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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Eski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski 
Baymdullk Bakanı Arif Hikmet Onat hakların
da soruşturma yapmak üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun görev süresinin 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkere
si, yapılan görüşmelerden sonra, kabul olundu, 

Eski İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında 
soruşturma yapmak üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi ka
bul edildi. 

Genel Kurulun 21 . 1 . H970 tarihli 4 ncü 
Birleşiminde seçimleri yapılmış bulunan 12 So
ruşturma Hazırlık Komisyonundan 10 unun 
henüz toplanıp başkanlık divanlarını bile seç-
menı'iş bulundukları, bu sebeple aldı geçen ko
misyonların fesih veya göreve devamları hu
susunda Genel Kurulca bir karar alınması ge
rektiği konusundaki Başkanlığın sunuşu üze
rine yapılan görüşmeler sırasında; 

Bu komisyonların fesholunarak yeni komis
yonların seçilmesi ve 

Bu komisyonların bu birleşimde yeniden se
çilmiş sayılarak görevlerine devam etmeleri. 

Hususunda verilen önergeler reddoiundu. 
Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat

oğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angın'in; 
görevini kötüye kullandığı iddiası ile Başbakan 
Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 
ncı madldeısi uyarınca Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek üzere kurula
cak T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun 8 üyeden müteşekkil olması, komisyo
nun seçimi tarihinde göreve başlaması ve Baş
bakanın yazılı görüşünü komisyonun seçimi ta
rihinden itibaren 15 gün içinde bildirmesi hu
susları kabul olundu. 

Yapılan seçim sonucunda çoğunluğun mev-
cüdblmadığı anlaşıldığından; 

Birleşime saat 17,35 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 

Kâtip. 
Tunceli 

Kenan Aral 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Naci Gacıroğlu (Erzurum), Memduh Ekşi (Ordu) 

» 

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 6 ncı Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama 
yapılacak, hazır bulunan sayın senatörlerin ve 
milletvekillerinin yüksek sesle buradayım diye 
beyanda bulunmalarını rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden başlamak 
suretiyle isim okumak yolundan yoklama yapı-

III - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesine dair Başbakanlıktan iade olu
nan dosyalardan sonuçlandırılamıyan (5) dosya 
için kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi (9/2) 

2. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin hakkında Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye secimi 
(9/3) 

3. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Başbakan, eski Ticaret Bakanları Ahmet 
Türkel, Macit Zer en ve Sadık Tekin Müftüoğlu 
haklarında Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuyla üye seçimi (9/4) 

4. —• Eski Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Başbakan hakkında Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
(9/5) 

5. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, eski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile 
eski Ticaret Bakanları Sadık Tekin Müftüoğlu 
ve Ahmet Türkel haklarında Meclis soruşturma-

lacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er

miştir. 
Muhterem arkadaşlarım, çoğunluğumuz var

dır, müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sı açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
ndan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi (9/6) 

6. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Başbakan ve eski Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel haklarında Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/7) 

7. — Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Başbakan Süleyman Demirci ile 
eski Ticaret ve^Tarım bakanları haklarında Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi (9/8) 

8. — Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, eski Ticaret bakanları Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi (9/9) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Koynis-
yonuna üye seçiyni (9/10) 

10. — Cuynhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 19 arkadaşının, eski Millî Eğitim 
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Bakanı İlhami Ertem hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemeli üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi (9/11) 

BAŞKAN — Bugünkü gündemimizi teşkil 
eden birinci maddeden 11 nci maddeye kadar, 
soruşturma komisyonlarına üye seçimidir. Yüce 
topluluğumuzun hatırlıyacağı üzere, geçen bir
leşim bu konuda Başkanlıkça varılan netice üze
rine müzakere açılmış ve müzakere sonucunda 
ileri sürülen iki hal suretini gösterir önerge 
reddedilince mesele muallâkta kalmıştı. I 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri, 1 ilâ 
10 ncu sıraları işgal eden komisyonların seçim
leri 21.1.1970 tarihli 4 ncü Birleşimde yapılmış 
idi. Soruşturma Komisyonuna seçilen üyelere, 
seçim tarihinden sonra Başkanlıkça üç defa ya
zılı tebligat yapıldığı halde, bu on komisyon bir ı 
araya gelerek toplantıyı yapamamış ve dolayı-
siyle başkan, sözcü ve kâtiplerini seçememişler
dir. {Bunun üzerine mesele T.B.M.M. ne getiril
miş, T.B.M.M. İçtüzüğünün 14 ncü maddesi ge
reğince, Soruşturma Hazırlık komisyonlarının 
incelemelerini 30 gün içinde bitirmesi gerekti
ğinden ve bu süre içinde de komisyonlar Baş
kanlık Divanının kuramamış olduğu cihetle mü
zakereye dahi başlıyamadığından ihtilâf Yüce ı 
Genel Kurula getirilmiş bulunmakta idi. 

T.B.M.M. nin geçen hafta yapmış olduğu bir
leşik toplantıda bu hususta gerekli müzakere 
yapılmıştır. İki sayın üye bu konuda, komisyon
ların feshine ve komisyonların yeniden seçilmiş 
sayılarak görevlerine devamına mütedair iki 
ayrı önerge vermişti. Bu iki ayrı önerge ayrı 
ayrı oya konmuş ve her ikisi de Meclisçe ka
bule şayan görülmemiş idi. Bu durum karşısın
da Başkanlık, komisyonların feshine lüzum kal
madan üyelerin görevlerinin kendiliklerinden 
sona erdiği noktasından hareket etmek suretiyle 
teşkiline karar verilen ve fesihleri de kabul edil-
miyen 10 aded Soruşturma ve Hazırlık Komis
yonuna yeniden seçim yapılması gerektiği dü
şüncesiyle, gruplardan hisselerine düşen oranlar 
dâhilinde aday gösterilmesini 6.3.1970 tarihli 
yazı ile rica etmiş olup A.P. ve G.P. Grupu Baş
kanlıkları, Başkanlığa adaylarını bildirmiş, 
C.H.P. Grupu ise 9.3.1970 tarih ve 22/115 sayılı 
yazılı cevabında 10 aded Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu üyelerinin görevlerine devam etme- I 
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leri gerekeceği mütalâasiyle aday göstermiyece-
ğini, yeniden seçim yapılamıyacağını ilâve et
miştir. 

Genel Kurul bundan önceki birleşimde bu 
komisyonların feshini kabul etmediğine göre, 
komisyonların yeniden kurulması bahis konusu 
olmaması gerekeceği inancı içinde, üyelerin ye
niden seçilmiş sayılmaları hususu da kabul edil
mediğine ve üyeler T.B.M.M. İçtüzüğünün 14 
ncü maddesine göre, seçimlerin yapıldığı tarihte 
işlemeye başlıyan 30 günlük süreyi de geçirmiş 
bulunduklarına göre, yeni bir süre talebedecek 
bir yetkili organ da bulunmadığına göre, Baş
kanlığın kanaatince çıkar yol; üyelerin görev
lerinin kendiliğinden sona ereceği hususudur. 

Durumu böylece özetledikten sonra bu konu
da seçime geçmeden önce, C.H.P. Grupunun ce
vabi yazısını okutacağım, sonra, geçen birleşim
de Genel Kurulca reddedilen iki önergeyi oku
tacağım ve bunların arasında Yüce Meclisçe 
bir çıkar yol bulabilmek için bu konuda mese
leyi bir usulî tartışmaya tabi tutacağım. 

Şimdi, C.H.P. Grupunun bu konuda Başkan
lığa vermiş olduğu cevabi yazıyı evvelâ okutu
yorum : 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısı Sayın 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği, Kanunlar 
Müdürlüğü ifadeli 6.3.1970 tarih ve numarasız 
yazılarına cevaptır : 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısının 4.3.1970 ta
rihli Beşinci Birleşiminde sözü geçen komisyon
ların feshini ve yeniden seçilmiş sayılmaları yo
lundaki önergeler reddedilmiş olduğuna göre, 
10 aded Soruşturma Hazırlık komisyonlarının 
görevlerine devam etmeleri gerekir ve komisyon 
için seçim yapılamaz. Bu nedenle de grup adına 
aday göstermiyoruz. 

