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İstanbul ili ile Kocaeli merkez ve Gebze 
ilçesinde 16 . 6 . 1970 günü saat 21,00 den iti
baren 1 ay süre ile sıkı yönetim ilân edildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresinin gündemde bulu
nan diğer işlerden önce görüşülmesi onaylana
rak, yapılan görüşmelerden sonra, Başbakanlık 
tezkeresi kabul edildi.. 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birleşime saat 20,05 te son verildi. 
Kâtip 

Başkan Aakara 
Ferruh Bozbeyli Kemal Ataman 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

BİRİNCİ OTURUM 
Ağılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTÎPLER : Şevket Doğan (Kayseri MUletveMli), Zeki Çeliker (Siirt Milletvekili) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 15 nci Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın senatör ve milletvekil
lerinin otomatik cihazlarla oylarını kullanma
larını rica edeceğim. . 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
Sayın Suphi Karaman, zabtı sabık hakkın

da yazılı olarak söz istemişsiniz. Yalnız bu zap
ta hangi hususların hatalı geçtiği hususunda 
1>ir beyanınız yok. Mücerret zaptı sabık hak
kında söz istiyorsunuz. Hangi konu olduğunu 
lütfen biraz daha öne gelmek suretiyle ifade 
buyurur musunuz? 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — iSayın Başkan, 4 konu üzerinde 
zaptı sabık hakkında konuşmak istiyorum. 

Bir tanesi; Sayın Başbakanın bizler için kul
landığı Anayasaya aykırı, bir söz. Bunu tavzih 
etmek istiyorum. 

ikincisi; 27 Mayısın ibra edilmesi için di
renme hakkının başlangıç maddesine konduğu 

fikri yanlıştır. Onu Anayasaya daha hukukilik 
getirmek için açıklamak istiyorum. 

Üçüncüsü; bir arkadaşımıza karşı yapılan 
bir küfür zabıtlara geçmiştir. Onun çıkartılma
sını temenni edeceğim. 

BAŞKAN — Sizinle ilgili olması lâzım; ya
ni arkadaşlarımız değil de, zaptı sabık hakkın
da şahsınızla ilgili konuları rica edeceğim efen
dim. 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Bir de milliyetçilik konusunda 
bana yapılmış bir yanlış beyan var, onu beyan 
etmek istiyorum. Konuşmam emin olun çok sa
kin olacak Sayın Başkan. 

iSABRi KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Kendi beyanını tavzih edebilir Sayın Baş
kan, başkasının konuşması için söz istenemez. 

BAŞKAN — Şimdi biz bu beyanınızdan öy
le anladık ki, o günkü birleşimde oturduğunuz 
yerden bâzı beyanlarınız olmuştu. Acaba bu 
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beyanların zapta hatalı olarak geçtiğini mi, 
onu mu tashih etmek istiyorsunuz? 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabu üyesi) — Sayın Başbakan, benimle ve 
grupumla ilgili hususlar var. Grup adına ko
nuşma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — O zaptı sabık olmıyacak, o 
gündem dışı bir görüşme talebi ihtiva edecek. 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Tamamiyle tutanaklar içinde 
kalacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tutanaklarla ilgili değil, şah
sınızın zapta yanlış geçmiş bir beyanı varsa... 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Ama 147 nci maddenin sarih 
hükümlerine dayanarak ifade ediyorum. Benim 
konuşmak için bu hakkım var. 

Tir* -^r~~^~r~^ 
'BAŞKAN — Efendim, beyanlarınızla zabtı 

sabıkın hiç ilgisi yok. O bakımdan.. 
ISUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 

Tabiî Üyesi) — Sayın Başkanım, 147 nci mad
de bir üyeye hiç de (kendisiyle ilgili olmadan 
zabtı sabık hakkında konuşmak imkânını ver
mektedir. Ben... 

III - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• 'Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu çalışma
larının durdurulması hakkındaki önergenin ka-
lulüne dair 29 . 4 . 1970 günlü T. B. M. Meclisi 
Birleşik Toplantısının 10 ncu Birleşiminde alı
nan 227 sayılı kararın iptali hakkında Anayasa 
lilahkemesi Başkanlığı tezkeresi. (3/59, 9/13) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu çalışmalarının durdurul
ması hakkındaki önergenin kabulüne dair 
29 . 4 . 1970 günlü T. B. M. Meclisi Birleşik 
toplantısının 10 ncu birleşiminde alman kara
rın iptali hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
ile Güven Partisi tarafından açılan dâvalar üze
rine yapılan inceleme sonunda : 

4 . 3 . 1970 günlü, 24 sayılı kararla ku
rulmuş T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık 

I BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar bütün 
tatbikat, kendi beyanlarınızın zabta yanlış 
geçirilmiş olmasından mütevellit bunun tashihi 
seklinde tecelli etmiştir. 

ISUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — üstelik benimle ilgili, grupum-
la ilgili meseleler yanliış geçirilmiştir. 

iSABRi KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Ne münasebet, sataşma var mı?. O zaman 
istemeniz, lâzımdı beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, onların konulan 
başka, gündem dışı görüşme, sataşma gibi ko
nular bahis konusu olabilir. Fakat zabtı sabık, 
yani zatıâlinizin bir sözünün zabta yanlış ge
çirilmesi ve bunun tavzihi ve tashihi hususu ba
his konusu değildir. Bu sebeple gündeme geçe
ceğim efendim. 

ıSUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Sayın Başkanım, şu halde yi
ne 147 nci maddenin birinci fıkrası ikinci ben
di gereğince bu konuşmamın bir varaka olarak 
önümüzdeki celse zabtına eklenmesi için bir 
önerge vereceğim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Komisyonu çalışmalarının durdurulmasına dair 
önergenin T. B. M. Meclisi Birleşik toplantısı
nın 29 . 4 . 1970 günlü 10 ncu birleşiminde 
kabul edilmesine ilişkin bulunan ve içtüzük dü
zenlemesi niteliğinde olan 227 sayılı T. B. M. 
Meclisi Birleşik toplantısı kararının, Anayasa
nın 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasına uymı-
yan bir yoruma dayanarak 90 nci maddesinin 
işlemesini aksattığı için Anayasaya aykırı oldu
ğuna ve iptalime, 

18 . 6 . 1970 gününde 1970/25-26-1970/32 
ısayı ille karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi Ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Vekili 

(C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» ses
leri). 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının yazısı, Birleşik Toplantı Genel Kurulu
nun bilgilerine arz olunmuştur. 
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2. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 23 
numaralı Soruşturma Hazırlık 'Komisyonu Baş
lan ve üyeliğinden istifa ettiğine dair önergesi. 
(4/29, 9/13) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Ilışan 
Gürsan'ın bir önergesi vardır, okutuyorum 
efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Meclisin karariyle kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki görevimi, nezaket 
ve öneminin ve bana yüklediği ağır sorumlulu
ğun icap ve şartlarını müdrik olarak yerine 
(getirmeye çalıştım. Komisyon çalışmaları için 
tesbi't edilmiş olan kıisa sürenin son anına ka
çlar tam bir tarafsızlık içinde hareket, ömrüm 
boyunca benimsediğim ve mukaddes tanıdığım 
fazilet, ahlâk ve sorumluluk duygularımın ve 
fou yöndeki inanç ve prensiplerimin en tabiî ve 
Kaşımaz bir neticesi oldu. 

Ancak, şu anda karşında bulunduğum ger
çek acıdır, üzücüdür. Mahiyet ve mesnedi ne 
olursa olsun, maksatlı ve maksatsız yapılan bir
takım neşriyat, gizli veya açık ortaya atılan 
güphe ve tereddütler, şahsımı hedef tutan tu
tum ve davranışlar, tarafsızlığım hakkındaki 
kanaat ve inançları geniş ölçüde sarsmış ve ze
delemiştir. 

Bir hazırlık tahkikatını yapmakla görevlen
dirilmiş yetkisi sınırlı bir komisyon olmakla be
raber, hakkında soruşturma yaptığı kimsenin 
hüviyet ve şahsiyeti, bu şahsiyetin yüklendiği 
görevin memleket çapındaki önemi bu komis
yondan çıkacak kararın her türlü şüphe ve te
reddüde imkân vermiyecek bir nitelik taşıması
nı gerekli kılar. 

Bu bakımdan, bir «reddi hâkim» müessesesi
nin esprisi içinde bu görevden ayrılmamın za
ruri ve doğru bir hareket olacağı inancına 
varmış bulunu vorum. Bu sebeple Sorutturma 
Hazırlık Komisyonu Başkan ve üyeliğinden 
istifamın kabul buyurulmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Başbakan hakkında hazırlık so
ruşturmasını yapmakla görevli 

Komisyon Başkanı 
İhsan Gürsan 

İzmir 
BAŞKAN — Birleşik toplantı genel kurulu

nun bilgilerine arz edilmiştir. 

3. — 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/13) 

BAŞKAN — 13 numaralı Komisyonda, oku
nan istifa gereğince bir üyelik inhilâl etmiş bu
lunduğu cihetle bu komisyonun üye seçimine 
geçiyoruz. Adalet Partisi tarafından aday ismi 
bildirilmiştir1: Niğde Milletvekili Sayın Naci 
Çerezci adaydır. 

TURHAN FEYZİOĞ-LU (Kayseri Millet
vekili) — Sayın Başkanım, komisyonun süresi 
'devam ediyor mu, etmiyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, bilâhara seçimi ik
mal ettikten sonra onu oylıyacağız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Belli olmaz efendim. Komisyon devam 
etmiyorsa seçim yapılmaz, komisyon devam 
ediyorsa seçim yapılır. 

BAŞKAN — Efendim, zaten gündemimizde 
hemen yanyanadır. (C.H.P. ve G. P. sıraların
dan «hayır, hayır» sesleri). 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Millet
vekili) — Maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 
Buyurunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU .(Kayseri Miletve-
îvili) — Muhterem arkadaşlarım, yeni bir usul
süzlüğe yol açmamak ve her şeyi hukuk daire
sinde yapmak için kısaca huzurunuzu işgal edi
yorum. Noktai nazarımı birkaç cümle ile arz 
edeceğim. 

