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I - GEÇEN TIH 

9/8, <9/9, 9/16 esas sayılı dosyalarla ilgili 
komisyonlardaki 'açık üyeliklere ve, 

9/16 esaJs sayılı dosya ile ilgili Soruşturana 
Komisyonuna üye selimlerinin öncelikle ve bir 
arada yapılmasuna ıdair önerge kabul olunarak 
yapılan seçimler sonunda adayların gösteridik-
leri ktomisyonlara -siöçilmıiş oldukları bildirildi. 

Konya Milletvekilli ibrahim E tem Kılıçoğlu'-
nun elski Başbakan Süleyman Deımirel hakkın
da, Başbakanlığı zamanımdaki kayırma, usul
süzlük, yolisuzlük, nüfuz ticareti, vazifeyi suiis- ! 
tilmal, yakınlarına menfaat telinini, Hazineyi za
rara ısokmak ve yetkilerini kötüye kullanmak 
iddiaları ile Anayasanın '90 mıcı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
uyanınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair ^önergesini inıcelemek üzere kurulacak 
T. B. M. 'M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun 14 biyeden müteşekkil olması, Koımisjyonun 
seçimi tarihinde göreve başlaması ve eski Baş
bakan Süleyman Deimirel'in yazılı görüşünü 
komüsyoa seçimi tarihinden ütibaren lö 'gün için
de bildirmesi kabul olundu. 

Zonguldak eski Millelîivefcili Ekmel Çeıtiner'-
in, Enerji ve Tafbıiî Kaynaklar eski Bakanı Re-
fet Sezgili hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonunun gö
rev süresinin uzatılmasına; 

Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, eski Başbakanı Süleyman Demire!, eski Ti
caret bakandan Ahmet Türkel, ÛYTacit Zeren ve 
Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki lömıerge-
!sini incelemekle tgörevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına; 

Adana etedci Milletvekilli Kelmal İSarıibrahim-
oğk'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Telkin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarınıdaki öner
gesini incelemekle tgörevli Sonıişturma Hazırlık 
Komisyonunun gtörev sürelsinin uzatılmasına; 

ANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İçişleri 
eski Bakanı 'Faruk Sükan hakkındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına; 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı taı, eski Baş
bakan Süleyman Demire! hakkındaki 'önergesini 
incelemekle g'örevli Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinito uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkereleri kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'm, 16 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık 'Kolmisyonu raporunun, T. B. M. M. Ge
nel Kurulunda görüşülebilmesi için ne gilbi ted
birler alındığına dair T. İB. M. M. Birleşik Top
lantısı Başkanından sözlü sorusu, soru sahibi
nin bulunmaması nedeni ile bir defaya mahsus 
olmak üzere; 

İstanbul Milletvekilli Rflfit Ülker'in, T. B. 
M. M. içtüzüğünün Meclis Soruşturma Hazır
lık komisyonlariyle ilgili 14 ncü maddesinin 
5 ve 7 inici fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Karma içtüzük Geçici Komis
yonu raporu, 

Komisyon Başkan veya Sözcüsünün Genel 
Kurulda 'bulunmamaları nedeni ile ertelendi. 

27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı ba
kanlar hakkında evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
Olunan dosyalardan sonuçlanıdırılamryan (5) 
dtosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu (S. Sayısı. : 75) raporu kabul olunarak 
Meclis soruşturması isteminin reddolunduğu 
bildirildi. 

Birleşime saat 18,50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanlvekili Kayseri 

Nur etin Ok Tufan Doğan Avsargil 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

- M -
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenapmar (Tunceli), Şevket Doğan (Kayseri) 
• • — 

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 4 ncü Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — isilm okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır, Sayın sematör ve milletvekil
lerinin isdimlöri okununca yüksek sesle «bura
dayım» âty® bitaJbetmelerimi rica ederim. 

1. — İçel Milletvekili Ceilâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin 30 gün daha uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
İ3J100) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşu 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 9/15 nu
maralı Soruşturma Hazırlik Komisyonu Başka
nından gelen bir yaiiyı takdim ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 
Başkanlığına 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın. eski Baş
bakan hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi 
gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan 9/15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu tetkik ve 
müzakerelerini tamamlıyamamış olup, Komisyo
numuzun 8.1.1972 tarihinde sona erecek olan 
müddetinin yeniden 30 gün daha uzatılması hu
susunda Genel Kurula arzına emirlerinizi saygı 
ile ara ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 9/15 nolu 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Osman Salihoğlu 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SALİHOĞLU (C. S. Sakar
ya üyesi) — Önerge hakkında sez istiyorum 
efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çoğun
luğumuz vardır, müzakereye başlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı buyurun?.. 
CELÂL KARGILI (içel ^Milletvekili) — 

Önergenin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Salihoğlu buyurunuz. 
SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SALİHOĞLU (C. S. Sakar
ya üyesi) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri, eski Başbakan Saym Süleyman 
Demirel hakkında içel Milletvekili Celâl Kar
gılı'nın Devlet Plânlama Dairesinden temin edi
len krediler konusunu incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna bizi görev
lendirdiniz. 

Komisyonumuzun teşkili tarihinden bugünkü 
tarihine kadar aradan uzun bir zaman geçmiş ol
masına rağmen, maalesef huzurunuzda bir husu
su tescil etmek zaruretini duydum : 

Komisyonlar, malûmuâliniz partilerin kuv
vetleri oranında üyelerden teşkil edilmekte
dir. Komisyonumuzun üyelerinin 22 . 12 . 1971 
tarihine kadar yaptığı 23 toplantı davetine rağ
men, partilerce seçilen üyelerin bâzıları bu 23 
toplantının hiç birisine maalesef gelme vaziye
tini göstermemiştir. Kendilerine gönderdiğimiz 
davetiyeye zamimeten, şifahi olarak, başkan sı
fatı ile, ısrarlı davetime rağmen icabet etmemiş-
ler di?. 

Komisyon, bütün bunlara rağmen çalışmaları
na devam etmiş, bütün ihzaratını tamamlamış, 
fakat işin nezaketi bakımından rapor tanzimi 
cihetine girememiştir. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Arzu edildiği takdirde - huzurunuza çizelge 
ile geldim - kimlerin gelmediğini okuyarak za
bıtlara geçirmek zaruretini duyuyorum. (A. P. 
sıralarından « oku, oku» sesleri.) Çünkü, vazife 
duygusunun, vazife şuurunun, bu kadar nazik 
bir meselede, gösterilmemesi elbette ki izahtan 
varestedir. 

Cetveli huzurunuzda takdim ediyorum : 
Komisyonumuzun teşkili İ.71970 tarihinde 

yapılan 16 ncı birleşik toplantıda ve 230 karar sa
yısı ile olmuştur. O zaman, Komisyon 8 üyeden 
teşkil edilmiş idi. Bilâhara adedin 10 a çıkarıl
ması karardır olmuş, 22 . 7 . 1970 te 19 nou 
Birleşimde bu adet 10 a, daha sonra, 6.1.1971 de 
14 e çıkmıştır. Seçilen arkadaşlarımız, dediğim 
gibi, tabiî partilerin kuvvetleri oranındadır. 

Yalnız burada bir hususu söylemek lâzımdır; 
Komisyonumuza seçilen üyelerden Erol Yılmaz 
Akçal ve Eıfkı Danışman arkalaşlarımız, oku
yacağım devam çizelgesi gösteriyor, devam et
mişler ama, Bakan olduktan sonra tabiatiyle bu 
vazifeden çekilmişlerdir. 

Abdurrahman Güler arkadaşımız en son se
çilmiştir, ondan sonra iki toplantı yapılmıştır, 
ikisine de gelmiştir. 

Eıfkı Danışman, demin söylediğim gibi, hep
sine gelmiştir. 

İsa Bingöl, yapılan 22 toplantmm 17 sins gel
miştir. 

