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içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile dü

şürülen (bakanlardan gayrı olan işletme
ler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun Ba
kanlık görevi ile ilgili suçundan dolayı 
yargılanmasına mahal olup olmadığına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/2) 

5. — Görüşülen işler 
1. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü

len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve 'Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 1 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) ('S. Sa
yısı : 1) 
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Sayfa 
2. — 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen 

bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dalayı'so-
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 55 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasında 3 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (S. 
Sayısı : 3) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1962] 

3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile dü
şürülen bakanlardan gayrı 'bâzı eki ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başba
kanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Komis
yon raparu (3/1) 55:56 

(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ve 
Tekirdağ eski Milletvekili Zezi Eretaman ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 7 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (S. Sa
yısı : 4) [Dağıtma tarihi - . 2 . 3 . 1962] 



Sayfa 
4. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile dü

şürülen bakanlardan gayrı bâzı eski ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başbakan
lık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon 
rapora (3/1) 56 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu • 
ve SEKA eski Umuım Müdürü Enver 
Atafırat ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 9 
sıra numarasını taşıyan dosya 'hakkında
dır.) (S. Sayısı : 5) [Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1962] 

5. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşü
rülen bakanlardan gayrı bâzı eski bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) '56 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile iligili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 15 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(S. Sayısı : 6) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 
1962] 

6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen bakanlardan gayrı bâzı eski bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından do
layı soruşturma istemine dair Başbakanlık 

Sayfa 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (1) numaralı '5 kişilik Komisyon ra
poru (3/1) 56:57 

(Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı 
Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık 
tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 
17 sıra numarasını taşıyan dosya hakkın
dadır.) (S. Sayısı : 7) [Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1962] 

7. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen bakanlardan gayrı bâzı eski ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından do
layı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon ra
poru (3/1) 57 

(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 19 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (S. 
Sayısı : 8) 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Amasya 
Üyesi Macit Zeren ve Amasya Milletvekili 
Nevzat Şener'in, Transeksport Şirketinin 
delaletiyle İngiliz Firması Bunge'ye satı
lan 52 500 ton beyaz arpanın satışı dola-
yısiyle Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
dur hakkında Meclis Soruşturması yapıl
masına dair önergesi ve 'Ticaret eski Ba-

İ kanı Mehmet Bay dur'un savunması (9/1) 
I (S. Sayısı : 2) 57:62 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakan
lardan gayri bâzı eski Bakanların görevleri ile 
ilgili suçlardan dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkeresi üzerine teşkil olu
nan 5 kişilik İkinci Komisyona seçilen Cumhu
riyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim • Evliya'-
mn rahatsızlığına binaen istifa ettiğine dair 
önergesi okundu, istifası kabul edilerek yerine 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fethi Ba
şak seçildi. 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ile Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, 'Transeksport Şirketinin delaletiyle İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz ar-

Tezkere 
1. — 27 Mayıs 1960 İnkilâbı ile düşürülen 

bakanlardan gayrı olan İşletmeler eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun Bakanlık 'göreviyle ilgili 
suçundan dolayı yargılanmasına mahal olup ol
madığına dair Başbakanlık tezkeresi (3/2) 

Raporlar 
2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 

bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkeresi ve Türikye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik ko
misyon Raporu (3/1) 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgi
li olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasmda 1 sıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (Gündeme) 

3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Byük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik ko
misyon raporu (3/1) 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi di
zi puslasHiıda 3 «ıra ımmiıaraısına ıtaşıyan dosya 
hakkındadır.) (Gündeme) 

4. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile* düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temline dair Başbakandık tezkereleri ve Türkiye 

panın satışı dolayısiyle Ticaret eski Balkanı 
Mehmet Baydur hakkında Meclis soruşturması 
yapılmasına 'dair önergesi okundu. 

Halen memleket dışında vazifeli hulunan 
Mehmet Baydura, müdafaasını hazırlamak üze
re iki ay mühlet verilmesi kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Çankırı 

Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin A'kyurt 

Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 
(komisyon raporu (3/1) 

(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ve Te
kirdağ «ski Milletvekili Zeki Erataman ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi di
zi puslasmda 7 sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındadır.) (Gündeme) 

5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlik! teskeresi ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik ko
misyon raporu (3/1) 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ve. 
SEKA eski Uumum Müdürü Enver Atafırat ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 9 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (Gündeme) * 

6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik ko
misyon raporu (3/1) 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 15 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (Gündeme) 

7. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is-

[B 2. — GELEN KÂĞITLAE 
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T. B. M. M. B : 
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik ko
misyon raporu (3/1) 

(Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı Na
fiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik umumi dizi puslasmda 17 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (Gündeme) 

8. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişlik ko
misyon raporu (3/1) 

