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1. — GEÇEN TUTANA KÖZETİ 

Yapılara yoklama sonunda Çoğunluk sağla-
namaJdığı anlaşıldığından, birleşime saat 15,10'da 
son verildi. 

Başkaıl Kâtip 
Başjkanvekili Kayseri 
Vahit Bozatlı Şevket Doğan 

Tâtijy 
Tunceli 

Kenan Aral 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkamivekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tum'celi), Enver Akova (Sivas) 

» • • • ' • • • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. Sayın senatör ve milletve
killerinin yüksek sesle «buradayım diye hita-
hetmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın senatör ve sayın millet

vekilleri, şu ana kadar yapmış olduğumuz kı-

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İç
işleri eski Bakam Faruk Sükan hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına da
ir Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 3/113) 

BAŞKAN — 9/10 esas numaralı Sorutturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanının önergesi Baş
kanlığa gelmiştir, takdim ediyorum: 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığıma 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, eski İç

işleri Bakanı Faruk Sükan hakkında bir Mec
lis Soruşturası açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulan 9/10 No. lu Soruşturma 

sa hesapta çoğunluğun mievcudolduğu tespit 
yolunmuştur. Ancak, yoklamayı uzatmamak için, 
salona daha sonra gelen arkadaşlarımızın lüt
fen birer kâğıtla Başkanlığa burada bulunduk
larını foUdirmelerimi rica ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı müzakeresine geçiyorum. 

- Hazırlık Komisyonu tetkik ve müzakerelerini 
tamamlayamamış olup, Komisyonumuzun 

e 19 . 5 . 1972 tarihinden sonra sona eren müd
detinin yeniden, karar tarihinden1 itübaren, 30 

) gün daha uzatılması hususunun Genel Kurula 
arzına emirlerini saygı ile arz ederim. 

t 

T. B. M. M. 9/10 No. lu 
'Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkamı 
Kars Milletvekili 

Lâtif Aküzüm 
BAŞKAN —- Önergeyi okutmuş hulunuyo-

ı, I rum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

- . 696 — 
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Söz isteyen? Yok. 
Önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir

leşik Toplantısı üyelerinin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gereği buna göre yapılacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın; 9/20 esas numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonundan istifasına dair öner
ge. 

BAŞKAN — Tekirdağ Senatörü Cemal Tar
lan'm, 9/20 esas numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi 
vardır, takdim ediyorum: 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum 9/20 No. lu Soruşturma 

Hazırlık Komisyonumdan istifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede

rim. 29 Mayıs 1972. 
Tekirdağ Senatörü 

Cemal Tarlan1 

BAŞKAN — Yüce Birleşik Toplantısı üye
lerinin bilgilerine sunulur. Yerine, kuvvet ora
nına göre, bir arkadaşımızın Başkanlığa gön
derilmesi gerekecek ve ona göre de seçim inta-
colunacak. 

3. — Bugüne kadar Başkan, Sözcü ve Kâtip 
seçimini yapamamış olan ve görev süresi de so
na ermiş bulunan 9/21 esas numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonunun münfesih sayılarak, 
yeniden teşkili hakkında karar. 

BAŞKAN — 9/21 ve 9/22 esas numaralı ko
misyonlara. durumlarının görüşülmesine geçiyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda Yüce 
Türkiye Büyük Millet Meclisine aydınlatıcı bir 
bilgi vermek istiyorum: 

19 . 1 . 1972 tarihinde kurulan 9/21 esas nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi 8 . 3 . 1972 tarihinde yapılmıştır. Komis
yon üyeleri beş defa; 13 . 3 . 1972, 17 . 3 .1972, 
3.4.1972, 5.4.1972 ve 10 . 4 . 1972 Ürünlerin
de toplantıya Başkanlıkça davet edilmiş ve fa
kat süresi içinde toplanıp mezkûr komisyon 
Başkan, Sözcü ve Kâtip seçimini yapamamış
tır. 