Hamdi Hamamcıoğiu, 22 toplantmm 7 sine 
gelmiştir. 

İsmail Yetiş, 22 toplantmm 14 üne gelmiştir. 
Kemal Yılmaz sonradan Komisyonumuza se

çilmiştir. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Hangi Ke
mal Yılmaz? Lütfen tasrih edin. 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SALîHOĞLU (Devamla) — 
Adalet Partisinden, Ankara Milletvekili Mustafa 
Kemal Yılmaz... 

Yusuf Ziya Yağcı (O. H. P.), hiç bir toplan
tıya gelmemiştir. 

Nuri Demirel, Nafiz Ergeneîi'nin istifasından 
sonra seçilmiş, iki toplantı hariç, sekiz defa gel
miştir. 

Fikret Güııdoğan (C. lî. P.), hiçbir toplan
tıya gelmemiştir. 

5 . 1 . 1972 O : î 

Nazif Çağatay, bir defa toplantı-ya gelmişti 
istifa etti, yerine Biliri Soydan seçildi, ondan 
sonra yapılan 18 toplant ın 2 sine gelmiştir. 

Şevket Akyürek, altı toplantıya, Mustafa 
Kaftan (ö. H. P.) yalnız bir toplantıya gelmiş
tir. 

Erol Yılmaz Akçal'dan inhilâl eden yere Ke
mal Kaya seçilmiş, ikisi hariç, bütün toplantıla
ra gelmiştir. 

Arkadaşlar, durum. bu. Yukarıda dosya ha
zırdır. Ben arkadaşlarımdan, huzurunuzda ri
ca ediyorum - ki, bu vasiyette biz de bırakmak 
zorunda kalacağız - dosyayı tetkik etsinler. Tet
kik için kendilerinden rica ediyorum; sekretere 
soruyorum, hiç kimse tetkik etmemiş. Her şey 
hazırlanmıştır, artık alınacak hiçbir malûmat ve 
başvurulacak kaynak kalmamıştır, bütün gereği 
yapılmıştır. Ancak, vasiyetin nezaketi ve mu
halif olan arkadaşlarımın iştirakini sağlama 
bakımından .beklemekteyim;. 

Komisyon Başkam olarak, Yüksek .Heyetini
ze niyabeten yaptığımız görevin bugünkü duru
munu huzurunuza bu şekilde arz etmeyi vazife 
bildim. 

Saygılar sunanın efendim. 
BÂŞEİiî-7 — Aynı zamanda bu Komisyonun 

süresinin usatiîmasım istiyorsunuz.. 
Buyurun Sayın Kargılı. 
CELÂL KARGILI (içel MilletveM) — 8a». 

yi'n Başkam, Türkiye Büyiük Millet Mflclüdiniip; 
ısıajyın -üyeleri 

Biraz emele üDgill Soruişlturma Hazırlık Koım&s-
yoniu dosyası ille birleşik bir konuda konuişiaaı 
Komisyon Başkanı (Sayın Osnian Salhoğlfu, bu 
(klamii(yo(nun göre^iniın! ıbdr ;ay daha uzatıhniaîsı 
lömıerİsliinide Ibullınudaeın tıanaıfsız ve ıdbjefetitf gıö-
rüşleıriijnli, Ikoanfeyionun çalıışmıa sıünesiniim uzaM-
Maisı njeıdieındaKe Ibağlıryairiaik, huzurlarınım geltftr-
mıilş bulunimıaktıaJdıır. 

Değerli ajrkaldaşlatalmtL bumidan aylarca öm-
ce bu ikamüsıyoıııuaı çja!liışm(a ısıürösindn. uızaMmıası 
ıkomulsumıda ,bdr toeisiaJdüf elsetfi olarak ıbu feomis-
jyonlda bulunup /da hailen Biaikaın mievMiimi dol-
dunaai! UHaşlturmıa Balkanı iSayıaı Rıfkı Damışaniaın 
tartafıımdaın burayla blir ömed geıtıirilmiişkeoı todlze 
Ckorauşmıa talkla verlmfeanıeisîtaldeın dolağa, (keradd 
^arüşlerind belümtımesümldenı sonnia komisyiom, gö
revindin bâr ıay dalha uzatdımalsiin'a oylarınızla 
karar vedlnıiş bıulunnıiaîktla idiniz. 
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Ne garip bir tesadüftür ki, bMim, eski 
Bıaşfoalkan Sayın Süleyman Demire! hakkımda, 
glörövinıi ihınıaiiıden Görürü önerdiğimiz Meclis 
Sokuşturması talebi ile kurulan Soruşturma Ko
misyonu üyelerinden üki tanasi Türkiye Cum-
huariyetiinm Bakama seçilmiş bulunmaktadır ve 
bu her iki üyenin Bakan seçilmesinden dolayı 
bu komisyona yeniden üye seçilmesi için uzaM-
ımıa kararları huzuriarımıza getirilmiş ve talep-
ler bir karara bağlanmış bulunmaktadır, Genel 
Kumulda. 

Muhterem larkadaşiiariim, bundan bir müddet 
önce komisyonun görevimin Tbdir ay daha uzatıl-
ımialsıını löıneren şimdiki Ulaştırma Bakamı, o za
manki Komisyon Sözcüsü Sayın Rıfkı Danış-
mian bu konu hakkımlda bizim delillerimizi iste
miş lOİmıaisıiDa rağmen, bu delilleri komisyona 
veasmeldiğiimiiz yollu serzenişlte bulunarak görev 
uiza'tıllma talebimde bulunmuştu. 

Ne garip itecelilidür ki, Niğde Milletvekilli 
ISayın Naci Çerezci'nin, bilemediğimiz sebep
lerden dolayı Komisyon Başkanlığından isltlifa 
eltimesi ve yine bu komisyon üyelerimden İMBIL-
nıiîn M birisi başkan namızeıdi idi, Bakan seçil
meleri bizim dikkaitlilmliızi çekin gelişimler ol-
anuştur. 

Yalnız, Sayın Rıfkı Damaşıman'ın, teşekkül 
eltmiş komisyonun bilâhara teşekkülünü kay-
ibetımiiş vaziyette iken bize burada, «deMleriınliızi 
geltiriın.» delmesine rağmen, yanii, başkanı ilsıtiıfa 
eltmiş ve yenisi seçilmemiş bir durumda iken 
Ibemdem bu delilleri talebetoıesliane rağmen o gün
kü komuşmıaisıınia usul baklanından oevap veremıe-
yilşimiz ve bugünkü uzatılana kararı karşısında 
konuşma hakkına sahibolmamız muvacehesinde 
iladır hususu beüritmiek istiyorum: 

Devtelt Hânliama Teşkilâtı, elbeltteki Türk 
Milletinin çağdaş uygarlık seviyesine kavuşınua-
sında en eitken unsurlardan biridir. Biz, ko
misyon faaliyetine başlayıp teşekkül ettiği an, 
yand, Komisyon Başkanlık Divanımın seçümıesi 
ve göreve başlaimaisının hemen arefesinde İhın 
mlüesıseısieniin ve Türk Milletinim, Türk Devleti-
rniün tam 13 milyar lirasının nasıl hoyratça ve 
Isiorumisuızoa ve niasıl murakabeısiizce harcandığı-
rnün delillerimi Komisyon Başkanlığına tevdi et
miş (bulumımiaktayız. 

