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1. — Eski Ay dm Milletvekili Reşat 
Ozanda'nın, Anayasanın 90 ncı maddesi ve 
T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12, 14 ve 22 nci maddeleri uya
rınca eski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut 
öle eski Bayındırlık Bakanı Aıiiif Hikmet 
Onat haklarında Meclis soruşturması açıl
masına dair önlemesini incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi (9/1) 3 

2. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki 
bâzı bakanlar hakkında evvelce yapılan 
soruşturmanın yürütülmesi hakkında Baş-
hakanlıktan iade olunan dosyalardan so-
nuçlandıolamıyan (5) dosya için kurula
cak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi (9/2) 3 

3. — Eski Zonguldak Milletvekili Ek-
mel Çetiner'in, Ereğli Kömür işletmesi 

Sayfa 
Müessesesi için yapılan ihale hakkındaki 
tutum ve fiillerinin T. 0. K. nun 240 ncı 
maddesine temas ettiiği iddiasûyle eski 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Reffet 
sezgin, hakkında, Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M, Meclisi Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulacak Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/3) 3 

4. — Eski Zonguldak Milletvekili Ek
me! Çetiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu gereğince yapılması gerekli işlem
lerde gösterdikleri ihmal ve yaptıkları 
usulsüzlükler, T. 0. K. nun 230 ve 240 ncı 
maddeleri kapsamına girdlâği iddiasiyle, 
Başbakan, eski Ticaret bakanları Ahmet 
Türkel, Maoit Zeren ve Sadık Tekin Müî-
tüoğlu haklarında, Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi gereğince Meclis so
ruşturması açılmasına daıir önergesini ince-
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lemek üzere kurulacak Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi (9/4) 3 

5. — EskB Aydım Milletvekili Reşat 
özarda'nım, Anayasaya aykırı olarak, Dev
let kamu hacetlerini yevmiyeli ve sözleş
meli personel eliyle yürüttüğü ve bu ey
lemi Türk Ceza Kanununun 146 ncı mad
desine uyduğu iddiasiyle, Başbakan hak
kında, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünüm 12 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergelsöni incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye Seçimi (9/5) 3 

6. — Eski ZonJguldak Milletvekili Ek-
mel Çetiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sa
nayii idare Meclisi âzaiığına tâyini ve bi-
lâhara GAMA idare Meclisi âzaiığına ge
tirilişinde yapılan işlem ve tutumları T. 0. 
K. nun 240 ncı maddesine girdiği iddia
siyle, eski Sanayi Bakanı Mehımet Turgut 
ile eski Ticaret bakanları Sadık Tekin Müf-
tüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında Ana
yasanın 90 ncı ve T. B. M. M. BMeşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
gereğince Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurula
cak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi (9/6) 3 

7. — Eski Zonguldak Milletvekili Ek-
mel Çetiner'in, Ticaret Sicili Gazetesi, ithal 
malları fiyat teSçil ve tetkik ücretleri, tah
sis belgesi tasdik harcı ve Ticaret Bakan
lığında bâzı personelle ilgili işlemlerden 
dolayı Başbakan ve eski Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel haklarında, Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. M, BirlesjSk Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesini incelemek üzere kurulacak Soruş
turma Hazırlık Komisyonunla üye seçimi 
(9/7) 4 

8. — Eski Adana Milletvekili Kemal 
SarıibraJhtooğlu'nun, hileli tarım fflâçla-
riyle mücadele konusunda, Anayasa ve 
kanun hükümlerini yerine getirmediği id
diasiyle Başlbakan Süleyman Demlrel ile 
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eski Ticaret Ve Tarım Bakanları hakların
da Anayasanın 88 nci maddesS gereğince 
Meclis soruşturması açılmaJsıma dair öner
gesini incelemek üzere kurulacak Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
(9/8) 4 

9. — Eski Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Bor
sası idare Heyeti ve idare Meclisinin fes
hi münasebetiyle verilen Danıştay karar
larını infaz etmiyerek, T. C. K. nun 240 ncı 
maddelerini ihlâl ettikleri iddiası ile, es
ki Ticaret Bakanları Sadık Tekin Miiftü-
oğlu ve Ahmet Türkel haklarında Ana
yasanın 88 ve 90 ncı maddeleri uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi (9/9) 4 

10. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, memleketi bir iç badireye götüre
bilecek tertiplere sebebiyet verdiği iddia-
siyle, eski içişleri Bakanı Faruk Sükan 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/10) 4 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üye
si Mehmet özgüneş ve 19 arkadaşının; özel 
yüksek okullar ile ilgili işlemlerde, me
muriyet mevki ve nüfuzunu suiistmal ve 
ihmal ettiği iddiasiyle, eski Millî Eğitim 
Bakam ilhami Ertem hakkında, Anayasa--
nın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulacak Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/11) 4 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Kayseri.'de, Türkiye öğretmenler 
Sendikası kongresine vâki tecavüzlerde, 
memuriyet mevki ve nüfuzunun suiistimal 
ettiği iddiasiyle, eski içişleri Bakanı Fa
ruk Sükan hakkında, Anayasanın 90 ncı 
maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üze
re kurulacak Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/12) 4:10 
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BAŞKAN — Türkiye Büyiük Millet Meclsi Birleşik toplantısı birinci Birleşimini açıyo
rum. 

I - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Eski Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
mn, Anayasanın 90 ncı maddesi ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12, 14 ve 22 nci maddeleri uyarınca eski 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayındır
lık Bakanı Arif Hikmet Onat haklarında Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/1) 

2. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandırilamıyan (5) 
dosya için kurulacak Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/2) 

3. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesi 
için yapılan ihale hakkındaki tutum ve fiilleri
nin T. C. K. nun 240 ncı maddesine temas etti
ği iddiasiyle eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında, Anayasanın 90 ncı 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
MecUs soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/3) 

4. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ge
reğince yapılması gerekli işlemlerde gösterdik
leri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K. 
nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına girdÂ-
ği iddiasiyle, Başbakan, eski Ticaret bakanları 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğnıjnlugTiimuz vardır, gtönüşmelene 

başlıyoruz. 