Saygılarımla. 
C.H.P. T.B.M.M. Grup Başkanvekili 

Adana Milletvekili 
Dr. Kemal Satır 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
geçen birleşimde - hafızalarınızı tazelemek için -
verilmiş bulunan iki önergeyi okutacağım. Her 
iki önerge de reddedilmiş olduğu cihetle Yüce 
Meclisçe mesele bir hal suretine bağlanamamış 
görünmektedir. O sebeple önergeleri okutuyo
rum. 



T. B. M. M. B : 6 18 . 3 . 1970 O : 1 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görevini yapmıyan Soruşturma komisyonla

rının feshini, yeni komisyonlar seçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önerge Yüce Mecliste oya sunulmuş ve redde
dilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum,: 
T.B.M.M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
10 aded Hazırlık Soruşturması Komisyonu

nun bu birleşimde yeniden seçilmiş sayılarak, 
görevlerine devamı hususunun oya konulmasını 
teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Hasan Türkay 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önerge de Yüce Meclisin oyuna sunulmuş ve 
reddedilmişti. O zaman mesele Başkanlık görü
şü olarak muallâkta kalmıştır. Zira, şimdiye ka
dar komisyon toplanıp da Başkanlık Divanını 
kuramamış ve henüz bir ay geçmiş olmasına rağ
men, müzakereye dahi başlıyamamıştır. Usulî 
müzakere açacağım. Yüce Meclis her halde bir 
çıkış yolu bulacaktır. 

Sayın Satır söz istiyorsunuz, Sayın Koda-
manoğlu söz istiyorsunuz. 

Sayın Satır, grup adına mı istiyorsunuz? 

KEMAL SATIR (Adana Milletvekili) — 
Evet, grup adına. 

BAŞKAN — Takdimen size söz veriyorum, 
buyurun efendim. 

Arkadaşlarımın, müzakerenin sonunda lütfe
dip olumlu bir hal suretine bağlamak üzere, 
Başkanlığa bir önerge vermelerini rica edeceğim. 

C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, 

iSayın Başkanımız 4 Mart 1970 günlü Birle
şimde Yüce Meclisin Birleşik Toplantısında ge
çen olayı kendi görüşleri istikametinde Yüce 
Heyetinize naklettiler. Bizim görüşümüzle Riya
set görüşü arasında fark vardır. Bu bakımdan 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

10 aded Soruşturma Komisyonu Yüce Meclis
çe seçilmiş, aradan bir ay geçtiği halde bu ko

misyonlar toplanıp kendi aralarında vazife bö
lümünü dahi yapmamışlardır. Bu bir gerçektir. 
İkinci gerçek, mesele Yüce Meclise intikal ettiği 
zaman, Yüce Meclisin tasarrufu konusudur. Ko
nu Meclise arz edilmiş ve tartışması yapılmış, 
şimdi Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi, 
ilci önerge verilmiştir, önergelerden birisi, bu on 
komisyonun feshini ve yeni komisyonlar seçil
mesini talebeden önergedir. 

Bu önerge oylanmış, reddedilmiş. Diğer öner
ge, bu birleşimde yeniden seçilmiş sayılarak gö
revlerine devamını istiyen önergedir. Bu önerge 
de reddedilmiştir. Görünüşe göre önergeler, yek-
nazarda bakılırsa, çelişme halinde gibi görünü
yor. Ve fakat aslında çelişme yoktur. Ne yap
mış Yüce Meclis, bu komisyonların feshini ve 
yeniden seçilmesini istiyen önergeyi reddetmiş. 
Yine diğer bir önerge ile aynı üyelerin bu birle
şimde yeniden seçilmiş farzedilmesini istiyen 
önergeyi de reddetmiş. O halde ikinci önerge
nin, yani bu birleşimde seçilmiş farzedilmesini 
öngören önergenin vuzuh ile ifadesi şudur ki; 
bu komisyonlar halen işhaşmdadırlar, binaena
leyh, yeniden bir seçime ihtiyaç yoktur. Bizim 
anlayışımız budur ve öyle kuvvetle kaaniiz ki; 
anlayışımız doğrudur. 

Sayın Başkan bu iki önerge karşısında me
seleyi muallakta farzediyorlar. Aslında mesele 
muallâkta değil, mesele, Yüce Meclisin oylariyle 
halledilmiştir. Feshi reddediyor, bu birleşimde 
yeniden seçilmiş olmalarını farzeden önergeyi 
reddediyor. Yani Yüce Meclis, artık soruşturma 
komisyonlarına hiç ihtiyaç yoktur, böyle komis
yon seçilmesine de lüzum yoktur mu demek isti
yor? Şüphesiz ki, böyle demek istemediğine gö
re, Yüce Meclisin iradesi, mevcut komisyonların 
vazifelerine devamı istiyen mahiyette tecelli et
miş oluyor. Bu bakımdandır ki, Yüce Meclisin 
Grupumuza bir yazıyla bildirdiği, yeniden üye
ler seçiniz ve üye aday gösteriniz ve Meclisimiz 
bunları yeniden seçsin kanaatine iştirak etme
dik ve iştirak etmemekte biz kendimizi haklı 
görüyoruz. İçtüzüğün 14 ncü maddesi fihal, 
bir ay içerisinde komisyonların toplanıp vazife 
bölümünü yaparak kendilerine verilmiş olan iş
leri neticeye bağlamalarını âmirdir. Kendilerine 
tevdi edilen iş neticeye bağlanamadığı takdirde 
Yüce Meclis bu heyetin vazifesini bir ay süre 
ile yeniden temdidedebilir. Niçin temdideder? 
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Vazifeyi ikmal etsinler diye temdideder. Bu ta
lep komisyondan gelmemiştir, komisyon, yetkili 
üyelerini seçmiştir veya seçmemiştir, meselesi 
var. Bu komisyonların vazifesini yapmayı sağ
layıcı nâzım organ bizzat Riyasetin kendisidir. 
Riyasetin, bu vazifesini yapması lâzımgelir idi. 

Diğer bir konu; eğer Yüce Meclis böyle bir 
yola tevessül edecek, bir ay süre içinde vazife
sini yapmıyanların yeniden seçilmesini öngöre
cek olursa, bunun fiilî neticesi şu olacaktır. Bu 
komisyonlar niçin kurulur? Bu komisyonlar, 
Yüce Meclisinizin vazife verdiği birtakım arka
daşların görevlerinde bu vazifelerini aksattık
ları iddiasiyle töhmet altında bulunmalarından 
doğmaktadır ve maalesef Meclisimizde bu çeşit 
'komisyon seçimleri ekseriyet bulunamadığı ge
rekçesi ile ve bulunamadığı için aylarca devam 
etmektedir. E, bu aylarca devam eden seçim so
nunda yeniden bir komisyon işbaşına gelecek, 
aynı komisyon vazifesini yapamadı, toplanamadı 
gerekçesiyle bir daha aylarca devam eden yeni 
seçimlere ve bu metotla yeni seçimler yeni se
çimleri takilbedeceği için, töhmet altında bulu
nan arkadaşlarımız o töhmetin ıstırabını Mecli
sin bir dönemi, bir devresi içinde ve belki gele
cek seçimlerden sonraki dönemleri içinde yine 
nefislerinde o ıstırabı tatmış ve çekmiş olacak
lardır. Bunun pratik olmıyan tarafı vardır, bu
nun tüzüğe uymıyan tarafı vardır. Yüce Mecli
sin bu konuyu, Sayın Balkanımızın da ifade et
tiği gibi, bir usul tartışmasına tabi tutmak su
retiyle bir neticeye bağlaması işin icabıdır. Biz 
grup olarak, Riyasetin bizden talebettiği aday
ları göstermedik. Çünkü Yüce Meclisin, mevcut 
komisyonların vazifesine devamına ait karar 
verdiği katî kanısı içindeyiz. Saygılarımla efen
dim. 