Biraz evvel Sayın Komisyon Başkanı, sıüre-
<nim bir ay daha uzataillmıaJsı talebinde bulunur

ken dosyanom tamamen tekemmül eltmiş olduğu
nu belirtirken, saflaşmalara gelmiyem üyeleri de 
ad ad ve kaç gün gelmediklerimi .birada açık
larken nasıl olur da dosyanın tamamen tekem
mül elismiış olduğunu ihuzurllarımmzıda ifade eder? 
Nereye dayanarak?.. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— İçtüzüğe dayanarak! 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — Se
nin dünyadan haberim yok dostum-, (bu işlerfip 
nasıl yapıflldığuiii büm%ıoılsum, komülsyon nıaisal 
çailaşıır bilmiyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyim, rica ede
rim, 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Benim dün
yadan; haberim olmasiayıdı bu kadar melseüıeilleırii 
araştırı yölariyle Genel Kuruflum huzuruna ge
tirme cüreltümi bulalmıazdım. Ama ben, «dümyja-
dan haberin yok» dümllesi içerisinde dünyayı 
kapsayan miesieüeleri öribbaö .etmek istdyem dı
şarıdan karışımlları da saygıyla karşılıylacalk 
kadar saygılı bir imisiamiım. 

Sayın Başkanımı, buraya komisyon giorey 
ısürelsdmin bir a'y daha uızaltılimıası ttaOletbü̂ le gıeîi-
nirken, bir yandan! da dosyamın tamlamien tdkeam-
ımlül leltmliş olduğunu belirlteırek, ayrıca üyeüterürıl 
komisyomıa kaltılmaımalarımıı şikâyet yolu bil
diriyorlar. Komisyon kananlarımla dayamam
dan, «bu komisyonda görüşülecek başka nnese-
Obe yoktur, baişka araştırılacak kaymak yoktur, 
Ibaşka karlar verüJeceık ve çalışılacak bir husuis 
da kalmamıştır, sadece buyursunlar bir kara
ra bağlayaflim, bu işi n/eltioelemdireiliiim. ve hu-
zurlaınnıııaa geltirelim.» delmlek bir çeüiişkii yarfalt-
imialktaldiir. Kemdi ®erzen%lieriyle bir çelişlki ya-
ratoıaiktaidır. 

BAŞKAN — Sayımı Kargılı, burada biraz ev
vel konuşan hattilp böyle bir beyamlda bulum-
miadı. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Zabıtları 
geitMelülm efendim. 

BAŞKAN — Zaibitlara lüzum yok, ben Baş
kan olarak tokibddiyomıım, «Teşrif etsinflleir, 
komliısyon toplamısın, komİ'syom mlüzakere elt
isin, bu meseleleri t/eltlkik etsinler, sekreltjerlel 
konuşjtum, hiç /bir üye dosyayı incelemek lût-
fuııldıa buHunmıaldı.» ıdediHer ve devamsaızMötiamı 
şikâyet ektiler. Buyurum. 
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CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayını 
Başkasın uyarısına sonsuz saygı ve dikkatle 
karşılık verebilmek için zabıltlanın getiıttilmesini 
İstirham edijyorum* Benim ısöyledMerim dışın
da... 

ıBAŞKAN — PleM efendim, buyurun, buyu-
tnun. Komisyon Başkanının burada beyan et
tiği husus, komisyonun normal, intizamlı çalı
şarak Ibu meseleyi halle matuf gayretltıe bulu
nulmasını tıemindiır. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Bunu bİMirmekle Sa
yın Komisyon Başkam şu hususu da ortaya 
koymuştur ki, zaJbıtlaırda mevcuttur, «Zaten 
komisyon görevini yapmıştır, arkadaşlara ri
ca ediyorum, arattırılacak bir konu kalma-
mışjtır, deliller nııevıoutltur vıe i§ bitmiştir,» şıek-
llnde beyanda bulunınuşlardır. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, sözünüzü kes
tiğim algin özür dilerim, aslında bir komisyon 
mesaisini yapıacıaik durumda olsa süre uzatımı 
hakkımlda (talepte bulunamaz. 

CELÂL KARGIM (Devamla) — Sayın 
Başkanım* ben de temas efttiğiniz bu çelişkiyi 
oltaya koymak için ısıöz almış bulunuyorum, ön
celikle. Sayın Biaşkamn uyarısı bir gerçektir 
ianııa zajblifclar da vardır. Ayrıca Sayın Komis
yon Başkanımın uyarısı da bür gerçektir, bendim 
konuşmalarım da zabıtlara geçmektedir. 

Değerli arkaJdaşlarım, milletin parasını en 
plânlı şekilde harcaması gereken bu müessese, 
Türk MHeitimün 13 nılilîyar İrasının, bemdem is
tenen delillere dayanarak ve bizzat Devlet Plân
lama Teşjkilâtının ya|yınlarından yararllanaralk, 
Teşkilâtım en yetkili kiperimitn verdikleri de
Uere dayamamak, beyanlarına dayanarak ve 
kendi lağımdan değil, Devlet Plânlama Teş-
kifliâtınıın yayınlarındaki rakamlara dayanarak, 
lonları dille getirerek, nasıl hibe edildiğimi, na
sıl sorumsuzca vıe mumakaJbesüzoe harcandığını 
(komfilsyona sunmuş bulunuyorum. 

NlaJsıl olur da, soruşturma açılmasını öner
diğim, bu müessesenin tek sorumlusu ve mu-
ralkaibesinde yeltkili ttfld Barbakan Sayın Sü
leyman Demirelln ıgörevattıi iyiye kullanmıamaı-
ısımıdan dolayı suçlu olduğunu iddia dttliğim ıbu 
Ikonuda, nasıl olur da Komilsyon Başkanı bura
ya gelir, «Bu mesele baiolmusjtur, bu mese
le tamamen konuşulmuştur.» şeklinde bir /be-

yanda bulunur? Biraz sonra zabitten çıkarlta-
cağum, bu mahiyette görüşerek «sadece sayın 
üyeler (buyursunlar, bu işi bir karara bağlıya
lım. Zaiten bu mesele üzerinde her şey bitmiş
tir.» Şeklinde bir konuşma yapmıştır. 

Şimdi sökerimi bağhyorum. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale Mülelt-

velkil) — Mugalâta yapıyorsun, öyle söyle
medi. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Cumhuriyet SenlaJfto-
ısu istanbul üyesi) — Bunları dinlemek zorun
da imayız? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim ısüzi alâkadar etmez. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Cumhuriyet Sena-
ıtoısu istanbul tîyesi) — Dinlemek mecburiye
tinde miyiz? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, oturdu-
ğıunuz yerden müdahale etmeyiniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın 
Başkam, ısözleırimi bağlıyorum. 

Sayın Başkanın tarafsız uyarısı ve tutumu
na sonsuz teşekkürlerimi büldiriyorum. 

Bugün Tlürki(ye1de ekonomik bir meselenin 
üzerine eil konulması gerekmektedir. Komisyon 
çalışmaları çok ıgarip bilr gelişim içerisinde ce
reyan leltmiştiir. Komisyon Başkanının nedeni 
iktifa ettiğimi bilelm'ijyoruz. Komisyon üyelerin-
den Skilsinin bakan olmasının, hangi nedene da
yandığını, -tesadüfe mıi yoksa başka bir nefdê  
ne imli dayandığımı biletmiyoruz. Ben, fkffişd or
saya koymuyorum. Bakamı Sayın Nihat Etritm 
seçmiştir veya başkası ıseçmiştir, ben bunla
rı konuşmuyorum. 

Bunlardan dolayı ve başka nedenlıerden do
layı Komisyon; aylar, yıllar geçmesine rağmen 
'görevini tamaımllıyamamışltır. Buna rağimen bir 
tay dalha yeltlki istemesini ben olumlu karşılamı
yorum. Bunu, Türkijye'nin içerisinde budumı-
ıduğu bunalımların çözümlü yönünden olumlu 
bulmuyorum. 

Eğer bizim iddilalarımılz yanlış, haitalı veya 
kaisıtlı ise, komisyon raporu burada görüşül
düğünde ortaya koyduklarımı ispatt edemedi-
ğim an, bilz huzurunuzu fuzuli olarak işgal ©t-
tiğimlilzin teessüründen dolayı özür idilliyerek 
hatamızı kabul etmek olgunluğuna isaMp insan-
laırdaraız. 