Hatırlanacağı üzere, komisyonun süresinin 
devam edip etmediği noktasında münakaşaların 
cereyan ettiği toplantıda, Sayın Başkan gün
demde bulunan komisyonun suresinin uzatıl
ması hakkındaki önergenin, gündemin bu mad
desinin gündemden çıkarılmasının söz konusu 
oJmadığını ifade buyurmuşlar idi. Nitekim ara
dan geçen haftalar boyunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin gündeminin en başında bu 
komisyonun uzatılması ile ilgili gündem mad
desi yer aldı. Haftalarca bu bölye devam etti. 
Daima gündemin başında yer aldı. Gündem
le en bu maddenin çıkması söz konusu değildi. 

Bu itibarla, Sayın ihsan Gürsan arkadaşımı
zın istifası, esasen gündemde bulunan temdit 
önergesi ile tarih bakımından mukayese edildi
ğinde, istifa haftalarca sonradır. 132 nci madde 
ile ilgili karar verildiği gün esasen gündemde 

— 256 — 



T. B. M. M. B : 15 24 . 6 . 1970 O : 1 

bulunan ve gündemde olduğu gibi devam etmesi I 
lazımgelen maddenin bu bakımdan takdimi ge
rekir, bu bir. 

İkinci önemli nokta ve daha önemli nokta 
şudur: Şayet daha önce kurulmuş olan Komis
yonun süresinin uzatılmasına Yüksek Heyetiniz
ce karar verilmez ise, bu takdirde bu Komisyon 
üyelerinden birinin istifası sebebiyle münhal 
doldurulmasının gereği kalmaz; şayet bu Ko
misyonun süresinin uzatılmamasına biraz sonra 
karar verecek isek, bu ihtimal de var ise. Daha 
sonra konuşulduğu için bu ihtimal çıkabilir dai
ma. Hiç kimse Meclisin ne karar vereceğini pe
şin olarak farz ve tahmin ederek bunun üzerine 
mantıkî bir bina kuramaz. 

Bu itibarla komisyon devam ediyor mu, etmi
yor mu? Evvelâ bunun tesbiti lazımdır. Komis
yon devam ediyorsa mantıken vukubulan bir 
münhal doldurulur. Aksi halde şimdi seçim 
yapmak ve seçimin sonucuna göre şu veya bu 
istikamette temdit veya ademitemdit kararı 
vermek gibi bir duruma Meclisi sürüklemek ha
talı olur. Daha doğrusu böyle bir şüphenin 
doğması hatalı olur. Usul bakımından yarın 
temdit veya ademitemdit konusunda verilecek 
olan ve elbette muhterem olan Yüce Meclisin 
kararı her hangi bir şekilde gölgelenmesin, yan
lış yorumlara yol açmasın diye, hem mantıkî ba
kımdan, hem de İçtüzüğün âmir hükmü ve işin 
sırası, kıdemi, tarihi bakımından bu hususa ria
yet edilmesini, evvelâ komisyonun devam edip 
etmemesi konusundaki gündemin en başında bu
lunması gereken hususun karara bağlanmasını 
istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz usul hakkında. 
SADIK TEKİN MÜPTÜOĞLU (Zonguldak 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 

Zannediyorum Sayın Başkanlık usul mesele
si durumu ittihaz ettiğine göre, Meclis içtüzüğü
nün (ki Birleşik Toplantı içtüzüğünün 28 nci 
maddesi delâleti ile) 89 ncu maddesine göre du
rumu tezekkür etmektedir. O sebeple söz aldım. 

Sayın Feyzioğlu'nu dikkatle dinledim. Gö
rüşleri ve mütalâaları şu noktaya inhisar ediyor: 
«Halen gündemde 13 sayılı Komisyonun Başka
nı tarafından verilmiş olan Komisyon süresinin 
temdidine dair bir talep vardır. Evleviyetle | 

bunun görüşülmesi, bilâhara Komisyonda vâkı-
noksanlığın ikmal edilmesi lâzımdır.» derler. 
Gerçekte bu durum münakaşa edilebilir ve mü
nakaşa ediliyor da zaten. Ancak doğrusu han
gisidir? Riyaset Divanının sunuşu mu doğrudur, 
Sayın Feyzioğlu'nun mütalâası mı doğrudur? 
Bu hususu tesbit etmekte ve kanaatimce doğru 
yolda karar vermekte fayda vardır. 

Aziz arkadaşlarım, burada içtüzük bakımın
dan böyle bir hale münhasır hususi olarak sevk 
edilmiş bir madde yok. Şu halde gerek Birleşik 
Toplantı İçtüzüğünün ve gerekse bu içtüzük do-
layısiyle meskût kalan hususlarda Meclis içtüzü
ğünün hükümlerini buraya tatbik etmek duru
mu ile karşıkarşıyayız. Gerçekte bu noktada 
elimizde bizi aydınlığa getirecek olan, vuzuha 
getirecek olan bir durum mevzuubahis ve bir 
hüküm var. O da şu : 

Malûmunuz olduğu veçhile bir Meclis soruş
turması babında bir takrir geldiği zaman ev
leviyetle hiç müzakeresiz ve münakaşasız bir 
komisyon tertip ve tanzim edilir. Bu komisyon
da Anayasanın 84 ncü maddesine göre parti 
gruplarının kuvvetleri oranlarında temsili için, 
Riyaset Divanı kuvvet oranlarını mütalâa et
mek suretiyle grupu olan her partiye bu ko
misyona hangi oranda iştirak edeceğine dair 
rakamları bildirir. Grup idare heyetleri aday
larını Riyaset Divanına teklif eder, Riyaset Diva
nı adayları Yüce Heyete takdim eder ve seçim 
yapılır. Demek ki, komisyonun kuruluş tarzı 
Birleşik Toplantı İçtüzüğüne göre önce grup
lardan gelen ve kuvvet oranlarına göre temsil 
edilen adayların seçimi ile başlar. Adaylar se
çildikten sonra komisyon tahakkuk ettiği za
man bu komisyona ne kadar bir süre verilece
ği hususunda vâki talep yine Riyaset Divanı ta
rafından Yüce Meclisin bilgilerine sunulur ve 
oylama yapılmak suretiyle süre meselesi halle-

I dilir. 
Hukukta bir kaide vardır. «Per'i, asim hük

müne tabidir.» denir. Şimdi, burada da fer'i 
bir durum vardır, aslın hükmüne tabi olması 
lâzımgelir. Aslın hükmü ise biraz evvel söyle
diğim istikamettedir. Binaenaleyh, Sayın Fey
zioğlu'nun ifade ettikleri gibi, konumuz «ko
misyon devam ediyor mu etmiyor mu?» değil; 
«Halen komisyon var mı yok mu dur.» Var ise 

I tamam mıdır? Tamam değilse tamamlayıp sü-
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resini tezekkür etmektir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri G. H. P. sıralarından gülüşme
ler, «var mı, yok mu?» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, yanlış bir anlamaya mey
dan vermemek için ifade edeyim. Komisyon 
var mı yok mu?.. Komisyon var muhterem ar
kadaşlarım. Yalnız komisyon Anayasanın 84 
ncü maddesinde hiçbirinizin vazgeçemiyeceği, 
hepimizi bağlıyan bir hükme göre var, ama kuv
vet- oranlarını temsilen yok. Binaenaleyh kuv
vet oranlan temsilen kurmadığınız müddetçe 
bu komisyonun alacağı karar üzerinde şu veya 
bu yönde münakaşa ve müzakere yapılabilir. 
Biz istiyoruz ki, komisyonun kararları üzerin
de münakaşa, yani «Anayasanın 84 ncü madde
sine göre uygun olarak kurulmuş bir komis
yonun vermiş olduğu bir karardır, değildir.» 
şeklinde muhtelif polemiklere meydan verme
mesi için gerçek durum ne ise, Anayasa hü
kümlerine göre komisyon nasıl kurulması lâzım 
geliyorsa o istikamette kurulsun, tahakkuk et
sin, vazifesini yapsın ve raporunu bize getir
sin. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Ülker, buyurunuz. 2 leh
te, 2 aleyhte \iyeye söz vereceğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Değerli arkadaşlarım, arkadaşımızın biraz ev
vel yaptığı konuşmayı ben hayretle dinledim. 
Sebebine gelince; bâzı şeyler var M, akim ku
ralları ile halledilmesi gerekir. Şimdi sayın ar
kadaşım, değerli arkadaşım diyor M; «Komis
yon oranında bozukluk var. Bu bozukluk oldu
ğu müddetçe komisyon yok. Bundan dolayı ev
velâ bunu tamamlıyalım. Komisyon var olsun; 
var olduktan sonra bunun süresini düşünelim.» 

Değerli arkadaşlarım... (A. P. sıralarından 
«Devam ettirelim» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Devam etti
relim veya ettirmiyelim, evet. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, evvelâ bir ko
misyonda bir eksiklik varsa, o komisyon yok 
mânasına gelmez. O komisyon eksik anlamına 
gelir. (A. P. sıralarından; «Oran eksik» sesleri) 
öyle ise, kuvvet oran eksik ise, evvelâ baka
rız; biz bu komisyonu devam ettirecek miyiz, 

ettirmiyecek miyiz? Eğer bu komisyonu devam 
ettirecek isek, eksik olan oranı tamamlarız. 
Kaldı ki; Sayın Feyzioğlu'nun ileri sürdükleri 
çok önemli bir nokta var ve açıkça da söylenil
miyor. Eğer bu yapılacak seçimde şu veya bu 
netice çıkarsa o neticeye göre ayarlamak imkâ
nı doğurmak, yaratmak düşüncesi... (A. P. sı
ralarından «Yok böyle birşey» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Müdahale etmeyiniz,fikrini söylüyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, 
yok ise, böyle birşeyi, bu kadar akla uygun, 
bu kadar doğru, bu kadar hakikate mutabık 
bir şeyi derhal kabul etmeniz lâzımgelirdi. Bir
şey var; sezinlememeye imkân yok. Belki vaz
geçeceksiniz onu bilmem. Ama birşey var. De
ğerli arkadaşlarım, şimdi böyle olunca... 

