pılacağı Taksim'e çıkmışlardır. Bu çıkışta elle
rinde kâğıtlara sarılı olarak sopalar demirler
üstlerinde bıçak, şiş ve diğer suç âletleri de
bulunmaktadır.
f) 15 . 2 . 1969 günü silâh kullanılacağı
ve kan döküleceği hakkında çeşitli ihbarlar alan
gazeteciler durumu istanbul Emniyet Müdürlü
ğüne bildirişlerdir.
Vali Vefa Poyraz, «Bir kuruluşun yürüyüş
yapacağına dair izin verilmiştir, ikinci bir yü
rüyüş kanunsuz olur ve gereğini yaparız, dağı
tırız, engel oluruz. Hiç bir şekilde olay çıkma
sına müsaade etmiyeceğiz.» şeklinde beyanda
bulunmuştur.
g) Ayrıca özel surette imal ettirilmiş sopa
lar polisim, gözleri önünde depolanmış, getiril
miş ve dağıtılmıştır. Sopaları taşıyan bâzı ara
baların numaraları dahi bellidir.
h) Olaydan önce olay yerinde solcuları as
mak ve öldürmek gerektiği hakkındaki konuş
malar yapıldığı polisçe bilinmektedir.
i) Olay sırasında tecavüze girişenlerin ya
kalarına özel işaret takmaları, bir merkezden
yönetildiklerini, önceden talimat aldıklarını or
taya koyar. Nitekim olaylar sırasında bölükler
halinde vazife gördükleri her bölümün şefleri
bulunduğu, şeflerin emirlerine itaat gösterdik
leri de görülmüştür.
j) Olaydan sonra Taksim meydanında birbuçuk saate yakın toplantı yapılmış ve nutuk
lar söylenmiştir. Oradan Şehzadebaşı'na yürün
müş orada da miting yapılmıştır. Toplantı ve
Gösteri yürüyüşleri Kanunun varlığına, gece
toplantı yapmak yasak olmasına rağmen bu işe
girişenler hiçbir engelle karşılaşmamışlardır.
— 48
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îk) Toplum polisinin olaylar karşısındaki
tutumu bâzı yaralılara yaptığı muameleler Dev
let itibarını zedeliyecek niteliğe ulaşmıştır.
Bütün bu olaylar içişleri Bakanının, Vali
nin ve diğer görevlilerin gözleri önünde ve bil
gileri altında cereyan etmiştir. Yapılan, bir kar
şı izinsiz ve silâhlı yasak toplantıdır, istanbul
Valisi bunu yukarda da zikrettiğimiz şekilde
açıkça ifade etmiştir. Toplum polisinin görevi
«Cumhuriyet ve hürriyet düzenini demokratik
•usullerle korumak, kanun dışı sokak ve meydan
hareketlerimi önlemek... Toplumun kendisi veya
kaderi üzerinde olumsuz etkisi olabilecek her
türlü kanunsuz toplumsal olayların meydana
gelmemesini sağlamak ve geldiğinde gerekirse
zor kullanarak etkisiz hale getirmek» tir. Bu
toplantı 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü
hürriyeti Kanununun 13 ncü maddesine aykırı
olarak yapılan bir toplantıdır. 14 ncü maddesine
göre dağıtılması gerekir. 13 ncü madesinin (b)
bendine göre de toplantıda ateşli silah patla
yıcı madde her türlü kesici delici aletlerle taş,
sopa, demir ve saire taşıyanlar bu toplantıda
bulunduğundan toplantının dağıtılması gere
kirdi.
3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun bi
rinci maddesi «memleketin umumi emniyet ve
asayiş işlerinden dahiliye vekili sorumludur»
hükmünü taşır.
2259 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun (2/A) fıkrasına göre kanunsuz hareketle
rin işlenmesinden evvel önünü almak yani