Ama yılar (süren, böylesine önemi! ve Tür
kiye'nin 13 milyarım plânsız, programsız, so-
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rumısuz ve mwakalbefsiz bir şeMİde haaxaauııası-
nıa gıömülümıüız razı olmuyor. Burada sorumlu 
bıulunian kimselerin cezalannın parlömaater re
jim âçeriısinde verilmesi gerelkayıorsa, cezialaranoıi 
(biraını evvel vertilmeslinöaı demokratik gelişini 
mlilz yönünden sayıısaiz yararlar vardır. Bu inanç 
Sçonıdıe bulunduğumdan bu ıSayum Komisyon Baş
kacamın uzaltimıa talebinin reddeıdilniıesM isttir-
hiam eder, (reyleriimlM bu yolda kulainımiamıızı say-
gilatrBimia rica ederim. 

Yüce Meclise saygalllarıımı sumıamn. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayım Saüıilhoğlu. 
SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SALİHOĞLU (Cumhuriyet 
Senatosu Sakarya üyesi) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarını; 

Benden evvel konuşan önerge sahibi Celâl 
Karigılı, o kadar tahrif edici bir konuşma 
yapmıştır ki, hiç istemediğim halde huzurunu
zu bir defa daha işgal etmek mecburiyetinde 
kaldım. 

Eevvelâ, Başkanı bulunduğum komisyonu
muz 13,5 milyar liralık suiistimal diye bir öner
geye sahip değildir. 

CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — Ya
lan. 

SORUŞTURMA HAZIRLIK (KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN ISALİHOĞLU (Devamla) — 
Bizim komisyonumuz, «400 milyon liralık para
mın usulsüz verildiği» şeklinde bir 'önerce ile 
çalışmaya başlamıştır. Bunu ilk defa duyuyo
rum bu, hilafı hakikattir. 

İkinci konu, komisyonların nasıl çalışaca
ğı içtüzüMerimizde mevcuttur. Ben, «falan üye, 
falan üye, falan üye, devam etmiyor.» dediy
sem, ekseriyet olmadan her hangi bir yürütmeye 
girdik mamasını tazammun eder mi, arkadaşla
rım?. 

Benim hassasiyetle üzerinde durduğum me
sele şudur; şu kubbenin altında, vicdan ve 
iz'anların hâkim olması icabeden bu yerde, - bü
tün muhalif, muvafık arkadaşlar bilirler, bu ko
nularda çok hassas davranırım - bir rapor, usul1 

bakımından, meydana getirmek mümkünken, 
mulhalefette bulunan arkadaşlarımızdan da, hiç 
değilse, ekseriyetinin bulunmasını arzulamak 
suç mudur? (Ben, bunu istiyorum. 

Ne yapacaktık, o 'zaman? Bütün milletvekili 
ve senatör arkadaşlarıma sorarım 1,5 seınıeye ya

kın bir zamanda %u komisyon hiçbir şey yap
mamış vaziyette ise, ne yapar bu komisyonlar, 
nedir buradaki görevimiz? Elbette çalişacaktır. 
Çalışan arkadaşlar, bu işin usulüne göre yürü
mesine gayret edecektir. 

Celâl Kargılı'ya üç defa yazı yazmışız, hiç
birisine cevap vermemiştir. En soın, bir üıafta 
evvel komisyona getirip bir yazı bıraktı. Bu, 
önerge ile hiçbir alakası olmıyan ayrı konular
dan bahsediyordu. Bizim, Tüzük gereğince, on
lara bakma yetkimiz, - sizler tarafından salâ
hiyet verilmemiş olduğuna göre - zaten mümkün 
değildir'. 

Böyle demagoji yollan ile, çeşitli kesimler
le, defaatle bu milletin kürsüsüne çıkıp tahri
fat yaparak şajhısları çürîiıttrneyi, silelim, kal
dıralım. Çünkü bulgun falancaya olan bu iş ya
rın bir başkasına olur. Burada tamamen bir 
kaza orlganı gibi çalışmak zarureti vardır, ar
kadaşlar. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim? 
CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — Sa

yın Başkan, da'ha komisyon kararını vermeden 
Komisyon Başkanı, mufassal olarak komisyon 
kararını burada beyan etmiştir. (Gürültüler) 

Bu kamuda, her hangi bir şekilde, komisyon
dan karar çıkmadan Komisyon Başkanı burada 
taraflılığını ortaya koyarak beyanda bulundu. 

Delilleri ile birlikte, tutum ve davranışları 
dölayıısıyle hakkında soruşturma açılmasını is
tediğim şahsı korur şekilde, onun aleyhinde 
hiçbir şekilde karar verilemiyeceğ.lnıi Komıiöyon 
Başkanı beyan etmiştir. Bu beyanları zabıtlara 
göçmiştir. 

Sayın Komisyon Başkanı, bu tutumundan 
dolayı Soruşturma Hazırlık Komisyonundan is
tifa etmesi gerekir, bu bir. 

ikincisi, naisıl komisyon... 
BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, henüz size 

Söz vermedim, dinliyorum. Siz mütalâada bulun
mak istiyorsanız, benden söz istemeniz gerekir. 
Meösleniin esasına giremezsiniz. Size ancak ko
misyon olarak; «önerge sahibi Celâl Karigılı'ya 
üç defa yazı yazılmıştır, hiçbirisini...» 

CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — 
Yanlıştır. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
«...hiçbirisine cevap verilmemiştir.» dendi. 

Bunu kendiniz için bir isnat kabul ediyorsanız, 
münhasıran bu nlokta üzerinde, üç defa yası ya
zılıp yazılmadığı ve bu üç defa yazı yazılmışsa 
hanigillerine cevap verdiğinizi lütfen tavzılh edi
nciz, beyan buyurunuz. 

(CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — is
nat varıdır, yanlıştır, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Yerinizden, kısaca olarak bu
yurunuz, yalnız bu nokta üzerinde. 

CELÂL KARGILI (İçel Milletvekili) — 
Başüstüne efendim. Kürsüden ifade edeyim, 

BAŞKAN — Bu nokta üzerinde, kısa oüdu-
ğu içim lüzum yok, yerinizden ifade buyurun. 

ÖELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — Sa
yın Başkam; ben, Komisyon Başkanı... 

D. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Zabıt
lara geçmiyor, kürsüden konuşsun. (D. P. sıra
larından «kulaklarımızı ağrıtıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Zapta geçer efendim. («Kürsü-

die konuşsun» sesleri) 
Nedir efendim, nedir bu hal? Rica ederim. 

Başkanlığa hitaben bir arkadaşımız konuşuyor, 
müsaade buyurun görüşmemizi biraz teati ede
lim. 

CELÂL KARGILI (içel Milletvekilli) — Sa
yın Komisyon Başkanının belirttiği şekilde, Ko
misyon Başkanlığı bana, zabıtlarla birlikte, üç 
defa, «delilleri ispat et, cevap ver» diye yazı ya
zıp benıhn üç defa cevap vermediğimi ispat eder
se Türk Millleıfciniim huzurunda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin huzurunda ifade ediyorum M, 
milletvekilliğinden istifa edeceğim. (A. P. sıra
larından «etmezsin, etmezsin» sesleri) 

Üç defa bana yazı yazılmış, ben bunları te
bellüğ etmiş ve bunlara ben cevap vermemdşsem, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda 
milletvekilliğinden istifa edeceğime s'öz veriyo
rum. Eğer ispat ederlerse, bu andan itibaren 
istifa ettiğimi kabul ediyorum. 

'Sayın Komisyon Başkanının tarafsız olma
sı... 

BAŞKAN — Peki ef endim. Şimdi, o tarafına 
gelmeyin, o, başka bir iddia. Onun üzerinde tar
tışmayı daJba sonra yaparsınız. 

Şimdi usulen yapılan bu müzakerede, bu id
dianın burada görüşülmesi mümkün değil. 