ORHAN SÜERSAN (Cumhuriyet Senatosu 
Manisa üyesi) — O sizin hafızanızda var. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sizin kafa
nızda var ki, ısrar ediyorsunuz. Yoksa bunda 
ne var arkadaşlar? Ne var? Evvelce önde olan, 
haftalarca gündemin bir numarasını işgal eden 
bir konuyu, geriye, 4 numaraya itip de bunu 
almak için ne var onu söyleyin arkadaşlar, ya
ni neyin üzerinde ısrar ediyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, bu tamamen aklın 
kurallarına ve hukuka aykırı bir işlemdir ve 
biz şu anda «maksatlıdır» demekte haklıyız. 
Çünkü, aksi maksadı siz göstermiyorsunuz. 
Nedir sizin maksadınız? Onu göstermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bir usulü halledelim 
efendim. Sayın Ülker, rica edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Onun için 
usul bakımından evvelâ gündemin 4 ncü sıra
sında bulunan, fakat gerçek yeri, normal yeri 
bir numara olması lâzımgelen konunun ele alın
ması, komisyonunun devamı veya âdemi deva
mına karar verilmesi, ondan sonra seçimin ya
pılması lâzımgelir. Neden ısrar ediyorsunuz an
lamıyorum arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lehte söz iste
miştiniz. Buyurun efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Cumhuriyet Senato
su Denizli üyesi) — Tutumunuz hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, İM lehte, iki aleyhte 
söz verdim. Usul bakımından mümkün değil 
efendim, içtüzüğümüz; «iki lehte İM aleyhte 
söz verilir» der. Onu hallediyoruz. 
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HÜSEYİN ATMACA (Cumhuriyet Sena
tosu Denizli Üyesi) — Başkanın gündem hak
kındaki tutumu konusunda, tutumunuz hakkın
da Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yok efendim. İşte usulü halle
diyoruz. Zaten gündemimizi tefhim ettik. Za
ten onun üzerinde konuşuyoruz. Başka konuş
tuğumuz bir nokta yok. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Söz istiyorum. Ben lehte konuşacağım. 

BAŞKAN — İM kişiye lehte ööz verdim. 
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 

Hayır. Kâme verdiniz? 
BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu'na 

verdim, bir de Sayın Ülker'e verdim. 
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 

Hayır vermediniz. Feyzioğlu'nun teklifinin le
hinde söz âstiycrum. 

BAŞKAN — Teklif şimdi geldi efendim. 
Buyurunuz Sayın Keskin. 
SABRI KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 

— Sayın Başkan, muhterem üyeler; Riyaset 
Divanının sunuşunu Sayın Başkan Meclis mü
zakerelerine bir istikamet vermek üzere usul 
meselesi haline getirdi. İki arkadaşımız, Sayın 
Feyzioğlu ile Sayın Reşit Ülker meselenin aley
hinde görüşlerini ifade ettâler. Bendeniz de le
hinde olarak şahsi kanaatlerimi ifade etmek 
istiyorum. 

Benden evvel görüşen arkadaşlarımdan Öa-
yın Sadık Tekin Müftüoğlu meseleyi gayet va
zıh bir şekilde Yüce Meclise ifade etti. 

Muhterem arkadaşlarım, Soruşturma Hazır
lık Komisyonunun fcurulmajsı hangi esaslar dâ
hilinde yapılıyor? Verilen bir soruşturma öner
gesi üzerine Riyaset Divanı T.İB M.M. inde gru-
pu bulunan partilere birer tezkere yazmak su
retiyle kuvvetleri oranı dâhilinde tesfbilt ede
cekleri adayları istiyor ve hepinizin bildiği gibi 
müzakere dâhi yapmaksızın seçime gidiyor. 
Şimdi, aslı için bu olmuş. Hazırlık Komisyo
nunun mevcudiyeti hakkında Sayın Ülker, Sa
dık Tekin Müftüoğlu'nun buradan ifade etme
diği birtakım sözleri ifade etmişçesine kendi 
konuşmasına mesnet ittihaz etti M; kanaatim
ce yerinde değildir. 

Muhterem arkadaşlarım ,Anayasa Mahke
mesinin tetkikatma gitmesine rağmen, bâr Ana
yasa anlayışının mahkeme tarafından tetkika

tma intizar edildiği halde 13 numaralı Komis
yon T. B. M. M. nin gündeminde kalmış mı
dır, kalmamış mildir? Kalmıştır. O halde ko
misyon mevcuttur. Sadık Telkin Müftüoğlu ar
kadaşım şunu ifade etmek istedi : Bir komis
yonun her türlü şüpheden azade vazife gö
rebilmesi için, evvel emirde o komisyonun si
yasi partilerin Meclisteki kuvvetleri oranına 
göre o komisyonda temsil edilmeleri ile müm
kündür. Bunu çeşitli tezahürlerini yine hep 
birlikte biz Parlâmentoda tesbst ettik. Grup
lar komisyonlarda kuvvetleri oranında tem
sil edilmediği için çıkarttığımız birtakım ka
nunların sırf usul yönünden Anayasa Mahke
mesi tarafından iptal edildiğini değerli arka
daşlarım hatırlayacaklardır. Sayın Tekin Müf
tüoğlu benden evvelki konuşmasında bu hu
susu ortaya koydu; mevcut bir komisyonun hu-
kukan görev yapabilmesi evvelemirde o komis
yonun kuvvetler oranına göre tam mânası ile 
teşkiline bağlıdır. Bu ilttfbarla işin aslında ol
duğu gibi bir üyenin istifası ile boşalan yere 
seçim yapmak öncelik almaktadır muhterem ar
kadaşlarım. 

Bir hususu da muhterem üyelerin, nazarı 
dikkatine arz etmek isterim. Diyelim ki; Ana
yasa Malhkemesinin tetkikatı bir müddet daha 
devam etse idi ve gündemimizde komisyonun 
mevcudiyeti mevcudolduğuna göre, İhsan Gür-
san'm istifası Yüce Mecliste okunduktan sonra 
acaba biz, mevcut bulunan bu komisyonun âza 
bakımımdan ikmalini yapacak mı idik, yapa
mayacak mı idik? Evvelâ yapacaktık. Gayet 
tabiî yapacaktık muhterem arkadaşlarım. 

SALİH TÜRKMEN (€umhuriyet Senatosu 
Ağrı üyesi) — Niye yapmadınız? 

SABRİ KEKİN (Devamla) — Eğer top
lantı yapabilse idik, Anayasa Mahkemesinin 
iptal karan ile İhsan Giirsan'm istifa mektubu 
arasında büyük zaman farkı olsa idi, aynı ana 
tesadüf etmese idi, elbette ki, Yüce Meclisimiz 
toplansa idi evvelâ bu Komisyonun ikmali cihe
tine gidilecekti. Şimdi olduğu gibi İhsan Gür
san'm bu Komisyon Başkanlığından, üyeliğinden 
istifa tezkeresi okunacaktı ve Meclis Riyaseti bu 
Komisyonun ikmali için seçime gidecekti muhte
rem arkadaşlarım. 

Onun Meclis Riyaseti tarafından yapılan su
nuşta bir hata olmamıştır, isabetlidir. Şunu ifa-
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de edeyim; eğer T. B. M. M. miz bir aya yakın 
zamandan beri ekseriyet bulunup toplanabilse 
idi, öyle zannediyorum ki; ihsan Gürsan'ın isti
fa mektubunu çoktan okuma imkânını bulacak 
ve bunun icabı yapılacaktı. Yapılmış bir hata 
yoktur. Evvelâ Komisyonu tamamlamak mecbu
riyeti vardır. Bunda gayrimantıki bir taraf 
yoktur. Komisyonun tamamlanmasından sonra
dır ki, o Komisyonun vazifesi bir ay müddetle 
uzatılır, uzatılmaz; ayrı meseledir. Bunun için 
de endişe etmeyiniz, öyle zannediyorum ki; me
seleyi gereği kadar izah etmek imkânına kavuş
tuk. Bu istikamette karar vermenizi rica ediyo
rum. 

Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Efendim, konu üzerinde, Baş
kanlık Divanının tutumu ve sunuşu üzerinde, 
iki lehte ve iki aleyhte görüşler ifade edilmiştir. 
Bu hususta 3 tane takrir gelmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bütün konuşmacıların beyan
ları hukuk ve mantık deyimlerine dayanmakta
dır. İçtüzüğümüzün bu hususta sarih bir hükmü 
olmaması sebebi ile verilmiş bulunan takrirleri 
okutmak suretiyle Birleşik Toplantı Genel Kuru
lunun kararını istihsal edici... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Başkanım, 2 nci sayfada... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, takrirler 
var. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, gündemin 2 nci sayfasında 3 
numarada 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki açık üyelik hakkında... 

BAŞKAN — Pek tabu var efendim. Arz ede
yim efendim. 

29 . 11 . 1969 günlü birinci birleşim, 3.12.1969 
tarihli ikinci birleşim, 17 . 12 . 1969 tarihli üçün
cü birleşim, 21 . 1 . 1970 günlü dördüncü birle
şim ve beşinci birleşim, altıncı birleşim tevali 
ediyor. Birleşik toplantılarda daima seçimler 
öne alınmıştır. 

Şimdi takrirleri okutuyorum. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, arz edemedim. Usulsüz oluyor. 
Gündemde var. 

BAŞKAN — Efendim, bir usul meselesini 
uzatmamıza imkân yok. Genel Kurul meseleyi 
halleder, hizmetlerimiz yürür efendim. 

Buyurun efendim, söyleyiniz. 
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — Za-

tıâliniz usul hakkında bir müzakere açtınız, İM 
lehte, iki aleyhte buyurdunuz. Ortalıkta İM 
lehte, iki aleyhte konuşma olmadı. Çünkü, Sa
yın Feyzioğlu ortaya bir fikir koydu. Bunun le
hinde ve aleyhinde konuşma yapılacak. 

BAŞKAN — Sunuşa aykırı efendim. O, yö
neleceğimiz tatbikatın aleyhinde bir usul mevzu
udur. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Eğer bir teklifin tartışılmasını yapıyorsak iki 
lehte, İM aleyhte konuşmak lâzım. Ben Feyzioğ-
lu'nun teklifinin lehinde söz talebediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 89 ncu maddeye göre 
ben; «Genel Kurulda Sayın ihsan Gürsan'ın is
tifasının bilgiye sunulmasını takiben boşalan bu 
Hazırlık Soruşturma Komisyonu üyeliğine seçim 
yapılacaktır.» dedim; ve bu usulü vaz'ettim. Sa
yın Turhan Feyzioğlu bir nevi Başkanlığın sunu
şu, bir nevi tutumu hakkında usul yönünden 
kürsüye geldi ve ifadede bulundu. Ben bu se
beple söz verdim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Feyzioğlu gündemin tertibi ile il
gili bir teklif yaptı. 