Ahmet Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin 
Müftüoğlu haklarında, Anayasanın 90 ncı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması açılmasına dair ön erg esim incele
mek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi (9/4) 

5. — Eski Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu hiz
metlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliy
le yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanunu
nun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, Baş
bakan hakkında, Anayasanın 90 ncı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesini incelecek üze
re kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/5) 

6. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe
tiner'in, bir şahsın Tarsus Boya Sanayii İdare 
Meclisi âzalığına tâyini ve bilâhara G1MA İdare 
Meclisi âzalığına getirilişinde yapılan işlem ve 
tutumları T. C. K. nun 240 ncı maddesine gir
diği iddiasiyle, eski Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut ile eski Ticaret bakanları Sadık Tekin Müf
tüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında Anayasanın 
90 ncı ve Türkiye Büyük Millet MecUsi Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri ge
reğince Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesini incelemek üzere kurulacak Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/6) 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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7. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Ticaret Sicili gazetesi, ithal mallan fi
yat tescil ve tetkik ücretleri, tahsis belgesi tas
dik harcı ve Ticaret Bakanlığında bâzı personel
le ilgili işlemlerden dolayı Başbakan ve eski Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel haklarında, Anaya
sanın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddele
ri uyarınca Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/7) 

8. — Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, hileli tarım ilâçlariyle mücade
le konusunda, Anayasa ve kanun hükümlerini 
yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan Süley
man Demirel ile eski Ticaret ve Tarım Bakanla
rı haklarında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis soruşturması açılmasına dair öner-
gesim incelemek üzere kurulacak Soruşturma 
Hazwlfk Komisyonuna üye seçimi (9/8) 

9i — Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heyeti v<e İdare Meclisinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay 'kararlarım infaz etmiyerek, 
T. C. K. nun 240 ncı maddelerini ihlâl ettikleri 
iddiası ile, eski Ticaret Bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında Anaya
sanın 88 ve 90 ncı maddeleri uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/9) 

10: — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
memleketi bir iç badireye götürebilecek tertip
lere sebebiyet verdiği iddiasiyle, eski ' İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 90 
ncı maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş ve 19 arkadaşının; Özel yüksek 
okullar üe ilgüi işlemlerde, memuriyet mevki ve 
nüfuzunu suiistimal ve İhmal ettiği iddiasiyle, 
eski Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem hakkın
da, Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üy& seçimi. (9/11) 

12. -— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'de, Türkiye öğretmenler Sendikası kon

gresine vâki tecavüzlerde, memuriyet mevki ve 
nüfuzunu suiÂstimal ettiği iddiasiyle, eski İç
işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında, Anayasa
nın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi. (9/12) 

BAŞKAN — Muhterem arkaıdaşlar, bugün
kü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısı gündeminde, soruşturma hazırlık komis
yonu teşkiline ve bu komisyonlara üye seçimine 
dair 12 aded önerge mevcuttur. Bu önergeler
den on adedi geçen dönemden kalmış olup bun
lar için gerekli komıisyon seçimleri yapılmış ise 
de, dönemin sona ermesi sebebiyle, sonuçlandı
rılamamıştır. 

Gündemin 11 ve 12 nci sıralarında yazılı 
önergeler meclisimizin tatilde bulunduğu sırada 
Başkanlığa tevdi edilmiş olup bu önergeleri 
şimdi bu birleşimde okutacağım. 

T. B. M. M. Birleşik İçtüzüğü gereğince gün
demdeki bu 12 konu için ayrı ayrı birer soruş
turma hazırlık komisyonu seçmek zorundayız. 
Başkanlıkça bu komisyonlara seçilecek adayları 
(bildirmeleri hususunda siyasi parti gruplarına 
19 Kasım 1969 tarihinde gerekli yazı yazılmış 
ise de adaylar ancak biraz önce bildirilmiş ol
duklarından bugün bu komisyon seçimlerini 
yapmağa imkân hâsıl olmamıştır. 

Şimdi, gündemin 11 ve 12 nci sıra numara
larında yer alan ve Meclisin tatilde bulunduğu 
bir sırada Başkanlığa tevdi edilen iki önergeden 
'birincisini okutuyorum : 

Ankara 20 Haziran 1069 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı Başkanlığına 

ilişikte maddeler halinde belirtilen ve kendi
lerinin görev başında bulundukları zamanda vu-
kubulan olaylardaki Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 ncı maddelerine uyan sorumlulukları 
dolayısiyle Millî Eğitim Bakanı Sayın îlhami 
Ertem hakkında Anayasanın 90 ncı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12, 14 - 22 nci maddelerine göre Meclis 
soruşturması açılmasını saygı ile rica ederiz. 

Mehmet özigüneş Zerin Tüzün 
Emanullah Çelebi Befet Aksoyoğlu 
Ekrem Acunör Mucip Atıaklı 
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Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Reşat Özarda 

(Aydın, Milletvekili) 
Nadir Nadi 

Osman Kö|ksal 

Muzaffer Yurdakuler 
Kâmil Raravtelioğlu 

Kadri Kaplan 
Selâhaddin Özgür 

Âdil Ünlü 

Hüseyni Atmaca 
Halil Özmen 

Millî Eğitim Bakanı Sayın ilhami Ertem'in, 

A) Anayasanın 21 nci ve 625 sayılı Kanu
nun 26 ncı maddelerine aykırı hareketleri : 

Anayasanın 21 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sı, özel okulların bağlı olduğu esasların Devlet 
okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun 
olarak kanunla düzenleneceğini belirtmiş, 625 
sayılı Kanunun 26 ncı maddesi, özel okullarda 
yöetim, öğretim ve eğitimin Devlet okulları ile 
erişilmek istenen seviyeye göre düzenleneceği
ni hükme bağlamıştır. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın ilhami Ertem bütün 
özel yüksek okulların bu hükümlere aykırı ola
rak öğretime devam etmelerine göz yumarak 
görevini ihmal etmiştir. 