ıSaym Salhoğlu, «Komisyon olarak üç defa 
yazı yazdım, hiçbirisinle cevap verilmedi, en son 
yazdığımız yazıya cevap verildi» dediniz. Bunu, 
hatip bir isnadolarak kabul etti ve tavzüihan be
yanda bulundu. «Bana komisyondan bu şekli ile 
müteaddit defalar yazı yazılması mümkün de
ğildir.» dediiı. Bunun hakkında bir diyeceğiniz 
var mı efendim? 

(SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SALİHOĞLU (Cumhuriyet 
Senatosu Sakarya üyesi) — Sayın Başkan; ilk 
defa Sayın Naci Çerezci Başkanımızdı, o yaz
mıştı. Onun ayrılışından sonra, ikinci defa, Er
zurum Milletvekili Rıfkı Danışman yazmıştı. 
Üçüncüsünü de şahsan ben yazdım, şahidi be-
nöm. (A. P. sıralarından «istifa et» sesleri) 
Ülçüncüslü benim rliıcam üzerine oldu. 

İBAŞKAN — Rica ederim, arkadaşlarım. Mec
lise hitab ediyorum, rica ederim. 

ıSaym Kargılı, Komisyon Başkanı bu beyan
da teyiden durdu ve daha önce Komisyon Baş
kanı Sayın Naci Çerezci iken bir yazı yazıldı
ğını, buna cevap alınmadığını. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Cumhuriyet Senato
su istanbul Üyesi) — Döner, sonra istifa etmiez. 

(BıAŞKAiN — Bclr dlaflaüka êfendimi. 
İMınöl defa !Sayıln Rıfkı Damiışlmıaiîii Komis

yon Başlkanı 'ilken bir yazı yazıldığını, onla da 
cevap verlümeidiğiinli idldüa ettiler. Bumun hakkın
da Ibeyataidia touflluaıiaca/k imasınız? 

OELÂL KARGILI (içel MiilstVekü) — Bu-
liTJiiiaoağıım; ispat etsûnileır, ılısıtif a dilekçem hazır. 

BAŞKAN — Yatez fouma •m'ulıılhıaısır konugıa-
cakıs'inoız, Bajkanîiikîa ayrı bir tiaırtıgmia çıkatmna-
yınıız ve Msisüsi ıgüıç ıdiulruıma bıraiklmlayinız. 

Buyurunuz, 

OELÂL KARGILI (iç£İ MiîCıdSvcDffiffliı) — Tür
küye (Bıüjyliük Milliet Meclisimin Slaıyın Başkamı ve 
ısayin üyeleri; 

Y ü r ö e n söyllfâyaram ki, beni hangi itham 
aüıtamıdıa ibutadurursıa büluinduırsun, şu aındla Biaş-
kanılıık görevinde bulunan ıSayıln Bıaşklanıın pıar-
liömıaırJüeır rejim içerisinde tarafsıiz davranışı, be-
müaı 'SJyiasii hayatımda [gördüğüm ve saygı duy
duğum .en .büyük hardk>etîe<rdıeın biri olmuştuır-
Burada deimıofcrlaibik rejfinı lifgedsCInde geır&fkçe-
lerioı meydana çiuiiıırılnııaGi ide •bur insanum parCo-
mıanteır kJayatoa son verilmesi mevzımîfbaKGffâr. 
Paîîlöımjaiîîitier hayatamla ısom veırilinlesi1 needllnde 
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fmsat veroîissi' yömü'ndem Sayım Baişkamı /sdyasi 
hayaltumım em değenll hâtırası darak sıaiklıı-
yacıağiiiîi. 

Ama Sayın Başkan, şu paıriliömlamıter rejim 
penisimde insanların parliömanıter rejime ne ka
dar iaaygaih olduklarımın deîiIlerimCm ıteısbft «dlıl-
meöilne fursialt verilirse, kemıdiierimim ha davranışı
ma çolk daha saygılı olacağımı bHdMyonum. 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Blüıbün meşede, usutün buraldia 

hâlkiım olması. 
OELÂL KARGILI (Bevaımaa) — Taibiî. 
Bıama bu koımillsyomla ıMigi'lü Nuri Çeneızci za-

(mlalnımJdJa.-. 
BAŞKAN — Naci Çerezci. 
OELÂL KARGILI (Bekamla) — Naci Çe

rezci zamanımda; o zamanki, Komliısyon Başkanı 
Niğde Milletvekili Naci Çerezci tarafından Mır 
*eW%alt gelmiteiillır. 

SABRİ KESKİN (IKaıstamomu İVDiletiveikiM) 
— »Oldu bir. 

(BAŞKAN — Rica edlarûm, m'iMahlals etmeyim. 
Meselleydi boş yere alevlendiriyordunuz. 

Sayın Kargıttı, devanı buyurun. 
OELÂL KARGILI, (BeVamla) — Benim 

^özlenim aa)bıltû!arlda'dıa\ 
Bana bu tebl'iğâtun gıeCımissimıdem kısa bar müd

det sonna basımda KoımÜteyon Başkanı Sayın . 
Naci ÇeıreEcfnlim Komisyon Başkanlığımdan £fs~ 
<tifa löSJtıiğli haşeremi duymuşumdur. Bunu duy
duktan sanma, Komliıstyomda bulunan açık üyeEk 
için sseıgülm yapılacağıma daiiır gündemde yer ve-
nMiğiilnliı ıgönmüşümldür. 

Beğendi laırkadiaşlamun, ' Kornişon Başkamı liıs-
tifla etmiş ve omdan ısıonıra üye ©sçilmıedem, ıko-
mıüsyom görevine Ibaşüamıadan, bu komisyonda 
Başkan ve üyeleri 'ttaım teşekkül eteneden ve ça-
Hüşımla ısiblbeımti! beli o'îmlaıdan, eski Komiöyom 
Balkanı Naöi Çenezei'min isteği! :i,1e cevap ver-
miiş olmam, kamıilsyomiun faaliyetleri yönlün
den eksik ve hatalı olacaktı. (A- P. sıralaırım-
ıdam gürültüler.) 

'BAŞKAN — Rieia edljyorum arkaldarpar, ko
nuşunla iımkâınamı bahşadim. 

OELÂL KARGILI (Defamla) — Ve Komis-
yomıum Başkan ve 'gaıluşmıa .statüsü be© olduik-
ıson sonra 'ben, - Eıraurum Milletvekilli (Sayem Rıf-
Ikı Bamışmiam o komisyonun sözcüsü bulun
duğu şurada ve burada konuştuğu an - ömerigemt-

de okumam yolsuzlukları ıtesbit eıtlmek iJgüJn ko
misyona başvurdum, ömeırgeımde btahseıttlğiım 
«şdimıdiilk 400 ımiliyom llinalık proje yofflsuzluğtuaıu!» 
ıteslbit etltigimi ontaya koydum. Amıa «bu konu
da daha ne biliyorsun» dedikleri zaman, 13 
aafllyiar Ilüriahk müHet paraısmıın hibe edM'iğimıi 
BavHısit Pülânılama TdkEHâtı kaynaMlarındıan çıkar-
dığııma ve komisyoma havale etitiilğimii ilf aide elt-
*îm. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, demek ki, Sayın 
Naöi Çerezci tarafımdan zatıâüimiize yazıfllan yazı 
üızerümıe, daiha ısonna ıSayın Ç^erezci'nin Ktoımlijs-
yon Bıakamüığındamı istifa e*tliğini hesabıa kata-
Tiak ceviaip vermeidiniz, Sonna Sayın Rıfkı Ba-
mlman Komilisyon Başkanı oldu size yazı Be fbil-
dlırdi, iomun d'a dstülfa... 

OELÂL KARGILI (Belvamila) — Hayır efenu 
dim, astla bBdiırmeldü Ibaına yazı fflie. 