Komisyonun görev süresi 8 . 4 . 1972 tarilhin-
de bu haliyle son bulmuştur. Şimdi bu duruma 

göre, Yüce Meclisin- vermiş olduğu yetki muva
cehesinde görev süreleri son bulmuş olduğun
dan ya komisyona Başkan, Sözcü ve Kâtip se
çimine yeniden bir imkân vermek üzere, nemlüz 
Başkanlık Divanı kurulamamış olmasına rağ
men, 30 günlük süre verilecek veya ^öz\i edilen 
tarihlerde beş ayrı def a Başkanlıkça toplantıya 
çağrılıp faaliyet icra edebilecek bir hale gele
memiş olmalarımdan dolayı bu komisyonun 
münfesih addedilerek, yerine yeniden bir ko
misyonun teşkili cihetine gidilecek. Bu iki usul
den birisini Yüce Meclis tercih edecek. 

Şimdi, bu hususta iki lehte, üri aleyhte gö
rüş alacağım. Bu görüşlerden esas itibariyle bi
rincisi, bu komisyonun süresinin uzatılması ve
ya uzatılmaması konusu. Şayet surenin uzatıl
ması Meclisçe kabul edilirse, bu komisyona ye
niden Başkanlıkça yazı yazılacak ve Başkanlık 
Divanım kurmaları suretiyle çalışmaya başla
maları bir bilgi dâhilinde kendilerine bildirile
cek. Bunun dışında başka tazyik yok. 

Şayet komisyonun süresi uzatılması^ mün
fesih addedilsin diye bir karar alırsak, o zaman 
gelecek birleşimde adaylar Başkanlığa verile
cek ve yeniden bir komisyon teşkiline gidilecek
tir. Söz isteyen? Yok. Olmadığına göre muhte
rem arkadaşlarım, bu yeni bir durum olarak or
taya çıkıyor. Komisyonların, Birleşik Toplantı 
İçtüzüğüne göre çalışma süreleri daha önceden 
Meclis tarafından karargir olmakta bu sebeple 
bahis konusu 9/21 esas numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna bir aylık çalışma süresi 
tanınmıştır ve fakat bugüne kadar başkan ve 
sözcüsünü bu komisyon seçememiştir. Bu vazi
yette Yüce Meclis bu komisyona bir aylık süre 
verirse yeni baştan başkan ve sözcüsünü seç
mek için kendisine bildiri yapacağız. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Seçme ihtimali var mı? 

BAŞKAN — Daha evvelki vakıayı anlattım. 
Beş defa kendilerine tebligat yapılmış, seçilme
miş. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Bu komisyona evvelce seçilmiş olan arkadaşları
mız ismen bellidir. «Bize mehil verilirse bu ne
ticeyi sağlarız.» diyen var mı içlerinde? Varsa 
mehil verelim. 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
O halde söz istiyorum. 

— 097-^ 
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BAŞKAN — Onun için görüşme açtım, onun 
için söz alanları sordum kimse söz istemedi. 

Buyurun Sayan Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu komisyonlar - 11 seneden beri Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde bulunmaktayım - mü
temadiyen süre uzatımı için müsaade isterler. 
Toplantılar yapılır, dosyanın tetkikatı şöyle 
dursun toplanıp da bir karara varmaları müm
kün değildir. Şimdi, ortaya bir husus getiril
miştir. 3 - 4 defa toplanarak Başkanlık Divanı
nı seçem'eyen bir komisyonun - arkaidaşlarıma 
taan e'tnıek istemem. B'elki iki kişi gelmemiştir, 
diğer gelen arkadaşların çalışamamasına da se-
beibolnıuşlardiT. - yeniden seçilmesinde zaruret 
vaıidır. 

Şimdi, 4 defa toplanıp vazife görmeyen bir 
komisyona ikinci bir defa, üçüncü bir defa bir 
ay süre uzatımına lüzum yoktur. 

ıSaym Başkan, benim teklifim şu: Bu komis
yonda vazife yapamamış... Zaten Tüzükte sara
hat vardır. Toplantıya üç defa gelememiş olan 
.komisyondan kendiliğimden düşer. Şimdi biz bu 
komisyonun yeniden toplanıp Başkanlık Divanı
nı seçmelsi için bir ay daha mühlet vereceğiz. 
Zaten bir ay somıra Meclis tatile gidecektir. Se
ne sonu gelecek bir ay daha vereceksiniz. Sa
yın Başkan evvelâ bu komisyonun üyelerine... 
Yani bu kendiliğinden münfesih addedilmesi 
lâzımıdır. Büyük Millet Meclisi bunun üzerin
den vazifeyi almalı, yeni bir komisyon seçmeli 
ve o komisyona vazife verilmeli. Hiç olmazsa bir 
yenilik kazanması için zarurî görüyorum. Bu 
komisyona bir ay süre verilmesine lüzum yok
tur. Bu komisyon kendiliğinden feshedilmiş sa
yılması lâzımdır. 