Deliller : Ek : 1 (Cumhuriyet Senatosu 
Özel Yüksek okulları araştırma raporu) Say
fa : 30, 33. 

B) 625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
aykırı hareketleri : 

Delilleri : Ek : 1, sayfa : 6, 11,17,18, 20 - 22, 
31,32. 

1. 625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi, 
bir özel öğretim kurumuna öğretime başlama 
izni verilebilmesi için, kurumun yönetmelikleri 
ile müfredat programının bakanlıkça onanma 
şartını hükme bağladığı halde, aşağıdaki özel 
öğretim kurumlarına bu hükme aykırı olarak 
yönetmelikleri ve müfredat programları bakan
lıkça onanmadan öğretime başlama izni vermiş, 
bu yoldan kurucularına menfaat sağlamakla 
birlikte, yönetmelik ve müfredat programlarını 
inceliyen organ ve kişiler üzerinde bu emri vâki 
ile baskı yapmıştır. Böylece görevini kötüye 
kullanmıştır: 

a) istanbul'da Vatan Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek Okulu. 

b) istanbul'da BİLÂŞ Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek Okulu. 

c) istanbul'da Gayrettepe Mimarlık ve 
Mühendislik özel Yüksek Okulu. 

Deliller : Millî Eğitim Bakanlığının 29 Mart 
1969 gün ve özel 188 sayılı yazısı. 

2. 625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi bir 
özel öğretim kurumuna öğretime başlama izni 
verilebilmesi için, kuruma ait ders araç ve ge
reçleriyle lâboratuvarlarm, kitaplığın ve beden 
eğitimi imkânlarının maksat ve ihtiyaca yeter
li olması şartını hükme bağladığı halde, 

a) Aşağıdaki özel öğretim kurumlarına bu 
hükme aykırı olarak öğretime başlama izni ver
miş, böylece görevini kötüye kullanmıştır: 

1. Ankara'da Başkent özel Gazetecilik Yük-
Okulu. 

Deliller : Ek : 2 (Araştırmaya tâbi tutulan 
özel yüksek okullara ait 21 aded okul dosyası), 
Okul No. 16, sayfa : 91 : 94. 

2. Ankara'da Başkent iktisadi ve Ticari 
ilimler Özel Yüksek Okulu. 

Deliller : Ek : 2, okul No. 17, sayfa : 95 - 98. 
3. istanbul'da Çağaloğlu Mühendislik ve 

Mimarlık özel Yüksek Okulu. 
Deliller ; Ek : 2, okul No. 18, sayfa 99 -100. 
4. istanbul'da Güneş Makina Mühendisliği 

özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek. : 2, okul No. 19, sayfa : 101 -102. 
b) Bu hükme aykırı olarak açılmış bu

lunan aşağıdaki özel öğretim kurumlarının bu 
halinin devamına göz yummak suretiyle göre
vini ihmal etmiştir : 

(Not : Bu okullar 625 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra açılmıştır.) 

1. istanbul'da Gazetecilik özel Yüksek 
Okulu. 

Deliler : Ek : 2, okul No. : 13, sayfa : 72 - 76. 
2. Ankara'da Zafer Mühendislik ve Mimar

lık özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 14, sayfa : 76 - 85. 
c) 625 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 

aykırı hareketleri : 
Deliller : Ek. : 1, sayfa : 10 -11,16 - 21, 26, 

28, 31 - 32. 
1. 625 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, bir 

özel öğretim kurumuna kurum açma izin belge
sinin verilebilmesi için, kurumun bina veya bi
nalarının kullanılış maksatlarına her bakım
dan uygun ve yeterli olması şartını hükme bağ
ladığı halde, 

a) Aşağıdaki özel öğretim kurumlarına 
bu hükme aykırı olarak, kullanılış maksatları-

— 5 — 
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na uygun olmıyan, yetersiz binalarda açılma 
izni vermiş, bu suretle görevini kötüye kullan
mıştır : 

1. Ankara'da Başkent Özel Gazetecilik 
Yüksek Okulu, 

Deliler : Ek : 2, okul No. 16, sayfa 91 - 94. 
2. Ankara'da Başkent iktisadi ve Ticari 

ilimler özel Yüksek Okulu. 
Deliller ; Ek ; 2, okul No. 17, sayfa : 95 - 98. 
3. İstanbul'da Oağaloğlu Mühendislik ve 

Mimarlık özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 18, sayfa 99 -100. 
4. İstanbul'da Güneş Makina Mühendisliği 

özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul'No. : 19, sayfa 101 -102. 
5. Ankara'da Yükseliş Mühendislik ve Mi

marlık özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, okul No. 15, sayfa : 86 - 90. 
6. İzmir'de Eczacılık özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No. lu okullar, Sayfa 

106 - 107. 
7. izmir'de Kimya Mühendisliği özel Yük

sek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No. lu okullar, sayfa : 

106 - 107. 
8. İzmir'de bir anonim şirket tarafından 

açılma izni alman Eczacılık özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No. lu okullar, sayfa : 

106 - 107. 
9. izmir'de bir anonim şirket tarafından 

açılma izni alman Diş Hekimliği özel Yüksek 
Okulu. 

Deliller : Ek : 2, 21 No. lu okullar, sayfa : 
106 - 107. 

b) Bu hükme aykırı olarak açılmış bulu
nan aşağıdaki özel öğretim kurumlarının bu 
halinin devamına göz yummak suretiyle göre
vini ihmal etmiştir : 

1. İstanbul Via Gazetecilik özel Yüksek 
Okulu. 