BAŞKAN — Pdkli efendim, Ibuyuırun. 
OELÂL KARGILI (Bevaımla) — Şürndİ söy-

liiyofrum, geJtMyoırum. Saym Komisyon Başkanı, 
burada tıaırafsııaliğını fjân etmdış ve Ko,nufeyon 
üyelerinıün,, 

BAŞKAN — Sayım Kargılı, pazarlığımız öyle 
değiMi ©aJkm şiımidli biır §iay söyliiyc-yim, Heır-
şeylin yer1!, yordamı ve snırlası vandıır. İleride Ko-
cm%yon raporumu haızurGlaıdığı ızamian, bu konuya 
'tiaaîHûık ieldanı beyanilarımıızı yapmıak ilmkânıma aa-
ıten (kavuşacaksılniE. ŞıiıırJdi konuştuğumuz şey, as
lımda fevkalâde hayalt kazanmlası gerekem ib»lr 
şey değil. Bir Kamdısyıoıı normal ımiesaiitsini ıza-
'mlaınomda yapamamış, bu sebepOle bir ay diaha 
isiiitre uzatıma Komliısyom Başkana tiaırafından ıba-
le'badlmiış. !Bu nolktiaya taalûk ©derken konuş
malar, size ibliir isnat vâki olîldu, o liı'tdlbarllia söz 
Verdlım. Rioa edıiyoırum. 

'OELÂL KAGILI (Bevamla) — Sayan Blaş-
ıkîmiün uyanışıma uyuyorıulm ve Sayın Başkan 
Ibama ışu komııida söz veırımiiiştir. Sayın Koırfeyom 
Başkanı bana üç d'etfa tebligat yapıünnasıma 
nağmen, Komüsyomda bem'im hiiçbiiır be-
yamııman olimadığıını 'burada 'zabıltlıaırida bılll-
ıdiırmteısline ve Ibuı >oümiledem] sonna, eon 
olarak bir beyanımın bulunıduğ'uınıu ve bu 
beyanımın da önergemle ilişkisi olmadığını be-
Etfterdk, şu noktada toağlamış'tıır konuışnııaısınıı. 
«ösfîâl Kalrıgııll'ya üç defıa Komisyon Başkanlığı 
ıtarafınydan tebîiigat yapîilmış, Celâl Kargılı brom
lara cevap vermemiifşitilır.» 'Oturduğum yenden Sa
yım Başkandan söz iısıteGmaşimdin. 
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ISayım Başkam, bama üç defa telblûgıaıt yapılldı-
ğımo, üopıait eder ve bu üç defa teblgıaJiam üçjüne 
ide cevap vermediğimi ilsipait ederlse ben,... 

ISABRİ KESKİN (Kanamamı Mülfcvett) — 
üçünıöüsiüme cevap veırtmliişısiin. 

lOELÂL KARGILI (Devamla) — Bana iSo-
ııu^taımla HazırlMc Koımilsyonu bir deıfla itelbDIlgat 
yapmışjtıır. Banla İbnnldıaın Ibaşka ıtebffiijgıat 
yapmasa ve bu tıeıbliigıaitia da bir cevap ailımıa-
mıışsia Sayım Naci Çereızci'nlin tebligatımdan baş-
(ka, bana bu komisyonda görev yapmış veya Baış-
Ikamılılk yapmıış her hanjg<il bir şahıs itıeflsıaârffle ve 
aalbıtila feama tebtt/lgıaıt yapmıış, Ve cevabımı alamia-
mlışısia Mineli! Ibiır şahıs, ıbeın mıillıetvelkfflğindıen is-
Itilfla edeceğim ve 'MAfoımı burada yazılıdır. Sa
yım Başlkan, banla bu ıkonıuda söz veılmişjt'ir. Ba-
ma bu Kcmıiısyom Başkanlığı ıtariaifımdam sadece, 
ıSayıın Naci Çer<eızc!i Başkamilığımıda ibelbülljgıaıt yatpıi-
mıış ve omum* istilflasımidam ©omra ben, Komisyon 
IBa§lkamilıığı Iteisfbült edffip, Komlisyom nosrımal çailüş-
ma statüsüne, çalışma seyrine girdiği an, Sayın 
Naci Çerezci'inlin baınia tebligatınla cevabımı, Ko-
misyom Başkanlığıma zabııtla dEıatmıişıimİdliır. 

BAŞKAN — Tamam Sayım Kargılı. 
OELÂL KARGILI (IDevaınla) — Şfflmdi, bana 

(üç deltfa tebllügiat veren ve bana delMlemımM ge-
tiromliz demeısümıe rağlmem, gefârememiiş olamama 
ildldiia eden Sayın Komisyon . Başkanıındıam 
aabiitHan ile Ibana üç delfa bu Koan'iısyonum her 
{baiitgii ifcör ışelkillde Ibana tebligat yapmasını üıs-
palfa etoiKJelsünli, pıaırfljöımamitieo: rejimim ve bu, Komfe-
yomun itaırıaJfisoız ,bir şekillide çalışmasının selâmeti 
yömiümdem isıtıiyoor ve Yüce Heyetimize saygıliaırımı 
ısunuyoTum. 

IBAŞKAN — 'Sayım ISaÜhoğlu, (buyurumuz ye^ 
ılimiilzldem işaret leldimliiz. 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI OISOYEAN SALiHOĞLU ('Crammuriyet 
ISemıatoısu Sakarya Üyeısü) — Sayın Başkam, ÖJT-
ıkadaşaimızımı izahatını hep beraber dinleldiiJk, 
tam (bâr ıçellşlki liçıimidedilr. ISayım 'Nacıi Çemeızcâ !Ro-
miilsyom Biaşlkamtt olanak kemdisÜnJe telbligalt yap-
ımıaJmniş mil? 

Anadan 6 ay ıgıeiçm%: elmasıma rağmen, kecrı-
dliletfj '§lifalhliı taleplerimize icıalbeıt etmüyorlar. Sa
yım Rıfkı Damjıi|man arkadaşımız Komisyon söz-
eüslü olması hasebiyle yinle müşlfceırielk ıtoplam-
tılda Ikürsiüye çıkmıaış va kemdi yazılliaımüa ioalbelt 
©taıediğiini beyan eltamliışlerdir. Bu zabıtlarda var

dır. Bu beyan lüzeılilııe yine aradan 4 . 5 ay geıç-
mılj-ş isimdi Komisyon «sdkjpe'terliğiiinae 'M hafta e'v-
vel !g>e!aınllp iddiadanım üttütliıva ©dien yazıyı veaımlitş-
ıbir. (Giiırültülıeır.) 

(BAŞKAN — Talimim ei©nıdlilm, lOliurunıuiz. 
'Mutototfeım airikaldıaigSiamm, 'CÜmılemıiın lastada 

maksıudu b'iır, rivayeib ımıubtel'ilf. MeıseHe, bu önetr-
ı^eıde.. 

OELÂL KARGILI (içel MİMetVeM) — 
Szsym Balkan, ya'ıo istifa e'tımelidüır, ya da 'ben. 

BAŞKAN — •.Kemdi' aramazda bu îddlilaıyı Meıc-
liis içlimde yıapın. isitıilfa müesıseısıeısü heırlkesiin şıalhisii 
ÜCrtiyanoıidaıdııır. Kimse, fküımseyii iısifeiifaya me lic-
!baır eJdeıb'iılıiır, tnıe aoırlayablir. Omun lilgiın kemdi 
aıranızlda cereyan lediscglk >o hâdiıse1. 

IŞIi'mldi, .'bir 'Komlisyon çaılışaımiadnalkbam 'djoll'ayı 
mu î̂ıaıripifciır. Biir 'SoruştıiTmıa iKonniiısyonulnun. 

IÖELÂL KARGILI (içett OV[illlieıtvte[kili) — (Sa
yın IBaçfkam, böyle bir Komisyon B.a§kama isltıiifia 
eıtmeılidir. 

