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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gündemde bulunan 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 
9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, ve 9/12 sayılı 
Soruşturma Hazırlık komisyonlarına üye seçim
lerinin birlikte yapılması kabul olundu ve yapı
lan seçimler sonucunda adayların gösterildikleri 
komisyonlara seçildikleri bildirildi. 

Birleşime saat 16,35 te son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kayseri 
İsmail Arar Şevket Doğan 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik toplantısı nın 5 nci Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını istirham edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 

III - BAŞKANLIK DİVANININ 
1. —- Eski Sanayi Bakam Mehmet Turgut 

ile eski Bayındırlik Bakanı Arif Hikmet Onat 
haklarında soruşturma yapmak üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev sü
resinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (9/1) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutup kararları
nızı istihsal edeceğim. 

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

3 . 12 . 1969 tarihli ve 210 numaralı Kararla 
teşkil olunup, eski Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat haklarında, Anayasanın 90 ncı mad
desi gereğince Meclis Soruşturması açılması
nın gerekli olup olmadığına dair inceleme yap-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
makla görevli Soruşturma Hazırlık Komisyö--
numuz, araya giren Kamu iktisadi Kuruluş/ 
lan hesaplarının incelenmesi ve 1970 Bütçe--
sinin Karma Komisyon ve Genel Kurulda tet
kiki sebepleriyle çalışmasını biteremediğin-
den, müddetin bitimi tarihi olan 21 . 2 . 1970 
tarihinden bağlamak üzere 21 . 3 . 1970 tarihi
ne kadar bir aylık sürenin daha verilmesi, hu
susu Birleşik Toplantı Genel Kurulunun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

T. B. M, M. 
1 Numaralı Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu, 
Başkanı 

Muzaffer Akdoğanlı 
Kastamonu Milletvekili 
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SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir Milletvekili) — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Esatoğlu. 
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, sayın milletvekilleri; 

Meclislerimizin kanun yapmak kadar önem
li bir görevi de denetlemedir. Denetleme, Yüce 
Heyetinizin bildiği gibi, Anayasamızda gösteri
len yollarla yapılır. Bunlardan birisi de Meclis 
soruşturmasıdır. Bir bakanın, Anayasamızın 
i" ncı maddesinde gösterilen usullerle, kanun-
eras tasarruflarından dolayı meclMerimizde so
ruşturma açılır. Bendeniz ikinci dönem de dâ
hil olmak ü^ere, beş seneden beri milletvekili
yim ve meclislerimizden bâzı bakanlar hakkın
da mükerreren soruşturma, hazırlık komisyon
ları kurulması hakkında kararlar çıkmış, fa
kat şimdiye kadar kurulan soruşturma komis
yonlarından hiçbirisi kendilerine tanınan süre 
içerisinde toplanarak görevlerini yapmış değil
lerdir. Yani, bu meclislerde soruşturma müesse
sesi işlememektedir. Kaldı ki, pek sayın bakan
lar hakkında ciddî isnat ve ithamllarla Mecli
se gelen önergeler soruşturma komisyonlarına 
havale edilmekte, fakat çok kere soruşturma 
komisyonu toplanmamakta, başkanını seçme-
ıoekte ve bir türlü dosyalar üserinde çalışma
ya başlamamaktadır. 

Elimizdeki gündemin birinci maddesinde 
bulunan konu, eski Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat hakkında. Arif Hikmet Onat ko
alisyon hükümetlerinin bakanı idi, o hükümet
ler dağıldı, aradan dört seııo geçti, Meclis yeni
lendi, hâlâ Sayın Arif Hiknıot Onat hakkındaki 
ithamlardan dolayı kurulan komisyon, aradan 
ibeş sene geçtiği halde, bir türlü görev yapmadı. 
Bu itibarla bunu bir müeyyideye bağlamak, bu 
komisyonları çalıştırmak mecburiyetindeyiz. 

Her şeyden önce, bu komisyonların 
çalışmasını biz değil, bu isnatlar altında 
kalan sayın bakanların istemesi lâzımdır. Bir 
bakan birtakım isnatlar altında, birtakım suç
lamalarla Meclis huzuruna geliyor aleyhinde 
soruşturma komisyonu açılıyor, fakat çoğun
lukta olan partinin komisyonda çoğunluğu teş
kil eden üyeleri bir araya gelerek, kendi bakan
ları hakkındaki bu isnatlar doğru mudur, yan
lış mıdır, tahkikat yapmıyor. Böylece Meclisi
miz denetleme görevini ifa edemiyor. 

Bendenizin teklifi sudur: Bu uzatma, yeni
den süre isteme talebini reddetmek ve yeni
den ciddî bir komisyon kurmak, komisyona ta
nıyacağımız yeni süre içinde de muhakkak dos
yaları tetkik ederek Meclisin huzuruna getirme
lini bir müeyyideye bağlamak mecburiyetinde
yiz. Aksi takdirde, zaman zaman Meclisler birle
dik olarak toplanacak, devamlı olarak bu komis
yonların süresini uzatacak ve bizim meclisleri
miz de dağılacak, fakat bu ciddî isnatlar hiçbir 
zaman Yüce Meclisin huzuruna gelmiyecektir. 
Böylece, Meclis ciddî isnatlar altında bulunan 
bakanları kontrol edemiyecek, kendi hakkında 
ağır isnat ve ithamda bulunan kişiler de bakan 
clarak görev yapacaklardır. Bu anormal bir tu
tumdur. önergenin, bu talebin aleyhindeyim. 
Bu teklifin reddini, yeni bir komisyon seçilme
sini, komisyona kesin bir süre verilmesini ve 
bu süre içinde de soruşturmanın mutlak surette 
yapılarak Yüce Meclise getirilmesini talebedi-
yorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) . 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, Devlet Bakanı 
olarak mı söz istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekilli) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, lehinde. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça-
rakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Gerçekten, haklarında soruşturma açılması 
isteği ileri sürülen bakanlar hakkında kurulmuş 
bulunan komisyonların, Anayasamızda ve içtü
zükte belirli süreler içerisinde meseleyi intace-
rlsmediği bir vakıadır. Bu meseleden dolayı 
haklarında soruşturma talebi bulunan ilgililer 
de ıstırap duymaktadır. Bunlardan birisi de, 
bsndenizim. 

Bİr olaydan dolayı, geçen dönem içerisinde 
bir milletvekili arkadaşımız tarafından, gö
revim itibariyle Meclis soruşturmasını tazam-
mun eden bir önerge merciine intikal ettiril
miş bulunmakta ve o tarihten bu yana da ko
misyon kuruluncaya kadar her birleşik toplan
tı gündeminde, «Vazifeyi suiistimalden» demek 
£ ur etiyle, âdeta bir teşhir vesilesi durumu in-
iacedilmekte idi. 
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iddiaların içerisinde doğru olanı olabilir; 
iddia olunması itibariyle yanlış olan da bulu
nabilir. Misal olarak arz ediyorum, Sayın Esat
oğlu'nun ciddî iddiaları bakımından arz edi
yorum, sanki soruşturma taleplerini ihtiva eden 
her mesele ciddî imiş gibi, bir misali olarak arz 
edeceğim. 

Bir iddia: Türkiye Kömür İşletmelerinde 
2490 sayılı Kanuna tabi olmayan bir ihale 
icra edilmiş, bu ihalede usulsüzlük yapılmış, 
şikâyet vâki olmuş; Enerji Bakanı meseleyi 
müfettişlere tahkik için havale etmiş, bu ara
da ilgililer Sayın Cumhnribaşkanının da ismini 
karıştırmak suretiyle.. (€. H. P. sıralarından 
«Esasa gir» sesleri) Arz edeceğim efendim, ge
leceğim ; müsaade buyurunuz. 

'Sanki Cumhurbaşkanının ilgisi varmış gibi 
bir beyanda bulunmaları üzerine, Cumhurbaş
kanlığı makamını işgal eden muhterem zatın 
bu işlere karıştırılmaması gerektiği aşikâr bu
lunduğu cihetle, zamanın vekili olarak bende
nim bir beyanatta bulundum. Bu beyanat ve
silesi ile bir milletvekili arkadaşımız «Neden be
yanatta bulunmuş» diye vazifeyi suiistimal id
diası içerisinde T. B. M. M. ne bir takrir ver
miş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu takrire istinaden, senelerden beri 
gündemde elibetteki bir suçun faili olarak kal-
mamanın ıstırabını benim gibi her arkadaşım 
da taşır. Yoksa, Sayın Esatoğlu ile bir ihtilâ
fımız yok. Yalnız, Sayın Esatoğlu ile ihtilâfı
mız şu noktada: Burada bahis konusu olan, 
olan sunuşta bildirilen ve Sayın Esatoğlu'nun 
dile getirdiği konu, şimdi Parlâmentomuzda bu-
Innmıyan eski sayın milletvekiûerinden ve ba
kanlardan suçu işlediği iddia olunan tarihte 
C. H. P. n:a mensup bulunan ve C. H. P. safla
rında bulunduğu sırada bu takrir Yüce Mec
lise intikal ettirilmiş bulunan Sayın Arif Hik
met Onat'a ait. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) Bir taraftan.. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, «Esasa ?ir» sesleri). 

Efendim, zannediyorum ki arkadaşlarımız 
dinleme nezaketini benden esirgemiyeceklerdir. 
(C H. P. sıralarından gürültüler). Onu da söy-
liyeceğim efendim, o zaman da sannediyorum 
ki, böyle aleyhte tezahüratta bulunamıyacak-
ısınız, izin verirseniz. (C. H. P. sıralarından 
«Esasa gir» sesleri) Esasa gireceğim efendim, 

I müsaade buyurun da meseleleri izah edelim, bi
raz vuzuha kavuşsun da. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Tahkikat konusu olan bir meselenin burada 
münakaşası yapılamaz. 

BAŞKAN — Müdahalede bulunmayınız. Sa
yın özgüner, bulunduğunuz yerden müdahale
de bulunmayınız. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Arkadaşlarimz diyor ki, ekseriyeti 
elinde bulunduran iktidar partisi mensupları, 
iktidar partisine mensup vekili hakkında soruş-
tırmanın icra edilmemesini temin sadedinde 
komisyona iştirak etmiyorlar. (C. H. P. sırala
rından «Doğru» sesleri) Tetkik buyurunuz, 
evki içişleri Bakanı Sayın Faruk Sükan hakkın
da teşkil edilen komisyona vazifesini ifa etme
mesini teminen işi sürüncemede bırakan üyeler 
Sfjym C. H. P. ne mensup üyelerdir. Bunu lüt
fen tetkik ediniz. (CHP. sıralarından gürültü
ler) . Sizin arkadaşlarınız beyler, iktidar partisi
be ait değil ki 'bunlar. Kürsüye meseleyi getirip 
bir parti meselesi düşüncesi içerisinde, «Bir suiis
timali iddiasının A.P. tarafından tahkikine imkân 
verilmiyor,» şeklindeki iddiayı kabul etmemiz, 
bu vâkıallar karşısında kabul etmemiz müm
kün değil. Bu düşünceler içerisinde de değiliz. 
E(n, sayın grupumuza da ve bütün muhterem 
milletvekiJllerine de, bütün siyasi gruplara da 
•bt komisyonlara seçilenlere de rica ediyorum, 
istirham ediyorum; bu mesai biran evvel bitsin. 
Hükümet olarak da bunu istirham ediyoruz, 
e^er mümkün ise, bunu rica ediyoruz; bir neti
ceye bağlansın, mesele tavazzuh etsin. (C. H. P. 
sıralarından «Tamam, biz de onu istiyoruz» ses
im) Bizim yangından mal kaçırmaya niyetimiz 
yoktur, şimdiys kadar da olmamıştır, bundan 
üonra da olmıyacaktır. 

Saygılar sunarını. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkımlar). 

BAŞKAN — Efendim, müzakerelere ışık 
tutar kanaati ile bir hususra arz etmeme mü-
saclanizi rica edeceğim. 

Bugüne kadar 12 komisyon kurulmuştur. 
Ev 12 komisyondan 1 ve 12 numaralarmı taşı
yan iki komisyona seçilen sayın üyeler biy 
araya gelmiş, başkan, kâtip ve sözcüsünü ses 
çöbilmiştir. Biraz sonra Sayın Genel Kurula 

I bir içtüzük; meselesi odarak Başkanlık Divanını 
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seçmemiş bulunan bu 10 komisyonun mahiyetini 
arjfc edeceğim. Şimdi müzakere ettiğimiz husus, 
seçimini yapmış, göreve başlamış fakat içtüzü
ğün tanıdığı bir aylık imkân içinde meseleyi 
ıntaosdememiş komisyon başkanlarının taleple
ridir, arz ederim. 