Deliller : Ek : 2, Okul No. 13, sayfa : 72 - 75. 
2. Ankara'da Zafer Mühendislik ve Mimar

lık özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, Okul No. 13, sayfa : 72 - 75. 
3. istanbul iktisadi ve Ticari Bilimler özel 

Yüksek Okulu. 

(Ntft : Bu okul üniversite öğretim üyelerin
den teşkil edilen bir bilirkişi heyetinin olum
suz raporuna rağmen Millî Eğitim Bakanı Sa

yın ilhami Ertem'in özel müsamalha ve himaye
sine mazhar olmuştur.) 

Deliller : Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş 
Kurulunun 8 . 11 . 1966 gün ve Tef. Ku. 294 -
657 sayılı yazısı ve ek rapor. 

2. 625 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, bir 
özel öğretim kurumuna kurum açma izin bel
gesinin verilebilmesi için, bina veya binalarının 
tapu ile maliki veya sözleşme ile intifa hakkına 
sahibolması şartını hükme bağlamıştır. Bu 
hükme rağmen Millî Eğitim Bakanı Sayın ilha
mi Ertem aşağıdaki özel öğretim kurumlarına, 
kurucunun sözleşme ile intifa hakkına mâlik 
olmayıp kira ile tuttuğu binalarda açılma izni 
vermiş, bu suretle görevini kötüye kullan
mıştır : 

a) Ankara'da Başkent iktisadi ve Ticari 
ilimler özel Yüksek Okulu. 

Deliller : Ek : 2, Okul No. 17, sayfa : 95 - 98. 
b) istanbul'da Oağaloğlu Mühendislik ve 

Mimarlık özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, Okul No. 18, sayfa : 99 -100. 
c) İstanbul^da Güneş Makina Mühendisliği 

özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, Okul No. 19, sayfa : 

101 - 102. 
d) İzmir'de Eczacılık Özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No. lu okullar, sayfa : 

106 -107. 
e) izmir'de Kimya Mühendisliği özel Yük

sek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No. lu okullar, sayfa : 

106 - 107. 
f) İzmir'de bir anonim şirket tarafından 

açılma izni alman Eczacılık özel Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, 21 No. lu okullar, sayfa : 

106 -107. 
ig) izmir'de bir anonim şirket tarafından 

açılma izni alman Diş Hekimliği özel Yüksek 
Okulu. 

Deliller : Ek : 2, 21 No. lu okullar, sayfa : 
106 - 107. 

D) 625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 
aykırı hareketleri : 

Deliller : Ek : 1, sayfa : 11, 19, 20, 31. 

625 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, özel öğ
retim kurumlarına ait bina veya binalar içinde 
aynı kurucuya ait farklı mahiyette ve iki ayrı 
kurucuya ait aynı mahiyette veya farklı ma-
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niyetlerde özel okul bulunamıyacağını hükme 
bağlamış olduğu halde, 

1. Aşağıdaki özel öğretim kurumlarına bu 
hükme aykırı olarak açılış izni vermek sure
tiyle görevini kötüye kullanmıştır : 

a) Ankara ̂ da Yükseliş Mühendislik ve 
Mimarlık özel Yüksek Okulu. 

Deliler : Ek : 2, okul No. 15, sayfa : 86 - 90. 
b) İstanbul'da Güneş Makina Mühendis

liği özel Yüksek Okulu. 
Deliler : Ek : 2, Okul No. 19, sayfa : 101 -102. 
c) Ankaratâa Başkent özel Gazetecilik 

Yüksek Okulu. 
Deliller : Ek : 2, Okul No. 16, sayfa : 91 - 94. 
d. Ankara'da Başkent İktisadi ve Ticari 

İlimler özel Yüksek Okulu. 
Deliler : Ek : 2, Okul No. 17, sayfa : 95 - 98. 
(Not : Bu okulun 9 ncu maddeye aykırı 

durumunu tevile çalışan 15 .. 9 . 1967 tarihli 
raporda imzası bulunan Doç. Dr. Turgut önen'in 
bu okulda öğretim üyesi oluşu dikkat çekicidir. 
Bakınız : Ek : 2, sayfa : 97.) 

2. Bu hükme aykırı olarak açılmış bulunan 
aşağıdaki öğretim kurumnun bu halinin deva
mına göz yummak suretiyle görevini ihmal et
miştir : 

Ankara'da Zafer Mühendislik ve Mimarlık 
özel Yüksek Okulu. 

Deliller : Ek : 2, Okul No. 14, sayfa : 76 - 85. 
E)' 1025 sayılı Kanunun 12 nci maddesine 

aykın hareketleri : 
Deliller : Millî Eğitini Bakanlığının 13 Mart 

1909 gün ve özel 133 sayılı yazılsı. 
625 sayılı Kanunun 12 nci maddesi, kapatıl-

ması gerekli görülen özel okulların, ancak ders 
yılı sonunda kapatılabileceğini ve o yılHri imti-
Ihanlann Bakanlıkça yaptırılacağını hükjne bağ
lamıştır. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın llhami Ertem, 
Cumhuriyet Senatosu özel Yüksek Okulları 
Araşjtırma Raporunun Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda müzakeresi şurasında mâruz 
(kaldığı ağır ithamları hafifletmek maktsadiyle 
istanbul'da CağaloğLu Mühendislik ve Mimar
lık özel Yüksek Okulunu sözü edilen kanun 
hükm'üne aykırı olarak ders yılı içinde kapat
mış, binden fazla öğrenciyi ve velilerini maddi 
ve mânevi zararlara sokmuştur. Halbuki aynı 
okulun hiçbir eksiği olmaidığı gerekçesi ile ikin

ci sınıfının açılmasına 8 . 11 . 1968 gün ve 
420.1-7609 sayılı emirle müsaade etmişti. Ba
kan bu olayda da görevini kötüye kuMianmıştır. 