VEFA TANIR (Konya Milletvekili) — Grup 
adma söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı?.. Peki efen
dim, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Efendim Başkanlık Divanı G. P. nden isim 
istemiştir. Bu komisyonların çalışmasına mâni 
olur bir hal takınmamak için grupumuz isim 
bildirmiştir. Fakat G. P., eski komisyonların va
zifesine devamına hidbir itirazda bulunmamak-
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tadır. Yeter ki, eski komisyonlar çalışmalarına 
devam etsinler ve vazife görsünler. Bizim isim 
bildirmemiz, yeniden bir komisyon (kurulması 
için değil, çalışmıyan komisyonların çalışmasını 
temin içindir. îsim bildirmemek suretiyle de 
böyle bir komisyon çalışmasına biz de tuz biber 
katmamak için Başkanlığın teklifine uymuş bu
lunuyoruz. Bunu açıklarım. 

BAŞKAN — Sayın Koidamanoğlu, buyuru
nuz efendim. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat Milletve
kili) — Sayın Başkan değerli arkadaşlarım; 

Soruşturma komisyonlarının toplanıp Riya
set divanlarını seçmemek suretiyle vazifelerini 
yapmama yolunu tutmuş olmaları dolayısiyle, 
geçen 5 nci Birleşimde bir usul müzakeresi ya
pıldı. Bu usul müzakeresinde üç noktai nazar 
öne sürüldü. Bunlardan birisi, «Bu komisyon
ları teşkil eden arkadaşlar çalışmıyorlar, bu ko
misyonları feshedelim, yerine yenisini seçelim». 
görüşü idi. Bilindiği gibi bu görüş Yüce Heye
tiniz tarafından bir önergenin şahsında redde
dilmiştir. 

îkinci görüş, «bu komisyonları bu celsede 
seçmiş farzedelim ve vazifelerine aynı kadro ile 
devam etsinler» şeklinde olanıdır. Bunun anla
mı gayet açık. Bu da yeniden seçme keyfiyetini 
kabul ediyor; fakat aynı heyeti seçilmiş farzet-
meyi teklif ediyor. Zannediyorum Riyaset Di
vanımızın asıl dikkatinden kaçan nokta budur. 

îkinci önergede, (önergeyi aynen okuyabili
rim ve zannediyorum okumakta fayda var, Baş
kanlık da lütfetti okudu) «10 aded hazırlık 
Soruşturma Komisyonunun bu birleşimde ye
niden seçilmiş sayılarak görevlerine devamı» 
teklif ediliyor. O halde ikinci önerge, yine, va
zifesini yapmıyan bir heyetin feshedilmesi key
fiyetini kabul ediyor, ancak aynı heyeti o gün 
seçmiş farz ederek yeniden hizmete sokmayı 
talebediyor. 

O halde, aslında bu iki önerge temelde bera
ber, usulde birbirinden farklı bir talebi ifade 
eder. Böyle olunca, Yüce Meclis son derece 
dikkatli ve meselenin ehemmiyetini gerçekten 
müdrik olarak her iki önergeyi de reddetmiş
tir. Binaenaleyh, eğer bunlardan her hangi 
birini kabul etseydi, belki Meclisin tutumun
da bir tezat aramak mümkün olabilirdi, bilâkis 
ikisini birden reddetmek suretiyle Yüce Mec-

96 —. 



T. B. M. M. B : 6 

lis bir noktaya önemle işaret etmiştir. O da 
nedir? «Bu komisyon seçilmiştir, bunların fes
hedilmesi veya feshedilmiş farz edilmesi, yeni
den seçilmiş farz edilmesi mevzuubahis değil
dir» diyor Yüce Meclis. E, bu ne demektir? 
Bu, açıkça; «komisyon vazifesinin başındadır, 
komisyon vardır, feshedilmemiştir, yeniden 
seçilmesine mahal yoktur, yeniden seçilmiş ad
dedilmesine mahal yoktur, buna göre muamele 
yapınız» demektir. 

O celsede bir 3 ncü görüşü bendeniz öne 
sürmüştüm ve demiştim ki; «bu komisyon 30 
gün içerisinde Riyaset Divanını bile geçemedi
ğine göre, Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 
14 ncü maddesine göre işimiz, bu komisyona 
bir 30 günlük süre daha vermekten ibarettir.» 

O halde, Yüce Meclis biraz evvel arz et
tiğim iki önergeyi reddetmek suretiyle bende
nizin görüşünün gerçeğe tekabül ettiği keyfi
yetini açıkça tasvibetmiş demektir. Şimdi bu
na rağmen Yüksek Başkanlığımız, kendiliğin
den, bu komisyonların vazifeleri bitmiş addet
mek gibi bir yol tutmuştur, içtüzüğümüzde 
böyle bir müessese yoktur ve böyle bir yetki de 
verilmemiştir. O halde bu yorum, bu anlayış 
tamamiyle Yüce Meclisin kararma aykırıdır 
ve bunu münakaşaya dahi lüzum olmıyacak şe
kilde bir kenara burakmamız lâzımgeldiği kana
atindeyim. 

Şimdi, o halde ne yapmak lâzımdır? Bura
da şu anda iki durum vardır : Birisi; daha ön
ceki celsede verilmiş kararın ışığında Riyaset 
Divanımızın yorumunun içtüzüğe aykırı oldu
ğu anlayışı ile, o kararların ışığında içtüzüğün 
gereklerini yapmaktan ibarettir. Bir yol bu
dur. Bir yol da; «Riyaset Divanımızın yoru
munu, o celsedeki müzakereleri bırakalım; bu 
celsede konuya yeniden bir çözüm yolu arıya-
lım» şeklidir. 

Bendenizin maruzatı, ister birinci yol tu
tulsun, ister ikinci yol tutulsun her ikisi için 
de bir çıkış yolu söylemek, sarahatle söyle
mek gerektiği inancına dayanacak ve bu nokta
da bir yol bulmaya çalışma yönünde olacaktır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Yüce Meclis bir 
tahkikat komisyonu seçtiği andan itibaren, 
vazife başlamıştır. Esasen böyle olduğunu Ri
yaset Divanı da kabul etmiştir ki, o tarihten 
itibaren 30 günün hitamında, «içtüzüğün ver-
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diği müddet bitti, işlerini bitiremediler. O hal
de ne yapalım?» diye buraya gelmişlerdir. De
mek oluyor ki; Riyaset Divanımızın kanaati 
de bendenizin görüşü ile aynı paralel de olu
yor. Yani komisyon seçildiği anda vazifesine 
başlamış oluyor, müddetler de o andan itiba
ren işlemiye başlıyor. 

Bir komisyonun vazife görmesi için ataca
ğı ilk adım Riyaset Divanını teşkil meselesidir. 
O halde Riyaset Divanmı teşkil meselesi, ko
misyonun faaliyetini tanzimde tutulacak, yapı
lacak işlerden bir tanesini yerine getirmektir, 
yoksa komisyonun varlığı veya vazifeye başla
yıp başlıyamadığrnı tâyine yarar önemli bir 
hukukî tasarruf değildir, bu mânada önemli 
bir hukukî tasarruf değildir. O halde, (bir 
defa daha bu noktayı, izin verirseniz, daha 
açık söylemeye çalışacağım) Riyaset Divanı 
teşkili, bir komisyonun hizmetine devam için 
atacağı ilk adımdır. Ondan sonra İçtüzükte 
gösterilen birtakım kuralları uygulıyacaktır ve 
saire... O halde bu faaliyet, komisyonun, ne 
vazifeye başlayıp başlamadığını tâyinde bir 
kıstas olur, ne de komisyonun teşekkül edeme
diğini tesbitte bir kıstas olur. Komisyon seçil
diği andan itibaren vardır ve vazifesi başla
mıştır. Nitekim, içtüzüğün 14 ncü maddesi, 
«Komisyon incelemelerini 30 gün içinde tamam-

, lıyamıyorsa, gerekçesini belirterek Genel Ku
ruldan bu sürenin uzatılmasını istiyebilir.» di
yor. 