IBAŞKAN — ^Sayım Kaırgıflı, MecdlK Başkamı 
'konuşurken üyelere dlMemek diiışer. -(iGlürlülıtü-
lieır.) 

ISayıın Kargılı, bu şeflail haricfeelffleırOie zatıâlüttia-
ain Ç'Oik hasısıasiüyetle üzeründe dulnduğıu parHö-
mamtıeır rcejim yiümüızaeiz. Şu hallimiz, tavrımaiz, gnı 
d̂amııızılia bu parlömıaınlter rejimü yüİTİüJbmielk miiim-

!küm 'dıegüfl! kii? 
OELÂL KARGILI . (içel Milllleltiveklili) — 

Ben, piarıilölmanıter rejimli ıkoruyoırum, UazüHe* mü-
Galdcleioii yapıyorum. ('GüJrültüleır.) 

BAŞKAN — Muhterem arlkadaı^ianlm, o toa-
ikımudian SoıruljüurımJa Hasurlik KciT(:bıyo'n,u moıımnaJİ 
ve mlûtıaiL çaılışlma diâvetleırlime, 'o- Komüsyomda bu
lunanı üyıeCieırıüDi kaJfcıOımamaısı idoDayiîiıyleı, çaffiış-
mailarımı ıtaihaJkkuk etlfcirememişjfâr. Bu seberpHie, 
K'omüsyom noırmıad çıahşma süreslimice' 'oaıl̂ lmıalla-
rımı ©oma eırdlırıamlelmiiış ve bunum da senekçe si 
olarak, Ramlüsyomıda üye olan arİAiadaşlaımmuzımi, 
Koımisyom ıgal'ıgımıaJkırıma kaitılmaımış olmaliaımm-
ıdiaı buîmlaıktıaldiır. O hailde, hep'iimıiaim- mıü^beırelk 
gayesi, anahedefimiz komisyonların zamanında 
yerinde igenekii eksieriyeitle toplanlmıası ve oma 
göre 'ediinlde mövcuit ımiüzaıkeıreye 'mevzu ellam hâ-
ıdiıseleıîi soma erdinmeısiditr. B'u ısetopilıe KtoıÛ3-
yom Baışlkama daha önce veTiilmıiş loPilam süre ziaır-
fımdla Komisyon çialıışimalarımı mm eırıdüremedlk 
bar (ay dalha Yüce Mecfflte fcfee T- B. M. M. BİMe-
ş'ilk içtlüa'dğüınün 14 mcü mıadd'e îi' uyaıramica, ımıüh-
le!t versin diyor. 
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löneng'eyü! Yüce Meclüisin oyuaıia surDuyorutm. 
30 günüiülk müddet uzaltınıanı Ika'bıui edenler... Et-
ır/ijyenler... Kabul edilmiştiır. Komülsyon çialllıışma-
ları 8 . 1 . 1972 günümiden dtibaren 30 gün ımlüld-
detHe uaa'tJ.nııijştıır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ad
nan Karaküçük'ün, üyesi bulunduğu 9/9 ve 9/14 
numaralı Soruşturma Hazırlık komisyonlarından 
istifa ettiğine dair önergesi, (4/41, ,42) 

BAŞIKAN — Gençlik ve Spor Bakamı Adnan 
Kariaküçük'ün lüki komiilsyon üyeliğinden iisiUîfıa1 

ettiğine d'aJiır öımergeffieri vıaridır, lokuıtuyoruım : 
"Fürkilye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 
Başkanlığına 

'Gençlik ve Spor Bakanlığına seçilmeni dlola-
yısiyle 9/9 noku T. (B. M. M. Soruşturana Hazır
lık Komisyonıunidan istifa eittiğinıli saygılarııımla 
arz edlerüım. 

Adnan Karaküçük 
Oeruçlllfk ve (Spor Bakanı 

BAŞKAN — {Diğer lönıerıgesini 'takdiim edi
yorum : 

T. 'B. M. M. (Birleşik toplantı Başkanlığına 
Gençlik ve iSpor Bakanlığına atanımam do-

layılsiyle üyesi Ibulunduğum 9/14 No. 3nı T. B. 
M. M. ISoruşturma 'Hazırlık Komisyonundan 
istifa ettiğimi saygiyle arz lederilm. 

Adnan Karaküçük 
Gençlik ve 'Spor Bakanı 

BAŞKAN" — Yüce Büyük Millet Meclisinin 
(bilgilerine sunulur. 'Gereği buna Igtöre ücra edi
lecek ve boşalan üyeliklere yeni üye seçimi 
yapılacaktır. 

3. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danış-
man'ın, 9/15 numaralı Sorutturma Hazırlık Ko
misyonundan istifa ettiğine dair önergesi. (4/40) 

BAŞKAN — Ulaştırana 'Bakanı tarafından 
verilmiş bulunan önergeyi takdim leddlyorum. 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

içel Milletvekili! Celâl İKargılı'nın elski Baş
bakan (Süleyman tDemirel lıakkınlda bir Meclis 
iSoruşjturıması açılmasına dair 'önergesini incele
tmekle (görevli '9/15 numaarlı 'T. B. M. M. 'Soruş
turma Hazırlık Komisyonundan Ulaştıırma Ba-

. kanlığına atanmaım dolayısiyle İstifa eitltıiğüıni 
saygiyle arz ederüm. 

j Rıfkı Danışman 
) Ulaştırma Bakanı 

BAŞKAN — Yüce Büyük Millet (Meclisi 
'üyelerinin baliğlerine sunulur. ^Gereği (buna gö-
rs yapılacak ve Komisyonda açık üyelik için 
seçim yapılacaktır. 

Mubıtereım arkadaşlarım, şimdi gündeme ge
çiyorum. 

4. — Konya Milletvekili İbrahim Eteni Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demir el 

v hakkında Meclis ^Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/20) 

5. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim 
(9/9) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/14) 

7. — İçel Milletvekili Celal Kargılının, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

BAŞKAN — Şimdi biraz lönce okutmuş ol
duğum istifa dle ide anlaşılmıştır ki, 2 ıSoruştur-
ıma Hazırlık Komisyonu (her ne kadar bu isti
fa «den üyelerle birlikte yaptığı toplanltalda ra
porlarını tanzim leitmişlerse de, bu raporlar da 
Meclisçe müzakereye (konu olabilecek Ima'hi-
yet arz etmesine rağmen, olabilir ki1, Meclisin 
bir kararı ile (bu görüşülecek rapor, ISoruşturma 
Hazırlık Komisyonuna fikmal edilmek üzere bel
ki iade edilebilir düşüncesi içeriısinlde, bu Ko
misyonların üyeliklerinin ikmal edilmesi ge
rekmektedir. Bu isebeple bu formaliteyi yerine 
getirmeye mecburuz. 

Mulhterem arkadaşlarım, şimdi buna göre 
kürsü üzerine iki oy kupası koyduracağım. Bi
rinci oy kupasında gündemin birinci (maddesini 
teşjkil öden ve «Konya Miletvekild Eteni Kı-
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kçoğlu'mm eski İBaişbakan Süieyfman Deimirell 
hakkında Meclis isıoruşlturnıası açılmasına» dair 
önergesini inceleimek üzere kurullması düşünü
leni (Soruşturma Hazırhk Komisyonun ssıgümi oy
laması yapılacak. Diğer oy kupasımlda, Sise-, ek
sik üyeliklerin. ıtamaımlanıması için seçimi yapıla
cak. Bu (hususta sayın üyelere üki oy pusulası 
dağutıHacak. Birisinde Eski iBaşfoakan ISayın Sü
leyman 'Demıirel 'hakkında isoruşlturıma koımiıs-
yonu öngiören seıçilm icra edilecek, diğeri İse, ek
sik Üyelikler için yapılacak secimle ilgili ola
cak. Adayları okuyorum ve Tbir yandan da pu
sulaları dağıttırıyoruimı: 

Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergeyi incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis

yonuna gösterilen adaylar 

Ahmet Karayiğit 
Yiğit Köker 
M. Şevket özçetin 

A. P. (8) 

Afyon K. 
Ankara 
Çorum 

C, S. Üyesi 
C, S. Üyesi 
O. S. üyesi 

Refet Rendeci 
Befeat; Eğilli 
Talât Kcseoğhı 
ismail Hakkı Alaca 
Atillâ imamoğlu 

Samsun 
Diyarbakır 
Hatay 
Kara 
Mara^ 

C. S. üyesi 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 

O. H. P. (4) 

Nejat Sarlıcali 
Salih Tanyeri 
Yusuf Ziya Yılmaz 
M. Niyazi Giircr 

Balıkesir 
Gaziantep 
Adıyaman 
Balıkesir 

D. P. (1) 

Cemal Tarlan Tekirdağ 

M. G. P. (1) 

Hamdi Hamamcıoğlu Afyon K. 