Sayın Kodamanoğlu, aleyhte buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Hazırlık komisyonlarının çalışması ile ilgili, 
biraz evvel bu kürsüden beyanda bulunan sa
yın arkadaşlarımın mütalâalarına tabiî hürmet
karım, fakat kanaatimce, meseleyi itham edilen 
zevatın kişilikleri ile birleştirip, hattâ bunu bir 
çeşit parti meselesi haline de sokarak olayı de
ğerlendirmeye çalışmayı bendeniz uygun bul
muyorum. 

Gerçekten ithamlar ciddî olabilir, gayricid-
dî olabilir. Gayriciddî olması halinde ilgilinin 
gerçekten haksız bir itham altında kalması 
üzücü olabilir. Ciddî olması halinde ise, Yüce 
Meclis murakabe vazifesini dikkatle yapmak 
durumundadır, gereği yapılır, fakat bunun na
sıl olduğu önceden burada beyan edilecek bir 
keyfiyet değildir. Çünkü, meselenin ciddî veya 
gayriciddî olduğu, mesaisinde şikâyetçi bulun
duğumuz komisyonun vazifesini yapması ile 
anlaşılacaktır. Komisyon vazifesini yapacak, 
buraya delilleri ile gelecek, Yüce Heyetiniz 
bunu değerlendirecek, «Bu ciddîdir, gereği ya
pılsın.» diyecek veya «Gayriciddîdir, gereğine 
lüzum yoktur» diyecek. Bu, sonra konuşulacak 
bir iştir. Meseleyi hissi plânda ele almayı uygun 
bulmam. Bu itibarla bendeniz izin verirseniz, 
önergeyi içtüzüğümüz açısından değerlendire
rek bir teklife bağlamak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Birleşik Toplantı içtü
züğünün 14 ncü maddesi müddetler bakımından 
hazırlık komisyonları için şu hükmü sevk et
miştir, aynen okumak istiyorum: 

«Komisyon incelemelerini 30 gün içinde ta-
mamlıyamıyorsa, gerekçesini belirterek Genel 
Kuruldan bu sürenin uzatılmasını istiyebilir. 
Bu süre 30 günden fazla uzatılamaz.» 

Demek oluyor ki, müşterek içtüzüğümüz 
bu meselenin bir defa kısa bir süre içerisinde, 
belli bir süre içerisinde bitirilmesini derpiş et
miş, ama olabilir ki ithamın mahiyeti bu ölçü-
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de tetkikleri zamanında intacetmeye müsait bu-
lunmıyabiljr. Onu da düşünmüş; müddet ister, 
ama bu 30 günden fazla uzatılamaz, diyor. Bu
nun anlamı şudur: Demek ki, 30 gün içinde 
çalışacak. Çitti, bitti; bitmedi 60 gün içinde ne 
yapıp bunu bitirecek. Demek M, Yüce Mecli
sin içtüzükte tezahür eden iradesi bu neviden 
faaliyetin 60 gün içerisinde bitirilebileceğini 
tahmin ve bu tahmine dayanarak da bir hüküm 
isdar etmiştir. O halde bu hükmün «Her 30 gün 
sonra tekrar bir defa daha müsaade alarak bu
nu 30 seneye çıkarırım», gibi bir anlayışa mü-
saidolduğu şeklinde yorumlanması akla da ay
kırıdır, maslahatın icaplarına da aykırıdır. Bi
naenaleyh, 30 günden fazla uzatılamaz demek, 
bir daha 30 gün istiyemezsin, demektir. Bu iti
barla İçtüzüğün bu açık hükmüne, Hazırlık Ko
misyonu Sayın Başkanının verdiği önerge aykı
rıdır. 

İkinci fıkrasında bu anlayışımın isabetini 
teyideden başka unsurlar mevcuttur, ikinci fık
ra diyor ki; «Komisyon raporunu verince, bu 
rapor derhal ilgili Başbakan veya Bakanlar Ku
rulu üyelerine iletilir. Rapor, üyelere dağıtıl
dıktan 7 gün sonraki birleşimin gündemine alı
nır,» 

Demek ki, içtüzük ikinci fıkrasiyle da iki 
önemli noktayı tetkike ve böylece vazifelileri 
bağlamaya çalışmış. Derhal haber vereceksiniz 
diyor, bu işi sürüncemede bırakamazsınız demek 
istiyor. Ayrıca, 7 gün içinde de gündeme al
mak zorundasınız, diyor; Riyaset Divanını va
zifeye davet ediyor. Böylece, Hazırlık Komis
yonunun tahkikatını bitirip, bize rapor getirme
sinden itibaren meselenin Riyaset Divanınca şu 
veya bu mülâhaza ile geciktirilmesine de izin 
vermiyor. 

Bütün bu müddet tahditlerinin ifade ettiği 
mâna, biran evvel ithamın gerçeklik derecesini 
ortaya çıkarmak içindir. Bunda da zaten yüz 
defa söylendi, bir defa daha arz edeyim; bü
yük fayda var. Haksız bir itham mevcut ise, 
bir arkadaşımızı gölgede tutmaya hakkımız 
yoktur. Haklı bir itham varsa, Yüce Meclisin 
murakabe vazifesini savsaklamaya hakkımız 
yoktur. Bu itibarla, ilgili komisyon sayın baş
kanının mezuniyet talebine dair önergesi, müş
terek İçtüzüğün 14 ncü maddesine açıkça aykı
rıdır, hatta belki bu anlamda oya dahi kona
maz. Oya konulsa bile reddedilmek lâzımgelir. 
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Eğer İçtüzüğe ittıba etmek mecburiyetini 
hissediyorsak ki bu bizim vazifelerimizden bi
risidir, bunu bu şekilde mütalâa etmek gere
kir. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi bir diğer nokta 
açıktadır : Vazifesini gereği gibi ifa etmiyen 
Komisyona ne yapılır? 

Aşağı yukarı yedi sekiz senedir, bu konuda 
verilmiş görevleri yerine getirmiyen komis
yonlar olmuştur. Aylarca riyaset divanını 
teşkil etmiyerek iş savsaklanmıştır; aylarca 
müddet talepleriyle iş savsaklanmıştır; yeni 
komisyonlar kurulması cihetine gidilerek iş 
uzamıştır. Bu itibarla, demin konuşan bir ko
nuşmacı arkadaşımın teklifine katılmıyorum. 
Yani, yeni bir komisyon seçmek meseleye çö
züm getirmez. Çünkü, görevin ihmal ediliş se
bebi, Komisyon üyelerinin şahsi durumlarına 
ve yeteneklerine bağlı değildir; başka sebeple
re dayanmaktadır. 

Yapılacak iş, Komisyonlarda gerekli vazi
feleri yapmıyan arkadaşlarımıza, Meclise de
vam etmiyen arkadaşlarımız gibi müeyyide 
kullanmaktır. Çünkü, Meclise devam etmiyen 
arkadaşlarımızı birtakım müeyyidelere muha
tap kılalım diye, bir müddet evvel Yüce He
yetinizden bir karar çıktı. Resmî Gazetede 
ilân edilsin dendi; maaşları kesilsin dendi, şu 
dendi, bu dendi... Daha birtakım müeyyideler 
buna eklenebilir. 

Meclise devam etmemekle, Meclisin verdiği 
vazifeyi yapmamak arasında hiçbir fark yok
tur, fark tamamen şeklîdir. 

O halde benim Sayın Başkanlık Divanımız
dan istirhamım, içtüzüğe aykırı olan bu önerge
nin evvelâ Yüce Meclisimizce reddini sağlamalı, 
ardından da içtüzüğe aykırı olarak vazifesini 
gereği gibi yapmıyan Komisyon üyeleri hakkın
da, devamsız Meclis üyelerine uygulanacak 
müeyyidelerin tamamı zamanında tatbik edil
melidir. 

Zannediyorum bu sayede önemli bir mües
seseyi işletmek imkânını bulacağız. Bu mües
sesenin iyi işlemesi Yüce Meclise olan güveni 
artıracak, hürmeti ve itibarı artıracaktır. Onun 
için konunun önemi olduğu kanısındayım. Bü
tün bu mâruzâtı sırf bu kaygıdan mülhem ola
rak arz ettim. Yoksa ne itham edenleri, ne it
ham edilenleri peşinen, tahkikat olmaksızın ne 
tebriye etmek ne de mahkûm etmek gibi, vic-
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dansız, hattâ bir ölçüde yakışıksız bir maksadın 
güdülmediğinden emin olmanızı istiyorum. 

Bu müessese gerçekten işlemelidir. Ayıp 
oluyor arkadaşlar; senelerden beri vazifeleri
ni bitirmemiş komisyonlar var. Bu mevzular 
gündemde yerini de muhafaza ediyor; yeni se
çimler yapılıyor, yine devam ediyor. Yani, bir 
ithamda bulunacaksınız, komisyon üyelerinin 
ihmali yüzünden mezara kadar itham sizi ta-
kibedecek. Bu olamaz arkadaşlarım; buna im
kân vermemenizi dilerim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu'nun, 

«Birleşik Toplantı içtüzüğüne aykırıdır; oya arz 
edilemez» şeklindeki beyanında Başkanlık Di
vanı olarak cevabımız şudur : 

Verilen takrir gerekçelidir. Gerekçesinde; 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin denetim mü
zakeresi ve bütçe müzakereleri gerekçe olarak 
ifade edilmiştir. 

Ayrıca yine Birleşik Toplantı içtüzüğünün 
14 ncü maddesine göre bir aylık müddetin bi
timinden sonra bir aylık süre talebedilmekte-
dir. içtüzüğe tamamiyle uygundur. 

Takririn lehinde Sayın Talât Köseoğlu, bu
yurun. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay Milletvekili) 
— Çok muhterem arkadaşlarım, sayın senatör 
ve milletvekilleri. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım çok cid
dî bir mevzuu huzurunuza getirerek, birleşik 
toplantıda Meclis Soruşturması komisyonları
nın biran evvel vazifelerini yapmaları gerek
tiği; itham altında kalan değerli Hükümet 
mensuplarının veya üyelerimizin bu gibi töh
metler altında tutulmaması için bir hal çaresi 
bulunması lâzımgeldiği fikri üzerinde durmuş
lardır. 

Şikâyet ettikleri konu, bu komisyonların 
uzun yıllardan beri vazifelerini yapmadıkları 
yönündedir. 

Çok muhterem senatör ve milletvekilleri, 

Şunu arz edeyim M, içtüzük bu mevzuu 
halletmiştir; bir çıkış yolu göstermiştir. İçtü
zük, «Komisyonlar vazifesini görmediği tak
dirde meseleler sürüncemede kalır, tekrar tek
rar Komisyon seçimine gidilir.» gibi bir hük
mün yanında Yüce Meclisimize bir hak daha 
tanımıştır. T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantı 
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içtüzüğünün 14 ncü maddesi, komisyonların ça
lışmalarını bitirebilmeleri için 1 aylık bir sü
re koymuştur. Bu müddet zarfında çalışmalar 
bitirilemediği takdirde ne yapılması gerektiği 
hakkında aynı tüzükte başka bir hüküm var. 
Bu hüküm diyor ki; «Bu içtüzükte sarahat 
bulunmıyan hallerde Millet Meclisi içtüzüğü 
hükümleri uygulanır» 

Bir ay zarfında veya beş ay zarfında ko
misyonlarda bir mesele halledilmediği takdir
de ne yapacağız? işte, T. B. M. Meclisi Birle
şik Toplantısı içtüzüğünün yukarda bahsetti
ğim atıf yapan maddesi gereğince Millet Mec
lisi içtüzüğüne bakmamız gerekiyor. 

Millet Meclisi içtüzüğünün 36 ncı maddesi 
ne diyor? «Eğer encümen bu müddet zarfında 
müzakereleri neticelendirmezse, esbabı muci-
besini Heyeti Umumiyeye bildirir. 

Aksi takdirde mezkûr lâyiha ve teklifin 
doğrudan doğruya ruznameye alınmasını Hü
kümet veya sahipleri istemek hakkını haizdir
ler.» 

Şu halde, birleşik toplantıda da Millet Mecli
si içtüzüğünün 36 ncı maddesini işletmek su
retiyle meseleyi halledebiliriz. Yani, alâkalı 
kimse veya Hükümet, mevzuun, komisyonda 
zamanında müzakere edilmediği gerekçesiyle 
doğrudan doğruya gündeme alınmasını istiye-
bilir. 

Şu halde, demek oluyor ki bir çıkış yolu 
vardır; şikâyet etmeye hakkımız yoktur, iç
tüzükleri iyi bildiğimiz takdirde bu meseleyi 
kökünden halletmemiz mümkündür. 