mâni zabıta polisin vazifesidir. Aynı Kanunun
22 nci maddesine göre de içişleri Bakanının
Teşjkilâta re,sen emir verme yetkiis vardır.
Polis disiplinine Merasim ve topluluklardaki rolüne dair talimatnamenin 75 ncü maddesi
nin A, C, Ç, K, N, O, P, ve Y bendlerinden bu
gibi toplantılarda alınması gereken bütün ted
birler birer birer ve açık bir şekilde gösteril
miştir. Bu tedbirlerin hemen hemen hiç birisi
nin yerine getirilmediği de aşikârdır.
Hâdiseleri önceden sezmek, haber almak ve
önlemek Bakanın görevidir, içişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm sebebiyet verdiği bu olay ilk olay
değildir, içişleri Bakanı Sükan'm iş başına gel
diğinden beri Meclis baskını 43 vatandaşımızın
hayatına mal olan Kayseri - Sivas olayları, Kon
ya olayı istanbul Teknik Üniversitesi olayı,;
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Gaziantep olayı, Konya Ereğlisi olayı giM va
him olaylar olmuş vatandaşlar öldürülmüş, ka
rakollar yakılmıştır. Vatandaş can ve malına
güvenemez hale gelmiştir,
Bakan memleketi bir iç badireye götürebi
lecek bir tertibe ve mukateleye (öldürüşmeye)
bilerek sebebiyet vermiştir. Polis toplum polisi
kanun dışı işlere sürüklenmiştir. Toplum poli
sinin bu hareketi fedakâr ve şerefli Türk poli
sinin itibarına indirilen bir darbe olmuştur.
Vatandaşın can güvenliği ortadan kaldırıl
mıştır... içişleri Bakanı Faruk Sükân yukarda
arz ve izah edildiği gibi olaylardan sorumlu
dur. Memuriyet mevki ve nüfuzunu suiistimal
etmiştir. Türk Ceza Kanununun 228 nci
maddesi
gereğince
cezalandırılması
için
Anayasanın 90 ncı maddesine göre hakkın
da Meclis soruşturması açılmasını ve yapılacak
soruşturma sonunda muhakeme edilmek üzere
yüöe divana şevkini arz ve talebederim. 3.3.1969
istanbul Milletvekili
Reşit Ülker
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin muhterem üyeleri, okutulmuş bulunan öner
ge, Hazırlık Komisyonu kurulmasına mütedair
dir.
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T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün
14 ncü maddesi uyarınca 18 kişiden ibaret ve
dokuzu Millet Meclisinden, dokuzu Cumhuri
yet Senatosundan olmak üzere bir komisyonun
kurulması gerekmektedir. Bu hususu Yüce
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun kurulduğu andan itibaren, il
gililerin 15 gün içerisinde beyanda bulunmala
rı hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun çalışma
süresinin seçim tarihinden itibaren başlaması
nı Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Seçim tarihinden itiba
ren başlaması kabul edilmiştir.
Bu şekliyle gündemde bulunan ve yeni ve
rilmiş olan Meclis Soruşturması açılmasına mü
tedair önergeleri okutmuş bulunmaktayım.
Bu her iki okunmuş bulunan önerge muhte
vasına göre Soruşturma Komisyonuna Millet
Meclisinden ve Gumhuriyet Senatosundan Par
ti kontenjanlarına göre verilecek aday isimleri
Başkanlığa daha önceden bildirilmiş ve isim
leri muhtevi listeler hazırlanmıştır.

