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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm; Ana
yasaya aykırı olarak Devlet kamu hizmetlerini 
yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yürüttü
ğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanununun 146 ncı 
maddesine uyduğu iddiasiyle, Başbakan, 

Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, bir 
şahsm, Tarsus Boya Sanayii îdare Meclisi Aza
tlığına tâyini ve bilâhara Gima îdare Meclisi 
Âzalığma getirilişinde yapılan işlem ve tutum
ları T. C. K. nun 240 ncı maddesi şümulüne gir
diği iddiasiyle, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, 
eski Ticaret Bakanı Sadı!k Tekin Müftüoğlu ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ve, 

Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in, 
Ticaret Sicilli Gazetesi, ithal malları fiyat tes
cil 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 içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya

rınca Meclis soruşturması açılmasına dair öner
geleri okundu. Bu önergeler gereğince kurula
cak Soruşturma Hazırlık komisyonlarının 18 
üyeden teşkili; görevlerini üye seçimi tarihin
den itibaren 30 gün içinde tamamlamaları ve 
ilgililerin yazılı görüşlerini seçim tarihinden 
başlamak üzere 15 gün içinde ilgili komisyonlara 
bildirmeleri hususları kabul olundu. 

Gündemde bulunan soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimlerinin birlikte yapılması 
onaylanarak yapılan seçimler sonucunda aday
ların, aday gösterildikleri komisyonlara seçilmiş 
oldukları bildirildi. 

Birleşime saat 16,55 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 
Kâtip 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar. 
KÂTİPLER : Tevfik Koraltan (Sivas), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısının 11 nci birleşimini açıyo
rum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim.. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonra
dan gelen sayın üyelerin de lütfen beyaz düğ

melere basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere baş
lıyoruz. 
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden, evvelki Ba
kanlara ait iade olunan 35 dosya hakkındaki 
T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun görev süresinin uzatılmasına dair ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (9/56) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Başkanlığına 

26 . 4 . 1964 tarihli, 141 numaralı Karar
la teşkil olunup, Cumhuriyet Senatosu 1/3 
ve Millet Meclisi ara seçimlerinin yenilenmesi 
pebebiyle, görevini bitirmemiş olan ve 27 Ma
yıs 1960 tarihinden evvelki bâzı Bakanlara ait 
35 dosya hakkında inceleme yapmakla görevli 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev sü
resinin sona erdiği 26 . 4 . 1968 tarihinden 
başlamak üzere 26 . 5 . 1968, 26 . 6 . 1968 ve 
26 . 7 . 1968 tarihine kadar uzatılması için 
gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla, 
T. B. M. M. 11 Numaralı 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
Başkanı Y. 

. Sözcü 
i. Hakkı Boyacıoğlu 
Burdur Milletvekili 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığının oku
nan tezkeresiyle istenen sürenin komisyona ve
rilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, hileli tarım ilâçlariyle mücadele ko
nusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini yerine 
getirmediği iddiasiyle Başbakan Süleyman De
mirel ile Ticaret ve Tarım Bakanları hakkında 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi (9/64) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususlar hakkında başta Ticaret 
ve Tanm bakanları olmak üzere Başbakan Sa
yın S. Demirel hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sı için gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
21.7 .1968 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Zirai mücadele ilâçlarının umumiyetle bozuk 
evsaflı ve hileli olduğu memleketçe bilinmekte 
olan bir gerçektir. Bu mevzuda tarafımdan ve 
rilmiş bulunan kanun teklifinin gerekçesinde 
ve soru önergelerinin Millet Meclisi müzakere
lerinde ve. ikinci Beş Yıllık Plân görüşmelerin
de gerekli bilgiler verilmiş bulunmaktadır. 

1964 döneminde yaptığım gündem dışı ko
nuşma üzerine Tarım Bakanlığınca açılan tahki
kat neticesinde bâzı ilâç firmalarına ait ilâçla
rın ruhsatlarının iptal edildiği bakanlık dosya
larında resmen tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu gerçekleri dile getirerek, ikinci Beş Yıl
lık Plânın görüşülmesinde vâki teklifim üzerine, 
Meclisçe tarımsal ilâçların kontrollarınm mües
sir hükümlere bağlanması için Hükümetçe ge
rekli kanun hükümlerinin getirilmesi kabul 
edilmişti. 

Bugüne dek bu hükümler sevk edilmediği 
gibi, mevcut bozuk düzenin gerekleri dahi ye
rine getirilmemiştir, ilâç firmaları güçlü ortak
larının ve dayandıkları sermaye çevrelerinin 
desteğiyle millî ekonomiye her yıl yüz milyonlar 
ve hattâ milyarlar zarar ettirmektedirler. 

Hileli ve bozuk ilâçlar yüzünden Çukurova'
da en acı ve en utandırıcı örneklerini vermek
tedir. Cumhuriyet Gazetesinin 19, 20, 21 Tem
muz 1968 tarihli nüshalarında «ilâç skandali» 
nın yüz kızartıcı ve her vatansever Türk evlâ
dım üzüntüye sevk edecek örnekleri verilmek
tedir. 

Anayasamızın 52 nci maddesi Tarımsal üre
timin toplumun yararına uygun olarak artırıl
masını ve tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşan
ların emeğinin değerlendirilmesi için gereken 
tedbirlerin alınmasını emretmektedir. 
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Söylendiği gibi, İkinci Beş Yıllık Plân tasa
rısında da hileli tarım ilâçlariyle mücadele ge
reğine dair önergem kabul edilerek Hükümete, 
Yüce Meclisçe gereken emir verilmiştir. 