Sayın Esatoğlu şikâyetlerinde haklıdır, ama 
meselenin ortadan kaldırılması için tüzüklerle 
hal şekilleri ortaya konulmuştur. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 36 ncı maddesinin hükümlerini 
dolayısiyle yürütmek suretiyle bu Meclis araş
tırmaları önergelerini de yürütmek mümkün
dür. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde ve lehinde 
ikişer sayın üye görüşlerini ifade etmiş bulun
maktadırlar. 

1 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
Başkanı Sayın Akdoğanlı tarafından verilen 
takriri tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlı
ğı tezkeresi tekrar okundu) 

BAŞKAN — 1 Numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna 21 . 2 . 1970 tarihinden 
21 . 3 . 1970 tarihine kadar 1 aylık ek çalışma 
süresi verilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Eski İçişleri Bakam Faruk Sükan hak
kında soruşturma yapmak üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun görev süresinin 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkere
si (9/12) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasın
da, Eski İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkın
da soruşturma yapmak üzere kurulan 12 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
Başkanı Sayın Ahmet Çakmak tarafından ve
rilmiş bir takrir vardır; okutup tasviplerinize 
arz edeceğim. 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı Yüksek 
Başkanlığına 

3 . 12 . 1969 tarihli ve 221 numaralı Ka
rarla teşkil olunup, eski içişleri Bakanı Faruk 
Sükan hakkında, Anayasanın 90 ncı maddesi 
gereğince Meclis soruşturması açılmasının ge
rekli olup olmadığına dair inceleme yapmakla 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz, 
araya giren Kamu iktisadi Kuruluşları Hesap
larının incelenmesi ve 1970 Bütçesinin Karma 
Komisyon ve Genel Kurulda tetkiki sebeple
riyle çalışmasını bitiremediğinden müddetin 
bitimi tarihi olan 21 . 2 . 1970 tarihinden baş
lamak üzere 21 . 3 . 1970 tarihine kadar bir 
aylık sürenin daha verilmesi hususu Birle
şik Toplantı Genel Kurulunun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T. B. M. M. 
12 Numaralı Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu Başkanı 
Ahmet Çakmak 

(Bolu Milletvekili) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok. 

12 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna 21 . 2 . 1970 tarihinden 21 . 3 . 1970 ta
rihine kadar 1 aylık ek soruşturma süresi ve
rilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka-
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bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Genel Kurulun 21 . 1 . 1970 tarihli 
4 ncü Birleşiminde seçimleri yapılmış bulunan 
soruşturma hazırlık komisyonlarından bâzıları
nın henüz başkanlık divanlarını seçmemiş bu
lunduklarına dair Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — 1 Numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna 1 aylık ek sürenin verilmesi 
hususunu müzakeresi ânında ifade ettiğim hu
susu Sayın Genel Kurula arz ediyorum efen
dim. 

3.12.1969 tarihinde yapılan T. B. M. Meclisi 
Birleşik toplantısında 12 aded Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun teşkiline karar verilmiş
tir. 

Bu komisyonlara ait üye seçimleri 21.1.1970 
tarihli 4 ncü Birleşimde yapılmış bulunmak
tadır. 

12 aded komisyondan sadece 1 ve 12 nu
maralı komisyonlar, görevlerini yürütebilme 
imkânını sağlamak için Başkan, sözcü ve kâ
tiplerini seçebilmişlerdir. 

Geri kalan 10 aded komisyon, bugüna kadar 
bir araya gelip, Başkanlıkça yapılan üç tekide 
rağmen, tebligata rağmen, Başkan, Sözcü ve 
Kâtip seçimlerini yapamamış ve bu sebeple de 
görevine başhyamamıştır. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
14 ncü maddesi gereğince komisyon, incelemele
rini 30 gün içinde bitirmek mecburiyetindedir. 
Bu süre, 21 . 2 . 1970 tarihinde 10 komisyon için 
de sona ermiş bulunmaktadır. 

Bu 10 komisyonun çalışmaya başlamadıkları 
göz önünde tutulursa, süre temdidi talebinde 
bulunacak bir makam da bahis mevzuu edile
mez. 

Bundan önceki birleşik toplantı tatbikatla
rında bu durumda olan komisyonların feshi yo
luna gidilmiş ve yerine yenileri seçilmiştir. An
cak, yeniden tahaddüs eden bu durumun Birle
şik Toplantı Genel Kuruluna arzı suretiyle bir 
çözüm yolu bulunması, fesih veya seçilmiş bu
lunan komisyonun göreve devamı Genel Kuru
lun kararma aittir. Bu sebeple bu konu üze
rinde müzakere açıyorum. 

Söz almak istiyen sayın üyelerin lütfen isim
lerini yazdırmalarını rica edeceğim. 
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AHMET GÜNER (Zonguldak Milletvekili) 
— Sayın Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güner buyurunuz. 
AHMET GÜNER (Zonguldak Milletvekili) 

— Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 
Seçilmiş komisyonların acıklı durumunu Sa

yın Başkan açıkladı. Eğer açıklanmamış olaydı 
bunu, mütaakip oturumlarda bendeniz sizlere 
açıklıyacaktım. 

Biraz evvel burada konuşan Sayın Bakan, 
kendisi hakkındaki ithamları cevaplandırırken 
«iktidar, muhalefet diye bir şey yok» dediler. 
Halbuki, seçilen komisyonlarda, muhalefet mil
letvekillerinin iki misli iktidar partisine mensup 
arkadaşlarımız vardır. 

Bendeniz bu komisyonların iki tanesinde gö
revliyim, her çağırıldığım zaman gittim. Fakat 
kıymetli iktidar partisine mensup arkadaşları
mız teşrif etmediler. Elbette Hükümeti idare 
eden bir partinin milletvekillerinin gelmeyişle-
rinin bir sebebi vardır, diye sustuk. Üçüncü 
defa da bu davete icabet ettik. 

Kıymetli arkadaşlarım gelmediklerine göre, 
Sayın Divandan rica ediyor, bendeniz teklif edi
yorum ve diyorum ki; hakikaten içtüzüğümüz 
gereğince bu komisyonlar feshedilsin, yenileri 
seçilsin belki bizden sonra gelecekler hakikaten 
bu tahkikatları, bu incelemeleri sonuçlandırır
lar. Muhalefete mensup gelmiyen arkadaşları
mın da, ben şahsan Sayın Başkanlık Divanı ta
rafından bu Meclise duyurulmamasmı arz ve 
teklif ederek huzurunuzdan saygı ile ayrılıyo
rum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Akal, buyurunuz efen
dim. 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — 
Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akal sarfınazar ettiler. 
Sayın Türkay buyurunuz efendim. 

HASAN TÜRKAY (istanbul Milletvekili) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Soruşturma komisyonlarının görevleri şüp
hesiz ki çok mühimdir. Ama ne çare ki, seçilen 
Soruşturma komisyonları mühim olmasına rağ
men ıgereği gibi vazifelerini yapmamaktadırlar. 

Ben de muhtelif Soruşturma komisyonla
rında vazife almış bir arkadaşınız olarak her 
toplantıya iştirak ettiğim zaman, soruşturma
ların daha ziyade muhalefet tarafından geldi-
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ğine göre, muhalefete mensubolan arkadaşla
rımızı da ben Soruşturma komisyonlarında gör
müyorum. 

Şu kürsüye gelir, yakınır ve şikâyet eder. 
Fakat komisyon toplantılarına davet edildiği 
zaman bakarız, muhalefete mensubolan arka
daşlarımız gelmemiş. Biz iktidar kanadına 
mensubolan arkadaşlar oturur saatlerce bekle
riz, haber göndeririz gelmezler ve dağılırız. 
(C. H. P. sıralarından «aksi, aksi» sesleri) 

Ben de aksini iddia ediyorum işte. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Milletve
kili çoğunluğu sizde, neden çalışmıyorsunuz o 
halde? 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Ben de di
yorum ki, muhalefete mensup arkadaşlar sabo
te ediyor, gelmiyorlar komisyona. (0. H. P. 
sıralarından gülüşmeler) Siz istediğiniz kadar 
söyleyin. 

Arkadaşlar, bence bu seçilen komisyonların 
feshedilmeleri suretiyle yeniden kurulması za
man kaybına sebebolacak. Çünkü bir formali
teye tabi, grup idare heyetleri toplanacak, 
yeniden aday gösterilecek. Bir zaman kaybına 
sebebolacağımız için, eskiden seçilmiş olan ar
kadaşlarımızın komisyonlardaki görevlerine 
devam etmelerini teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Meclisimizin açıldığı dört aydan Iberi gerek 
Meclis Araştırma komisyonları ve gerekse di
ğer ihtisas komisyonları çalışamaz haldedir. 

Ben, Meclis Araştırma komisyonlarından 
dört tanesinde üyeyim. Umumiyetle hepsine 
gittim, iki saat bekledim. Bâzı arkadaşlar ge
liyor ve onbeş dakika duruyor, gidiyor, bâzısı 
beş dakika duruyor, gidiyor, bâzısı yarım sa
at duruyor, gidiyor ve bu yüzden maalesef hiç
bir zaman bir toplantı yapamadık. Yalnız iki 
toplantıda başkan ve divanı seçebildik. 

Bu durumdan bütün arkadaşlarımız çok üz
gündürler. Memlekete hizmet aşkı içinde olan 
bir insan, komisyonlara seçildiğine göre - mu
halefet veya iktidar - mutlaka bu vazifeye gel
melidir. Komisyonlarda saatlerce bekliyoruz. 

Komisyonlarda ekseriyet, iktidar partisi 
kanadında olduğu halde, biz ekseriyet teşkil 
edemiyoruz. Muhalefet veya iktidar kanadı 
şeklinde "bir münakaşaya girmekten ziyade he
pimiz milletvekiliyiz ve seçildiğimiz komisyon
lara muntazaman devam edelim. Memleketin, 
gerek Soruşturma komisyonları yolu ile ve ge
rekse diğer ihtisas komisyonları yolu ile halle
dilecek pek çok meselesi vardır. Bütün arka
daşlarımızdan istirhamımız, bizi bekliyen hiz
metlere zamanında gidelim. Bu bir. 

ikincisi; devam etmiyen arkadaşlara içtü
zük gereğince hangi hükümler tatbik ediliyor
sa bu Mecliste, komisyonlara devam etmiyen-
ler için de aynı müeyyidelerin tatbik edilme
sini sayın Divan Başkanlığından istirham edi
yorum. 

Ayrıca, bu da yetmiyorsa, bu Meclis daha 
şiddetli müeyyideler düşünmelidir. Memleke
tin hizmetleri yüzüstü kalmış, dört aydan beri 
ıbütün komisyonlarda kanun teklifleri yüzüstü 
duruyor arkadaşlar. 

Geçen sene her 100 kanundan 98 inin ka-
dük oluşu, bu Meclisin ve dolayısiyle Milletve
kilinin itibarını düşüren anafaktörlerden biri
sidir. Memleketimizin her tarafında çeşitli 
işler yüzüstü dururken, o işlerin halli için tek
lif edilen kanunların gerek Meclis ve gerekse 
komisyon gündemlerinde kadük oluşu bizi ıs
tıraba gark etmektedir. 

Bütün arkadaşlarımdan ve sayın Divandan 
bunun çarelerinin bulunması ve mutlaka ko
misyonlara devamın temin edilmesi lâzımdır. 
Şunu, bunu itham etmeden, herkes vicdanının 
sesini duyarak komisyonlara devamı temin 
edelim ve elimizdeki işleri süratle ve zamanın
da çıkaralım. 

Hürmetlerimle. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletveki
li) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Meclis Soruşturma ve Hazırlık komisyonları
nın önemli bir kısmının daha toplanamamış 
kendi aralarından toplanamamadan ötürü £Ü-
rev bölümü yapmamış olmaları nedeni ile, Mil
let Meclisi ve Senatonun müşterek toplantı
sında bir çözüm yolu bulmak amaciyle Başkan
lık Divanının getirdiği mesele cidden önemli-
dL\ 
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Muhalefet partisine mensup, ya da iktidar 
partisine ve diğer muhalefet partilerine men
sup üyelerin toplanıp toplanmamaları mesele
sinin ötesinde bu konu üzerinde durursak 
ve eğilirsek çözüm yolunu daha akılcı bir şe
kilde bulmuş oluruz, 

Meclis olarak, siyasi partiler olarak so
rumluluk ve vebal yükümlülüğünü taşıyan in
sanlar oılmamız gerektiğine göre, 9 üyeli bir 
soruşturma hazırlık komisyonunun üç tane mu
halefet partilerine mensup üyesiyle, altı tane 
iktidar partisine mensup üyesinin şu ölçüde bir, 
dki veya üç veya dört kişinin katılıp katılma
ması bu dâvaya har çözüm yolu getirmez. 
Eğer burada «muhalefet partileri gelmiyor, 
iktidar partisi geliyor» gibi veyahut da «ik
tidar partisi gelmiyor muhalefet partisi geli
yor» diye bir polemiğe ginersek dâvayı haille-
demeyiz. 