5. — SEÇİMLER
1. — 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)
2. — 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)
3. — Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski
Bayındırlık Bakanı Ordu Milletvekili Arif Hik
met Onat haklarında kurulan T. B. M. M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi
(9/53)
4. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Befet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi
gereğince kurulan T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi (9/59)
— 49

5. — Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ile eski Ticaret bakanları Macit Zeren ve
Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında Anayasanın
90 ncı maddesi gereğince kurulan T. B. M. M.
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi
(9/60)
6. — Başbakan hakkında, Anayasanın 90 ncı
maddesi gereğince kurulan T. B. M. M. Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/61)
7. — Başbakan ve Ticaret Bakanı Ahmet
Türkel hakkında kurulan T. B. M. Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi
(9/63)
8. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin Müf
tüoğlu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel hak
kındaki önergesini incelemek üzere kurulan Mec
lis Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi (9/65)
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9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in.
İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkındaki öner
gesini incelemek üzere kurulan Meeclis Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/66)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şu
îıale göre gündemin 1 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci,
6 ncı, 7 nci. 8 nci, 10 ncu ve 11 nci maddeleri
bu Meclis Soruşturma Hazırlık komisyonlarına
üye seçimini teşkil etmektedir. Müsaade buyu
rursanız kolaylık olması yönünden bu 9 seçi
min birlikte yapılması hususunu Yüce Meclisin
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Gündâmde mevcut 9 seçim bir arada ya
pılacaktır.
9 seçim için, bütün seçimleri ayrı ayrı bi
rer Tasnif Komisyonu kurarak tasnif ettirme
nin müşkilâtı göz önümde bulundurulmak üze
re, 9 kişilik bir Tasnif Komisyonunun kurul
ması, işi büyük çapta kolaylaştıracaktır. Bu
hususu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum; 9 k i 
şilik Tasnif Komisyonunun bütün bu gündem
de bulunan seçimlerin tasnifini yapması husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
9 kişilik Tasnif Komisyonunu kur'a ile tesbit ediyorum.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Milletvekili
Ben Tasnif Heyetine talibim...
BAŞKAN — O şekilde bir usul yok. Herkes
talibolursa o zaman tasnife lüzum kalmaz. Her
şey mantıkla halledilmiyor.
(Tasnif Komisyonu için Başkanlıkça ad çe
kildi.)
BAŞKAN — Naşit Sarıca, Türkân Seçkin,
Enver Güreli, Celal Sungur, Fethi Tevetoğlu,
Gürhan Titrek, Sami Küçük, Nuri Demirel, Şe
ref Bakşık arkadaşlarımız Tasnif Komisyonu
na seçilmişlerdir.
Muhterem arkadaşlarım, gündem sırasına
göre yapılacak seçimler için sepetler kürsüde
dizileceklerdir. 1 numaralı sepet gündemin
1 nci maddesini teşkil eden seçim için kullanı
lacaktır. 2 numaralı sepet, biliyorsunuz gün
demin 2 nci maddesini atladık, 3 numaralı mad
de için yapılacak seçim dolayısiyle kullanıla
caktır ve diğerleri ona göre icra edilecektir.
Hangi ilden başlıyacağımıza dair kur'a çe
kiyorum. istanbul.
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(Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyelerinden
başlanarak oylar toplandı.)
BAŞKAN — Başka oyunu kullanmıyan var
mı efendim?.. Başka oyunu kullanmıyan var
mı efendim?.. Yok. Başka oyunu kullanmıyan
olmadığına göre oy verme muamelesi sona er
miştir.
Sayın Naşit Sarıca, Sayın Türkân Seçkin,
<Saym Enver Güreli, Sayın Celâl Sungur, Sayın
Fethi Tevetoğlu, Sayın Gürnan Titrek, Sayın
Sami Küçük, Sayın Nuri Demirel, Sayın Şeref
Bakşık lütfen Tasnif Komisyonundaki yerlerini
alsınlar ve seçimlerin tasnifini yapsınlar.
(Oyların ayrımına başlandı.)
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay Milletvekili)
— Sayın Başkanım, bu tasnif yapılırken gün
demin 9 ncu maddesini müzakere etmemiz müm
kün değil mi? Günlerden beri, aylardan beri
bu hep böyle oluyor, seçime raslıyor; hem kadük olur, hem de bir Başbakan ve iki Sayın Ba
kan itham altında kalıp duruyorlar...
BAŞKAN — Meclisi sizlerin arzusuna göre
değil, mevcut içtüzüğe göre idare etmeye mec
buruz.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay Milletvekili)
— Arzu ile değil, taleple yapsak olmaz: mı?
BAŞKAN — Olmaz.
(Oyların ayrımı yapıldı.)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin muhterem üyeleri; «27 Mayıs 1960 tarihin
den evvelki bâzı bakanlara ait iade olunan 35