Buna gfare muamele yapılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlraım, biraz 
evvel Yüce Heyetinize arz ettim. Bu konuda Baş
kanlığını sarahata ulaşmış bir görüşü bulunma
maktadır. Biz daha önceki vakıayı dile getir
miş bulunmaktayız. Bu sebeple bu komisyonun 
Meclis isterse süresini uzatsın ve tekrar bir ih
tar mahiyetinde Başkanlık Divanını seçip faali
yete devamını sağlasın dedik. Veya feshetsin, 
onun yerime yeni bir komisyon seçilsin, belki o 

yeni seçilen komisyon Başkanlık Divanını ku
rarak mesaisine devam eder dedik, iki alterna
tiften birisini Meclis tercih edecek. Yoksa Baş
kanlığın şöyle olsun veya böyle olsun diye bir 
görüşü teşekkül etmemiştir. Meclis sonunda 
noktai nazarını kabul ettirecektir. 

Buyurunuz Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Evvelâ bir meseleyi açıkça tespit etmek lâ
zım. Bir komisyonum1 mevcudiyetinden ne za
man bahsedilebilir? Komisyon Yüce Meclisten 
oy alıp seçildikten sonra mevcudiyetinden bah
se diletoilme si bir bakıma münakaşayı muciptir. 
Komisyonun taazzuv etmiş olması eski tâbiri 
ile, simidi daiha yeni deyimi ile organlarına seç
miş olması ile komisyonun varolduğundan balh-
sedilelbilir. Başkanını, sözcüsünü seçmemiş, gö
rev taksimi yapmamış olan bir komisyonun va
rolduğu iddia edilebilir mi? Esas münakaşayı 
buradan başlatmak lâzım. 

Ben o kanıdayım ki, komisyon arasında gö
rev taksimi yapmamış ise, bunun için dahi top
lanamamış ise, omun varolduğu münakaşalı bu
lunduğu için, onun süresinin devamı bahis mev
zuu olamaz. Çünkü, mevcut bir komisyonun an
cak görev süresi uzatılabilir. Bu ise, başkanını 
ve yetkili diğer dişileri; sözcüsünü veya kâtibi
ni seçmemiş olduğu, organlarını teşkil edeme
miş olduğu ve bu haliyle sadece seçimle komis
yonun varolduğundan bahsedilmeyeceği için 
süre uzatma bahis mevzuu olamayacaktır; Bu
nun, şüphesiz hukuka en yakın hareket tarzı 
münfesih addedilmesi şeklinde başkanın görü
şüne iştirak ederek aynen söylüyorum - olacak
tır. 

Bunu böylece belirtir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. Olma

dığına göre aslında komisyonun bir ay sonunda 
çalışacak halde dahi olsa süre uzatımı için Mec
lise başvurması lâzım. Yetkiyi bir aydan sonra 
yine Meclisten alması lâzım. Bu sebeple aykırı 
teklif olarak, komisyonun münfesih addedilip, 
yerine yeni bir komisyonun teşkili hususunu 
Yüce Birleşik Toplantımın oyuna sunacağım. 

Bu, 9/21 esas numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonun münfesih addedilip, yerine yeni
den bir komisyon seçilmesi hususunu Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen-
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ler... Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapı
lacaktır. 

Bu komisyonun yine eskiden olduğu gibi 
14 sayın üyeden teşekkül ettirilmesi ve görevi
nin üye seçiminden itibaren bir ay müddetle de
vamı hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kaflbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4. —• Bugüne kadar Başkan, Sözcü ve Kâtip 
seçimini yapamamış olan ve görev süresi de so
na ermiş bulunan 9/22 esas numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun münfesih sayılarak, ye
niden teşkili hakkında karar 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 9/22 
esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun da durumu buma benzer bir mahiyet arz 
eder. 