Önemli olan soruşturma ve hazırlık ko
misyonlarının sorumluluğunu ve vebal yüküm
lülüğünü bizzat kendilerinin anlamasıdır. 
Çünkü, kendileri anlamadığı zaman orada bulu
nan 9 kişiye bu sorumluluk ve vebal gelini
yor, Meclislerimize geliyor. 

O halde Meclislerimizin büyüklüğünü, Mec
lislerimizin görev fonksiyonunu yapmak ve 
yaptırmak hepimizin görevidir. Onun içindir 
ki, değerli arkadaşlarım, bu meseleye şu veya 
bu şekilde ifade edilen görüşlerin ötesinde bu 
komisyonları nasıl çalıştırabiliriz? 

Anayasanın 90 ncı maddesine göre; bir 
görevli hakkındaki soruşturma istemini çabu
cak, öncelikle, süresi içinde yerine 'getirmek, 
hem) iddia sahibi kişilerin .belgelerine ve delil
lerine istinaden bu meseleyi kamu oyuna yan
sıtmak ve açıklamak, hem de vebal ve sorum
luluk altında bulunan arkadaşlarımızı, şu veya 
bu ölçüde, kurtarmak bakımından önem kazan-
makbadii'. 

Onun için bendenizin teklifi şu: Başkanlık 
Divanının bu konuda meseleye çözüm yolu ara
ması gereği ortada bulunduğuna göre, bu ko
misyonlara üye olarak katılan arkadaşlarımız; 
Meclisimizin oturumlarına katılmıyan üyeler 
hakknıda yapılacak işlemlere tabi tutulmalıdır. 

O halde bu komisyonlara geîmiyen arka
daşlarımız hakkında Başkanlık Divanı, komis
yonları toplantıya -üyelerini de ikaz etmek 
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suretiyle- davet etmeli ve bu toplantıya ka
tılmıyan üyeler hakkında Meclisimiz Genel Ku
rul toplantılarında, oturumlarında bulunmı-
yanlara uygulanan ve Meclisimizce alınmış bu
lunan karar, aynen uygulanmalıdır. Böylelikle 
bu komisyonlar, kendilerine tevdi edilen işleri 
verimli bir şekilde sonuçlandırma çaresi bulabi
lirler. 

Benim teklifim bundan ibarettir, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, sayın konuşmacı
lardan bir hususu rica edeceğim. 

Mesele, meydana çıkmıştır. Bu konu iki yö
nü ile ballledilebMr; ya seçilmiş bulunan Soruş
turma Hazırlık komisyonlarının görevine deva
mı veya bu komisyonların feshidir. Bu ko
misyonların çalışmailiarı hususunda sayın üye
ler tarafından tedbirler ifade edilmektedir. Bu, 
Genel Kurulu aydmlatmamaktadır. Bu komis
yonların feshi mi gerekir, yoksa seçilmiş bulu
nan bu komisyonların görevlerine devamı mı 
gerekir? 

Şimdi, teklif edilen tedbirlerle beraber gö
rüşlerini sayın konuşmacılar ortaya koysunlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın 
Başkan, teşekkür ederim. İçtüzüğün 14 ncü 
maddesine göre ve 26 ncı madde hükmü içeri
sinde mütalâa edilen ve buna uygun olarak 
kurulan Soruşturma Hazırlık komisyonları, ha
li hazırda görev başında bulunmaları lâzım-
gclmektedii'. 

Şimdi, bunların tekrar bir başka seçimle 
görevlerinden (affedilmesi konusu bence mesele
yi halletmez. 14 ncü maddeye göre süresi dol
muş olan bu Soruşturma Hazırlık komisyonla
rının, meseleye çözüm getirmek istiyorsak, sü
relerini uzatırız. Bu uzatılan süre içerisinde 
çalışmalarında tekrar devamsızlık söz konusu 
olursa', Mecliste uyguladığımız müeyyideLerin 
uygulanmasını öngörüyoruz. Yoksa, başka tür
lü halledenleyiz. 21 . 2 . 1970 tarihinde süresi 
dolmuş olan bir komisyonun, şu anda süreisi 
dolmuş olduğuna göre, görev yapabilmesi için 
belli bir süreye ihtiyacı vardır. Böyle olunca 
ya bir başka komisyon seçeceğiz veyahuttıa bu 
süreyi uzatacağız. 

Başka bir komisyon seçmenin, işlemi daha 
çok çıkmaza sokacağı kanısındayım. Seçıilmiş 
olan bu komisyonun görev süresini uzatmak, 
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bundan sonraki çalışmalarında devamsızlık gö
rüldüğü takdirde Meclis için aldığımız müey
yideleri uygulamak lâzımdır. Bunu, 14 ncü 
maddeye göre yaparız. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon Milletve
kili) — Tekrar seçim yapılır. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tek
rar olabilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, bir hususu tekrar 

arza mecburuz. 
Komisyon seçimi yapılmış, fakat göreve baş

lamamıştır. Başkanı, kâtibi ve sözcüsü seçil
memiştir. Hukukan teşekkül etmemiştir. Kar
şımızda hizmet etmiş ve süresi içimde hizmetini 
ikmal etmiş bir komisyon yok, böyle bir talep 
yok. 

Onun için arz ettiğimiz husus ikidir; Ya, 10 
komisyonun seçimi muteberidir, bugünden itiba
ren göreve başlamış kabul edilir veya bu ko
misyonlar feshedilerek yeniden Yüksek Heye
tiniz karar ittüha-z eder. 

Sayın Rendeci, buyurun, efendim. 

REFET RENDECİ (Cumhuriyet Senatosu 
Samsun Üyesi) — Sayın Başkan, saygı değer 
arkadaşlarım, mesele; bir hukukî şeklin Yüce 
Meclis tarafından tasdikidir. Sayın Başkanımı
zın da Umumi Heyete arz ettiği gibi, hukukî
lik ve muteber şeklin Yüce Heyetçe kabul edil
mesine bağlanıyor. 

Şimdi, komisyonlar seçilmiş, bu komisyon
lar süresi içerisinde vazife taksimi yapıp ko
misyonu yürütecek, faaliyete getirecek bir icra 
ıızcu meydana getirememiş ve süresi de g'eçmiş. 
Acaba sürenin geçmiş olmasına rağmen Yüce 
Meclisin seçtiği komisyona tekrar bir aylık sü
re verilebilir mi, verilemez mi Hukukî bakım
dan buna mâni bir hüküm yok. içtüzükte de 
yok, «yapılamaz» diye. Yüce Meclis adına ha
zırlık soruşturmasını yapacak bu komisyonla
rın kararları, elbetteki saygı görmelidir. Arka
daşlarımı dinlerken üzüntü duydum. Meseleyi 
burada böyle konuşmamak lâzım gelindi. Mese
leye bu şekilde bir atıfta bulunmamalıydık. Şu 
partiden veya bu partiden, iktidardan veya mu
halefetten olsun, «geliyorlar veya gelmiyorlar» 
bu, doğru değildir. 

Mıılhterem arkadaşlarım, Bu komisyonlar
daki vazife bir nevi adlî vazifedir. Hazırlık so

ruşturması yapılacak ve bununla Yüce Meclisi
miz haklarında soruşturma istenen kimseleri 
mahkemeye sevk edecek, lüzumu muhakeme ve
yahut da muhakeme edilmemesine karar vere
cek. O halde, burada «iktidar veya muhalefet 
bu parti veya şu parti» diye meselenin üzerin
de durmamak lâzımdır. Bu, bir adlî görevdir, 
vicdanlar, deliller, kanaatlar konuşur. 

O halde bu meseleyi, Meclisin ve komisyon
ların itibarını zedeler şekilde iktidar muhalefet 
çekişmesi haline getirmemekte büyük fayda 
vardır. Bu noktaya işaret ettikten sonra : 

Muhterem arkadaşlarım, bendenizin kana
ati şu; demin sözümün başlangıcında arz et
tim, hukuken bu komisyonların tekrar seçilmesi 
büyük külfet olacaktır, iş uzayacaktır. Zaten 
kâfi derecede uzamıştır. Talhkikat, Meclis adına 
yapıldığına göre bu komisyonların vazifelerini 
yapabilmeleri için bir aylık sürenin verilmesi 
yerinde olacaktır. 

Komisyonlar bu bir aylık süre içerisinde va
zife taksimi yaparak kendilerine tevdi edilen 
işleri tamamlar ve bir rapor halinde Yüce Mec
lise sunarlar. Bu bakımdan, berideniz, içtüzüğe 
uygun olarak komisyonların vazifelerine de
vam edebileceklerini yerinde görmekteyim. 
Umumi Heyet böyle bir kararı aldıktan sonra 
başkanlıkça bu vazife komisyonlara verilir ve 
vazife taksimi yaparak işlerine devam edebilir
ler. Yüoe Meclis böyle bir karan verebilir; bu, 
Yüce Heyete aittir. Bu şekilde bir takrir ge
rekiyorsa, takrir verilebilir. Zannediyorum bu 
şekilde önergeler de verilmiştir. Böyle bir tak
rire iltifat etmekte hukuken fayda vardır. Bu 
zamanı kısaltma bakımından da iyi olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu, bu
yurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletveki
li) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Mâruzâtımın birinci kısmını münhasıran 
Yüksek Başkanlığın ihtiyacına cevap teşkil 
edebilmesi muhtemel bâzı düşüncelerim teşkil 
edecektir. 

Şimdi, seçilmiş, fakat Başkanlık Divanı te
şekkül edememiş ve dolayısiyle vazifeye başlı-
yamamış - bir aylık müddet de geçtiğine göre -
bir komisyon hakkında ne yapılmalıdır? Soru 
bu. 

— 79 — 
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Buna, İçtüzüğümüze uygun bir cevap bul
malıyız. Şimdi bu cevabı bendeniz içtüzüğümü
ze göre bulduğum kanaatindeyim, bunu size İn
şaca arza çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, bir komisyon acaba ne 
zaman vazifeye başlamış sayılır? Evvelâ bu so
ruya içtüzük açısından bir cevap bulmak gere
kir. Kanaatim odur ki, bir komisyon Yüce Mec
lis tarafından seçilir ve Başkanlık Divanı ta
rafından da toplanmaya davet edildiği anda 
vazifeye başlamıştır. 

Nedenini arz edeyim; şimdi, bir komisyon 
Yüce Meclis tarafından seçildiğinde, komisyo
nun vazifelileri artık belli olmuştur. Meclis Baş
kanlığının, o komisyonun, «filân gün toplana
rak riyaset divanını seçeceksiniz» diye top
lantıya davet etmesiyle birlikte komisyon 
artık vazifeye başlamıştır. Vazifenin ilk adımı 
Riyaset Divanının teşkil olduğu için, Meclis Baş
kanlığı, bu ilk vazifeyi yapmak üzere komisyo
nu toplantıya davet edecektir. Bir komisyonun 
çalışma prosedürüne göre ilk olarak Başkanlık 
Divanını seçmesi gerekiyor. Meclis Başkanı, se
çilmiş olan heyeti toplantıya çağırmıştır ve o 
toplantı gündeminin ilk maddesinde Başkanlık 
Divanının seçimi yeralmış olduğundan ilk top
lantısını yaptığı gün o saatten itibaren o komis
yon fiilen vazifededir. 

Ama komisyon toplanamaz, çoğunluk olmaz, 
vazifesini ihmal eder veya çoğunluk temin etti
ği halde vazifesini ihmal eder. Bunların hiçbi
risi komisyonun hukukr<p ve fiilen vazife başın
da olmasını engelliyen veya vazife başında ol
masını men eden bir eksiklik sayılamaz. 