BAŞKAN — Beyefendi, bendeniz diyorum 
ki; iki aleyhte iki lehte sunuç hakkında ve Baş
kanlık Divanının takibedeceği yol hakkında gö
rüşler ifade edilmiştir. 89 ncu madde hükmü 
yerine getirilmiştir. Bunun neticesi olarak da 
diyorum ki; bu hususta takrirler vardır ve bü
tün konuşmacılar mantıktan, hukuktan bahsedip 
içtüzüğün hiçbir maddesini dile getirememişler
dir. Çünkü, yoktur. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, ben... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 
Sayın Paksüt. Takrirler vardır. Takrirler oya 
arz edilmek suretiyle Başkanlık tutumu veya or
taya konan evvelâ sürenin uzatılması ve ondan 
sonra Komisyon üyesinin ikmali hususu karar
laştırılacaktır, diyorum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
89 ncu maddeye göre bizim söz istemek hakkı
mız yok mu Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Verdim efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 

İkinci safhada bunun seçimi var. 
BAŞKAN — Bu konuda 5 tane takrir gel

miştir. Okutuyorum : 
T, B. M. M. Başkanlığına 

Gündemin 4 ncü sırasında yer alan tezkere, 
mahiyeti, veriliş tarihi ve evvelce gündemde 
aldığı yer itibariyle hukukan ve mantıken gün
demin ikinci maddesinden önce karara bağlan
malıdır. Daha önceki gündemler, hukuk ve man
tık bunu gerektirir. Buna göre işlem yapılma
sını arz ve teklif ederim. 

Kayseri MUle'fevekili 
Turhan Feyzioğlu 

T. B. M. M. Birleşik Toplantı Sayın 
Başkanlığına 

Gündemin 4 neti sırasındaki komisyonun gö
rev süresinin uzatılması yerine 8 nci sırasında
ki açık üyelik seçiminin yapılması için gündem
de değişiklik yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gündemin 4 ncü maddesinde yer alan 133 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
görev süresinin bir ay daha uzatılmasını gün
demin 3 ncü maddesi olarak oya konmasını 
öneririm. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 

il. — Gündemin 3 numaralı seçimler kısmı
nın öne alınmasını, 

2. — 13 numaralı Soruşiturma Hazırlık Ko
misyonundaki açık üyeliğe ait seçimin bütün iş
lere takdiimen öncelikle ele alınmasını saygı ile 
arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

Rıfat öztürkçine 

Sayın Başkanlığa 

Seçimlerin bütün işlere takdimen öne alın
masını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

(«Daha önerge var» sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, başka önerge var mı?.. 
(A. P. sıralarından «müzakere bitti, önerge

leri oylayın» sesleri efendim, Başkanlığın su
nuşu aleyhine Sayın Turhan Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Yeni önerge var. Benim önergemle üze
rinde müzakere açtığınız benim teklifimle sa
yın Bağcıoğlu'nun teklifi arasında fark vardır. 
Ben 4 ncü madde ile 2 nci madde arasında tak
dim tehirinden bahsettim, arkadaşımız 8 nci 
madde diyor. Aslımda 14 ncü maddeyi kastedi
yor. 14 ncü maddenin başa alınması teklif edi
liyor. Sayın Bağcıoğlu'nun önergesi hakkında 
söz istiyorum. (A. P. sıralarından «geri aldı» 
sesleri) 

Sayın Ataöv'ün önergesi hakkında söz isti
yorum. 

İBAŞKAN — Efendini, şimdi meseleyi yürüt
mek bahis konusu. 

REŞİT ÜLKER (İstanbulMilletvekili) —Be
nim ikinci önergem okunmadı, rica ediyorum 
okunsun efendim. 

BAŞKAN — Başka önergeniz mi var efen
dim?. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) —İki 
tane, bir tanesi okundu. 

SABRI KESKİN (Kastamonu Milletveki
li) — isterseniz hepsini sizden seçelim beyler, 
telâşınız nedir?... (Gürültüler) 

BAŞKAN — iSaym Reşit Ülker'in bir takri
ri daha var, okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Gündemin 3 ncü sahifesinde 1 nci sütunun
da: «3 ncü kısımda 13 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim» 
vardır. Gündemin tatbikini öneririm. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Gündemde var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, her gündemde var. 
Her gündemde seçimler birleşik toplantıda öne 
alınır. (0. H. P. sıralarından, gürültüler) 

YAŞAR AKAL (Samsun Milletvekili) —Bir 
Başkan bunu yapamaz, şu gündemi uygular. 
BAŞKAN — Sayın Akal niye oturtuğunuz 

yerden feveran gösteriyorsunuz?... Meseleyi Ge-
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nel Kurul halledecek, ne yapalım?... Nasıl hal
ledelim?... (C. H. P. - G. P. sıralarından «taraf 
tutuyorsunuz» sesleri) 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Başla sayın Başkan, oylamaya başla. (C. H. 
P., G. P. sıralarından gürültüler, «taraf tutu
yorsunuz» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, taraf tuttuğumuz 
yok, oylar var. Hatipler konuştu... (Sağdan gü
rültüler, karşılıklı müdahaleler) 

KEMAL SATIR (Adana Milletvekili) — 
Grup adına söz istiyorum. Tutumunuz hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in... Efendim; tu
tumumuz [bitti, zaten usul halamından tutumu
muz, başka bir tutumumuz yok. Onun sonunu 
alamayız Sayın iSatır, sonunu alamayız. 

OSMAN YELTEKİN (Kars Milletvekili) — 
Taraf tutuyorsun. (Sağdan gürültüler, müda
haleler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara Milletvekili) 
— Başbakan meydan okuyor, siz kaçmak için 
yol arıyorsunuz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ Millet
vekili) — Başbakanın hesap vermesi bu mu
dur? Açık açık hesap vereceğim diyor, siz... 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, müsterih olu
nuz, birleşik toplantıda bulunan bütün günde
mimizi ikmal ve intacedeceğiz. Yalnız sizler 
burada bulunduğunuz müddetçe tabiî, oyla hal
ledilecek işlerdir. (Sağdan, gürültüler) 

Gerek Soruşturma Komisyonunun görevinin 
bir ay devamı oylarınıza vabestedir, gerek se
çimlerin istihsali oylarınıza vabestedir. Başkan
lığın burda yapacağı hizmet sunuşunun veya ta-
kibettiği sistemin doğru olmadığı, içtüzüğe uy
gun olmadığı ifade edilmiş, hukuk ve mantık
tan bahsedilmiştir, ilk bir hâdise olması dolayı-
siyle hassasiyet gösterilmekte olduğu mutlak. 
Başkanlık da aynı durumda. 

Şimdi oylarınıza arz ediyorum. (Sağdan, şid
detli gürültüler.) Ne yapayım?... («Gündem var, 
gündeme riayet edeceksin.» sesleri.) Peki, nasıl 
halledeceğiz beyefendiler?... Takrirler verildi... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletveki
li) — Elinizde gündem var, onu* tatbik edin. 
önergemiz var. 

BAŞKAN — O takdirde bir tarafın dediğini 
yapmış olacağız. Genel Kurulun kararını istih

sal edelim müsaade ederseniz. (Sağdan, gürül
tüler). 

Bir önerge var, okutuyorum : 
T. B. M, M. Başkanlığına 

Gündemin 2/3 maddesindeki seçimin öne 
alınması yolundaki önerge aleyhine söz rica edi-
yorus. 
Ankara Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Emin Paksüt Turhan Feyzioğlu 
BAŞKAN — önergeler okunmuş... 
SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 

Müzakereler bitmiştir. 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiş, içtüzük meselesini halleden noktaya ge
linmiştir. içtüzük meselesini halleden takrirler 
verilmiş, okunmuştur. Bu takrirlerle Sayın 
Turhan Feyzioğlu ve Sayın Reşit Ülker... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletveki
li) — O ayrı... 

BAŞKAN — Evvelâ, Komisyonun görev sü
resinin uzatılması hakkındaki hususun ikmalini 
istemektedir. Bu takrirleri oyunuza arz edece
ğim. Eğer Yüksek Genel Kurulunuz derse ki; 
evvelâ Soruşturma Kurulunun müddet temdidi
ne mütedair olan tezkeresi okunsun ve oya su
nulsun, o yola gidilecektir. 

Yok, bu husus Genel Kurulca reddedildiği 
takdirde Hazırlık Soruşturma Komisyonunun 
noksan bulunan üye seçimi yapılacaktır. 

Şimdi... (Sağdan gürültüler). 
KEMAL SATIR (Adana Milletvekili) — 

Grup adına bu konuda söz rica ediyorum. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletveki

li) — Bu şekilde yapamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, «yapamazsınız» diyor
sunuz, burada görüştünüz, mantık ve hukuktan 
bahsettiniz, içtüzüğün bir ışık tutan maddesin
den bahsetmediniz ki... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletveki
li) — önerge aleyhinde söz istiyorum Sa.yın Baş
kan. önergenin hepsini birden oylayamazsınız, 
bunlar ayrı ayrı önergelerdir. (Sağdan, gürültü
ler). 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Turhan Feyzi
oğlu ile Sayın Reşit Ülker tarafından evvelâ Ko
misyon hizmet süresinin bir ay müddetle uzatıl
masına mütedair gündemde bulunan hususun 
öne alınarak müzakereye vas'ı ve oylanması ta-
lebedilmektedir. Her iki takrir de aynı mahi-
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yettedir oylarınıza arz ediyorum. (Sağdan, şid
detli gürültüler.) Bunun yapılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. (Sağdan 
«Yuh!» sesleri). 

Seçime geçiyoruz efendim. Oy puflaları da
ğıtılmıştır, zarflar sayın üyelere dağıtılacaktır. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Kapalı zarfla Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Zarflar sayın üyelere dağıtıla
caktır ve seçim yapılacaktır. 

Şimdi seçimin nereden başlıyacağı husu
sunda ad çekiyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir Millet
vekili) — Sayın Başkanım, soru soralım. 

BAŞKAN — Kapalı zarflar dağıtılsın, her 
sayın üye kapalı zarf -İçine oyunu koyup kul
lanacaktır. 