dosya hakkında kurulan T. B. M. M. Soruştur
ma Hazırlık Komisyonundaki açık üyelikler için
yapılan seçime (220) üye katılmış ve neticede
gerekli çoğunluk hâsıl olmadığından ismen tas
nif yapılmasına lüzum görülmemiştir.» Bu hu
susta, Tasnif Komisyonunun hazırlamış olduğu
raporu okudum. Gerekli çoğunluk sağlanama
dığı cihetle, ileriki T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısında seçim tekrar edilecektir.
Tasnif Komisyonunun hazırlamış olduğu di
ğer bir raporu okuyorum:
«Yüksek Başkanlığa
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ve 16 ncı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki içtüzük teklifini gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Karma Komisyon-
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daki açık üyelikler için yapılan seçime (218)
üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı olan üyeler hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır.
Arz olunur.»
Seçime 218 üye katılmış olduğu cihetle ay
rıca ismen bir döküm yapılmasına lüzum gö
rülmemiştir. .Bu sebeple gerekli oy çoğunluğu
sağlanamayan bu seçim, T. B. M. M. Birleşik
Toplantısının ileriki toplantılarında tekrar edi
lecektir.
Tasnif Komisyonunun diğer bir raporunu
okuyorum :
«Yüksek Başkanlığa
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Ba
yındırlık Bakanı Ordu Milletvekili Arif Hikmet
Onat haklarında kurulan T. B. M. M. Soruştur
ma, Hazırlık Komisyonu üyelikleri için yapı
lan seçime (221) üye katılmış ve neticede ayrı
ca isimlere göre oy dağılımı yapmaya lüzum
görülmemiştir.
Arz olunur.
Tasnif Komisyonu»
Buna göre, gerekli çoğunluk sağlanamadığı
cihetle, seçim T. B. M. M. nin gelecek birleşim
lerinde tekrar edilecektir.
Gelmiş bulunan ayrı bir Tasnif Komisyonu
nun raporunu okuyorum :
«Yüksek Başkanlığa
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet
Sezgin hakkında kurulan T. B. M. M. Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu üyelikleri için yapılan
seçime (220) üye katılmış ve neticede nisap hâ
sıl olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır.
Arz olunur.
Tasnif Komisyonu»
Buna göre, seçim T. B. M. M. nin gelecek
birleşimlerinde tekrar yapılacaktır.
Tasnif Komisyonunun 5 numaralı raporunu
okuyorum :
«Yüksek Başkanlığa
Başbakan, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel il-;
eski Ticaret bakanları Maeit Zeren ve Sadık Te
kin Müftüoğlu haklarında kurulan T. B. M. M.
Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyelikleri için
yapılan seçime (218) üye katılmış ve neticede
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nisap hâsıl olmadığından ismen tasnif yapılma
mıştır.
Arz olunur.
Tasnif Komisyonu»
Buna göre, gelecek T. B. M. M. Birleşik Top
lantısında seçim tekrar edilecektir.
Tasnif Komisyonunun 6 numaralı raporunu
okuyorum :
«Yüksek Başkanlığa
Başbakan hakkında kurulan T. B. M. M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonu üyelikleri için ya
pılan seçime (220) üye katılmış ve neticede ni
sap hâsıl olmadığından ismen tasnif yapılmamış
tır.
Arz olunur.
Tasnif Komisyonu»
Buna göre, T. B. M. M. nin gelecek birleşim
lerinde seçim tekrar yapılacaktır.
Tasnif Komisyonunun 7 numaralı raporunu
okuyorum :
«Yüksek Başkanlığa
Başbakan ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel
hakkında kurulan /T. B. M. M. Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu üyelikleri için yapılan seçime
(218) üye katılmış ve neticede nisap hâsıl olma
dığından ismen tasnif yapılmamıştır.
Arz olunur.
Tasnif Komisyonu»
Gerekli çoğunluk sağlanamadığı cihetle, T.
B. M. M. nin gelecek birleşimlerinde seçim tek
rar edilecektir.
Tasnif Komisyonunun 8 numaralı raporunu
okuyorum :
«Yüksek Başkanlığa
Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel hakkında ku
rulan, T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyelikleri için yapılan seçime (218) üye
katılmış ve neticede nisap hâsıl olmadığından
ismen tasnif yapılmamıştır.
Arz olunur.
Tasnif Komisyonu»
Rapora göre, gerekli oy çoğunluğu sağlana
madığı cihetle, seçim T. B. M. M. Birleşik Top
lantısının gelecek birleşimlerinde yapılacaktır.
Tasnif Komisyonunun 9 numaralı raporunu
okuyorum :
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«Yüksek Başkanlığa
İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında kuru
lan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu üyelikleri için yapılan seçime (218) üye ka
tılmış ve neticede nisap hâsıl olmadığından is
men tasnif yapılmamıştır.
Arz olunur.
Tasnif Komisyonu»
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Buna göre, gerekli oy çoğunluğu sağlana
madığı cihetle, seçim T. B. M. M. Birleşik Top
lantısının gelecek birleşimlerinde tekrar edile
cektir.
Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde T. B. M.
M. Birleşimini kapatıyorum.