Binaenaleyh Yüksek Başkanlık, ilk davet 
mektubunun tarih ve saatinden itibaren komis
yonu vazife başında addetmek mevkiinde ve 
mecburiyetindedir. O tarihten itibaren bir aylık 
süre hesabedilmelidir. Bu bir aylık süre dolmuş
tur, bu bir aylık süre sonunda ne yapılır 

Kanaatimce komisyon henüz Başkanlık Diva
nını teşkil edemediği için, komisyon adına bir 
başkan çıkıp, «Şu sebepten ötürü mesaimizi bir 
ay içimde bitiremedik, içtüzüğün imkânlarından 
istifade ederek ilk ve - altını çizerek arz ediyo
rum - son defa bir aylık süre daJha istiyoruz.» 
diyemiyor. Öyle ise bu vazife, şu tezkere ile bü
tün komisyonların faaliyetinden hem sorumlu, 
hem de onları çalıştırmakla mükellef olan Mec
lis Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Deniyor 
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ki; «Bir ay geçmiştir, değil komisyon mesaisini 
bitirmek, Başkanlık Divanını dahi teşkil edeme
miştir.» Bunun tabiî neticesi olarak içtüzüğün 
imkânını kullanmaktır. Nedir, o imkân? Bu mâ
kul mazerete istinaden bir ay daha müddet ve
rilmelidir. Bu müddet, demim söz aldığım zaman 
arz ettiğim 14 ncü maddeye dayanarak verilme
lidir. Kanaatime göre Yüce Meclis bu müddeti 
vermelidir. Bir ay daha beklemeliyiz. Komisyon 
ya vazifesini bitirir gelir veya vazifesini yapa
madan gelir. 

O takdirde yapılacak iş nedir? O takdirde 
yapılacak iş, kanaatimce, içtüzüğümüzün ilgili 
maddelerinde açıkça belirtilmiştir. 

Nitekim Müşterek içtüzüğün 28 nci mad
desinde diyor ki; «Bu içtüzükte sarahat bulun-
mıyan hallerde Millet Meclisi İçtüzüğü hüküm
leri uygulanır.» Peki, bu iki ay içinde vazifesi
ni bitiremez ise ne yapılır? Buna dair özel bir 
hüküm yok. O halde 28 nci maddenin delale
tiyle 36 nci maddeye intikal etmemiz mümkün
dür. Kimin 36 nci maddesine göre? Millet Mec
lisi içtüzüğünün 36 nci maddesine göre. 

Bu maddede, vazifenin yapılmaması halinde 
ne olacağı yazılıdır, hem sarahatle yazılıdır. Bu 
fıkrayı aynen okuyorum: «Eğer encümen bu 
müddette müzakereyi neticelendiremezse esbabı 
mucibesthi Heyeti Umumiyeye bildirir.» 

Şimdi, bir ay müddet vereceğiz, o bir aylık 
müddet içinde de yapamaz ise esbabı mucibesini 
Heyeti Umumiyeye bildirecek. Artık müddet is
temeye hakkı yok. Çünkü Müşterek Toplantı 
içtüzüğü o noktada bağlamış. «Bir defa 30 gün 
temdideidilir.» diyor. O halde artık müddet mev-
zuubalhis değildir. Başka bir karar almak mev-
zuUbalhis değildir. Otomatik olarak 3fr nci mad
denin sondan 2 nci fıkrasına intikal etmemiz ica-
foediyor. Nedir bu hüküm? «Aksi takdirde...» ya
ni hizmetin ifa edilemememi halinde, «... mezkûr 
lâyiha veya teklifin doğrudan doğruya ruzname-
ye alınmasını Hükümet veya sahipleri istemek 
hakkını haizdirler.» Demek oluyor ki mesele bü
yük bir vuzuh ile içtüzüğümüzün şu arz ettiğim 
hükümleri karşısında mahlüldür. 

Yapılacak iş; Komisyon Riyaiset Divanını 
teşkil etmek üzere Meclis Başkanlığı tarafından 
davet edildiği gün ve saatten itibaren işbaşın
dadır. Bunu takiben 30 gün bitmiştir. 

Komisyon namına hareket edecek bir Baş
kan bulunmadığından, bütün komisyonların va-
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zifelerinden sorumlu ve onların çalışmasını te
minle mükellef bulunan Meclis Başkanlığı, bu 
tezekreyle, ilk 30 gün bitmiştir, ne yapalım 
diyor? Yapılacak iş, müşterek içtüzüğün 14 ncü 
maddesine göre, bir ay daha müddet vermektir. 
Bu ikinci bir ayın bitmesinde, ya hizmet yapıl
mıştır, mesele halledilmiştir veya hizmet yapıla
mamış haldedir. O takdirde, Müşterek içtüzü
ğün 28 nci maddesi delaletiyle, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 36 ncı maddesinin sondan 2 nci 
maddesine dayanarak, teklif sahipleri veya sa
yın Hükümet, ilgili iddianamenin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasını istiyebilir. İstediği 
takdirde de bu gündem Mecliste müzakere olu
narak hükme bağlanır. Yani, ya Meclis tahki
katı açılmasına veya açılmamasına karar verir. 

Aziz arkadaşlarım, Meclis tahkikatı muame
leleri bir adlî muamele olduğundan, şekil belli 
ölçüde önem taşır. Bu itibarla, bâzı arkadaşlar 
muhtemelen şöyle bir iddiada bulunabilirler: 
Efendim Müşterek içtüzük, Meclis tahkikatı 
açılmasına mahal olup olmadığını incelemek 
üzere bir hazırlık komisyonunun kurulmasını 
âmirdir. Bu komisyon kurulmadıkça, Heyeti 
Umumiye böyle bir vazifeyi göremez. 

Şimdi bu şekli tefsir kanaatimce sureti kati-
yede doğru değildir. Neden? Çünkü, bir sorum
lu halikında Meclis tahkikatı açılmasına lüzum 
olup olmadığı hususunu aramak yine Meclisin 
faaliyetinden bir parçadır, fakat, Meclis bunu 
müçtemian ve azasının kâffesiyle yapmak im
kânından fiilen ve işin icabı da, mantıken mah
rum bulunduğu için, bunu kendine niyabeten 
bir hazırlık komisyonuna havale etmeyi derpiş 
etmiş olabilir. Bu işlemezse ne olur? işlemezse, 
biraz evvel arz ettiğim hükümlerden ötürü, bu 
komisyon vazifesini yapmış addolunarak içtüzü
ğün 36 ncı maddesinin sondan 2 nci bendine gö
re, doğrudan doğruya gündeme alınır ve mesele 
müzakere edilir. 

Maruzatım, Sayın Başkanlığa bir ölçüde yar
dım edebilidiyse memnun olacağım. 

Yalnız aziz arkadaşlarım, söz almışken, it
hama mâruz kalan arkadaşlarınızdan biri sıfa-
tiyle, bir, iki cümlelik bir açıklama yapmama 
müsamahanızı dileyeceğim. 

Bendeniz de, Sayın İlhami Ertem hakkındaki 
bir ithamı incelemek üzere, Tahkikat Komisyo
nuna seçilmiş üyelerden birisiyim. Yüce Mecli
sin bu kürsüsünden iddia ve ilân ediyorum ki, 
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toplantılara eksiksiz katılmışımdır. Toplantılar
dan katılmadığım hiçbir celsesi yoktur ve yine 
bu ithanu bendenize ve benim gibi diğer vazi
feli arkadaşlara yönelten sayın arkadaşımın mü
talâasına bir ölçüde karşılık olmak üzere arz 
edeyim; bu komisyonda bendeniz ve bir A. P. 
li üye arkadaşım bütün toplantılara katılmıştır. 
Muhalefete mensup iki üye toplantıların ezici 
çoğunluğuna katılmıştır, fakat iktidar partisi
ne mensup üç senatör arkadaşımız hiçbirine ka
tılmamıştır. Yani bunu, şu parti, bu parti me
selesi olarak gördüğüm için arz etmiyorum, ama 
bir itham karşısında kaldık. Bir de hakikat 
var. Hakikati söylemek de ancak doğru söyle
mekle mümkündür. Onun için aynen ifade et
tim. Hattâ istirham ediyorum; bu bizim iddia
mızdan, bendenizin iddiasından ibaret kalmasın, 
Yüksek Başkanlık kimlerin devam ettiğini, kim
lerin devam etmediğini lütfen, elinde zabıtları 
vardır, imza cetvelleri vardır, bilmektedirler, 
okusunlar, hem Yüce Meclis, verdiğimiz vazife
yi kim ciddiye alıyor öğrensin, hem kamu oyu 
öğrensin, böylece bizim hakkımızda daha rahat, 
daha sıhhatli bir hüküm sadır olsun. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Cavit Okyayuz. 
Söz almış sayın üyeleri arz ediyorum: Sayın 

İhsan Ataöv, Sayın İhsan Kabadayı, Sayın Ya
şar Akal, Sayın Turhan özgüner. 

CAVİT OKYAYUZ (içel Milletvekili) — 
Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; bendeniz de 
bu komisyonlardan birinde, tarafınızdan seçil
miş vazifeli bir arkadaşınızım. Teessürde ifa
deye mecburum ki, Müşterek Toplantı Başkan
lığı tarafından yapılan davete, kendimi metih 
mahiyetinde ifade etmiyorum, çok istirham edi
yorum, kimseyi de itham etmiyorum, bilhassa 
son toplantıya benden başka hiçbir arkadaşımız 
iştirak etmedi. 

Bir hakla bilmenin, bir hakikati sevmenin, 
maddi, ahlâki ve fikrî büyüklüğü, eminim ki, 
hepimiz için aynı Ehemmiyet ve hüviyettedir. 
Bu ölçü içinde diyorum ki, vazifenin mânevi 
ve fikrî muhtevasına hükmeden, büyük kıymet 
hükümlerine riayetkar ve hürmetkar olmayı her 
kanattan bilmeliyiz. 

Sebepsiz, bir gerçeğim içinde, bir gerçeğin 
önümde dururken, birbirimizi, politikanın, hiç
bir zaman gerçeği ifade etmez ölçüsüzlüğü ile 
itham etmeye hakkımız yoktur, 
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Memleket hizmetinde olmanın şuurunu her 
ölçüde şeref saymak, milletvekilleri olarak el
bette hepimiz için, birroirim'ize örnek bir heyecan 
içinde kıymetlendirdiğimiz ve üzerine büyük 
b'*r ehemmiyetle ve hüviyetle eğildiğimiz değer
lerimizdir. Bu bakımdan ben, bizim kanada ve 
diğer kanatlara yapılan iddia ve ithamların, 
«bizzat bir müşahadeye müstenit hükmü içinde 
diyorum ki, haklı tarafı yoktur.. 

Bunu böylece tesbit ve tescil ettikten son
ra, Sayın Kodamanoğlu'nun kanaat ve kararı
na iştirak ettiğimi, komisyonların, müşterek 
'başkanlık tarafından yapılan davetle vazifeli 
'olarak, hizmete ve emeğe girmiş olduklarını ka
bul ettiğimi ifade ediyor, yeniden bir komisyon 
seçimine lüzum olmadığını beyan ederek, yeni 
bir toplantıya çağırılmamızı ve bilhassa alâkalı 
vazifeli arkadaşlarımın da bu toplantıya lâyık 
olan ehemmiyeti ve kıymeti vererek, iştirak et
melerini hassaten istirham, ediyorum. 

'Sayın Başkanı ve Meclisimizi hürmetle se
lâmlıyorum. 

BAŞKAN — Saym Ataöv, buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Söz sıramı Sayın Abdurrahman Şeref Lâç'a ve
riyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Lâç. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul 
Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, 

Bu mesele kâfi derecede görüşülmüştür. Ben, 
kısa bir mâruzâtta bulunacağım ve meselenin 
'aaha ziyade müzakere mevzuu yapılmamasını 
Sayın Başkandan rica edeceğim. 

On Hazırlık Soruşturma Komisyonuna düşen 
vazife yapılmamıştır diye, Başkanlık Divanı 
iki teklif getirmiştir: Yeniden seçim mi yapıl
sın, ıbu komisyonlar münfesih mi addedilsin, 
yoksa Büyük Millet Meclisi bunların devamına 
mı karar versin? 

Mesele bu kadar basittir ve hâttâ Başkan-
L1':; Divanının teklifi olarak, 2 tekliften birinin 
kabulü şeklinde Yüce Heyete arz edilebilirdi. 
Arkadaşlarınız söz aldı, fakat bir hukukî hata 
içinde bulunmamızdan endişe ederek, ben de 
söz almış bulunuyorum. 

Kodamanoğlu arkadaşımız, bu komisyonla
rın Meclisçe seçilmiş olduğu ve Divanca komis
yon üyelerine tebligat yapıldığı andan itibaren, 

I komisyonların vazifelerinin başlamış bulundu
ğunu ileri sürdüler. Bu iddia hukukî değildir. 
Vazife tebligatla başlamaz, işe başlamakla vazi-

I ,e başlar. Vazife, birtakım hakları ve mesuli-
I yetleri doğurur. Onun için, işe başlama esasta 
I şarttır. Bunu bilmek lâzım. 