O halde içtüzüğün koyduğu esas nedir? 
işimizi 30 günde bitireceğiz. Bitiremez isek 
bunun sebebini bildireceğiz. Yani, neden 30 
günde bitirilemediği Yüce Meclisin Heyeti 
Umumiyesine arz edeceğiz. Bu niçin konmuş? 
Şunun için: Sebep bildirmeksizin, mazeretsiz, 
«30 günde işimi bitir emedim» deyip içtüzüğün 
bu maddesindeki 2 nci 30 gün müsaadesini oto
matik olarak talebettirmemek içindir. Çünkü, 
14 ncü madde bütünüyle okunursa görülür 
ki, «Derhal, şu kadar gün içinde 2 nci bir 30 
günden fazla müddet verilemez» falan gibi 
terimlerle ve ibarelerle soruşturmanın en geç 
60 gün içerisinde hitama erdirilmesini sağla
maya çalışmış, bunun en geç 7 gün içerisinde 
gündeme alınmasını ve derhal neticelendiril
mesini istemiş. O halde 14 ncü maddedeki ge
rek lâfız olarak gerek ruh olarak maksat, 
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bu müessesenin süratle kurulmasıdır. Çünkü 
buna ait hüküm var: «Derhal ilgili bakanlara 
duyurulur» diyor, «onlardan belli süre içeri
sinde cevap alınır, alınmaz 7 gün içinde gün
deme konur. Gündeme konduğu gün seçim ya
pılır, 30 günde işini bitirir, bitiremezse an
cak bir 30 gün daha verilir, rapor gelir gel
mez derhal ilgililere duyurulur» falan... Yani, 
«sürekli», «derhal, şu kadar gün» ibarelerini 
kullanarak bu işin çabuk olmasını istemiştir, 
60 günde bitmesini istemiştir. Öyle ise Yüce 
Meclis bu meseleye çözüm yolu ararken, bu 
işin kısa süre, içerisinde bitirilmesi lüzumunun 
derpiş edildiğini hesaba katmalıdır ve yapa
cağımız bütün teklifleri de bu zarurete claya-
malıyus. 

Şimdi komisyon vazifesini yapmadı, onu 
feshedelim, yenisini seçelim. O da yapamazsa 
bir yenisini seçelim. Böylece her bir ayda ye
niden seçim yapalım, seçimler de birkaç hafta 
sürebilir çoğunluk meseleleriyle. Aylarca bu 
işi yapmıyalım. Anlamı budur. 

O halde, bu yolda tutulacak her tedbirin, 
ele alınacak her tedbirin müessesenin sürat 
unsuriyle bağdaşmadığı açıktır. O halde biz 
60 gün içerisinde bu işi bitirecek şekilde ted
birler bulmaya mecburuz. Bunun ötesine ta-
şıracak, hele ebedi suiistimal imkânları acık 
bulunan çözüm yolları teklif edemeyiş Yüco 
Meclise. 

Demek ki şu noktayı sarahatla arz etmeye 
çalışmış olduğumu sanıyorum: Yeniden seçme
ye kalkmak, vazifesini yapmamış bir komisyo
nu 30 gün içinde bitirmediği için yeniden se
çime çalışmak içtüzüğün ruhuna tamamiyle 
aykırıdır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, komisyonlar genel
likle iki sebeple, iki çeşit vazife yapmıyor
lar : 

1. Ya toplanıp riyaset divanlarını seç
miyorlar, komisyonu işlemez hale getiriyor
lar;. 

2. Veya riyaset divanlarını seçiyorlar, on
dan sonra çoğ-unluk yapmıyarak veya işi gere
ken süratle bitirmiyerek işi geciktiriyorlar ve 
senelerce geciktiriyorlar. 

O halde bu iki noktayı, bu iki suiistimal 
açığım kapamak lâzımdır. Bu ne ile mümkün
dür? Bu, Sayın Köseoğlu'nun geçen celsede ifa

de ettiği bir imkândan istifade ile mümkün
dür. içtüzüğümüzün 288 nci maddesi diyor ki 
«Müşterek İçtüzükte sarahat olmıyan ahval
de Millet Meclisi içtüzüğüne bakılır». 

Öyle ise, Millet Meclisi içtüzüğü 30 gün içe
risinde bir mesele intacedilmemişse bir ko
misyonda, teklif sahipleri meselenin doğru
dan doğruya gündeme alınmasını istiyebilir-
ler, diyor. O halde biz; 2 nci 30 günü verdik
ten sonra her ne sebeple olursa olsun vazife
sini yapmıyan bir komisyona mevdu işi, doğ
rudan doğruya ilgilinin talebi ile gündeme 
alırsak, o zaman göreceksiniz riyaset divan
ları saat gibi işler, komisyonlar süratle topla
nırlar ve bu işleri intaca mecbur olurlar. Çün
kü bunu yapmadıkları takdirde,, böyle bir ni
yabet hizmeti olmaksızın Meclis re'sen kendi 
vazifesine el koymuş olacak. O halde evvelâ 
manevi müeyyideyi bir tesbit edelim. 2 nci 
30 günden sonra Yüce Meclis bir tek dosyayı 
doğrudan doğruya gündemine alsın, görecek
siniz ki, bundan sonra bütün komisyonlar en 
büyük süratle çalışmaya mecbur olacaklar. 

Bu arz ettiğim unsur, komisyonun çalışma
sı için gerekli mânevi ve siyasi müeyyideyi teş
kil ediyor. 

Şimdi kalıyor içtüzüğe uygun olarak şu an
da ne yapmamız gerektiğini sarahatla söyle
mek. 

Efendim, deniyor ki: «Komisyon Riyaset Di
vanını. bile teşkil edemediğine göre, ortada ko
misyon adına ikinci 30 günü talebedecek bir 
merci yok, onun için ikinci 30 gün istenemez, 
Meclisten de verilemez, öyle ise komisyon 30 
günde işini yapmadı ise işine son verilir.» 

Aziz arkadaşlarım, bu muhakeme saraha-
tar. yanlıştır. Şunun için yanlıştır: Komisyon 
vardır, riyaset divanı olsa da vardır, olmasa-
da vardır. Çünkü seçilmiştir. Eğer riyaset di
vanı seçilmemiş olan komisyonu yok saysak, 
o takdirde feshi için Meclisten talepte bulun
maya mahal yok. Riyaset divanını geçemediği 
anda komisyon da yok olur. 

Görüyorsunuz ki riyaset divanını seçeme
miş komisyonu yok farzetmek mantığa aykırı. 
O halde komisyon vardır. Komisyon vardır, 
iş bölümünü yapamamıştır. 

içtüzüğümüz «Komisyon Başkanı talebeder» 
demiyor, «Komisyon talebeder» diyor. O hal-
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de, komisyonda her hangi bir üye buna ktn-
dini yetkili görmediğine göre, nasıl riyaset 
divanının teşkili için komisyon adına Yüce 
Meclisin ve bu komisyonların tabiî başkanı 
olan Millet Meclisi Başkanı onları davet edi
yor, «Filân gün toplanıp iş bölümü yapınız» 
diyor ise ve kendisi sürekli o komisyona riya
set edemiyeceği için, «Kendi aranızda bir riyaset 
divanı teşkil edin» diyorsa, tıpkı burda kul
landığı yetkiyi müddet talebinde de aynen kul
lanabilir. Başkan ne sıfat ve salâhiyetle komis
yonu davet ediyor, «Filan gün toplanınız ve 
riyaset divanını teşkil ediniz» diyor: Çünkü ko
misyon naibtir, niyabet müessesesini işleten 
bir heyettir. Naib asıl müessesenin sahibine 
karşı sorumlu ve onun emrindedir. Sahibi T. 
B. M. M. Başkanıdır. O halde T. B. M. M. Baş
kanı bu komisyon adına Yüce Meclisten 2 nci 
30 günlük müddeti talebetmeye mezundur ve 
vazifesidir. 

O halde Meclis Başkanımızın, «1 nci 30 gün
de bu vazifeyi görememişlerdir ne yapalım?» 
sorusuna biz, «1 nci 30 günde işlerini bitilme
diler, 2 nci 30 günlük müddeti veriniz» anla
mı vermeye mecburuz ve 2 nci 30 günlük müd
deti bu sebepten ötürü vereceğiz. 

O halde sarih teklifim: Yüce Meclis, Millet 
Meclisi Başkanlığının yorumunun yanlış oldu
ğu hipotezinden hareket ederek, «Ne yapalım?» 
demesini değil, «2 nci 30 günlük müddeti veri
nin, belki bu arada riyaset divanlarını teşkil 
ederler ve hizmetlerini bu 2 nci 30 günlük sü
rede bitirebilirler» tarzında bir talepte bulun
duğu anlamına almalıdır ve 2 nci 30 günü ver
melidir. 