»0<{
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Kapanma saati : 16,57

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı

GÜNDEMI
5 NCİ BİRLEŞİM
19 . 3 . 1969

Çarşamba

Saat : 15,00
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI j
I
1. — 27 Mayıs 1960 'tarihinden evvelki bâzı
bakanlara ait iade olunan '35 dosya ^hakkında
kurulan T. B. M. ÎM. (Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki açılklara üye iseçimi (9/56)
2. — Sanayi Bakanı Mehmet 'Turgut, e'ski
Ticaret Bakamı (Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ti
caret Bakanı Ahmet 'Türkel (halklarında kurulan'
T. B. M. Meclisi (Soruşturma (Hazırlık Komisyo
nundaki açıklara üye iseçimi. (9/62)
3. — T. B. M. M. Birleşik İTop'lantısı İçtüzü
ğünün 14 've 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki İçtüzük teklifini görüşmek üzere
kurulan Geçici Karma Komisyondaki açıklara
üye seçimi (2/282)

Türkel ıhalkikında kurulan T. B. 'M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi
(9/63)
9. — Adana Milletvekili Kemal 'Sarıibrafhimoğlu'mum, hileli (tarım ilâçlariyle mücadele konu
sunda, Anayasa ve (kanun hükümlerini yerine
getirmediği iddiasiyle Başbakan (Sayın Süley
man Demirel ile Ticaret 've Tanım (bakanları hak
kında Anayasanın 88 nci maddesi (gereğince
Meclis soruşturması açılmasına dair Soruşturma
I Hazırlık Komisyonu «raporu (9/64) (S. (Sayısı :
64) (Dağıtma tarihi , : S . 12 . 1968)
10. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ticaret «ski Bakam Sadık Tekin
Müftüoğlu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel
hakkındaki önergesini incelemek üzere kurulan
Meclis (Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi (9/65)

4. — 'Sanayi (Bakanı (Mehmet ^Turgut ile »eski
Bayındırlık 'Bakanı Ordu (Milletvekili Arif Hik
11. — istanbul (Milletvekili Reşit Ülker'in,
met Onat haklarında kurulan T. B. M. M. So
ruşturma Hazırlık Komisyonuma üye seçimi i İçişleri Bakanı Faruk 'Sükan (hakkındaki öner
gesini incelemek üzere kurulan Meclis Soruştur
(9/53)
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/66)
5. — Enerji -ve 'Talbiî Kaynaklar Bakanı Re2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
f et Sezgin (hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi
gereğince kurulan 'T. B. M. M. Soruşturma Ha I
3. — (SECİMLER
zırlık Komisyonuma üye iseçimi (9/59)
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GERE
6. — Baişibakam, Ticaret Bakanı Ahmelt Tür
ĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN
kel ile 'eski Ticaret (bakanları Macit Zeren ve
I
SÖZLÜ SORULAR
Sadık Tekin Müftüoğlu [haklarında Anayasanın
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
90 ncı maddesi (gereğince kurulan 'T. B. M. M.
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi
TEKLİFLERİ
(9/60)
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
7. —• Başbakan 'hakkında Anayasanın 90 ncı
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
maddesi gereğince kurulan T. B. M. M. 'Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye (seçimi (9/61)
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA g E y K J L E İLGİLİ KONULAR
8. — Başjbakan ve ^'Ticaret Bakanı Ahmet
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