Müddet de, komisyonlar işe başladıktan son-
I ıa, bir ay zarfında kendilerine tevdi edilen 

işleri yapmazlarsa, temdit talebi vâki olur. 
Temdit talebi niçin vâki olamıyor? Komisyon-

I 1ar işe başlamamış, işe başlamış olsaydı baş
kanı, sözcüsü, kâtibi seçilmiş olurdu. 

Alâkalı bir makam, bilfarz, misal olarak 
I ÖXIL ediyorum ;bir kimseye bir vazife tevdi eder. 

Bir Meclis üyesine bir vazife tevdi eder. Ken
disine tebligat yapar, fakat gidip işe başla-

I ı^azsa, bunun sebebini sormadan; acaba kabul 
I etti mi, etmedi mi, niçin başlamıyor, sağ mıdır, 
I oîdü mü, anlamadan o zatı vazifeli telâkki et

mek imkânına mâlik midir? Değildir, çünkü işe 
I başlamamıştır, vazifesi doğmamıştır, hakları 

doğmamıştır, mesuliyetleri doğmamıştır. 

Memuru tâyin edensiniz. TeMiğât yapıldı. 
Alâkalı daire, «Gel işinle başla» der, maaşını 

I alabilmek için. Hakların ve mesuliyetlerinin 
doğması için, o memurun bizzat işe başlamasını 
şart tutar. Bu, anahukuk kaidesidir. Bu değiş
mez. 

Efendim, mademki seçildi, kendisine ds 
tebligat yapıldı, işe başlamış sayılır... Sayılmaz 
arkadaşlar. Hukuken buna imkân yoktur. Top
lanacak komisyon; başkanını seçecek, kâtibini 
seçecek, sözcüsünü seçecek, ondan sonra işe 
'La-şlamış sayılacak, hattâ gündemini getirecek 
ve işe başlamış olacak. 

10 kişilik, 15 kişilik bir komisyon seçmiş 
Yüce Heyetiniz, tebligat yapılmış. Ekseriyet 
gelmiyor, yandan bir fazlası yok. Vazife tak
simi yapamıyor. Nasıl başlamış sayarsınız hu
kuken bunu? 

Peki, ama bunun sonu ne olacak diyeceksi
niz; gelmiyorlar, devam etmiyorlar.. Basit usul. 
Alâkalı komisyon üyeleri, Millet Meclisi Baş
kanının birkaç defa yapacağı ihtardan sonra 
kendilerine tevdi edilen bu vazifeye gelip baş
lamazlarsa, Mecliste vazife görmiyen, üç otu
rum üstüste bulunmıyan arkadaşlarımıza ne 
hüküm tatbik ediliyorsa, o hüküm tatbik edilir. 

I Bu mümkün, DaJha başka müeyyideler de tat-
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Mk edilir, ama vazifeye başlamıyan bir komis
yonu vazife görmemiştir şeklinde telâkki et
mek, münfesih saymak mümkün değildir. 

Usul gayet basittir. Yeniden, Senato Başkanı 
ile Millet Meclisi Başkanı bu vazifeli arkadaş
larımıza nihai şekilde, kati şekilde, alâkalı mü
eyyidelerin kendileri aleyhine tatbik edileceği
ni bildirmek suretiyle son bir tebligat yapar ve 
vı ziMerinin başlamasını temin eder. Yapılacak 
yol budur. Yoksa münfesih sayılmaz, yeniden 
»f çime gidilmez. 

Eğer böyle birşey mümkün dahi olsa, yine 
arkadaşlarımın Yüce Heyetinize arz ettiği gibi, 
bu işi uzatır. Bu komisyonların teşkili, bilhas
sa muhalefetten gelen taleplerle vâki olmuş
tur. Ben rica ediyorum muhalefetteki arkadaş
larıma, bakanlar ve Sayın Başbakan aleyhine 
tahkikat açılmasını istemişlerdir. Takibetsinler 
arkadaşlarımızı. Vazifeye gelmiyen arkadaşları
mızı da, gelsinler burada itham etsinler, bu ko
misyonların çalışmasını temin etsinler. Bu müm
kün. Onlar da takibetsin bunu. Binaenaleyh, bu 
komisyonlar henüz vazifeye başlamamıştır. Yü
ce Heyetiniz bu yolda bir karar alır, devamı 
temin eder, mesele de hallolur. Eğer yeniden 
bir seçime gitmek teklifi vâki olursa uzar. Tak
rir sahibi arkadaşlarımızın da gayelerine ulaş
maları mümkün olmaz. Yeniden seçim, yeniden 
namaet gösterme bu devreyi aşar, yani bu iş bu 
seneyi geçer. Onun için temdit en kestirme ve 
hukukî yoldur. 

Hürmetlerimi arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Bir kifayeti müzakere takriri 

gelmiştir efendim, okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Mesele tamamen aydınlanmıştır, işbu kifa
yeti müzakere takririmin oya konulmasını arz 
ederiz. 

Konya Milletvekili Malatya Milletvekili 
Orhan Okay Hakkı Gökçe 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis Millet
vekili) — Takrir aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akışık. 

Yalnız beyanınız takririn konusu ile ilgili 
olsun. Çünkü sırada birçok arkadaşlarımız var. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis Millet
vekili) —-, Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Komisyonların devamı mı, yoksa feshedilme
si mi gerektiği hususu, ele alınarak incelendiği 
şu sırada kifayeti müzakere takririnin verilme
sinde isabet görmüyorum, çünkü bu takrirde ile
ri sürüldüğü şekilde bir aydınlanma yoktur. Ha
kikaten ince bir hukukî noktaya gelinmiştir' 
zannediyorum. Bunu bu vesile ile arz etmefe is
terim. 

Bir kere komisyon diye ortada bir hukukî 
teşekkül yoktur. Ve eski tabiriyle bugün keen-
lemyekûn olan bir durum önündeyiz, yok olan 
bir durum önündeyiz. Komisyonun hukukan 
var olarak kabul edilebilmesi için uzuvlanması 
lâzım, organize edilmesi lâzım. Bir divan teş-
kiliyle bir karar verebilme durumuna geldikten 
sonra ancak komisyon, komisyon olur. Bir tek 
seçim, hattâ seçim sonuçlarının dahi belki teb
liğ edilmediği bir haliyle veyahut tebliğ edil
miş olsa bile bu durum komisyonu, hukukun an
ladığı mânada bir komisyon mahiyetine sokmaz;. 
Şu hale göre, komisyon esasen yoktur, en tole
ranslı değerlendirme şekliyle münfesihtir. 

Bugün bir aylık müddetini 21 Şubatta bitir
miş olan bir komisyonun yani, esasen keenlem-
yekûn olan bir komisyonun süresinin temdidi 
de zannederiz ki, mevzuubahis değil. Bir temdit 
halini düşünün, temdit edildikten sonraki süre 
onyedi gündür. Bu onyedi gün içinde ikinci bir 
komisyonun seçilmesi, daha doğrusu uzuvlan
ması yani, Başkanını, Kâtibini seçebilmesi, ka
rar verebilecek niteliğe gelmesi dahi mümkün 
değildir. Böyle bir hal önünde iken bir temdit 
durumunun hukuk dışında fiilî kıymeti ne ola
caktır, ne kazandıracaktır? Bir sürüncemeden 
bahsediliyor, ama zannederim ki, esas temdit sü
rüncemeyi ortaya çıkaracak, bugün yapılması 
lâzımgelen bir işi, onyedi gün sonra tekrar ala
cağız, fakat ortada bir onyedi günlük kayba uğ
rayacağız. Keenlemyekûn olan bir hukukî du
rum üzerinde lâf etmek, yine eski tabiriyle arz 
edeyim; abesi müdafaa etmek mahiyetinde ol
duğu için, bugün bu mevzuda görüşmeleri, söz 
almış olan arkadaşmlarm sayısının az olduğu 
da nazara alınarak, uzatmak ve mevcut hukukî 
inceliği tam, objektif esaslara dayandırmak lâ-
zımgelir. 

Bizim kanımıza göre, bu komisyon haddi za
tında keenlemyekûn müdür, yoksa bir dereceye 
kadar bir bünye olmakla beraber, süresini bi
tirmekle münfesih hale mi gelmiştir, yoksa var-
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dır da, vazifeye başlamıştır da vazifesini tamam-
lıyamadığı için ek bir, bir aylık süreyi hak ede
bilecek, istiyecek durumda bir teşekkül müdür; 
bunlar anlaşılamamıştır. Bu bakımdan kifayet 
yerinde değildir. Müzakerenin devamına karar 
vermenizi istirham edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo

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

Son söz Saym İhsan Kabadayı'nmdır, buyu
run efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) 
— Saym Başkan, saym arkadaşlarım; 

Hakikaten seçilmiş olan komisyonu yeniden 
seçmekte hiçbir fayda yoktur. Bir mevcut ko
misyon vardır, çalışmamış, neticeye varmamış
tır. Bir yeni komisyon seçsek yine o da aynı en
geller içerisinde neticeye varmıyacak, hizmet 
görenıiyecektir. öyle ise mevcut komisyonu ça
lıştırmak, zaman kazanmak bakımından, mesele
yi geriye atmamak bakımından aklı selimin em
rettiği yol olacaktır. 

Benden önce konuşan muhterem arkadaşlar 
belirttiler; gruplar üye seçecekler, basılacak, 
Heyeti Umumiyeye gelecek, ekseriyet buluna
cak - bulunmıyacak en az yine bir - birbuçuk ay 
gibi bir zaman yiyecektir, öyle ise zaman ka
zanmak için, komisyonu çalıştırabilmek için, 
Heyeti Umumiyeye devam etmiyen milletvekil
leri arkadaşlar için tatbik edilen müeyyide ne 
ise komisyon üyelerine aynı müeyyideyi tatbik 
ederek komisyona seçilmiş olan arkadaşları va
zife görür hale getirmek en çıkar yol olacaktır. 

Ayrıca Millet Meclisi Tüzüğünün 36 ncı 
maddesini de kıyas yoîiyle tatbik etmek de ne
ticeyi almanın ikinci yolu olacaktır. Meseleyi 
gününde bitirmemiş olan komisyondan konuyu 
alıp Genel Kurula sevk etmek de neticeye biran 
evvel kavuşmak için isabetli bir yol olur. Dört 
sene, beş sene değil, geçen dönemden değil, da
ha bir evvelki dönümden, yani iki dönümden 
beri komisyona gelmiş, neticesi almmıyan ko
nular vardır. Bunun çıkar yolu öyle ise komis
yona seçilen arkadaşları vazife görür hale getir
mek ve Millet Meclisine devam etmiyen üyeler 
için tatbik edilen müeyyideleri tatbik ederek va
zifeye sevk etmek yoludur. 

İkincisi; çalışmaya başladı, iş gördü, fakat 
müddeti içerisinde vazifesini bitirememiş ise de-
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min arz etimiş olduğum Millet Meclis içtüzüğü
nün 36 ncı maddesini kıyas yoîiyle tatbik ede
rek, bitmiyen mevzuları Heyeti Umumiyeye ge
tirerek bu pürüzleri temizlemek Yüksek Meclis 
için en isabetli yol olacaktır. 

Saygılarımla efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — Sa
yın Başkan, usul hakkında bir maruzatım var
dır efendim. Gerçi ben, tüzük görüşmelerini esa
sen sevmem, ama bu hususu arz etmek mecbu
riyetindeyim. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim, kifayeti mü
zakere. 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — Bu 
hususu Yüksek Meclisin oyuna arz ©demezsiniz. 

BAŞKAN — İşi oya arz etmiyoruz ki, efen
dim, okuyalım takriri, bir şey arz edilecekse oya 
o zaman usulü bahsedersiniz. 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — Gö
rüşünüzü bildirdiniz, kifayet geldi, şimdi oya 
gidiyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir kere oya gideceğimiz ko
nu tebellür etsin, arzı mümkün müdür, değil mi
dir o zaman görüşelim. 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — Pe
ki efendim. 