F) 625 sayılı Kanunun 11 nci maddesine 
aykırı hareketleri : 

625 (sayılı Kanunun 11 nci maddesi ileri 
sınıfları veya devreleri zamanla açmak istiyen 
kurucunun 8 ve 10 ncu maddelerde aranan 
şartları, açılacak her sınıf veya devre için, ögy 
retim yılı başından en az 3 ay önce yerine ge-
tirnıesini hükme bağladığı halde, Millî Eğitim 
Bakanı Sayın llhami Ertem, kurucuların diren
meleri sonucunda, Aralık ayında dahi yeni okul 
veya yeni sınıf açılmasına müsaade ederek gö
revini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Ek : 1, sayfa : 13, Ek : 2, 18 ve 
19 No. lu okullar Sayfa : 99 - 102, 13 No. lu 
Okul Sayfa : 73, Millî Eğitim Bakanlığının 
8 .11 . 1968 gün ve 420.1-7669 siayılı yazısı. 

G) 625 sayılı Kanunun geçici maddesine 
aykın hareketleri : 

625 sayılı Kanunun geçici maddesi, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özel 
öğretim kurumlarının bu kanuna intibak şe
kil, şart ve müddetinin tüzükle belirtileceği 
hükmünü getirmiştir. Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itifcaren altı ay içinde çıkarılma
sı mecburi olan tüzük çıkarılmadığından, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan 
okulların intibak şekli t'esbit edilmemiştir. Bi
naenaleyh bu okulların bitirme imtihanları 
30 Temmuz 1338 tarihli Mekâtibi Hususiye Ta
limatnamesinin 31 nci maddesine göre resmî 
clkullarfda yapılması gerekirken, Millî Eğitim 
Bakanı Sayın llhami Ertem, özel okullarda yap
tırarak görevini kötüye kullanmıştır. 

H) 625 sayılı Kanunun 21 ncd maddesine 
aykırı hareketleri : 
625 sayılı Kanunun 21 nci maddesi, esas göre

vi resmî okullarda olan öğretim elemanlarının 
özel öğretim kurumlarındaki ders saatlerinin. 
resımî okullardaki ders saatlerinin yarısını ge-
çemiyeceğini hükme bağlamıştır. Millî Eğitim 
Bakanı Sayın llhami Ertem bu hükme aykırı 
olarak bâzı öğretim elemanlarının özel okullar
da bu sınırın üstünde ders okutmalarına göz 
yumarak görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Ek : 1, Sayfa : 31, Madde : 6, 
Ek : 2, Okul No. 14, Sayfa : 76 - 85. 
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I) 625 sayılı Kanunun 14 noü maddesine ay
kın hareketi : 

625 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi, öğre
time başlama izninin açılış maksadından baş
ka maksatlarla kullanıldığı teftiş raporu ile 
isabidolduğu takdirde, öğretime başlama izni
nin geri alınmasını âmirdir. 

istanbul'da LCC adı altında faaliyette bu
lunan özel öğretim kurumunun açılış maksadın
dan başka maksatlarla kullanıldığı Müfettiş 
ibrahim özadak'm 4 .12 . 1967 gün ve 420 -
411 sayılı, 24 . 5 . 1968 gün ve 67704 sayılı 
raporları ile sabit olduğu halde, yukardaki 
hükme aykırı olarak öğretime başlama iznini 
geri almamış, bu suretle görevini kötüye kul
lanmıştır. 

Deliller: Millî Eğitim Bakanlığının 29.3.1969 
gün ve özel - 190 sayılı yazısı, Müfettiş ibra
him öızadak'm 4 . 12 . 1967 gün ve 420 - 411 
sayılı 24 . 5 . 1968 gün ve 67704 sayılı rapor
ları. 

J) 625 sayılı Kanunun 15 nci maddesine ay
kırı hareketi : 

625 sayılı Kanunun 15 noi maddesi, kanun, 
tüzük ve yönetmeliklere veya umumi emirlere 
aykırı hareketi veya aykırı harekette ısrarı 
tesbit edilen özel öğretim kurumunun, hare
ketin ağırlık derecesine göre geçici veya sü
rekli olarak kapatılmasını âmirdir. 

istanbul'da LCC adı altında faaliyette bulu
nan özel öğretim kurumu, kanunlara ve umu
mi emirlere itaatsizliği huy haline getirdiği 
ve bu durumunu ısrarla yürüttüğü, bu husus 
raporlarla defalarca tesbit edildiği halde, LCC 
Kurumuna yukardaki kanun hükmünü tatbik 
ettirmemiş, böylece görevini kötüye kullan
mıştır. 

Deliller: Millî Eğitim Bakanlığının 29.3.1969 
gün ve özel - 190 sayılı yazısı. 

;K) 625 sayılı Kanunun 18 nci maddesine 
aykın hareketleri : 

625 sayılı Kanunun 18 nci maddesi, kapa
nan veya kapatılan kurumların, bu durumla
rının Millî Eğitim Bakanlığınca ve ilgili öğre
tim kurumu tarafından bakanlıkça uygun gö
rülecek şekilde ilân edilmesini âmirdir. 

Aşağıdaki kapatma kararlarını bu hükme 
aykırı olarak, ilân ettirmemiş, bu suretle gö
revini kötüye kullanmıştır ye ihmal etmiştir : 

a) istanbul'da Cağaloğlu Mühendislik ve 
Mimarlık özel Yüksek Okulunun geçici olarak 
kapatılması ile ilgili 6 . 1 . 1968 gün ve 420 -
1 - 257 sayılı karar. 

b) istanbul'da LCC isimli özel öğretim ku
rumunun 625 sayılı Kanuna aykın olarak açı
lan, tiyatro, mankenlik, zarafet, resim, deko
rasyon ve popüler müzik bölümlerinin kapa
tılması ile ilgili kararlar. 