19 . 1 . 1972 tarihinde kurulan bu komisyo
na üye seçimi, 5 . 4 . 1972 tarihinde yapılmıştır. 
Komisyon üyeleri altı defa 12.4.1972, 18.4.1972, 
21 . 4 . 1972, 26 . 4 . 1972, 28 . 4 . 1972 ve 3.5.1972 
tarihlerinde toplantıya davet edilmiş olmaları
na rağmen bugüne kadar .toplanıp başkan, söz
cü ve kâtibini bir türlü seçememiştir. Komisyo
nun gftrev süresi 5 . 5 . 1972 tarihinde müddet 
bakımından sona ermiş bulunmaktadır. Bu du
ruma göre, biraz evvel bahis konusu ettiğim 
şekilde ya bu komisyonum görev süresi Yüce 
Meclis tarafından uzatılacak veyahut da münfe
sih addedilip yerine yeni bir komisyon teşkili 
için seçim yapılacaktır. 

Bu hususta söz isteyen var mı efendim? 
Yok. 

O halde bir evvelki işlem gibi bu komisyo
num şimdiye kaJdar başkan, sözcü ve kâtibini 
ıseçememiş olmasından dolayı münfesih addedi
lip, yerine yeni bir komisyon seçilmesi hususu
nu Yüce Birleşik Toplantı üyelerinin oyuna su
nuyorum. Kabul edeımler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Dolayısıyle 9/22 esas numara
lı Soruşturma Hazırlık Komisyonu için yeni
den 14 kişilik bir komisyon seçilecektir. Bu ko
misyonun görev süresi seçim tarihinden itiba
ren 1 ay müddetle devam edecektir. Bu hususu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 
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5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, İmar ve İskân eski Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliklere secim. (9/23) 

6. — Konya Milletvekili İbrahim Etem Kı-
Uçoğlu'nun eski Başbakan Süleyman D emir el 
hakkındaki önergesi incelemekle görevli So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğe 
seçim. (9/20). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 9/23 
ve 9/20 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko-
misyonlanndaki açık üyelikler için seçim yapa
cağız. Bunlar için gösterilmiş adayları takdim 
ediyorum. 

9/23 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu için ismet Hilmi Balcı, Tokat Millet
vekili, A. P. kontenjanımdan; Kubat Kale, Sam
sun Milletvekili, C. H. P. kontenjanından, aday 
gösterilmişlerdir, 9/20 esas numaralı Komisyon 
için ise. C. Senatosu Kayseri üyesi Hüseyin 
Kalpaklıoğlu D. P. komitenjanından aday göste
rilmiştir. Bu hususu ihtiva eden pusulalar dağı
tılmaktadır. 

NEICİP SEYHAN (O. Senatosu Hakkâri 
Üyesi) — Sayın Başkan bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NECİP SEYHAN (C. Senatosu Hakkâri 
Üyesi) — 9/23 esas numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun Başkanıyım; geçen ay, 
Mayıs ayında bu işi ikmal ettik; 15 gün evvel 
de raporu takdim ettik. 

BAŞKAN — 9/23 numaralı Komisyon rapo
ru işleme konulmuş durumda, yalnız rapor he
nüz sonuca bağlanmadığı için komisyonda vu-
kubülan eksikliği biz yine usulen düzeltmeye 
mecburuz, tamamlamaya medburuz. 

Oylamaya hangi ilden başlayacağımıza dair 
isim çekeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım bir ayrı önemli ri
cam oiacak; seçimler sırasında bazı arkadaşla
rımız oyunu kullandıktan sonra salondan çıkı
yorlar; onu takiben gerekirse Millet Meclisi top
lantısı yapmak zaruretindeyiz; o sebeple arka
daşlarımdan rica ediyorum, ufak bir istirahatı 
müteakip tekrar Millet Meclisi toplantısı için 
icalbederse salonu teşrif etsinler. 

699 — 
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Orhan Davut, Manisa. Manisa'dan oylama

ya başlıyoruz. 
Hanıgi üyelerin tasnif komisyonuna seçildiği

ni tespit edeceğiz. Alhmet Çakmak? Yok. Şevket 
Akyürek? Yok. Nihat Akın? Yok. İsmail Hakkı 
Akdoğan? Yok. Ahmet Demir Yüce Burada. Or
han Alp? Burada. Turgut Topaloğlu? Yok. il-
yas Kılıç? Yok. Abdurrahman Şeref Lâç? Bu
rada. 