TURHAN PEYZtOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Bir ş'ey soracağım zapta geçisin. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TURHAN PEYZİOĞLU (Kayseri Milletve

kili') — Sayın Başkan, benim önergemi oya 
vaz'ettiniz. Önerfgem biraz evvel, 4 ncü madde 
ile 2 nci madde arasında yapılmak istenilen 
"bir takdim telhirle ilgili idi Hatırlıyacagınız 
üzere ayrıca gündemin ikinci sayfasında bulu
nan seçimin öne alınması hakkında başka öner
ge verilmiştir ve okunmuştur. Reşit Ülker'in ve 
bendenizin önergesiyle alâkası yoktur, önerge
ler üzerinde Söz rica ettim, vermediniz. Seçimi 
öne almak için oylama yapılmadı. Oylama yap
mak içi'n aleyhfte konuşmak lâzımdır. Teklif 
üzerinde konuşulmadı. 

İLHAMİ &ANCAR (istanbul Milletvekili) 
— Bir Meclis müzakeresi böyle olmaz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Konuşulmadı.. Peki. Oy verme 
işlemine Selâ'hattin Araş - Erzurum'dan başla
yacaktır. Yalnız bir seçimin oylaması yapıla
caktır, zarflar dağıtılmaktadır. 

Üç kişilik tasnif komisyonu seçimi için ad 
çekiyorum. 

Sayın Ahmet Durakoğlu, Sivas Milletvekili 
buradalar mı efendim?.. Buradalar. 

Sayın Oral Karaosmanoğlu - Manisa Cum-
'huriyet Senatosu üyesi, buradalar mı efendim?.. 
Yok. (A. P. sıralarından, ^Burada» sesleri) 

Sayın Hayrettin Hanağası ... Buradalar mı?.. 
Buradalar. (A. P. sıralarından, «Oral Karaos-
manoğlu, burada» sesleri) 

Oral Karaosmanoğlu burada mı efendim .. 
Yok. 

Nevzat Güngör, Ağrı MilletveMi, burada
lar mı efendim .. Burada. 

Üç kişilik tasnif Komisyonu seçilmiştir. 
Seçim, Sayın İhsan G-ürsan'ın istif asiyle in-

hl'lâl eden 13 numaralı Soruşturma Komisyonu
nun seçimidir. Zarflar dağıtılmaktadır, Adalet 
Partisi tarafından aday gösterilmiştir. Aday; 
Niğde Milletvekili Naci Çerezcidir. 

Oy puslaları ve zarflar dağıtıldı mı?... Se
cine geçiyoruz. 

(Erzurum Milletvekillerinden başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye?... («Var», sesleri) 

Lütfen acele ediniz efendim. 
Oylarını kullanmıyan sayın üye?... Yok. Oy 

verme işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti; Sayın Durakoğlu, Sayın Han

ağası, Sayın Güngör, lütfen tasnife başlayınız. 
(Ayrım yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif komisyonunun yazısını 

okutuyorum, efendini. 
Yüksek Başkanlığa 

Nevşehir Milletvekili SelâJhattin Hakkı Esat-
oğlu ile Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesini? incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunda açık bulunan üyelik için yapılan seçime 
(537) üye katılmış ve neticede aşağıda ismi 
bulunan üye hizasında gösterilen oyu almıştır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

Sivas Elazığ 
Ahmet Durakoğlu Hayrettin Hanağası 

Üye 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

1. — Naci Çerezci 289 
2. — Kemal Ziya Öztürk 241 
3. — Yusuf Ziya Önder 1 
4. — Boş zarf 6 

537 

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun bir üyesinin seçimi ikmal olmuştur. Se
çim sonuçlanmıştır. 

2Ö3 — 
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4. — 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonunun görev 

' süresinin bir ay daha uzatılması hakkındaki tez
keresi. (9/13, 3/55) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplantısı 
Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel hakkında Ana
yasanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca hazırlık soruşturması yapmak 
maksadiyle kurulan komisyonumuz şimdiye ka
dar usuü yönden cereyan eden müzakereler 
dolayısiyle esasa anoak geçebilmiştir. Bu ba
kımdan müddetin biteceği 18 . 4 . 1970 tarihin
den başlamak üzere 18 . 5 . 1970 tarihine ka
dar bir aylık daha mehilin verilmesi hususun
da Genel Kurulun tasvibine sunulmasını saygı 
ile rica ederim. 

T. B. M. M. 14 Nolu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

İhsan Gürsan 
İzmir 

BAŞKAN — Efendim müddetlerin gerekçe
si Genel Kurulca malûmdur. Oylarınıza arz et
tiğimiz zaman yapılmış bulunan komisyon seçi
minin bugünkü tarihi ile bu sürenin muteber 
addedilmesi hususu oylarınıza arz edilirken 
dikkatte bulundurulacaktır. 

Sayın Esatoğlu, takririn lehinde. Buyurun. 

ISELÂHATT1N HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın, se
natörler, sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Çorum Milletvekili Cahit Angın arkadaşım
la birlikte verdiğimiz, Başbakan Sayın Süley
man Demirel aleyhine, kardeşlerine çıkar sağ
lamak suretiyle görevini kötüye kullandığın
dan dolayı Meclis soruşturması açılması hak
kındaki önergemiz üzerine kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu belli sürede tahkikatını bi
tiremediği için yeniden süre istemiş bulunmak
ta idi. Komisyonun bu talebinden önce görü
şülen, komisyonun üç üyesi tarafından veril
miş başka bir teklif, yani komisyonun Anaya
sanın 132 nci maddesi mucibince Başbakan ta
rafından bu konuda açılan dâvaların sonuna 
kadar görev yapmaması hakkındaki istek, Ada-
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let Partisi oylariyle kabul edildiği için komis
yona süre verilememişti. 

Anayasa Mahkemesi, Adalet Partisi çoğun
luk oylariyle alınan bu karan Anayasaya aykı
rı bulduğu içiii iptal etmiş. Bu suretle... 

BAŞKAN — Meclis kararı... 
A. P. sıralarından («Meclis oylariyle» sesle

ri» ve gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim arkadaş
lar... Başkanlığın görev ifası bir sükûneti ica-
bettirmektedir. 

SELÂHATT1N HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Arkadaşlar, verdiğiniz oyları niçin 
inkâr ediyorsunuz. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, bir aylık süre 
talebedilmiştir; bu takririn lehinde görüşmek 
üzere söz aldınız, bu teklifin üzerindeki görü
şünüzü rica edeceğim. 

SELÂHATTtN HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Anayasa Mahkemesi bu Meclis kara
rını ipt&l ettiği için komisyon tekrar çalışma
ya başlıyacaktır. 

Şimdi, gündemimizde bekliyen komisyon 
başkanlığının yeniden bir aylık süre verilmesi 
hakkında talebini karara bağlıyacağız. 

Kuruluşundan terekküp tarzına, çalışma
sından mehil istemesine kadar çok tipik olay
ların cereyan ettiği bu komisyonun bundan son
raki durumu hakkında dün Adalet Partisi 
Grupunda, Anayasaya rağmen, Anayasaya ay
kırı olarak müzakereler cereyan etmiş olduğu
nu.... (A. P. sıralarından «Nereden biliyorsun» 
sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar çok rica ederim, 
müdahale etmeyiniz. Müdahale ettiğiniz tak
dirde ben Sayın Esatoğlu'na söyliyeceğimi ifa
de edemiyorum, duyulmuyor. 

Sayın Esatoğlu, tekrar rica edeceğim, bir 
aylık sürenin devamı üzerindeki talebin çerçe
vesinde... 

SELÂHATT1N HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Efendim, bunu arz etmek istiyorum. 
Anayasanın 90 ncı maddesinin son fıkrası «Mec-
lislerdeki siyasi parti gruplarında Meclis soruş-
turmasiyle ilgili görüşme yapılamaz ve karar 
alınamaz» dediği halde... (A. P. sıralarından 
«Ne biliyorsun? İn aşağı» sesleri) 
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SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (De-
vamla) — Lütfen müsaade edin. Bugünkü bü
tün gazetelerde dün grupta yaptığınız toplantı
ların ve Sayın Başbakanın grupta bu Soruştur
ma Komisyonu ile ilgili sözleri intişar etmiştir. 

Binaenaleyh dünkü grup görüşmelerinde 
Adalet Partisinin, Komisyon çalışması için bir 
ay daha süre verilmesine karar verdiğini öğ
renmiş bulunuyoruz. (A. P. sıralarından «în 
aşağı» sesleri) 

Bugünkü gazeteleri lütfen açın, Sayın Baş
bakanın demecini bir kez daha okuyun. 

Meclis İçtüzüğünün 14 ncü maddesi görevi
ni bir ayda tamamlıyamıyan Hazırlık Soruştur
ma Komisyonuna bir ay daha mehil verilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Eskiden beri iddia ettiği
miz bu gerçeği bugün de savunuyoruz. Temenni
miz şudur ki, bu defa mehil alan komisyon hiç
bir huzursuzluk, hiçbir baskı ve hiçbir engel
leme olmadan görevini rahatça yapabilsin. (A. 
P. sıralarından, gürültüler ve «ne baskısı» ses
leri.) 

Kapalı toplantılarda... 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu... 
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (De

vamla) — Bitiriyorum efendim. 
Kapalı toplantılarda meydan okuyup da, açık 

Meclis toplantılarında içtüzük'e sığınarak.. (A. 
P. sıralarından, şiddetli gürültüler. C. H. P. sı
ralarından, alkışlar.) sığınarak... 

Efendim konuşmamı bitiriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu çok rica edece

ğim. Beyefendiler çok rica edeceğim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (C. S. istanbul üye

si) — Sayın Başkan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine rica ederim. 
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (De

vamla) — Bugünkü gazeteleri lütfen tetkik 
edin, bu soruşturma önergesini veren bir insan 
olarak, kapalı salonlarda yapılan toplantılarda 
delil istenmiş. (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

Bugün seçim yapacağız, türlü içtüzüğe da
yanarak meseleyi kapatmak istiyorsunuz. (A. P. 
sıralarından, şiddetli gürültüler ve «Yuh!» ses
leri.), (C. H. P. sıralarından, alkışlar.). 

Komisyona yeniden mehil verilmesinin le-
hindeyim, bu şekilde oy kullanılmasını rica edi
yorum. (A. P. sıralarından, gürültüler ve «Yuh» 
sesleri, O. H. P. sıralarından, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Keskin. (C. H. 
P. sıralarından, gürültüler, «Ne hakla konuşu
yor, neye söz verdin?» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim? 
SABRi KESKİN (Kastamonu Millet vekili) — 

Beyefendi, grupta geçen hâdise üzerine, Grupu-
muza sataşma vardır, sataşma üzerinde söz iste
dim. (0. H. P. sıralarından, gürültüler, «Grup 
adına konuşamaz.» sesleri.) 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nevşe
hir Milletvekili) — Lehte ve aleyhte grup adına 
konuşamaz. (Gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Fesatoğlu. 