Deliller: Millî Eğitim Bakanlığının 29.3.1969 
gün ve özel - 190 sayılı yazısı. 

L) 625 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine 
aykın hareketleri : 

a) 625 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi, 
özel öğretim kurumlarını, ilân ve reklâmlan-
mnm birer örneğini ilgili valiliğe vermeye mec
bur tutmaktadır. 

istanbul'da faaliyette bulunan LCC isimli 
özel öğretim kurumu bu hükme itaatsizlik 
huy haline getirdiği, hattâ İstanbul Valiliğinin 
16 . 12 . 1968 gün ve 77598 sayılı yazısından öğ
renildiğine göre, ilân ve reklâmlarının birer 
suretini istiyen Valiliğe, arşiv tutmadığını bil
dirdiği halde, kurum hakkında kanuni işlem 
yapmamış, bu suretle görevini ihmal etmiştir. 

b) 625 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi, özel 
öğretim kurumlannm, ilân ve reklâmlarında ger
çeğe aykırı beyanlarda bulunamıyacaklarını 
hükme bağlamıştır. 

İstanbul'da bulunan LCC isimli özel öğretim 
Kurumu, 1965 - 1969 öğretim yıllan için yayın
lattığı reklâm broşürlerinde, 6 Aralık 1968 ta
rihli Cumhuriyet, Hürrriyet ve Milliyet gaze
telerinde çıkan LCC başlıklı ilânda, 1 . 9 . 1967 
tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlatılan ilânda, 
Yeni Gazetenin 1 . 2 . 1969 tarihli nüshasında 
yayınlatılan Marat - Sade yine LCC de oynıya-
cak başlıklı ilânda gerçeğe tamamiyle aykın be
yanda bulunduğu halde, bu duruma göz yummuş 
ve bu suretle görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Millî Eğitim Bakanlığının 29.3.1969 
gün ve özel - 190 sayılı yazısı, yukarda sözü 
edilen gazete ilânlan. 

M) 625 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine 
aykın hareketleri : 

625 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi, izin ta
lebi Millî Eğitim Bakanlığınca reddedilen yö
netici ve öğretmenlerin, reddin tebliğ edildiği 
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günden itibaren vazife yapamıyacağını hükme 
bağlamıştır. 

Bu hükme aykırı olarak, 
a) Ankara'da Zafer Mühendislik ve Mimar

lık Özel Yüksek Okulunda dört öğretmenin öğ
retime devam etmelerine göz yummuş, bu Öğre
tim elemanlarının verdiği dersleri ve takdir et
tikleri notları muteber saymış, bu suretle göre
vini kötüye kullanmıştır. 

b) İstanbul Gazetecilik ÖZ8İ Yüksek Okulu 
Müdürüninî durumu Bakanlıkça kanuna aykırı 
bulunmuş, bu husus okula tebliğ edildiği halde 
müdürün işine son verilmemiştir. Millî Eğitim 
Bakanı Sayın ilhami Ertem, bu emri vakiye göz 
yummak suretiyle görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Ek : 1, sayfa : 31, ek : 2 okul No. 
14, sayfa :80, ek : 2, okul No. 13, sayfa : 73. 

N) 788 sayılı Kanunun 8 nci maddesine ay
kırı hareketleri : 

788 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, Devlet me
murlarının özel müesseselerde görev alamıyaca-
ğını hükme bağlamıştır. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın ilhami Ertem bu 
hükme aykırı olarak bâzı Devlet memurlarının 
Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek 
Okulu ile Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık 
özel Yüksek Okulunda görev almalarına izin 
vermek suretiyle görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Ek : 1, sayfa : 12, ek : 2 okul 
No. 14, sayfa : 78 - 85, ek : 2 okul No. 15, say
fa : 87 - 90. 

O) 439 sayılı Kanunun 8 nci maddesine ay
kırı hareketleri : 

439 sayılı Kanunun 8 nci maddesi serbest 
meslek sahiplerine okullarda haftada 12 saatten 
fazla ders verilemiyeceğini âmirdir. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın ilhami Ertem, 
Zafer Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek 
Okulunda bu hükme aykırı davranışlara göz 
yummak suretiyle görevini kötüye kullanmıştır. 

Deliller : Ek : 2, okul No. 14, sayfa : 78 - 85. 

Not : Önergeye 1 nci ek olarak verilen «Cum
huriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma 
Komisyonu raporu» ile, 2 nci ek olarak verilen 
«Araştırmaya tabi tutulan Özel Yüksek okul
lara ait 21 aded okul dosyası» Cumhuriyet Sena
tosunun 9.1. 1969 tarihli 18 nci Birleşimine 

eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Efendim, okunan önergede yer 
yer eke 1 ve ek 2 diye atıf yapılan raporlar 
«Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları 
Araştırma Komisyonu raporu» ile «Araştırmaya 
Tabi Tutulan Özel Yüksek Okullara Ait 21 Aded 
Okul Dosyası» başlığını taşıyan basılı yazılardır. 
Bunlar çok önceden bastırılmış ve üyelerin bil
gisine sunulmuş olduğu cihetle burada yeniden 
okutmuyorum. Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na elbet sunulacaktır. 

Şimdi İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'de, Türkiye Öğretmenler Sendikası 
Kongresine vâki tecavüzlerde, memuriyet mev
kii ve nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle, eski 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında, Anaya
sanın 90 nci maddesi uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesine geçeceğiz : 

Önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantı Başkanlığına 

1. 7 Temmuz 1969 Pazartesi Akşamı Kayse
ri'de Mimar Sinan, Sümer Örnekevfler camilerin
de ve ayrıca imam - hatip okulu ile Türk Kül
tür Derneğinin dışında vukua gelen ve neoldu-
ğu anlaşılamıyan patlamalar olmuştur. Bu pat
lamalar o anda halkı galeyana getirmiştir. Şu 
ana kadar patlıyan cismin dinamit veya bomba 
veya başka bir şey olup olmadığı anlaşılamamış
tır. 