Son örnekleriyle bir kere daha sabit olan bu 
ihmalin Anayasanın 52 nci maddesiyle plân ta
sarısındaki hükmü ihlâl eylediği kesin bir ger
çektir. 

Anayasa ve kanun hükümlerini yerine getir
memek suretiyle suç işliyen ve millî servetin he
ba olmasına sebebolan başta Ticaret ve Tarım 
bakanları olmak üzere Başbakan Sayın S. De-
mirel hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis Soruşturması açılması gerekmek
tedir. Yüce Meclisin sayın üyelerinin bu millî 
felâket karşısında partizan duygulan bir tara
fa iterek suçluların cezasını bulması isteğinde 
birleşeceklerine ve önergemi kabul edecekleri
ne güveniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu'nun 
önergesiyle istediği soruşturmayı yürütecek 
olan Soruşturma Hazırlık Komisyonunda bü
tün siyasi parti gruplarının temsiline imkân 
vermek üzere bu komisyonun 18 üyeden ku
rulmasını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İlgililerin yazılı görüşlerini komisyonun 
seçim tarihinden itibaren 15 gün içinde komis
yona bildirmeleri hususunu oyunuza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun vazife süresinin seçimi tari
hinden başlaması hususunu oyunuza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu Soruşturma Hazırlık Komisyonu için 
siyasi parti gruplarından istenen adaylar bil
dirilmiş ve Başkanlıkça bastırılmıştır. Şimdi 
sayın üyelere dağıtılacaktır. 

Ancak vakitten tasarruf için Yüksek Heye
tin müsaadesi lâyık olursa, gündemin üçüncü 
maddesinde yer alan diğer bir komisyonda açık 
bulunan üyelikler için birlikte seçim yapılması 
hususunu da oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

— 98 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 14 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki Tüzük teklifini görüşmek üzere, ku
rulan Geçici Karma Komisyondaki açıklara üye 
seçimi (2/282) 

BAŞKAN — Bu açık üyelikler için de Ada
let Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Gü
ven Partisi gruplarının bildirdiği üyelerin 
isimleri alınmış ve keza oy puslaları basılmış
tır. Şimdi sayın üyelere dağıtılacaktır. 

Her iki komisyon için yapılacak seçimleri 
üç kişilik bir tasnif heyetinin ve bir tek ko
misyon olarak yürütmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasnif Komisyonu için ad çekiyorum : 
Ragıp Üner?... Yok. 
Gıyasettin Duman?... Yok. 
Edip Somunoğlu?... Yok. 
Nevzat Şener?... Burada. 
Aydın Yalçın?... Yok. 
Mahmut Vural?... Burada. 
Mustafa Tığlı?... Yok. 
Himmet Erdoğmuş?... Yok. 
Nafiz Ergeneli?... Burada. 

Tasnif Komisyonu : Nevzat Şener, Mahmut 
Vural ve Nafiz Ergeneli'den kurulmuştur. 

'Oylamaya hangi ilden başlıyacağımız için 
kura çektim; Tevfik Kutlar; Gaziantep. 

Gaziantep'ten itibaren oylamaya başlıyo
ruz. 

Kürsüye;iki tane sepet konulmuştur; bir 
numaralı sepet Sayın Kemal Sarıibrahimoğ
lu'nun önergesiyle istediği soruşturma ha
zırlık Komisyonu içindir, iki numaralı sepet, 
Aydın Milletvekili Sayın Reşat Özarda'nm iç
tüzük tadil teklifini incelemek üzere görevli 
Geçici Karma Komisyon içindir. 

Oy puslaları dağıtılmıştır. Almıyan aıkada-
şımız var mı?... 

Oylamaya başlıyoruz. 
(Gaziantep milletvekillerinden başlanarak 

oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Adlan okunup da oylarını kul
lanmamış arkadaşımız varsa, lütfen gelip oy
larını kullansınlar efendim. 
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Oy kullanmamış arkadaşımız var mı efen

dim? Oy kullanmamış arkadaşımız kalmasın. 
Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif Komisyonu 

lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan oylama sonuçlarını 

arz ediyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Adana Milletvekili • Kemal Sarıibranimoğlu'-
nun, hileli tarım ilaçlariyle mücadele konu
sunda, Anayasa ve kanun hükümlerini yerine 
getirmediği iddiasiyle Başbakan Süleyman De-
mirel ile Ticaret ve Tanım bakanları hakkında 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu üye seçimi için yapılan seçime 
(277) üye katılmış neticede gerekli nisap te
min edilememiştir. 

Arz olunur. 

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

nün 14 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki içtüzük teklifini görüşmek üzere 
kurulan Geçici Karma Komisyondaki açık üye
liklere yapılan seçime (274) üye katılmış ve 
neticede gerekli nisap temin edilememiştir. 

Arz olunur. 

Üye üye 
Amasya Ankara 

Nevzat Şener Mahmut Vural 
Üye 

Edirne 
Nafiz Erg-eneli 

BAŞKAN — Her iki tutanaktan da anlaşıl
dığı üzere, tutanaklarda adı geçen komisyon
lar için yapılan seçimde gerekli çoğunluk temin 
edilememiştir. 

Her iki seçim gelecek birleşimde yenilene
cektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısının 11 nci Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,46 

Üye 
Amasya 

Nevzat Şener 
üye 

Edime 

üye 
Ankara 

Mahmut Vural 

Nafiz Ergene! 

mmm 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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nunun görev süresinin, uzatılmasına dair ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (9/56) 
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