Cv S. Üyesi 
O. S. Üyesi 
Milletvekili 
Milletvekili 

ö. S. üyesi 

Milletvekili 

Bu büyük pusula birinci oy sepetine atılacak. 
T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık komisyon

larındaki açık üyeliklere gösterilen adaylar 

Esas No. 

9/ 9 Ali Kemal Turgut 
9/14 Osman Nuri Canpolat 
9/15 Ali İhsan Ulubahşi 

C. Senatosu Denizli üyesi 
C. Senatosu Konya Üyesi 
Afyon K, Milletvekili 

Seçimlerin bir arada ayrı ayrı oy sepetine 
oy kullanmak suretiyle yapılması hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiysnler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasnif için isim çekiyoruz : 
Necati Kalaycıoğlu? Yok. 
önol Sakar? Yok. 
Ahmet Durakoğlu? Burada. 
Bekir Sıtkı Karacaşehir? Yok. 
Eşref Derinçay? Yok. 
Abidin inan Gaydalı? Burada. 
Orhan Eren? Yok. 
Orhan Cemal Fersoy? Yok. 
Halil özmen? Yok. 
Abdurrahman Şeref Lâç? Yok. 
İlyas Kılıç? Yok. 
Cengiz Ekinci Yok. 
Mukadder Çiloğlu? Yok. 

• Kadri Eroğan? Yok. 
Naci Çerezci? Yok. 
Mehmet Bilgin? Burada. 
Sayın Mehmet Bilgin, Sayın Gaydalı ve Sa

yın Durakoğlu birinci tasnifi yapacaklar. 
ikinci tasnif için isim çekiyorum : 
Mehmet Çamlıca? Yok. 
Bekir Sıtkı Baykal? Yok. 
Mucip Ataklı? Yok. 
Refet Aksoyoğlu? Yok. 
Yusuf Ziya Yağcı? Yok. 
AdilAltay? Yok. 
NahitAltan? Yok. 
Orhan Akça? Yok. 
Osman Ali Hocagil? Yok. 
İlyas Kılıç? Yok. 
Kemal Denıirer? Yok. 
Kâzım Ulusoy? Yok. 
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Hasan Güngör? Burada. 
Ferda Güley? Yok. 
Bahattin Uzunoğlu? Yok. 
Hamdi Hamamcıoğlu? Yok. 
Veysi Kadıoğlu? Yok. 
Sami Küçük? Yok. 
Mehmet Aytuğ? Yok. 
Orhan Süersan? Yok. 
Musa Doğan? Burada. 
Mehmet izmen? Burada. 

Sayın İzmen, Sayın Musa Doğan ve Sayın 
Hasan Güngör ikinci Tasnif Komisyonuna seçil
mişlerdir. 

Oylamaya hangi ilden başlıyacağımıza dair 
isim çekeceğim: Konya. 

(Konya milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaşı
mız varsa lütfen oyunu kullansın. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir Milletve
kili) — Sayın Başkan, Komisyona haber gönder
dik, arkadaşlar geliyorlar. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaşı
mız var mı? 

Tasnif heyetleri lütfen yerlerini alsınlar. 
Oy verme işlemleri sona ermiştir, lütfen se

petleri kaldırınız. Tasnif heyetleri 1 ve 2 numa
ralı Tasnif Heyetleri olarak lütfen yerlerini al
sınlar. 

(Oyların ayrımı. yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oy kul
lanmış olduğumuz 1 ııei ve 2 nci seçime taal
lûk eden tutanak özeti gelmiş bulunmaktadır. 
Yüce Heyete arz ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Konya Milletvekili ibrahim Etem Kılıçoğlu'-

nun, eski Başbakan Süleyman Demireî hakkında 
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Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu üyelikleri için yapılan seçime 225 
üye katılmış ve neticede ekseriyet olmadığı an
laşıldığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

Sivas Milletvekili Bitlis Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu Abidin Gaydalı 

Bingöl Milletvekili 
Mehmet Bilgin 

BAŞKAN — T. B. M. Meclisinin gerekli oy 
çoğunluğu tekevvün etmemiş okluğu cihetle se
çim gelecek birleşimde yapılacaktır. 

2 numaralı Tasnif Heyetinin tanzim etmiş ol
duğu tutanak özetini sunuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko

misyonundaki açık üyelikler için yapılan seçime 
224 üye katılmış ve neticede ekseriyet olmadı
ğından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

istanbul Milletvekili Kars Milletvekili 
Hasan Güngör Musa Doğan 

Cumhurbaşkanınca Seçilen üye 
Mehmet izmen 

BAŞKAN — Bu seçimde gerekli oy çoğunlu
ğu sağlanamadığı cihetle gelecek birleşim seçim 
tekrar yapılacaktır. 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı şu tuta
nak özetinden anlaşıldığına göre gerekli ekseri
yeti kaybetmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple T. B. M. Meclisi Birleşik Toplan
tısını kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,55 





EK 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
4 NCÜ BİRLEŞİM 

5 . 1 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — K o n y a Milletekili İbrahim Eteni Kı-
lılçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/20) 

2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarrib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski balkanları Sadık 
Tekin Mütfüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Kolmisyonundaki açık üyeliğe seçim 
(9/9) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloığlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezigin hakkındaki öner
gesini incelemekle (görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/.14) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, 16 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun, T. B. M. M. Ge
nel Kurulunda görüşülebilmesi için ne ıgibi ted
birler alındığına dair T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı Başkanından sözlü sorusu (6/1) 

5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M, M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık komisyonlariyle iljgili 14 ncü madde
sinin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Karıma İçtüzük Geıçici Ko
misyonu raporu (2/332) (S. Sayısı : 79) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

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

1. — Aydın eski Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türik Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. [Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı .Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

2. — Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Fatma Hikmet İşmen'in MİT i kanusuz ey
lemlere sevk etmek suretiyle (görevini kötüye 
kullandığı ve bu fiilin T. O. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle, Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca eski Başbakan hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 19 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/19) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma ta
rihi : 5 . 7 . 1971) 

3. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, İstanbul Belediye Meclisinin, İstanbul yoluı 
'güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı ile 
bu plânı t adalen onaylıyan İmar ve İskân Ba
kanlığının plânını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları 
dolayısıyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilini 

. (Devamı arfkada) 



ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakanı hakkında Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı .Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

4. — Cumhuriyet Senatosu 'Tabiî Üyesi Meh-
ımet özgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve es
ki Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğümün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma-

! sına dair önergesi ve 18 No. lu Soruşttırraa Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/18) (S. Sayısı : 80) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 8 . 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun İkinci Boş Yıllık Kalkın
ma Plânının petrol sanayii bölümünü değişti-

J rerek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 
I maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilinin 
j Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
i iddiasiyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
| İkanı Refet Sezsgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
| ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya-
i rmca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
j önergesi ve 14 numaralı Soruşturması Hazırlık 
ı Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) (Da-
j ğıtma tarihi : 10 . 11 . 1971) 