2. Ertesi gün 8 Temmuz Salı günü, o gün 
kongresi yapılmakta olan Türkiye Öğretmenler 
Sendikası mensuplarının olayla ilgili olduğu ha
vası yaratılması sonucunda, kongrenin yapıldığı 
sinemaya hücum edilmiş öğretmenler öldürülme-
ye ve yakılmaya teşebbüs edilmiş bir kısmı kı
yasıya dövülmüş bu arada yaralananlar da ol
muştur. Ancak, ordu birliklerinin müdahalesi 
ile öğretmenlerin hayatı kurtarılabilmiştir. Kon
gre yapılamamıştır. 

3. Tecavüze girişenler bununla da yetinmi-
yerek bâzı binaları tahrilbetmişler ve yakmış
lardır. Yoldan geçenlere de tecavüzde bulun
muşlar, bu arada Ayşe Çelik soyadında bir va
tandaş çırılçıplak soyularak insanlık dışı ve 
utanç verici şekilde tecavüze uğramıştır. 

4. 9 Temmuz günü olayları yazan bâzı ga
zeteler Kayseri'de tehditle sattınlmamıştır. 

5. Olay sırasında Anayasamızın teminatı 
altında bulunan inanç hürriyetine cami dışında 
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veya îmam - Hatip Okulu dışında patlama yap
mak suretiyle tecavüz edildiği gibi din ve dinî 
duygular politikaya âlet edilmek suretiyle lâik
lik ilkesi de ihlâl edilmiştir. 

Gene Anayasamızın teminatı altında bulunan 
can ve mal güvenliğine, toplantı yapma hürri
yetine, ve gazeteleri dağıttırmamak suretiyle 
basın hürriyetine ağır şekilde tecavüz edilmiştir. 

6. Patlamaların 21,45 sıralarında şehir ce
reyanının kesilmesi ile birlikte şehrin çeşitli ke
simlerinde aynı zamanda olması açık bir tertibi 
göstermektedir. Olay akabinde ilk yapılacak iş 
faillerini yakalamak olduğu halde failler bulun
madığı gibi sanık olarak yakalanan 4 kişinin 
valinin özel emri ile serbest bırakıldığı ileri sü
rülmektedir. 

Patlamadan sonra arada tedbir alabilecek 
kadar uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen 
gerekli tedbir alınmamıştır. TÖS toplantısının 
yapıldığı sinamaya ve tahribedilen yerlere te
lefonla tehditler gönderildiği ve bu durum Va
liye önceden bildirildiği halde bu haber verme
nin gerektirdiği ölçüde tedbir alınmamıştır. TÖS 
toplantısının başhyacağı saatlerde Vali, Emni
yet Müdürü, MUH Eğitim Müdürü ve Başsavcı
nın yerlerinde bulunmadığı ileri sürülmekte
dir. 

idarenin ve polisin olaylara tamamen seyir
ci kaldığı ortadadır. Gazete sattırmama sure
tiyle basın hürriyetine tecavüz olayı, sorumlula
rın gözleri önünde cereyan etmiştir. Olaydan ev
vel yapılan ihbarlarda tertip içinde bâzı A. P. 
milletvekillerinin de olduğu bildirilmiştir. Olay
lar bu şartlar altında cereyan etmiştir. 

7. Son Kayseri olayı 24 Temmuz 1968 de 
Konya'da 16 Şubat 1969 da, istanbul'da Tak
sim'de cereyan eden olayların bir benzeridir. 

Tertip Müslümanlığa candan bağlı halkımı
zın din duygularını tahrik ederek Türk toplu
muna aydınlık getiren öğretmen topluluğunu 
Türk halkının gözünden düşürmek suretiyle on
ların aydınlık getirici etkilerinden kurtulmak 
amacını taşımaktadır. Camilerimize, kutsal yer
lerimize din adamlarının yetiştirildiği yerlere 
bomba atılma ve yakınlarında patlamalar yap
ma, kutsal camilerimizi siyasi toplantı, buluşma 
yeri haline getirme A. P. iktidarı devrinde 
«Nefes alışları dahi izlemekte usta» İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan zamanında olmuştur. 

Sükan zamanında emniyet ve asayiş Ordu. 
birlikleri tarafından yerine getirilir hale gelmiş-
tir. 

8. 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu
nun 1 nci maddesi «Memleketin umumi emniyet 
ve asayişi işlerinden Dâhiliye Vekili sorumlu
dur.» hükümü taşır. 

2259 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun, 
2/A fıkrasına göre kanunsuz hareketlerinin iş
lenmesinden evvel önünü almak yani mâni za
bıta polisin vazifesidir. 

Aynı Kanunun 22 nci maddesine göre de içiş
leri Bakanının teşkilâta re'sen emir verme yet
kisi vardır. Hâdiseleri önceden haber almak ve 
önlemek Bakanın görevidir, içişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın sebebiyet verdiği bu olay ilk olay 
değildir, içişleri Bakanı Sükan'ın işbaşına gel
diğinden beri Meclis Baskını, 43 vatandaşımızın 
hayatına mal olan Kayseri - Sivas olayları, Kon
ya olayı, İstanbul Teknik Üniversite olayı, Ga
ziantep olayı, Konya Ereğli'si olayı, istanbul 
Taksim kanlı olayı, gibi vahim olaylar olmuş 
vatandaşlar öldürülmüştür. Karakollar yakıl
mıştır. 