Bu 2 nci 30 günde riyaset divanını kurar, 
işlerini bitirirlerse, mesele yok; kurmazlar, işle
rini bitiremezler veya kurarlar işlerini bitire-
mezlerse içtüzüğün âzami müddeti hulul etmiş
tir, teklif sahibi doğrudan doğruya günde
me alınmasını istiyebilir ve doğrudan doğruya 
gündeme alınır. Millet Meclisi kendine niyabe-
ten iş görmiyenlerin iradesiyle ebediyen bir 
salâhiyetten yoksun olmaktan çıkar, salâhiye
tine sahibolur ve dosyayı ele alır. 

Şu arz ettiğim yolda yüründüğü takdirde 
hem mesele süratle ele alınmış olacaktır, hem 
de bundan sonra komisyonu bu yollarla çalış-
tırılmıyanların uyguladıkları metotlar iflâs et
miş olacaktır. 
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Maruzatıma bir başka müeyyideyi ekliye-
rek son veriyorum. 

Ayrıca bu arkadaşlarımıza, Millet Meclisi
ne devam etmiyen üyeleri misüllü devamsızlık
tan dolayı lâzımgelen birtakım müeyyideler 
kullanılmasına karar vermiştik. Bu müeyyide
lerin olduğu gibi kullanılmasını ayrıca arz ve 
teklif ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, arz ve tek
lif ettiğiniz husus şifahi oldu. Yazılı olarak 
ayrıca teklifte bulunacak mısınız? 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bu
lunacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Oya koyabilmem için yazılı bir 
teklif lâzım. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ta
bii efendim, bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurunuz 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 

Geçen birleşik toplantıda birleşik toplantı 
içtüzüğünün 14 ncü maddesini etraflıca müna
kaşa ettik ve hakikaten hassasiyetle birçok ar
kadaşlarımız üzerinde durdular. 

Bendeniz de 'bir cepheden Sayın Şeref 
Laç'm tezine katılmış ve onun münakaşasını 
ya.pm.is olanlardanım. 

Arkadaşlarım, iki teklif olarak bahis mevzuu 
olan, bir tanesi; çalışmayan, 30 günlük müdde
tini doldurduğu halde görevini bitirmemiş olan 
komisyonun münfesih aJddi ve diğeri, devam 
etmesi için yeniden seçilmiş sayılarak yeni bir 
müddet verilmesi şeklinideki iki önerge geçen 
birleşik oturumda reddedilmişti. 

O zaman dediğimizi kısaca şöyle tekrar 
edelim: 

Arkadaşlarım, birleşik toplantı İçtüzüğünün 
14 ncü maddesi tetkik edildiğinde, «Vazifeye ne 
zaman bağlıyacağı» hususu öne alınması gere
ken bir noktadır benim kanaatime göre ve ha
reket noktası, münakaşa noktası buradan olma
lıdır. Şöyle ki: 14 ncü maddeyi tetkik ettiği
mizde görüyoruz ki, seçilen komisyonun vazi
feye başladığı tarih şüphesiz kesin değil. An
cak, «komisyon» aynı madde gereğince, «üyele
ri arasından bir başkan, bir sözcü ve bir kâtip 
seçer» der. Bu fıkradan sonra devam eder: «Ko-
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r.isyon raporunu 30 gün içinde Başkanlığa ve
rir». Demek ki maddenin konuş tarzında dahi, 
komisyonun vazifeye başlamış olması, şüphesiz 
k-misyon divanının seçimidir. Çünkü komisyo
nu iş bölümü yapmadan göreve davet Meclis 
Başkanlık Divanına aittir. O halde Meclis Baş
kanlık Divanı Komisyonu göreve davet ettikten 
scnra, komisyon kendi arasında 14 ncü mad-
acnin gereği olan vazife taksimini yaptıktan 
sonradır ki, komisyonun hukuken mevcudiye
tinden baJhsedilefbiMr. 

Bu böyle olduğuna göre, komisyon (göreve 
rsşlamamış addettiğimiz) vazife taksimi yap
mamış olduğu halde 30 gün dolmuş ise, 2 nci 
teklif, ki o önerge de reddedildi, «30 gün dol
muştur ama 14 ncü madde gereğince yeni bir 
müddet verelim.» şeklindeki tekliftir. 

Arkadaşlarım, bir komisyonun mevcudiye
tinden bahsedemiyoruz ki, görev yapmamış 
olan komisyonun mevcudiyetinden bahsedilemez 
ki, bunun müddetinin dolduğundan bahsedebi
lelim. 

Şimdi arkadaşlarım, bir komisyonun mev
cudiyeti bahis mevzu değil iken, onun müdeti 
dolmuştur diye burdan yeni bir karar almak 
hukukî tabiriyle keenlemyekun addedilen bir 
karar olur. 

Arkadaşlarım, seçim ile göreve başlangıç ta
rih: esas alınamaz ve geçen birleşik toplantıda 
bir arkadaşımızın gayet haklı olarak bahis mev-
zu ettiği üzere, seçimle göreve başlanmış olmak 
kâfi gelse Yüce Meclisin üyeleri seçimle bura
ya geldiklerinde göreve başlamış sayılırlar. 
Oysa ki, onun da içtüzük gereğince bir and iç
meden sonra başlanmış olduğu bir arkadaşımız 
tarafından haklı olarak hatırlatıldı. Demek ki, 
Meclisin teşekkülünde dahi bir prosedür var. 
Şimdi, komisyonun teşekkülü ancak görev tak
simi ile olur. 

Arkadaşlarım, yine geçen oturumda, bu iki 
önerge reddedildiği takdirde, üçüncü görüş ola
rak ileri sürdüğümüz, bir kısım sayın üyelerin 
ileri sürdüğü ve bendenizin de katıldığı ve Di
vanın da buna iltifat 'edeceği kanısında oldu
ğumuz husus şu idi : Demin de arkaidaşlarımın 
bahis mevzuu ettiği üzere, komisyon üyeleri 
Yüce Mecliste seçildikten sonra kendi araların
da görev taksimi yapamıyorlarsa, böylece, gö
revini yapmıyan üyelere tatbik edilecek müey< 

yidelerin tatbiki Meclis Divan Başkanlığı ta
rafından yapılmalıdır, bu tatbik edilmelidir. 

Başkaca, yol; bugün Divanın öne ı&ürdüğü 
bambaşka bir şekil, yeni ve ters bir teamül ya
ratır. 

Arkadaşlarım, hepimiz komisyonlar çalışmı
yor diye sızlandık. Geçen birleşimde sayın ba
kanlar ve bâzı eski sayın bakanlar, soruşturma 
komisyonlarının çalışmamasından ve daimî bir 
zan, şüphe ve şaibe altında bulunmaktan haklı 
olarak sızlandılar. E, komisyon çalışmıyor... Ko
misyonun çalışmamasını biz 'hakikaten bir so
nuca bağlamak durumundayken, Yüce Mecli
sin Divanı, komisyonları bundan böyle de çalış -
tırmiyacak, yeni bir yol açtı âJdefta. Neden? Ko
misyonun işte 10 tanesi çabşimamıiş; aylar ge
çer, yeniden gelir, bir seçim yaparız, bunlar da 
çalışmaz. (Bu, böylece komisyonları bundan 
böyle istemiyerek şüphesiz çalışltırmak değil, 
çalışmamaya yol açar arkadaşlarım. Görev tak
simi yapmamak suretiyle görevini yapmıyan 
komisyon üyeleri görevinden kaçan Yüce Mec
lisin üyelerinin şüphesiz yaptığı hareketi yap
mıştır ve böylece Yüce Meclis adına Divan 
Başkanlığı, görevini yapmıyan, bundan kaiçınan 
üyelere tatbik edeceği müeyyideleri tatbik et
mekle, geçen birleşimde verilen karara paralel 
hareket etmiş ölür. Oysa ki, şimdi Başkanlık 
Divanının teklif ettiği husus esas alınır ise, ge
cen birleşimde alınmış olan Yüce Meclisin Bir
leşik Toplantı kararının aksine hareket edilmiş 
olur, bu da ters bir teamüle nahak yere yol aç
mış olur. 