BAŞKAN — Efendim ben takrir üzerinde 
söz vermiş bulunuyorum. 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Peki, şahsım 
adına, takrir üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz vermiş bu
lunuyorum. (Gürültüler) 

Aleyhte, lehte diye bir konu yoktur. Sayın 
Esatoğlu lehinde dedi, onun için ifade ettim, 
kendi ifadelerini tekrar ettim. 

SABRi KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Biraz evvel konuşan C. H. P. li arkadaşımız 
uzatma lehine söz alıp burada birtakım gerçek
leri yanlış olarak, maksatlı olarak Yüce Meclise 
arz etmemiş olsa idi, belki lehinde hiç görüşme 
yapılmadan bu uzatma takriri Yüce Meclis tara
fından kabul edilecekti. Ama, daha bu soruştur
ma önergesinin müzakeresiz olarak bu Mecliste, 
üyelerinin seçiminden başlamak üzere, maalesef 
Meclis teamüllerine, geçmiş olan örf ve âdete, 
her türlü mücamele kaidelerine aykırı olarak A. 
P. grupları tarafından gösterilen üyeleri seçme
mek suretiyle, içimizdeki birtakım hainlerle iş
birliği yaparak muhalefet partisi... Maksatlı ko
misyon seçmiştir. (Şiddetli gürültüler) 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) — 
(Kürsüye doğru yürüyerek) Sözünü geri alsın, 
hain odur, hain sizlersiniz. (Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, çok rica ederim. 
idare Âmirleri, Sayın Dikmen, çok rica ederim. 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Aziz arka
daşlarım... 

ETEM KILIÇOĞLU (Konya Milletvekili) — 
Hain sensin! (Şiddetli gürültüler.) 
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BAŞKAN — Sayın Dikmen, çok rica ederim, 
Sayın tdare Âmirleri, Sayın Dikmen çok rica 
ederim... 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Sen bir kere 
bizim içimizde değilsin. (Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Çok rica ederim. 
SABRİ KESKİN (Devamla) — Sen bir kere 

bizim içerimizde değilsin, geç efendim. 
ETEM KILIÇOĞLU (Konya Milletvekili) — 

Satılmış adam!... (Gürültüler.) 
EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) — 

Alçak oğlu alçak, namussuz!.. (Şiddetli gürültü
ler.) 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Hadi, satıl
mış sensin. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. (Şiddetli gü
rültüler, kürsü önünde kaynaşma, «Hain sizsi
niz», «Hain nerede?», «Parlâmentoda hain olur 
mu?» sesleri.) 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Satılmış sen
sin!., 

BAŞKAN — Yerinize oturun, en arka sıra
dan geliyorsunuz buraya, yerinize oturun. (Şid
detli gürültüler.) Herkes yerine, İdare Âmirleri! 
(«Bunlara sebep sensin, senin yüzünden» sesle
ri.), («Hain», «hain sensin» sesleri.) 

SABRİ KESKİN (Devamla) — O lâfı sana 
mürekkep faizi ile iade ediyorum. Hain de sen
sin, alçak da sensin. (Şiddetli gürültüler.) 

SADETTİN BİLGİÇ (istanbul Milletvekili) 
— Hain herif, hayvan herif!.. 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç... Bu havada bu 
münakaşa havasında sözler duyulmuyor, lütfen 
yerlerinize oturun. (Gürültüler) Grup yönetim 
kurulları da lütfen görevlilere iştirak etsinler. 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Niye almı
yorsunuz arkadaşlar, sadet içerisinde konuşuyo
rum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun efendim, bu durumda 
ne yapacağız? Oturunuz beyefendi. («Sen sebep 
oluyorsun» sesleri.) 

Her kusuru Başkanlığa tahmil etmeyin. (Şid
detli gürültüler) Sayın Yüceler oturunuz, söz 
vermedim oturunuz. (Gürültüler) 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Lütfen açıklayınız Sayın Kes
kin. 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Bir hususu 
daha burada izah etmek istiyorum... 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyelerin yerlerine 
oturmalarını rica ediyorum. Sayın Bilgiç rica 
edeceğim. 

SADETTİN BİLGİÇ (istanbul Milletvekili) 
— Beyefendi dinliyorum. 

BAŞKAN — Şöyle bir yere oturun, dinleyin 
efendim. Oturun efendim, oturun da dinleyin, 
ayakta dinleme diye bir sistem yok. (Gürültü
ler). 

Efendim, Sayın Keskin, sözünüze devam et
meyiniz, sayın üyeler yerlerine otursunlar, on
dan sonra sözünüze devam imkânı vereceğim. 
(Gürültüler) 

Sayın İdare Âmirleri, sayın görevliler, lütfen 
arkadaşlarımızın yerlerine oturmalarını sağlayı
nız. (Şiddetli gürültüler.) 

Meclisi tatil edeceğim, yerlerinize oturmazsa
nız tatil edeceğim Meclisi. (Gürültüler, «Yuh!» 
sesleri.) 

(Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan ile istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
arasında yumruklaşmalar, şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Evet... (Şiddetli gürültüler, 
«Başkan, sen yaptın, sen sebeboluyorsun.» ses
leri, «Yuh» sesleri.) 

Yarım saat müddetle Meclise ara veriyorum. 
(Şiddetli gürültüler.) 

Kapanma saati : 17,22 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam edi

yoruz. 
Buyurunuz Sayın Keskin. 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş

kan... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (C. Senatosu Sivas 

Üyesi) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) 

— «Muhalefetle işbirliği yapan hainler sözünü 
geri alsın. Muhalefetle işbirliği yapmak hıyanet 
değildir. Sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı getirdim, önüm-
dedir. 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Hakkı 
Esatoğlu, Anayasanın sarih hükmüne rağmen 
grupta yapılan müzakerelerde... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) 
— Muhalefetle işbirliği yapmak hiyanet değil
dir. Sözünü geri alsın (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Sözünü geri alsın, bu şekilde devam 
edemez. 

BAŞKAN — Efendim, önce bunu tavzih eder 
misiniz? 

SABRÎ KESKİN (Devamla) — Neyi tavzih 
edeceğim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, beyanınız şöyle de
vam ediyor: «Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; biraz evvel konuşan C. H. P. li 
arkadaşımız uzatma lehine söz alıp burada bir 
takım gerçekleri yanlış olarak, maksatlı olarak 
Yüce Meclise arz etmemiş olsa idi, belki lehinde 
hiç görüşme yapılmadan bu uzatma takriri Yü
ce Meclis tarafından kabul edilecekti. Ama, da
ha bu soruşturma önergesinin müzakeresiz ola
rak bu Mecliste üyelerinin seçiminden başlamak 
üzere, maalesef Meclis teamüllerine, gecmis olan 
örf ve âdete, her türlü mücamele kaidelerine 

aykırı olarak A. P. grupları tarafından gösteri
len üyeleri seçmek suretiyle, içimizdeki bir ta
kım hainlerle işbirliği yaparak muhalefet par
tisi, maksatlı komisyon seçmiştir. (Şiddetli gü
rültüler) » 

Bunu açıklamanızı rica edeceğim. 
SABRI KESKİN (Devamla) — Neyi açıklı-

yayım Sayın Başkan? Gayet sarih. 

BAŞKAN — Bu arada bir hususu da arz 
edeyim... (C. H. P. sıralarından «sözünü geri al
sın» sesleri) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Tavzih etmediğine göre, sözünü geri al
sın... 

SABRÎ KESKİN (Devamla) — Gayet açık 
Sayın Başkan, benim sözlerimde tavzihe muh
taç bir durum yok. Sayın İhsan Gürsan, hiçbir 
şekilde Meclis Müşterek İçtüzüğünün 18 nci 
maddesine göre, üye seçilmeme niteliğini de ha
iz olmasına rağmen, bu Mecliste Komisyona 
üye seçilmedi mi? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Sayın Başkan, önerge vermiştim öner
gemi lütfen okutunuz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, yerinize bu
yurunuz, halledeceğiz efendim. 

TUFAN DOĞAN AVSARGİL (Kayseri Mil
letvekili) —«Hain» diye hitabedemezsiniz, Mec
lisin verdimi ova saygılı olmalısınız. 

SABRt KESKİN (Devamla) — Meclisin 
verdiği karara saygılı olmasaydık İhsan Gür
san hakkında itirazımızı yapardık. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil, 
lütfen müdahale etmeyiniz. 

SABRI KESKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlanm, Sayın Esatoğlu, «Anayasanın sa
rih hükmüne göre müzakere yapılmıştır» şeklin
de bir iddia ortaya koydu. 

Bizim müşterek grupumuzda müzakere ya
pılmamıştır. Bizim müşterek grupumuzda, Müş
terek İçtüzüğün 22 nci maddesine göre konten-
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janımıza ait üyenin seçimi yapılmıştır. (0. H. 
P. sıralarından, gürültüler sıra kapaklarına vur
malar) sizler istediğiniz kadar sıra kapaklarına 
vurun. Ben konuşmama devam edeceğim. (O. H. 
P. sıralarından şiddetli gürültüler, sıra kapak
larına vurmalar) dinlemesini öğreneceksiniz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Bu, sıralara vurma fiili âdet 
olmaya başladı. 

SABRI KESKİN (Devamla) — Birleşik 
Toplantı içtüzüğünün 22 nci maddesini okuya
yım. «3 ncü maddede yazılı gruplarda Meclis 
soruşturmasiyle ilgili görüşme yapılamaz. 

Ancak, bu gruplarda Meclis soruşturmasiy
le ilgili komisyonlar...» (C H. P. sıralarından 
gürültüler sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Müsaade öder misiniz Sayın 
Keskin. .. 

Muhterem arkadaşlarım, sıra kapaklarına 
vurmanıza lüzum yok ki. «Hain» sözüne esas 
muhatabın kendileri olduklarını kalbul eden 
arkadaşlarımızın bir takriri vardır. Bu okumuş 
olduğum beyanda, 0. H. P. Grupuna matuf her 
hangi bir ifade yok. (C. H. P. sıralarından, «İş
birliği yapıldı, dedi» sesleri) «işlbfrrliği» ifade
si var, o kadar. Meclisimizde işbirliği olabilir. 