Sonuç : 
Kayseri olayında Anayasanın teminatı altın

da olan lâyıklık, inanç can ve mal güvenliği top
lantı yapma basın hürriyet ve güvenlikleri or
tadan kaldırılmıştır. Bakan olaylardan sorum
ludur. Memuriyet mevki ve nüfuzunu suiistmal 
etmiştir. Türk Ceza Kanununun 228 nci mad
desi gereğince cezalandırılması için Anayasanın. 
90 nci maddesine göre, hakkında Meclis Soruş
turması açılmasını ve yapılacak soruşturma so
nucunda muhakeme edilmek üzere Yüce Diva
na şevkini talebederim. 

10 . 7 .1969 
Reşit Ülker 

İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Bu birleşimde okunan son iki 
önerge ile birlikte gündemde yer alan 12 soruş
turma Hazırlık Komisyonu için gelecek birle
şimde seçim yapılacaktır. 

Gündemde görüşülecek başka bir husus ol
madığı cihetle, Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
Birleşik Toplantısını kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,45 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
1 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 11 . 1969 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Eski Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 ve 
22 nci maddeleri uyarınca eski Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut ile eski Bayındırılk Bakanı Arif 
Hikmet Onat haklarında Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek üzere kurula
cak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/1) 

2. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan (5) 
dosya için kurulacak Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/2) 

.3. __ Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesi 
için yapılan ihale hakkındaki tutum ve fiilleri
nin T. C. K. nun 240 ncı maddesine temas ettiği 
iddiasiyle eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Refet Sezgin hakkında, Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/3) 

4. — Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ge
reğince yapılması gerekli işlemlerde gösterdik
leri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K. 
nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir
diği iddiasiyle, Başbakan, eski Ticaret bakan
ları Ahmet Türkel, Macit Zeren ve Sadık Te
kin Müftüoğlu haklarında, Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku

rulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi (9/4) 

5. — Eski Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm,. Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu hiz
metlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle 
yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanununun 
146 ncı^maddesine uyduğu iddiasiyle, Başbakan 
hakkında, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/5) 

6. — EsM Zonguldak Milletvekili Ekmel Çeti-
ner^in, bir (şahsın Tarsus Bıoya (Sanayii İdare Mec
lisi âızalığma tâyini ve fbilıâıhara »GrİMA İdare Mec
lisi âmâlığına getirilişinde yapılan işlem ve tu
tum] arı T. C K. muin İ240 inci maddesine 'girdiği 
iddiasiyle, leski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut 
ile eski Ticaret (balkanları (Sadık 'Tekin Müftü
oğlu ve Alhim'eit 'Türkel haklarında Anayasanın 
90 ncı ve T. B. (M. M. Birleşik 'Toplantısı' İçitüzü-
ğünün 1İ2 Mci maddeleri igereğince Meclis soruş
turması açılmasınla dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak İSoruşturma Hazırlık Komisyo
nuna Hiy e seçimi (9/6) 

7. — 'Eski Zonjguldak {Milletvekili İEfcnıel Çe
tiner'in, Ticaret ISicili igazıetesi, ithal mıalları fi
yat testeil ve tetkik üıcretleriı, ıtahsis (belgesi tas
dik harcı ve Ticaret Bakanlığında (bâzı personel
le ilgili işlemlerden dolayı BasjbaJkan rve 'eski Ti
caret Balkanı Ahmet Türkel Ihafelanındıa, Anaya
samın '90 ncı ve 'T. B. İM. M. (Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün il'2 nci (maddeleri uyarınca Meclis 
soruşturması 'açılmasına dair lönerigesdni incele
mek üzere kurulacak Soruş/turımâ (Hazırlık Ko
misyonuna üye söçiımü (9/7) 

8 — Eski Adana Milletvekili K'emal flSarı-
ibrahimoğlu'num, hileli tarım ülâçlariyle (müca
dele konusunda, Anayasa ve (kanun hükümlerini 

(Devamı arkada) 



yerine getirmediği iddiasiyle Başbakan .Süley
man Demirci ile eski Ticaret ve Tarım Bakanları 
haklarında Anayasanın 88 nlci maddesi 'gereğin
ce Meclis vsoiL'iışlui'inıia.sı açılmasına dair 'önerge
sini incelemek üzere' kurulacak Soruşturma 
Hazn-bk Komisyonuna üye seçimi (9/8) 

9. —• Eski Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ib rahim uğlıı'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heyeti ve İdare 'Meclisinin ıfeshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmiyerek, 
T. C K. nun 240 inci maddelerini ihlâl ettikleri 
iddiası ile, eski Ticaret Bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında Anaya
sanın 88 ve !90 ncı ımaiddeleri uyarınca bir Mec
lis soıa§turması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi (9/9) 

10. —• İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
memleketi bir iç badireye götürebilecek tertip
lere sebebiyet verdiği idjdiasiyle, eski İçişleri 
Bakanı Faruk: Sükan hakkınidja Anayasanın 90 
ncı mjaddesi uyarınca bir M~eclis sorutturması 
açılmasına dair önergesini iıncelemjek üzere ku
rulacak; Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/10) 

,11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 19 arkadaşının; Özel yüksek 
okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevki ve 
nüfuzunu, suiistimal ve ihmal ettiği iddiasiyle, 

2 — 

eski Millî Eğitim, Bakaını İlhami. Ertem hakkın-
ida, Anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca, bir, 
Meclis soruşturması açılm/asına dair önergesini 
incelemek üzere kurulacak Soruışturmia Hazır
lık Komisyonuna, üye seçimi. (9/11) 

,12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kayseri'de, Türkiye Öğretmenler Sendikası kon
gresine vâki tecavüzlerde, memuriyet mevki ve 
nüfuzunu suiistimal ettiği iddiasiyle, eski İç
işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında, Anayasa
nın 90 ncı maddesi uyarınca bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
'kurujlacak Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi. (9/12) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

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. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
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