BAŞKAN — Efendim, konumuzla ilgili İM 
takrir vardır okutup aykırılık derecesine göre 
oylarınıza arz üdeceğim. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevini yapmıyan soruşturma komisyonla

rının feshini ve yeni komisyonlar seçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Salahattin Hakkı Esatoğlu 

Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

On aded Hazırlık Soruşturma Komisyonunun 
bu Birleşimde yeniden seçilmiş sayılarak görev
lerine devamı hususunun oya konulmasını teklif 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Hasan Türkay 

BAŞKAN — Sayın Akal, şimdi arz ettiğiniz 
husus nedir efendim? 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — Sa
yın Esatoğlu'nun vermiş bulunduğu önerge ve 
diğer önergeler oya arz edilümezler, müsaade 
ederseniz arz edeyim, 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) — Sa-

ym Başkan, sayın arkadaşlarım; Yüce Meclis
lerimizi en fazla meşgul öden hususlardan biri 
de tüzük tartışmalarıdır. Aslında tüzük tartışma
larının uzayıp gitmesinin sebebi, tüzükte mev
cut eksikliktendir. Yüce Meclisimizi idare eden 
sayın başkanların pek çok kereler kendi içtüzü
ğümüzü yapmamız konusundaki temennilerini 
ve tekliflerini hatırlıyorum ve katılıyorum. 

Şimdi bu konuda üzerinde durmak istediğim 
nokta şudur : 

14 ncü maddeye g"öre sürenin uzatılmasını se
çilmiş olan komisyon başkanı ister. Niçin ister 
«Ben tahkikata başladım, çalışmaya başladım, 
şahit dinliyorum, ehli vukuf tetkikatı yapıyo
rum, deliller topluyorum, ama bana tanıdığınız 
otuz günlük süre içinde ben görevimi yapama
dığım için bana bir otuz günlük süre tanıyın.» 
diyecek. Kim diyecek bunu? Meclisimizce seçil
miş olan komisyonun içinden seçilmiş olan baş
kan. Şimdi burada ne oluyor? Meclisimizce se
çilmiş olan komisyonda başkan seçilmemiş. Baş
kanın yerine kim kaim oluyor? Yüce Büyük Mil
let Meclisinin Başkanı. Komisyon Başkanımın 
görevini yaparak, «Ey arkadaşlar, otuz gün da
ha uzatalım.» diyor. Benim düşünceme göre Yü
ce Meclisimizin Başkanının bunu talebetmek yet
kisi yoktur ve böyle bir oylamaya, böyle bir mü
zakereye giremez diyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık öyle bir taleple gel
memiştir Sayın Akal. Başkanlığın talebi, on ko
misyon başkanlık divanı seçimlerini yapmamak 
suretiyle hukukan g*öreve başlamamışlardır. 
Müddet yoktur, süre yoktur ve bu arada da 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısında fesih kara
rının da alınmış olduğunu, böyle bir teamülün 
de vâki olduğunu beyan ettim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Sayın Başka
nım, şu beyanınızdan dahi şunu anlıyorum ki, 
ben belki bir ölçüde bu meseleyi va'zetmenizi 
bir nevi karar istihsali şeklinde telâkki ettim. 
Neticeyi şöyle tavzih edeyim müsaade ederse
niz. 

Sayın Esatoğlu'nun ve diğer arkadaşlarımı
zın, bu komisyon feshedilmiş sayılsın yolundaki 
talebi veya yenisi seçilsin yolundaki talebi oy
lamaya konmaz. Çünkü kendiliğinden komis
yon feshedilmiştir. Sayın arkadaşımın söyledi 
ği gibi kenelemyekûn olmuştur ve artık bu Yü

ce Meclise gelerek ne müzakere açılabilirdi bu 
konuda, ne de önergeler verilerek otuz gün da
ha uzatalım mı yoksa seçilmiş olanlar vazifeleri
ne tekrar devam etsinler mi diye bir karar alı
namazdı ve buna ait önerge de Yüce Meclise su
nulamazdı. Bunu söylüyorum, yani usul yönün
deki eksiklik olarak da Yüce Başkanlığa hatır
latmak istediğim budur. Otuz gün için seçtim, 
başkanını seçmedi, göreve başlamadı. Göreve 
başlamadığına göre yeniden tekrar otuz günlük 
bir mehil istiyemez. Binaenaleyh bitmiştir gö
revi. Buraya gelinir, «Efendim, işte gruplara 
söylüyorum, adaylarınızı bildirin, yeniden seçe
ceğiz.» Otuz günlük süre seçilmiş bir başkan 
tarafından talebedilebilirdi. Bundan gayri her 
türlü mütalâa yersizdir. 

Şimdi anlıyorum ki Sayın Başkan, belki ben 
dalgınlığıma gelip anlamamışımdır, görev sü
resi bitmiştir, bu görev verilen arkadaşların 
görevlerine devamı yolunda Meclis tarafından 
da bir karar verilemez, yeni üyeler seçilebilir. 
Hattâ bu yolda bir oylamaya da gidilemez. 

Saygıyla arz ederim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) — 

Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 

Efendim, oylamaya gidilemiyeceği, bu takdir
lerin oylanamıyacağı hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Akal beyan ettiler efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Efendim, aynı görüşte olmadığımı ve münfe
sih addedilemiyeceğini arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim bendeniz arz ettim. 
Büyük Meclisin bu hususta teamülü vardır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Efendim, teamüle göre tüzük anlaşılmadıkça 
oylamaya gidilemiyeceği hakkında müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Tüzükte bir sarahat yok zaten. 
Sarahat olsaydı meseleyi o sarahat içinde hal
lederdik, 14 ncü maddemizde bir sarahat yok. 
Bu sebeple iki çözüm yolu bulunduğunu Baş
kanlık olarak arz ettim; Birincisi fesih, ikincisi 
seçilmiş bulunan bu komisyon üyelerinin göre
vine devamı hususu, şeklinde bir karar istihsa
li gerektiğini ifade ettim. 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 

Sayın Başkan, fesih mevzubahis olamaz, usulü 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Açıklanmıştır mesele efendim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul 
Milletvekili) — Muhterem Başkanım, Hakika
ten büyük bir usuli hata yapılmaktadır. Büyük 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanını bu ba
kımdan bendeniz de ikaz etmek mecburiyetin
deyim, Müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Nedir, yerinizden buyurunuz. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul 
Milletvekili) — Arkadaşlarım da duysunlar, 
duymazlar, iki satır, çok konuşacak değilim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin öyle 
ise Sayın Lâç. 

Sayın özgüner buyurun usul bakımından. 
Sayın özgüner de usul, Sayın Lâç da usul hak
kında konuşacaklar. Sayın Özgüner dalha evvel 
istediler, onun için Sayın özgüner'e önce söz 
verdim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) — 
Sayın arkadaşlarım. 

Meselenin ciddiyeti mevcuttur, yani bir tak
rirle geçiştirelim diyemiyoruz. Hiçbir parti far
kı gözetmeksizin bu hassasiyeti o sebeple gös
teriyoruz. 

Arkadaşlarım, uzunca izah edecek değilim. 
iki şık var: 

Birincisi, komisyon vazifeye başladı da mü-
deti doldu mu, yoksa komisyon, - Sayın Şeref 
Lâç'in da bahis mevzuu ettiği üzere, ki iştirak 
ediyorum - vazifeye başlamamış mı sayılırlar? 
Birleşik Toplantının içtüzüğünün 14 ncü mad
desini tefsir etmek bahis mevzuudur. Bir tea
mül var diye Sayın Başkanım. Ancak, şimdi 
tefsir de bahis mevzuudur. Şimdi vazifeye baş
lamış da müddeti dolmuş ise, birçok arkadaş
larımın beyan ettiği üzere bu müddet dolalı şu 
kadar zaman olmuş, ortada komisyon yok ki 
buna, bir kararla devanı imkânı verelim. Komis
yon kalmamış, yoktur, keenlemyekûndur. Hu-
kukan bu böyledir. Müddeti dolmuş. Müddeti 
dolmadan, 14 ncü maddenin gereği, müracaat 
edip Yüce Meclisten bu kararı istihsal edebil
mek iken, bunu yapmamış, müddeti dolmuş, or
tada komisyon kalmamış. Müddeti dolmuş 
idiyse, yeni bir seçime gitmek gerekir idi. 

Ancak ben, Sayın Şeref Lâç'm da görüşüne 
iştirakle diyorum ki, bîr komisyon; seçim ile 
değil, seçimden sonra vazife taksimi ile göreve 
başlamış sayılır. Halbuki komiyon vazife tak-
zimi yapıp işe başlamamış ki müddetin dol
duğundan bahsedelim. O halde buradan istih
sal edilecek bir karar ile Tüzüğün yanlış tatbi
katı ve usulî bir hatanın doğmasına meydan 
bırakmıyalım. 

Birçok arkadaşlarımın beyan ettikleri üze
re, şu görüşe ben de iştirak ediyorum. 

Arkadaşlarım, burada bir komisyon teşek
kül etmiş, fakat vazifeye başlamamıştır. Müd
det dolması bahis mevzuu olmadığına göre ha
lihazırda vazifededir. O halde ne var ki, göre
vini ihmal etmiştir. Görevini ihmal eden her 
sayın üyeye tatbik edilecek usulü, Başkanlık 
Divanının tatbikinden başka çıkar yol yoktur. 
Her hangi bir takrir ile yanlış bir teamül ya
ratılmasına meydan ve mesağ bırakmıyalım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Lâç. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul 

Milletvekili) — Muhterem Başkan, Büyük Mil
let Meclisi olarak bu toplantıda hukukî bir ha
taya duçar olmamamızı Başkanlık Divanının 
temin buyurmasını rica ediyorum. 

Benden evvel konuşan kıymetli arkadaşla
rımızın da beyan ettiği gibi, bu iki takrir de 
Yüce Heyetin tasvibine sunulamaz. Birincisi: 
«Komisyonlar münfesihtir, yeni seçim yapılsın.» 
ikincisi de: «Temdidedilsin» mahiyetindedir. 
Ben tekrar etmiyeyim, hukukî noktai nazarı
mı biraz evvel arz ettim; münfesih değildir, va
zifeye başlamamıştır. Münfesih olmayınca yeni 
bir seçim yapılamaz. Temdit de mevzuubahis 
değildir. 

İlk konuşmamda ben kürsüden ayrılırken, 
«Temdidedilsin» dediğim; Başkanlık Divanı bu 
neticeye varsın, yani komiyon mevcuttur, ça
lışmalarına devam etsin, mânasına söyledim. Bi
naenaleyh takrir mevzuubahsolmaz, bu ciheti 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı re'sen 
teemmül eder, karar getirir. Derki; hukukan 
bu komisyonlar münfesih değildir, çünkü işe 
başlamamıştır,. Ancak, işe başlama keyfiyeti 
uzamıştır, vecibeleri, vazifeleri, yapacağı işler 
gecikmiştir, biz Senato ve Millet Meclisi Baş
kanlıklarını ikaz ettik, alâkalı üyelere yeniden 
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ehemmiyetle tebligat yaptırdık, binaenaleyh 
biran evvel kendilerine tevdi edilen vazifeleri
ni ifa edebilmelerini temin zımmmda evvelâ 
vazifeye başlamalarını temin hususunda alâka 
gösterdik. Malûmat kabilinden Büyük Millet 
Meclisine arz eder. 

«Münfesih» keyfiyetinin mevcudolmadığma 
da gene Divan Heyeti karar vermek mecburi
yetindedir. Arz ettiğim gibi, henüz vazifeye 
başlamıyan bir heyetin hakları doğmıyacağı 
gibi mükellefiyetleri de doğmaz. Bir ay zarfında 
mükellefiyeti, vazifesi doğmamış ki ifa etmedi
ği mevzuubahsolsun. Binaenaleyh arkadaşımı
zın benden evvel izah buyurduğu gibi, bu iki 
takririn de oylanmasına mahal yoktur. Doğru
dan doğruya Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı re'sen bu meseleyi halletmeye mecbur
dur. Oylamaya mahal yoktur. Çünkü ne mün
fesihtir, ne de yeniden temdit mevzuu bahis
tir. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim Başkanlık Divanı, 

Soruşturma Komisyonu üyelerinin seçilmiş ol
duğunu kabul ediyor. Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun üyeleri seçilmiş, fakat komisyon 
hukukan teşekkül etmemiş; başkanını, sözcüsü
nü ve kâtibini seçmemiş. Müddet talebetmek 
uzatmak mümkün değil. Başkanlık Divanınca 
yapılması gereken bir husus olsaydı Genel Ku
rula bu husus getirilip arz edilmezdi. Bu se
beple Birleşik Toplantımızın teamül haline gel
miş kararı da bahis konusudur, içtüzüğümüzde 
de sarih bir hüküm yoktur. Sarih hüküm bulun
mayan ahvallerde Genel Kurulun hakem bulun
ması hasebiyle takrirleri oya arz ederek mese
lenin içinden çıkmak zaruretindeyiz. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop Milletvekili) — 
Sayın Başkan, şimdi bir teamülümüz var; üç 
defa davet edilir, üyeler gelmezse müstafi sa
yılır, yeniden seçim yapılır. Halbuki bugün 
üyeler seçilmiş olup komisyon vardır. Başkan
lık Divanını seçmemiştir, doğrudur. Başkanlık 
Divanı üç defa kendilerine tebligat yapar, gel
medikleri takdirde müstafi addedilir, yeniden 
seçim yapılır. Benim kanaatim budur. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul iki me
seleyi de reddetmek suretiyle meseleyi ortada 
bırakabilir. Duruma teveccüh gösterirse, halli 
yolunda ışık tutmuş olabilir. Genel Kurul me
seleye oylariyle hâkimdir. O bakımdan oyları-

I nızı kullanmak suretiyle meseleyi halledebilirsi
niz. 