Lâiç, Alp, ve Demir Yüce; tasnif komisyonu 
için isminiz çıktı. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (istanbul 
Milletvekili) — Efendim biraz sonra gelecek 
olan bir komisyonda başkanım, beM müzakere
si yapılır, beni mazur görmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Biraz sonra yapılacak komisyo
nun mesaisi bu tasnifin sonucuna bağlıdır. O se-
fbeple sizin çalışmanıza mani bir hal yok. 

listeler müşterektir, bir kupa konacak. Oy
lamaya başlıyoruz. 

(Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'dan başla
narak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka ar
kadaş var mı? («Var» sesleri) Lütfen kullanı
nız. 

Tasnif Heyetine seçilmiş bulunan Sayın Ah
met Demir Yüce, Saym Orhan Alp, Sayın Ab
durrahman Şeref Laç lütfen Tasnif Komiyo-
numdaki yerlerini alsınlar. 

Oyunu kullanmayan başka arkadaşımız? 
Yok. Oy verme işlemi sona ermiştir; kupayı 
kaldırınız. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Tür

kiye Büyük Millet Meclisi soruşturma hazırlık 
komisyonları açık üyelikleri için yapılan seçim
de gerekli Birleşik Toplantı çoğunluğu sağlana-
madığiinldan seçim, yeniden gelecek birleşim ic
ra edilecektir. 

Bu sebeple, Birleşik Toplantı birleşimini ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 16,12 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

Gündemi 
16 NCI BİRLEŞİM 

28 . 6 .1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
içişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık 'Komisyonunum görev süresinin uzatılması
na dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 
3/113). 

2. — Bugüne kadar Başkan, Sözcü ve Kâtip 
seçimini yapamamış olan ve görev süreleri de so
na ermiş bulunan 9/21 ve 9/22 esas numaralı 
Soruşturana Hazırlık komsiyonları hakkında 
Başkanlığın açıklaması. 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — Cumlhuriyelt Senatosu içel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, imar Ve İskân eski Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliklere selçim. (9/23) 

2. — Konya Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demire! 
hakkındaki önergesini incelemekle görevli So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğe 
seçim. (9/20). 

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 
1. — Aydın eski Milletvekili Reşat özarda'-

nitti, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 

hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclîs Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 .1972) 

2. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, istanbul Belediye Meclisinin, istanbul yolu 
güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli planı ile 
bu planı tadilen onaylayan İmar ve İskân Ba
kanlığının planını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı imar Kanununa aykrıı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat davaları 
dolayısıyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
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) 

3. —Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaioğlu'nun ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının petrol sanayii bölümünü değiş
tirerek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kamunun 4 
ncü maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiili
nin Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı oldu
ğu iddiasiyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refe't Sezgin hakkımda Anayasanın 90 
ncı ve T. B. M. M. içtüzüğünün 12 nci madde
si uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) 
(Dağıtma tarihi : 10 .11.1972) 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'num, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heyeti ve idare Meclisinin feshi münasebetiyle 



verilen Danıştay kararlarını infaz etmeyerek, 
T. 0. K. nun 240 ncı maddesini ihlâl ettikleri 
iddiası ile, Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin 
'Mütftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tür-
kel haklarında Anayasanın 88 ve 90 ncı madde
leri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması
na dair önergesi ve 9 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/9) (S. Sayısı : 83) 
Dağıtma tarihi : 29 . 2 .1972 

5. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ge
reğince yapılması gerekli işlemlerde gösterdik
leri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. 0. K. 
nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir-
idiği iddiasıyle Başbakan, Ticaret eski Bakanı 
Ahmet Türkel ile Ticaret eski bakanları Macit 
Zeren ve Sadık Tekin Müftüöğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması aiçılmasına dair önergesi ve 
4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
poru (9/4) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 
29.2.1972) 

6. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
Refet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi Mües
sesesi için yapılan ihale hakkındaki tutum ve 
fiillerinin T. 0. K. nun 240 ncı maddesine te
mas ettiği iddiasıyle hakkında Anayasanın 90 
ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı iç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 3 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/3) (S, Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
29.2.1972) 

7. — içel Milletvekili Celâl Karigılı'nın, ikin
ci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu 
adı altında harcanması lâzımgelen meblâğın 
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 
'bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/15) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1972) 