Bunu böylece arz ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, siz de yazılı 
bir teklifte bulunacak mısınız efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Benim teklifim tahmin ederim ki Kodamıanoğ-
lu'nun teklifine paraleldir. Birlikte vereceğiz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun 
efendim., 

FAHRİ URASIZOaLU (Uşak Milletvekili) 
— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Hazırlık Talhkikat Komisyonlarının çalışma 
şekli üzerinde açtığımız bu müzakereler, öyle 
tahmin ediyorum ki haddinden fazla uzamıştır. 
Kanaatıma göre bu kadar tereddüt içine gir
meye lüzum yoktur. 
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Arkadaşlarımız hareket noktası olarak iki 
nokta üzerinde durmaktadırlar. Bir kısım ar
kadaşlarımız «Komisyonlar seçildikten sonra 
vardır, fiilen ve hukuken mevcuttur» demekte
dirler. Bir kısım arkadaşlarımız da, «Yüksek 
Meclis tarafından seçilen komisyonlar toplanıp 
riyaset divanının tesibit etmedikçe, ne fiilî ola
rak ne de hukuk bakımından var olmazlar» de-
mekteidirler. Bu iki görüş etrafında birleş
meye vardığımız takdirde, meseleyi hallederiz 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Meclis ta
rafımdan bir komisyonun seçilmiş olması, be
nim şahsi kanaatıma göre fiilen ve hukuken 
var olmasını gerektirmez. Bir komisyonun ça
lışabilmesi için, bir nüerci olabilmesi,' için ve 
yetki sahibi olabilmesi için toplanıp uzuvlaşma-
sı lâzımldır; başkanını, sekreterini, sözcüsünü 
seçmiş olması lâzımdır. Ancak bu takdirde bir 
komisyon bir merci olabilir, yetkili bir uzuv 
haline gelebilir. Şimdi böyle olunca, şayet bu 
hususu kabul edecek olursak, uzuvlammış olan 
bir komisyon İçtüzüğün öngördüğü bir aylık 
müddet ilerisinde vazifesini bitirmek mecbu
riyetindedir. Şayet bitirmemişse, bu, vazifesini 
yapmamış bir komisyon olarak kabul edilir. 
Böyle bir komisyonun feshini istemek hem üye
lerin, hem Riyaset Divanının hem de Yüksek 
Meclisin hakkı olabilir, ama fiilen mevcudol-
mamış, toplanmamış, seçim yapmamış, müddeti 
içinde de tabiî ki vazifesini ele alıp bitireme-
miş... Bu takdirde ne olacaktır? 

Şimdi, bu takdirde en mühim vazife bir kı
sım arkadaşlarımızın ifade buyurdukları gibi, 
Yüksek Meclis Başkanlığının her ne şekilde 
olursa olsun bu arkadaşlarımızın mutlak suret
te toplantıya katılmalarını temin edip, Riya
set divanlarını seçmelerini mümkün kılmak
tır. Bu ©sasıtır. Bunu böylece yapmajk lâzım
dır. 

Meclis Riyaset Divanı birkaç defa arkadaş
larımızı davet etmiş, fakat arkadaşlarımızdan 
bir kısmı maalesef (toplantılara katılmamışlar
dır. Bunu şüphesiz hiçbir değerli arkadaşı
mız tasvibedemez. Arkadaşlarımızın bir so
rumluluk duygusu içinde Meclise devam ettik
leri gibi, gününde ve saatinde [komisyonlara da 
gelip vazifelerini ifa etmeleri gerekir. Bu
nu yapmamışlaırdı.r O halde arkadaşlarımız 
şahısları halamından şüphesiz kusurludurlar. 

Şimdi, bu durum muvacehesinde, geçenki 
birleşik celsede iki değerli arkadaşımız müza
kerelerin uzaması üzerine iki önerge verdi. 
Bir arkadaşımız diyor ki «Madem ki durum 
böyledir, iki fikre göre, yani komisyon vardır 
veya yojkfcur olduğuna göre hareket etmek ge
rekir.» Bir arkadaşımız diyor ki, «Vazifesini 
bir ay içerisinde yapmamıştır, binaenaleyh 
bunları fesh edilmiş komisyonlar olarak kabul 
etmek gerekir». 

Önergesini takdim ediyor ve Yüksejk Heye
tiniz önergeyi kabul etmiyor. Fesh ©dilmesini 
kabul etmediğine göre, demek ki Yüksek He
yetinizin görüşü komisyonun var olduğu, vazi
fesine devam etmesi geerktiği nojktasındadır. 

Feshedilme keyfiyeti kabul edilmeyince, 
ikinci bir arkadaşımız, «O halde» diyor, «Ko
misyon devam etsin, komisyonu var kabul ede
lim, seçilmiş ve uzuvlanmış kabul ©delim ve bu
nun üzerine devam etmesi gerektiği hususunu 
oylayalım» diyor. Bu, Yükseik Heyetinize su
nuluyor. Bu da reddediliyor. 

Yalnız bu arada şu hususu sarih olarak 
ifade etmek isterim ki, ikinci arkadaşımızın 
önergesi oylanırken, benim kanaatime göre 
Yüksek Heyetiniz tam bir vuzuha varmadan 
önerge okunmuş ve «kabul edenler... etmiyen-
ler» seklinde oylamaya sunulmuştur. Eğer 
mesele tam o noktada, ikinci önergenin oylan
dığı sırada daha açık bir şekilde ifade edil
miş olsaydı, o kanaattayım ki bu önergenin 
ikabul edilmesi gerekiyordu. Bu kabul edil
memiş olduğuna göre, şimdiki her iki nokta 
muvacehesinde devam etmesi keyfiyeti de ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi tamamen yeni bdr durumla karşı kar-
şıyayız. Şimdi arkadaşlarımız birleşemiyorlar. 
Benden evvel konuşan değerli üyeler yine ay
nı görüşlerini ifade ettiler. Yani, «Komisyon 
Yüksdk Heyetiniz tarafından seçildiği andan 
itibaren vardır» diyor yine arkadaşlarımızdan 
bir kısmı; diğer kısmı eski fikrinde ısrar edi
yor. «Hayır, komisyon iancak riyaset divanı 
seçildikten sonra var olur» diyor. Yine bir-
leşilemedi. O halde bendenize göre muhterem 
arkadaşlarım, iki nokta üe karşı karşıyayız: 

Bunlardan birisi, komisyonun var olduğu
nu ve çalışması gerektiğini kabul eden yahut 
öngören önergenin yeniden oylanması gereke-

101 — 



T. B. M. M. B : 6 13 . 3 . 1970 O : 1 

ceği kanaatindeyim. Hasan Türkay arkada
şımızın önergesi şayet yeniden oylanacak olur
sa, bu takdirde Komisyon vazifesine devam 
etme imkânını bulur, yeniden seçime lüzum 
kalmaz. iŞayet bu önerge bir defa daha Yük
sek Heyetiniz tarafından reddedilmiş olur
sa, bu takdirde bir tek yol kalmaktadır, o da 
Komisyon üyelerinin yeniden seçilmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, şayet bu iki nok
tadan birisini bu birleşimde kabul edebilirsek, 
meseleyi halletmiş oluruz. Binaenaleyh eski 
Komisyonun devam etmesini öngören önerge
nin kabul edilmesi lâzımdır, arkadaşlarımız 
önerge vereceklerdir, veyahutta öyle tahmin 
ediyorum A.P. Grupu adına konuşacak olan 
arkadaşımızın görüşü muhtemelen, seçimin 
yenilenmesi suretiyle yeni bir karara varılma
sı istikametinde olacaktır. Bu da bir hal çare-
sidir. Binaenaleyh bu iki şıktan birisini kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu takdirde Yüksek 
Heyetinizin kararı kesinlikle ortaya çıkmış 
olur. Bu önerge üzerinde arkadaşlarımız ta
biî ki reylerini kesinlikle izhar etmiş olacak
lardır. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın, Çakmak buyurun efendim. 