SABRİ KESKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, neden alınıyorsunuz? Aday ol-
mıyan, âsini belli olmıyan, aday olarak tesbit 
edilmiyen bir arkadaşımıza biraz evvel 241 ta
ne rey çıkar da işbirliğinden nasıl bahsetmem? 
Yalan mı bunlar? (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkanım, 22 nci maddenin ikinci pa
ragrafında, «Ancak bu gruplarda Meclis soruş-
turmasiıyle ilgili komisyonlar üyelikleri için gös
terilecek adayların teslbiti amaciyle seçim yapı
labilir.» denmektedir. 

Bizim müşterek grupuimuzda da bu yapılmış
tır, katiyen müzakere yapılmamıştır. 

Şimdi bir noktaya daha geliyorum; 
«Gazeteler yazdı da gazetelerim tafsilâtın

dan böyle anladım.» diyor Sayın Esatoğlu. 
Esatoğlu hakkında gazetelerin neler yazdığını 
bu Mecliste bilmiyen arkadaşımız yoktur. On
lara da mı itibar edeceğiz? 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

NEODET UĞUR (istanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, C. H. P. Grupu adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sataşma hakkımda mı? 
NECDET UĞUR (istanbul Milletvekili) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uğur. 
KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — 

(A. P. sıralarına hitaben) Her akan kanın he
sabını mutlaka vereceksiniz, sebebi sizsiniz... 

BAŞKAN — Çok raca ederim efendim, çok 
rica öderim... 

0. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(istanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Bugün burada Türk kamuoyunu aylardan 
beri meşgul eden bir konu üzerinde, konulmuş 
bir tüzük hükmünü tatbik etmek için toplandık. 
Elbette, bu konu yalnız kamuoyunun değil, bü
tün siyasi partilerin, bağımsız milletvekilleri
nin, değerli Senato üyelerinin üzerinde ilgi 
'duydukları, hassasiyet gösterdikleri bir konu 
idi. Mecliste konular, konulmuş tüzük hüküm
lerine göre müzakere edilirse, bugün gftrd'îiğü-
nüz manzaralar olmaz ve haksız yere kamuoyu 
önünde Parlâmento bu haline getirilmezdi. 

Sayın Milletvekilleri, bugünkü oturuanun bu 
duruma düşmesinde Meclis Başkanlık kürsüsü
nü işgal eden Başkanın büyük günahı vardır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkış
lar) 

HİLMİ BİÇER (Sinop Milletvekili) — Sa
yın Başkan, bunların sataşmayla ne ilgisi var 
efendim? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, devanı buyursun
lar efendim. 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkan, arkadaşa bunun için mi söz verdi
niz? (C. H. P. sıralarından, «Bakanlar da mı 
müdahale ediyor?» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, oraya gelecekler, ta
biî Başkanlığın müsamahakâr olması lâzım. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Biz, sataş
maların Başkanlığa müteveccih olmasına razı
yız, Genel Kurulda bir hâdise olmasın da... 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar; Türkiye Baş-
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bakanlık makamını işgal eden bir mi'lletvekili 
hakkındaki ortaya atılmış iddiaların bir neti
ceye varmasında, en az iktidar partisi kadar 
muhalefet partisi de mutmain olur. Bu, şu ve
ya bu partiyi ilgilendiren bir mesele değildir. 
Her şeyden önce, Parlâmentonun kendisini, 
(kamu oyu gözündeki itibarını, yerini ilgilendi
ren bir meselledir. Burada konuştuğumuz ko
nular, aslında bizden çojk daha başka üslûpla 
yaygın bir şekilde Türk kamu oyunda konuşul
maktadır, hepsinin gözleri üzerimizdedir. 

Başlangıçta bir hukuk yorumu olarak Ana
yasanın 132 nci maddesi üzerinde de böyle tar
tışmalar oldu. O tartışmalar sırasında yine bu
rada müessif hâdiseler oldu. Sonunda neticeyi 
gördük. Oraya gidilmese idi, ne böyle hâdise
ler olurdu, ne de Baş'balkanm kendisi o gün
den - bugüne kadar daha fazla zedelenirdi. 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Size göre zedelenmiştir. 

O. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Arkadaşlar, maksadım hiçbirinize 
kötü söz söylemek değildir, sataşmak değil
dir. Yalnız, burada bir görev yapıyoruz. Sükû
netle bu görevi yapmiak istediğimden, (kelime
lerimi dikkatle seçiyorum. Lütfen bir kasıt 
aramadan meselelerin üzerine eğilelim. 

Şimdi, «İlk mahkemenin sonuna [kadar bu 
mesele görüşülemez» şeklindeki mütalâa, uzun 
müddet bu meseleyi uzattı ve kamu oyunda 
enine-boyuna yorumlara sebebiyet verdi. O hal
de, Anayasaya uygun hareket etmenin, hareket 
edenlerin lehine, hareket etmeyenlerin aleyhine 
bir netice vermekte olduğu çojk açık bir şekilde 
önümüzde. 

Şimdi, biz de bir partiyiz, biz de bu mesele
lerle ilgiliyiz, daha bugün grup toplantısı yap
tık, grup toplantısında bu konuyla ilgili bir 
tek kelimeyi bile ağzımıza almadık, ama ba
sma verilen bültende, Sayın Başbakanın bu ko
nuda görüştüğü belirtilmiş ve konuşmasından 
pasajlar verilmiştir. Önergenin jkabulü hakkın
da bir karar meselesi olmuştur. Anayasanın 
90 nci maddesine göre sayın müüetvekıilleri buna 
imkân yoktur, buna lüzum da yoktur. Yapıyor
sunuz bunu, bunun neticesinde birtakım Ana
yasa ile çatışmalar çıkıyor ve bunun ıstırabını 
bu aklı verenlerden daha çok bu ajkla uyan
lar çekiyor. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, A. P. sıralarından «Size göre» sesleri) 

Efendim, bu karar .alınmamış, deniyor. Mü
saade buyurursanız elimde basına verilen bül
ten var, oradan okuyayım: 

HİLMİ BİÇER (Sinop Milletvekili) — Böy
le bîr karar alınmamıştır, nereden uyduruyor
sunuz? 

O. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Arkadaşlarımdan ricam şudur, 
mesele hiçbir şekilde uzatılmamalı ve bize atfe
dilebilecek sebeplerden dolayı sürüncemede 
bırakılmamalıdır. Tatbikat, biran evvel yapı
lıp bir neticeye bağlanmalıdır.» 

Konu, aslında soruşturma... 
HİLMİ BİÇER (Sinop Milletvekili) — Ka

rar değil, aday seçme mevzuu... 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bunun bir ay daha uzatılması 
hakkında. Kararı, Türk radyoları kamu oyu
na ilân etti, hattâ söylemiyorum, Sayın Naci 
Çerezci 'nıin grup tanafmdan seçildiğini ilân 
etti, radyo ilân etti. (A. P. sıralarından «Doğ
ru» sesleri) Yapamazsınız, Anayasa... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Lütfen tüzüğü açıp okuyunuz, Tüzüğün 21 
nci maddesi. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, sataşma konusuna 
intikalinizi rica edebilir miyim? 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu kürsüde 
Grupunuz adına konuşan arkadaşımızın keli
melerini daha dikkatle seçmiş olmasını çok te
menni ederdük. (A. P. sıralarından «Bu size ait 
değil» sesleri) «Size ait değil» diyorsunuz; 
ama, bunun tesirleri bütün Türk siyasi baya
tına aidoluyor. (A. P. sıralarından «Allah, 
Alfah» sesleri) 

Meselelerinizi biz de yakından takibediyo-
ruz. İhraçlar konusunda partinizin gösterdiği 
dikkati biliyoruz. Kendi üyelerinize «hain» de
diniz... (A. P. sıralarından «Ne alâkası var, bu
nunla?» sesleri)... «Hain» dediniz, o sizin me
seleniz, ama bir muhalefet burada kendi göre
vini yapıyor ve bu görevi yaparken bugün bu
rada Soruşturma Komisyonuna seçilecek üye 
hakkında C. H. P. muhalefetinde hiçbir görüş
me olmadı, hiçbir aday üzerinde durulmadı. 
(A. P. sıralarından müdahaleler) Ama, onlar 
milletvekilleri, vicdanlarına göre hareket edi-
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yorlar. (A. P. sıralarından gülüşmeler) Ne za
mandan beri vicdanına göre hareket etmek iş-
birlikcilik oluyor? Neye göre hareket edecek? 
Bir tercihi var. Yönetici arkadaşlarınız bilir
ler, eğer bugün burada açıkça tekrar tüzüğü 
ihlâl etmemiş olsaydınız, buradaki arkadaşları
mın birçoğu başka türlü oy kullanacaktı. He
piniz biliyorsunuz, Başkanlık, «önce seçimlere 
geçilir» dedi. Bunca ay 1 nci madde bu öner
genin uzatılması idi. Bugün, her nasılsa bu 
önerge uzatılması geriye alındı, «önce seçim
lere dendi, bu seçimden evvel 2 seçim daha var
dı, onu da atladı; kendi istediği seçime gitti. 

Orada Başkan hepimizi temsil ediyor, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin hükmî şahsiyeti
ni temsil ediyor, bir partinin bir hizbinin başı 
gibi hareket etmeye hakkı yoktur; Parlâmento
yu bu hale getirmeye hiç birimizin hakkı yok
tur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın Sabri Keskin buradan Başkana mü
temadiyen müdahale ediyor, belki Başkana 
haksızlık yapıyor; siz, grupunuza müdahale edi
niz. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Bu, bizim harcımız değil, reddederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Başkana talimat verirmişsiniz 
gibi mütemadiyen müdahale ettiniz. Ne hakkı
nız var? Ne hakkınız var, buna? (A. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uğur... 
0. H. P. .'GRUPU ADINA NECDET UĞUR 

(Devamla) — Grupunuzla meşgul olunuz. Bu
raya, kürsüye de... 