Verilmiş bulunan iki takrir vardır. Birisi 
fesih cihetidir, birisi de görevin alacağımız ka
rar gereğince bugünkü tarihten itibaren deva
mıdır. Eğer ikinci şıkkı ihtiyar buyurursanız 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul buyuranlar lüt
fen işaret etsinler. - Fesih hususunu - kabul et-
miyenler. Kabul edilmemiştir. 

Takrirleri tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim, oylarınızla meseleyi halledersiniz. Oya 
arzında bir sakınca mütalâa edilmemektedir. 

(Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nım önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aykırı olması sebebiyle bunu 
| oylarınıza arz edeceğim. Kabul buyuranlar lüt

fen işaret etsinler. - Fesih hususunu - Kabul et-
miyenler. Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. Kabul 
edilmemiştir. 

4. — Nevşehir 3Iületvekili Saîâhattin Hakkı 
E sat oğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, 
görevini kötüye kullandığı iddiası ile Başba
kan Süleyman Demir el hakkında Anayasanın 90 
ncı maddesi uyarınca Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek- üzere bir 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu se
çimi. (9/13) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
13 . 2 . 1970 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Vazifesini kötüye kullan
maktan dolayı Başbakan Süley-

I man Demirel hakkında Meclis 
soruşturması açılması dileğidir. 

1. istanbul'da yayınlanmakta olan (Günay
dın) gazetesinin 8 Şubat 1970 günlü sayısının 
birinci sayfasında (Demirel'lere son üç yıl 
içinde Devlet bankalarından 26 milyon lira 
kredi verildi) başlığı altında çıkan bir haber 
yazısında, Başbakan Demirel ailesinin geçti
ğimiz üç yıl içinde yedi bankadan cem'an ye
kûn 26 milyon 900 liralık kredi aldığı belirtil
miş bulunmaktadır. 

Gazetenin yazdığına göre Başbakan Demi-
I rel ailesine verilen kredilerin dökümü şudur : 

87 — 
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a) Ziraat Bankasından, Ankara Yenişehir 
Şubesinden 2 Haziran 1967 tarihinde 35-686 sa
yılı Yönetim Kurulu karariyle 2 000 000 TL, 

b) Pamukbank Ankara Şubesinden 1968 
yılında 1 000 000 TL, 

c) Emlâk Kredi Bankası, Ankara Şube
sinden 400 000 TL, 

d) Ziraat Bankası Yenişehir Şubesinden, 
12 Kasım 1968 tarihinde 63-1443 sayılı Yönetim 
Kurulu karariyle 5 500 000 TL, 

e) Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesinden, 
Mart 1969 tarihinde 3 000 000 TL, 

f) Ziraat Bankası Yenişehir Şubesinden, 
21 Kasım 1969 tarihinde 64-1609 sayılı Yöne
tim Kurulu karariyle 11 000 000 TL, 

g) Ziraat Bankası Yenişehir Şubesinden, 
16 Ocak 1970 tarihinde 3-44 sayılı Yönetim Ku
rulu karariyle 4 000 000 Tl. 

2. Yine (Günaydın) gazetesinin 9 Şubat 
1970 günlü sayısında (Türkiye'ye açılan 22 mil
yonluk dış kredinin yansını tekbaşma Demirel'-
ler aldı) başlığı altında yayınlanan bir haber
de : Avrupa Yatırımlar Bankasının yarım kal
mış projeler için açtığı 2 milyon 500 bin dolar
lık kredinin 1 milyon 200 bin dolarının Başba
kan Demirel ailesine verildiği açıklanmaktadır. 

3. Yine (Günaydın) gazetesinin 10 Şubat 
1970 günlü sayısının birinci sayfasında «Devlet 
Demiryollarına ait Ankara Gar mahallinin De-
mireriere el altından 702 bin liraya taksitle sa
tıldığı haberi yayınlanmış, böylece Devlet De
miryollarına ait arsaların değer fiyatından 
çok az fiyatla ve taksitle Başbakan Demirel'in 
kardeşine satıldığı vesikaları ile birlikte orta
ya konulmuştur. 

Eski Devlet Demiryolları Genel Müdürü, 
halen Sakarya Milletvekili Vedat Önsal, bu 
arsaların Demirci'lere müsait şartlarla satılma
sında, Başbakan Süleyman Demirerden tazyik 
gördüğünü beyan etmiştir. 

4. Yine (Günaydın) gazetesinin 11 Şubat 
1970 tarihli nüshasının birinci sayfasında, (Dört 
yıl önce 262 lira vergi veren D emir ellerin bu
günkü serveti 87 milyon lira) başlıklı yazıda, 
Başbakan Demirel ailesinin kurdukları ve ha
len iştirakçi bulundukları şirketlerin listesini 
ve sermayesini yayınlamış, bu kazançların ve 
ticari güçlenmenin, Başbakan Süleyman De
mirel'in Başbakanlık makamından yararlana
rak yapıldığını açıklamıştır. 

5. 12 Şubat 1970 tarihli (Günaydın) gaze
tesinde ise Başbakan Süleyman Demirel'in 
şahsına ve kardeşlerine ait gayrimenkul, tica
rethane ve okulların fotoğrafları yayınlanmış, 
ayrıca Başbakanın sayın eşine ait eski bir be
yan gazeteye iktibas edilmiş, bu beyanda ise 
Sayın Nazmiye Demirel'in, «Bizim ailede bir 
ayrılık bahis konusu değildir, para ve mal 
herkesindir» dediği görülmüştür. 

(Günaydın) gazetesinin altı gün, arka ar
kaya vesikalariyle ve fotoğraflariyle yayınla
dığı bu haberlerden anlaşıldığına göre Sayın 
Süleyman Demirel, Başbakan olduktan sonra, 
kardeşlerine, Devlete ait bankalardan, Baş
bakanlık nüfuzunu kullanarak aşırı derecede 
krediler sağlamış, bununla yetinmiyerek Devlet 
Demiryollarına ait arsaları değer fiyatından az 
bedelle kardeşlerine satışında rol oynamıştır. 

Gazetede yayınlanan bu haberler delilleriyle 
tekzibedilmediği gibi, aksi de her hangi bir 
yolla ortaya konulmuş değildir. 

Sayın Başbakan Demirerin, Başbakan ol
duktan sonra, makam ve mevkiinin sağladığı 
imkânlarla, bankalara ve Devlet dairelerine 
baskı yapmak suretiyle ailesine mensup yakın
larını kısa süre içinde zenginleştirdiği bu ya
yınlarla anlaşılmaktadır. 

Devlet ve memuriyet nüfuzunun bu suretle 
kendisine ya da yakınlara çıkar sağlamak için 
kullanılması bir vazife suiistimalidir ve ka
nunlarımıza göre suç teşkil etmektedir. (T. C. 
K. Madde : 240) 

Bu sebeple, Başbakan Süleyman Demirel, 
açıkça yakınlarına menfaat temin etmek sure
tiyle vazifesinii kötüye kullanmış olduğundan 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi mucibin
ce Meclis soruşturması açılmasını saygiyle arz 
ve rica ederiz. 
Nevşehir Milletvekili Çorum Milletvekili 

S. Hakkı Esatoğlu Cahit Angın 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 14 ncü mad
desi gereğince soruşturma hazırlık komisyonu
nun teşkili gerekmektedir. Aynı madde gere
ğince her ne kadar altı üyeden kurulacağı tas
rih edilmekte ise de, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinde mevcut grupların temsiline 
imkân sağlamak bakımından bu Soruşturm? 
Hazırlık Komisyonu üye adedinin sekiz olarak 
tensibi gerekmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz edeceğim. 
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Komisyonun sekiz kişiden kurulması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Siyasi parti grupları adaylarını bildirmiş
lerdir. 

Komisyonun çalışma süresinin seçimin ya
pıldığı tarihten muteber olması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. 

TURHAN FSYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Seçildiği tarihten başlar diye tüzükte 
ıhüküm var. Neyi oyluyorsunuz Sayın Başka
nım? 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun görevine 
başlama tarihi hakkında sarih bir hüküm yok 
ve kurulaaı bütün sorşuutrma komisyonlarının 
kararlarının istihsalinde de seçim tarihinin gö
reve başlama tarihi olarak kabul edilmesi oya 
arz edilmiştir. Bu sebeple komisyonun seçim 
tarihinde göreve bağlıyacağı hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
işaret etsinler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ayrıca Başbakanın yazılı görüşünü bu ko
misyona üye seçimi tarihinden başlamak üzere 
onbeş gün içinde bildirmesi hususunu da oyla-
nmza arz edeceğim. Bu hususu kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu üyelikleri aday listesi tabedilmiş ve 
siiyın üyelere arz edilmiştir. Belki eline geç
memiş sayın üyeler vardır, bunları bildiriyo
rum efendim: 

Yiğit Köker, Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi. 

Sabahattin Orhon, Cumhuriyet Senatosu Gi
resun üyesi. 

Ahmet Çakmak, Bolu Milletvekili, 
Kemal Bağcıoğlu, Çanakkale Milletvekili, 
Mazhar Arıkan, İçel Milletvekili. 
Nejat Sarlıcalı, Cumhuriyet Senatosu Balı

kesir Üyesi. 
Orhan Okay, Konya Milletvekili, 
Mehmet Pırıltı, Cumhuriyet Senatosu An

talya Üyesi. 
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Üç kişilik bir tasnif komisyonu seçiyoruz 
efendim: Sayın Sezai O'Kan.. Yok. Sayın Ab-
durrahman Türk... Yok. Sayın Yusuf Uysal... 
Yok. Sayın Musitafa Timisi... Yok. Sayın Âdil 
Ünlü.. Yok. Sayın Âdil Yaşa.. Buradalar. Sayın 
CİJLOI Sakar.. Yok. Saym Sami Arslan.. Yok. 
Saym Sabahattin Orhon («O aday olamaz» ses
leri) Evet, adaydır kendileri. Sayın Şinasi Ço-
lakoğlu... Yok. Sayın Nuri Eroğan.. Buradalar. 
Saym Orhan Okay... O da adaydır. Sayın Saf
fet Ural.,. Buradalar. 

Komisyona Sayın Nuri Eroğan, Sayın Âdil 
Yaşa ve Sayın Saffet Ural seçilmişlerdir. 

Oy verme işlemi için ad çekiyorum: Oy ver
me işlemine Rize, Sayın Hasan Basri Albay-
rak'tan başlanacaktır. 

Seçim için kürsüye iki tane sepet konmuş
tur. ikisi de oy atmaya mahsustur. 

(Rize Milletvekilerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan saym üye. 
Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Oylama neticesini okutarak 

ar': ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, gö
revini kötüye kullandığı idiasiyle Başbakan Sü
leyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı 
maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması
na dair önergesini incelemek üzere kurulacak 
!bir T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyo
na üyelikleri için yapılan seçime (225) üye ka
tılmış ve neticede ekseriyet olmadığından ismen 
tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Âdil Yaşa Nuri Eroğan 
Siirt Milletvekili istanbul Milletvekili 

Üye 
Saffet Ural 

C. S. Bursa Üyesi 
BAŞKAN — Birleşik toplantıda çoğunluk 

bulunmadığı, yapılan oylama sonucunda, anla
şıldığı cihetle Birleşik toplantı birleşimini ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 17,35 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
5 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 3 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Eski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut 
ile eski Baymdııllık Bakanı Arif Hikmet Onat 
taklarında soruşturma yapmak üzere kurulan 
Sorutturma Hazırlık Komisyonunun görev sü
resinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tes.kere'si. (9/1) 

2. — Eski içişleri Bakanı Faruk Sükan 
hakkında soruşturma yapmak üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süre
sinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi (9/12) 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Çorum Milletvekili Cahit An
gın'in, görevini kötüye kullandığı iddiası ile 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anaya
sanın 90 ncı maddesi uyarınca Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
bir T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komis
yonu seçimi. (9/13) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
OEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

8. — KANUN TASARISI VE TEKLİFLE
RİYLE İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
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7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

••»>• um>-m<m* •<•>• 