A.P. GRUPU ADINA AHMET ÇAKMAK 
(Bolu Milletvekili) — Değerli arkadaşlarım, 

Peşinen bir hususu arz etmek isteriz ki, 
komisyonların başkanlık divanlarını seçip va
zifelerine başlamamaları, hattâ müzakereleri
ni tamamlayıp tahkikatlarını ikmal edip hu
zurunuza raporlarıyla gelmemiş olmalarını biz 
de üzüntüyle karşılıyoruz. Aslolan, kendile
rine Yüce Meclis adına tevdi buyurulan va
zifenin ifa edilmesidir. Ancak, şimdi üzerinde 
müzakere yaptığımız husus, «Bu komisyonların 
vazifelerine devam edebilme imkânı var mı
dır, yeniden teşkil mi edilmelidir?» hususudur. 
Bunun üzerinde çeşitli fikirler serdedildi. 

Değerli arkadaşlarım, Birleşik Toplantı 
Tüzüğüne ve bugüne kadar yapılmış olan tat
bikata göre, bâzı arkadaşlarımın mütalâaları
nın aksine komisyonlarımız, Yüce Mecliste 
seçilmeleriyle kurulduğu tarihten itibaren va
zifeye başlamış olurlar. Hattâ bunun bir de
lili de, daha sonra komisyonlar kurulup, mu
ayyen süreleri içerisinde vazifelerini, tatki-

katı ikmal edemedikleri zaman, mehil isteme
ye geldiklerinde, yeni bir aylık sürenin ku
rulmuş oldukları tarihten itibaren verilme
sidir. Bu da gösteriyor M, komisyonlar Yüce 
Mecliste seçim yapıldıktan sonra kurulmuş ve 
vazifeye başlamış sayılırlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu komisyon
larla beraber kurulmuş iki komisyon vazife
ye başlamış ve hattâ birisi bu görevini bitir
miş durumdadır. Bu komisyonlardan 12 nu
maralı Komisyonun Başkanı olarak da se
çim tarihleri hakkında bilgim vardır. 21 Ocak'
ta bu komisyonlar seçildi. Daha sonra Yük
sek Başkanlık, komisyonların başkanlık di
vanlarını seçmeleri için, vazifeye başlamaları 
için kendilerine defaatle tebligat yaptı. Bu 
komisyonlar toplanarak başkanlık divanını 
seçemediler, çalışır hale gelemediler. Şimdi bu
gün ayın 18 i, 18 Mart 1970. Şimdi, bu komis
yonlar 21 Ocak'ta seçildiğine göre, 21 Şubat'a 
kadar vazifelerini tamamlıyamamış iseler bir 
ikinci mehil ihtiyecekler ve Yüce Heyetin ten
sibine mazhar olursa, sebepleri gösterilmek su
retiyle, bu mehil verilecek idi. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız derler ki, «Ko
misyon, başkanlık divanı teşkil edilmediği için 
vazifeye başlamamış sayılır. O halde yeni me
hil almaya hakkı vardır» 

Bu görüş yanlıştır. Demin arz ettiğim gibi, 
kurulduğu tarihte bir defa Komisyon vazife
ye başlamış sayılır. 

ikincisi, bir de ortada fiilî durum var aziz 
arkadaşlarım. Şimdi 18 Mart'tayız. İçtüzüğe 
göre yeniden mehil almayı icabettirirse dahi, 
21 Mart'a kadar, İçtüzük emri mucibince 
uzatma da dâhil, görevini tamamlama müdde
tine 3 gün kalmıştır. «Bu 3 günde bu komis
yonlar vazifeye devam etsin» derseniz, başkan
lık divanlarını seçmeye yine muktedir olamı-
yacaklardır. 

Kaldı ki, bu görüşlerimi daha iyi ifade 
ve tahkim edebilmek için 14 ncü maddenin 
yalnız ilgili kısımlarını okumak istiyorum : 

«Komisyon raporunu 30 gün içinde Baş
kanlığa verir.» 

Bu 30 gün içinde verememiş. Yeniden me
hil istediği takdirde bu süre, 30 günden fazla 
uzatılamaz. Arz ettiğim gibi, yeni bir uzatma 
da meseleyi halledecek durumda değildir. 
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Geçen oturumda iki husus, iki takrir ile 
Yüksek Heyetin karanna sunuldu ve netice 
alınd}. Birisi, «bu komisyonlar başkanlık divan
larını seçemedi, o halde va,zife yapmamışlardır, 
feshedilmesi hususunu karara bağlıyalım» de
nildi, Yüce Heyetiniz seçim hususunu kabul bu-
yurmadı. 

Bendenizin de fikrine uygun olarak Sayın 
Haşan Türker arkadaşımız; bu komisyonların 
çalışır hale getirilebilmesini temin için, bugün 
seçilmiş sayılarak mesailerine devam etmesi hu
susunda bir takrir verdi. Yüce Heyetin bu hu
sus da kabulüne mazhar olmadı. Bu durumda 
hakikaten mesele muallakta kaldı. 

Yüksek Başkanlık ortaya bir görüş getiri
yor: Komisyon feshedilmemiş, vazife de görü
lüyor. Buna mukabil yeniden seçilmiş gibi ka
bul edilerek vazifeye devamına da imkân yok. 
Arz ettiğim müddetler de mürur etmiş. Şu hal
de, bu neticeyi nazarı itibara alarak Başkanlı
ğımız gruplara durumu bildirerek yeni adayla
rını bildirmelerini yazı ile istemiş durumda. 
Şimdi grupumuz adaylarını bildirmiş, G. P. Gru-
pu da adaylarını bildirmiş, Halk Partisi Grupu 
aday bildirmekten imtina ederek, az evvel bu
rada ifade ettikleri fikirleri söylüyorlar. 

Arkadaşlar, şu tüzük icabına göre yapıla
cak başka bir iş yoktur. Biran evvel bu komis
yonları eğer çalıştırmak istiyorsak, vereceği
niz adayları Başkanlığa bildirelim, derhal bu
gün seçim yapılsın ve bu komisyonlar da içtü
zük ahkâmına göre yeniden kurulmuş, sıhhatli 
bir şekilde kurulmuş ve vazife yapar bir. hale 
getirilmiş olsun. 

Kanaatimizce, bunun başka bir çıkar yolu 
yoktur. Görüşmeleri uzatarak, biran evvel hal
lini istediğimiz meseleyi, arzumuzun aksine da
ha fa,zla geciktirmeye, böyle bir durumun ta-
hassül etmesine imkân vermiş bulunacağız. 
Onun için bendeniz Başkanlığa bir takrir tak
dim ettim. Kabulünüze, tensiplerinize mazhar 
olursa, komisyonların biran evvel teşkil edile
rek çalışmalarına fırsat verilmiş olacaktır. 

Bunun dışında; arkadaşlarımız komisyona 
gelmiş, gelmemiş, bu hususta tedbirler alınsın... 
Halihazırda komisyonlara devam etmiyen arka
daşlar hakkında Başkanlığın tatbik edeceği bir 
İçtüzük hükmü de yoktur. Gelmiyen arkadaş
larımız hakkında ne gibi muamele yapılacağı, 

inşallah yakında çıkaracağımız İçtüzüğümüzde 
geniş hükümler koymak sureti ile kararlaştırıl
mış olur. Arkadaşlarımızın daha iyi komisyon
lara devam ederek kendilerine tevdi edilen va
zifeleri yapmalarının imkânları sağlanır. Ben
denizin mâruzâtı budur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay Milletvekili) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu vazgeçtiniz. 
Muhterem arkadaşlarım, Başkanlığa şu âna 

kadar, bu meseleye hal çaresi bulma ümidi içe
risinde, üç önerge gelmiştir. Üç önergeyi sıra-
siyle okutacağım, daha sonra aykırılıkları iti
bariyle teker teker oya koyacağım. 

Aslında iki önergede müşabih bir durum 
dikkati celbetmektedir. Onu da ayrıca Yüce He
yetinize bildireceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut 10 aded Soruşturma Ko

misyonuna, Riyaset Divanını seçmemiş olmaları 
dolayısiyle, müşterek toplantı içtüzüğünün 
14 ncü maddesine göre ikinci 30 günlük süre 
uzatmasının kabulünü arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, onu oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
10 aded Meclis Soruşturması Hazırlık Ko

misyonuna, mesailerini ikmal için 30 günlük me
hil verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Senatörü 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var onu oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Genel Kurula verilen izahlı konuşmalar mu

vacehesinde bugünkü gündemin 1 - 10 sırasında 
bulunan işlerle ilgili Hazırlık Soruşturma ko
misyonlarının, grupların verecekleri adaylara 
göre, yeniden teşekiline karar verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şu 
anda bir önerge daha gelmiştir, önergeyi oku-
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tuyorum. Ancak, önerge muhtevası temenniyi 
ihtiva ettiği cihetle Yüce Meclisin oyuna suna-
mıyacağım. 