YAVUZ ACAR (Amasya Milletvekili) — 
Senin ne hakkın var?... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, müsaade eder mi
siniz? 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bakınız, hâlâ müdahale ediyorsu
nuz... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, bu mesele Millet 
Meclisinin oylariyle halledilmiştir. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Başkana diyorsunuz ki; «Söz 
verirse böyle olur.» Ne hakkınız var? Başkan, 
kendisi bilir bunu. Ne hakkınız var? (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uğur, siz sataşma ile il
gili olarak görüşünüz, sataşma üzerindeki fi
kirlerinizi beyan ediniz lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bugün burada doğan hâdiselerde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı
nı işgal eden zat'a A. P. grup yöneticilerinin bas
kısının büyük dahli vardır. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Bunu tescil etmek istiyo
rum. (A. P. sıralarından «Yalan» sesleri) 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun Millet
vekili) — Asıl bu baskıyı siz yapıyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri biraz ev
vel açıkça söyledim, burada, bugün seçilecek 
aday hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin 
Birleşik Grupunda hiçbir görüşme olmamıştır. 
(A. P. sıralarından gürültüler, gülüşmeler) 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu Milletvekili) 
— 241 oyda nasıl birleştiniz? 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Teyp var, teybi dinlesinler. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
Devamla) — Bir dakika müsaade buyurun; 
bizde 200 kişi var, dostunuz var, tanıdığınız 
var, gidiniz sorunuz, aksini ispat edemiyecek-
siniz. Çünkü, konuşulmadı. Ben burada konu
şurken partimi temsil ediyorum; böyle hafiflik 
yapmam, 200 kişinin bulunduğu bir kurulda ko-
nuşulmıyan bir konuyu, size konuşuldu diye
mem arkadaşlar, lütfen itimat buyurunuz, ko
nuşulmadı. Hattâ, eğer siz tüzüğü torlayıp da, 
burada, Parlâmentonun itibarına saygı göster
meden tıpkı kendi grupunuz gibi idareye kalk
ma örneği vermeseydiniz, birtakım arkadaşla
rımız başka rey vereceklerdi. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, A. P. sıralarından mü
dahaleler) Verdikleri oy, sizin bu davranışınıza 
tepkidir ve haklı bir tepkidir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

«işbirlikçi» sözünü dikkatle kullanmalarını 
tercih ederdim. Eğer eski arkadaşlarınıza «ha
in» diyorsanız, hâlâ eski arkadaşlarınızla bera
bersiniz. Onların gitmemesi için yapmadığınız 
rica kalmadı. (A. P. sıralarından «ıSana ne» 
sesleri) Oysa biz o arkadaşlar hakkında «hain» 
sözünü reddediyoruz, ama bu bir işbirlikse, siz 
yaptınız. Ne hakla bunu söylersiniz, kendi ar-
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kadaslarmız hakkında? (O. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Parlömanterler vardır, sizin partinizden 
olur, ayrılır, müstakil olur, bağımsız olur, hep
si de saygıya değerdir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri adına bu kelimenizi reddediyo
rum. Eğer işbirlik varsa, siz daha evvel bu iş
birliği yaptınız, kötü anlamda. Bu da size ait
tir. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir hususu açıklıyacağım. 
Parlâmentonun her şeyden evvel bir üyesi 

olarak Başkanlık Divanının hizmet ifasında, bir 
tarafın, diğer tarafa karşı düşüncesinin Baş
kan tarafından tecelli etmemesi halinde, Baş
kanlıkça o yönde mütalâa edilmemesi halinde 
bir tarafın muahezesine uğradığı, her birleşim
de, her toplantıda bariz şekilde gözümüzün 
önündedir. O bakımdan ben Sayın Uğur'un, 
Başkanlığın grup yöneticileri emrinde veya te
siri altında olduğu iddiasını sureti katiyede ka
bul etmiyorum. Meclisinizin kritik birçok konu
larında, Başkanlık Divanının şansmdandır, 
hizmetin tabiî bir sonucudur, muaheze edilmek 
tabiî bir neticedir; ben bu şekilde zabıtlara 
muahezeyi geçirmiş bulunuyorum. 

Sayın Korkmazcan, Sayın Sami Arslan, Sa
yın Hilmi Türkmen, Sayın Hasan Basri Albay-
rak yazılı bir beyanda bulundular. Başkanlık 
Divanınız bunu kabul buyurdukları takdirde, 
kendilerine bir sataşma olarak kabul etmekte
dir. Görüşme istiyorlarsa, içlerinden bir arka
daşa söz vermeye hazırım. 

Sayın Korkmazcan, buyurunuz. (C. H. P. 
sıralarından «Ayrı, ayrı» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem beyefendiler, ayrı 
ayrı olarak Meclisi konuşma atmosferi içinde 

mi tutmak istiyorsunuz? Müşterek olan bir şeyi 
ifade etmez mi bir arkadaşımız? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, müessif bir hâdise üzeardne söz almış 
bulunuyorum. 

Bizim hakkımızda şimdiye kadar basında, 
sokakta, parti grupunda ve kulislerde çok şey
ler söylenmiştir. Bunları siyasi çalışma ve ça
tışmanın tabiî neticeleri olarak kabul ettik, 
ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al
tında bir milletvekiline veya bir milletvekili 
grupuna kullandığı oydan dolayı «hain» denil
mesi ilk defa vukubulmaktadır. 

Bu sözü sarf eden kimse aslında benim ken
disine hitabedeceğim seviyede değildir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ancak, bu sözü sarf eden kimse gerçek Ada
let Partililere «hain» demeye alışmış bir kimse
dir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Onun dilinden «hain» ile tavsif edilmek bizim 
için şereftir. 

Muhterem üyeler, Adalet Partisi içerisinde 
cereyan etmekte olan mücadele Türk halk efkâ
rının gözleri önünde bir haysiyet ve fazilet mü
cadelesi olarak devam etmektedir. (C.1 H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri Bu mücadelenin... 
(A. P. sıralarında yumruklaşmalar) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, çok rica ede
rim... (A. P. arka sıralarında karşılıklı bağırış-
malar, yumruklaşmalar, Başkanın vurduğu de
vamlı gong sesleri) 

Birleşimi bir saat tatil ediyorum... (A. P. 
arka sıralarında yumruklaşmalar, gürültüler) 

Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

—^ff lö Î » « - < < 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
15 NCİ BİRLEŞİM 

24 , 6 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLİK DİVANİNİN SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu çalışmala
rının durdurulması hakkındaki önergenin ka
bulüne dair 29 . 4 . 1970 günlü T. B. M. Meclisi 
Birleşik Toplantısının 10 nen Birleşiminde alı
nan 227 sayılı kararın iptali hakkında Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. (3/59, 9/13) 

2. —• İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'uı, 23 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu Baş
kan ve üyeliğinden istifa ettiğine dair önergesi. 
(4/29, 9/13) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nıu, 2 nci 
5 Yıllık Plân döneminde Kalkınma Fonu adı 
altında harcanması lâzımgelen meblâğın sarf 
edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve bu 
fiilin T. Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu idcliasiyle Anayasanın 90 neı maddesi uya
rınca Başbakan hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesi. (9/15) 

4. — 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonunun görev sü
resinin bir ay daha uzatılması hakkındaki tez
keresi. (9/13, 3/55) 

5. —• İçişleri eski Bakanı Faruk Sükaıı 
hakkındaki 10 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun, görev süresinin Genel Kurulca 
uzatılmasına rağmen henüz bir karara varama
dığı ve yeniden bir komisyon kurulması icabet-
tiğine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(9/10, 3/56) 

6. — 14 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonun görev süre
sinin bir ay daha uzatılması hakkındaki tezke
resi. (9/14, 3/57) 

7. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlara ait 5 dosya hakkında kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (9/2, 3/58) 

8. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Ba
kanı Refet Sezgin hakkındaki önergesini ince
lemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna dair Başkanlığın açıklaması (9/3) 

9. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Başbakan, eski Ticaret bakanları 
Ahmet Türkel, Maeit Zeren ve Sadık Tekin 
Müftüoğlu haklarındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonuna dair 
Başkanlığın açıklaması (9/4) 

10. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Başbakan hakkındaki önergesini incelemek
le görevli Soruşturma Hazırlık. Komisyonuna 
dair Başkanlığın açıklaması (9/5) 

11. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna dair Başkanlığın açıkla
ması (9/9) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 5 ve 7 nci 
fıkralarının değiştirilmesine dair Tüzük teklifi
ni görüşecek İçtüzük Geçici Karma Komisyo
nuna üye seçimi (2/332) 

2. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde Kalkınma 
Fonu adı altında harcanması lâzımgelen meblâ
ğın sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu 
iddiasiyle Başbakan hakkında Anayasanın 90 
neı maddesi gereğince' Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonum üye 
seçimi (9/15) 
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3. — 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko

misyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/13) 

4. _ İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLÎS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE ÎLGÎLl KONULAR 

1. — Eski Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Anayasanın 90 ncı maddesi ve T.B.M. Mec
lisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12, 14 ve 
22 nci maddeleri uyarınca eski Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat haklarında Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi ve 1 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/1) (S. 
Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1970) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'de Türkiye Öğretmenler Sendikası Kon
gresinde vâki tecavüzlerde memuriyet mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle eski iç
işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasa
nın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 12 numaralı 
Soruşturma Hazırlık^ Komisyonu raporu (9/12) 
(>S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

3. —. Zonguldak eski Milletvekili Ekme! 
Çetiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii İdare 
Meclisi Âzalığma tâyini ve bilâhara Gima İdare 
Meclisi Âzalığına getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
si şümulüne girdiği iddiasiyle, eski Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut,, eski Ticaret bakanları 
Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel hak
larında Anayasanın 90 ncı ve T.B.M. Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün İ2 nci madde
leri gereğince Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 6 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/6) (S. Sayısı : 65 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, hileli tarım ilâçlariyle müca
dele konusunda. Anayasa ve kanun hükümlerini 
yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan Sü
leyman Demirel ile Ticaret ve Tarım bakanları 
haklarında Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 8 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/8) (S. Sayısı : 64 e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1970) 

5. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Ticaret Sicili gazetesi, ithal malları 
fiyat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi 
tasdik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı per
sonelle ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve Ti
caret, eski Bakanı Ahmet Türkel haklarında, 
Anayasanın 90 ncı ve T.B.M. Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 7 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/7) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 5 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşının, Özel yük
sek okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mev
kii ve nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddi
asiyle Millî Eğitim eski Bakanı İlhami Ertem 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 11 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/11) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
16 . 5 . 1970) 

7. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi 
S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 

8. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
-Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 
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9. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki 
bâzı bakanlar hakkında evvelce yapılan soruş
turmanın yürütülmesi hakkında Başbakanlık -
tan iade olunan dosyalardan sonuçlandırıla
mıyan (5) dosya için kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Mec
lisi £ . Sayısı : 72) Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1970) 

10. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 
iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/2) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1970) 
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