Birleşik Toplantı Sayın Başkanlığa 
Görev taksimi yapmamış bulunan Soruştur

ma Komisyonu üyelerine uygulanacak usul, gö
revini yapmıyan T. B. M. M. üyelerine uygu
lanacak müeyyide şeklinde olabilir. Geçen bir
leşimde ileri sürülen iki teklif reddedilmiş ol
duğuna göre, esasen yeni bir seçim, geçen Bir
leşik Toplantı kararına aykırı olur. Bu sebeple 
yeni seçim yapılmamasını ve sadece görev yap
mıyan üyelere müeyyide uygulanmasını tek
lif ediyorum. 

içel Milletvekili 
Turhan Özgüner 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, önergeniz bir 
temenniyi ihtiva etmektedir. 

O sebeple oya koymak, İçtüzük gereğince, 
mümkün değildir. 

Sayın A. Nusret Tuna ile Sayın Nuri Ko-
damanoğlu'nun, anlayışıma göre, önergeleri 
aynı mahiyeti kapsamaktadır. Çünkü, her iki 
önerge de komisyonların mesailerini ikmâl et
mesi ve Riyaset Divanını şu âna kadar seçme
miş bulundukları için, 30 gün müddetle mesaile
rini uzatmayı öngörmektedir. 

öyle mi efendim? 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu Senatö
rü) — Meclis kesin kararını vermelidir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
O halde, birinci önerge; bu komisyonların 

mesai müddetlerinin bir ay uzatılmasını öngör
mektedir. Yalnız bunun hangi tarihten itibaren 
muteber olduğu zikredilmemiş olduğu cihetle 
(«Karar tarihi» sesleri) 

Karar tarihinden itibaren mi efendim? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu Se

natörü) — Evet efendim. 

BAŞKAN — içtüzüğe biraz aykırı düşmek
le beraber, önergenizin mahiyeti bugünkü oyla
mada netice alınırsa bugünkü tarih muteber. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, her iki öner
ge de aynı mahiyeti kapsamaktadır ve komis
yonların mesailerinin bir ay müddetle uzatılma
sını öngörmektedir. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Bugünkü karar tarihinden itibaren mevcut 
komisyonların mesaileri bir ay müddetle uza
tılmıştır, 

11. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak-
kt Esatoğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angı'-
nın, Başbakan Süleyman D emir el hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/13) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin 11 nci maddesini teşkil eden Nevşehir 
Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu ile Ço
rum Milletvekili Cahit Angın'm, Başbakan Sü
leyman Demirel hakkında Meclis soruşturması 
açılması hakkındaki önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu üye 
seçimine geçiyoruz efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce Yüce 
Meclise, diğer komisyonlara da seçim yapılabi
leceği ihtimaline göre, dağıtılmış bulunan oy 
pusulalarının en sonundaki zımbalı ayrılmış kı
sım, bu komisyona aclay gösterilen arkadaşları
mızın isimlerini ihtiva etmektedir. Bu sebeple 
milletvekilleri ve senatörler oy kullanırken o 
zımbayı ihtiva eden kısım çıkarılmak sureti ile, 
oylarını kullanacaklar. (Dağıtılmadı sesleri) 

Dağıtılacak efendim dağıtılacak. 
Muhterem arkadaşlarım, tekrar rica ediyo

rum, bir yanlışlığa mahal kalmasın diye. Yeni 
gelen arkadaşlarıma da şu âna kadar salonda 
bulunan arkadaşlarım yardım etsinler, en son 
11 numaralı zımbalı isimler çıkarılmak suretiy
le oy kullanılacak. 

Tasnifi yapacak olan komisyon üyeleri için 
isim çekiyoruz: 

Vehbi Meşhur?... Yok. Hüsamettin Başer?... 
Yok. Edip Somunoğlu?... Yok. Ali Nâki Ulu-
soy?... Burada. Orhan Deniz?... Burada. Hüsa
mettin Akmumcu?... Burada. 

Sayın Ali Nâki Ulusoy, Sayın Orhan Deniz 
ve Sayın Hüsamettin Akmumcu, bu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna seçilecek üyelerin tas
nifini yapacaklardır. 

Oylamaya nereden başlıyacağımızı tesbit 
için ad çekiyorum: Manisa. 

Manisa'dan başlıyoruz. 
(Manisa milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı efendim? Yok. 

Oy verme işlemi sona ermiştir. Oy sepetini 
kaldırınız. 

Sayın Orhan Deniz, Sayın Ali Naki Ulusoy 
ve Sayın Hüsamettin Akmumcu tasnif işini yap
mak üzere lütfen yerlerini alsınlar. 

Sayın Akmumcu'yu göreve davet ediyoruz. 
Hüsamettin Akmumcu Meclis salonunda mı 

efendim? (Yok sesleri) Tasnif Komisyonunun 
mesaisi çok uzayacak, Sayın Hüsamettin! Ak
mumcu arkadaşımız da şu anda Mecliste hazır 
bulunmamaktadır. Müsaade ederseniz, salonda 
bulunan arkadaşlardan bir tanesini Sayın Ak
mumcu'nun yerine seçelim. 

MEHMET EMİN ERDİNÇ (Van Milletve
kili) — Sayın Başkan, ben gönüllüyüm. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç teşekkür ederim. 
Sayın Erdinç'in Tasnif Komisyonuna seçil

mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... - Yenibir usul - edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Erdinç. 
Oyların ayrımı yapıldı. 

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimine mütedair Taısnif Komisyonu 
tarafından hazırlanmış bulunan zaptı okuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı Esat-

oğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis 

soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu üyelikleri için yapılan seçime (320) üye 
katılmış ve neticede ilişik listede isimleri bulu
nan üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 

Ali Naki Ulusoy Orhan Deniz 

Hüsamettin Akmumcu 

Ahmet Çakmak (Bolu Milletvekili) 307 
Mazhar Arıkan. (İçel Milletvekili) 306 
Yiğit Köker (Ankara C. S. Üyesi) 302 
Mehmet Pırıltı (Antalya C. S. Üyesi) 287 
Nejat Sarlıealı (Balıkesir C. S. Üyesi) 266 
Orhan Okyay (Konya Milletvekili) 263 
İhsan Gürsan (İzmir Milletvekili) 197 
Selâhattin Cizrelioğlu (Diyarbakır C. S. Ü.) 196 

EMİN ERDİNÇ (Van Milletvekili) — Be
nim ismim mazbatada yok. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İsimlerini okuduğum bu sekiz arkadaş ge

rekli çoğunluğu sağlamışlar ve Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Sabahattin Orhon arkadaşımıza (131), Ke
mâl Bağcıoğlu arkadaşımıza (120) oy çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, T. B. M. M. Birle
şik toplantısının 6 ncı Birleşim gündemi sona 
ermiş bulunmaktadır. Bu sebeple Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 18,43 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
6 NCI BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 

bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesine dair Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandırılmıyan (5) 
dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/2) 

2. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Refet Sezgin hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/3) 

3. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Başbakan, eski Ticaret Bakanları Ah
met Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin Müf-
tüoğlu haklarında Meclis soruşturması açılma
sına dair önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/4) 

4. — EsM Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Başbakan hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/5) 

5. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, eski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut 
ile eski Ticaret Bakanları Sadik Tekin Müftü-
oğlu ve Ahmet Türkel haklarında Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/6) 

6. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Başbakan ve eski Ticaret Bakam Ah
met Türkel haklarında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere" ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/7) 

7. — Eski Adana Milletvekili Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, Başbakan Süleyman Demirel ile 

eski Ticaret ve Tarım bakanları haklarında 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/8) 

8. — Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, eski Ticaret bakanları Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/9) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/10) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşının, eski Millî 
Eğitim Bakana îlhami Ertem hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/11) 

11. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/13) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
5 — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE
RİYLE İ Ç T Ü Z Ü K T E K L I F L E R ! 

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