5 . 3 . 1962 O : 1 
(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ile il

gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 19 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (Gündeme) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat 
Şener'in, Transeksport Şirketinin delaletiyle 
ingiliz Perması Bunge'ye satılan 52 500 ton be
yaz arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eski Ba
kam Mehmet Baydur hakkında Meclis Soruş
turması yapılmasına dair önergesi ve Ticaret 
eski Bakanı Mehmet Baydur'un savunması 
(9/1) (Gündeme) 

BÎEİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Nurettin Ok (Çanken) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çoğunlu
ğumuz vardır. Gündeme geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —W7 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşürülen-
bakanlardan gayrı olan İsletmeler eski Bakam 
Samet Ağaoğlu'nun Bakanlık göreviyle ilgili 
suçundan dolayı yargılanmasına mahal olup ol
madığına dair Başbakanlık tezkeresi (3/2) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 .11 . Iİ961, 9 . 12 . 1961, 19 . 12 . 1961 

tarihli ve 6/2-5167, 16/2-5313, 6/2-5652 sayılı 
tezkerelerimize: 

Yüksek Soruşturma Kurulunca yapılan taih-
Mkat sonunda 'hakkında vazifesizlik kararı 
verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 

Bakanlardan gayrı olan) eski işletmeler Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun Bakanlık görevi ile 
ilgili suçundan dolayı yargılanmasına mahal 
olup olmadığı hakkında 'bir karar verilmesine 
dair Adalet Bakanlığından alman 17 . 2 , 1962 
tarihli ve 4242 sayılı tezkere ile eki dosya, dizi 
puslası veçlhile, (bağlı olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumftıuriyeti Anayasası
nın 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin tak
dir-ve ifa buyurulmasmı arz ederim. 

j Başnakan 
ismet inönü 

Ekleri : 
1. — Tezkere sureti 

54 



T. B. M. M. ' B : 
1. — Dizi puslası 
1. — Dosya (15 parça) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu dosya 

bundan evvel gelmiş olan eski bakanlara ait 89 
dosyanın 90 ıncısıdır. içtüzük hükümlerine gö
re, 5 kişiden mürekkep ihzari bir komisyon teş
kili icabetmektedir. Riyaset Divanı, müsaade 
ederseniz, dosya numarası çift olduğu için 
bundan evvel teşkil buyurduğunuz 2 numaralı 
encümene havalesini uygun görmektedir. Bunun 
için ayrı bir encümen teşkili ieaibetmemektedir. 

9 5.3.1962 O : 1 
Binaenaleyh dosyanın, bundan evvel (teşkil edil-
iniş iki numaralı 5 kişilik encümende, tetkik 
edilmesi hususunu kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ASIM EREN (Niğde) — Efendim, tezkere, 
M. Meclisine hitabediyor. T. B. M. Meclisine 
hiitabetmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Başbakanlığa s-orar düzeltiriz 
efendim, bundan evvel de böyle bir yanlışlık 
olmuştu. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen ba
kanlardan gayrı bâzı eski bakanların görevleriy
le ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik komisyon 
raporu (3/1) 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasında 1 sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (S. Sayısı : 1) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
(Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; eski 

bakan Samet Ağaoğlu, halen milletveküi veya 
senatör olmadığı için, içtüzük hükümlerine göre, 
yazılı müdafaasını hazırlamak üzere kendisine 
mehil verilmesi, icabetmektedir! Müsaade ederse
niz, kendisine yazılı müdafaasını hazırlamak 
üzere bir aylık mehil verelim. Bu hususu kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon 
raporu (3/1) 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasında 3 sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (S. Sayısı : 3) (2) 

(1) (T. B. M. M. S. Sayı : 1) sayılı basma-
yazı tutanağın sonundadır. 

(2) (T. B. M. M. S. Sayısı : 3) sayılı basma-
yazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Sıtkı Yırcalı halen milletvekili 
veya Senato üyesi olmadığı için kendisinin içtü
zük, hükmü mucibince müdafaasının yazılı olarak 
alınması icabetmektedir. 

Kendisine bir aylık mehil verilmesini tasvibi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin dördüncü maddesine geçiyoruz. 

3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görevle
riyle ilgili suçlardan dolayı soruşturma istemi

ne dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon 
raporu (3/1) 

(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ve Te
kirdağ eski Milletvekili Zeki Erataman ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasında 7 sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (S. Sayısı: 4) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar, Tarım 

eski Bakanı Esat Budakoğlu ve Tekirdağ eski 
Milletvekili Zeki Erataman 'halen milletvekili 
veya Senato üyesi olmadıkları için bunların da 
müdafaalarının alınması ve kendilerine mehil 
verilmesi icabetmektedir. 

MUHİTTİN KILIÇ (C. Senatosu Konya 
Üyesi) — Söz istiyorum efendim. 

(1) (T. B. M. M. S. Sayısı: 4) sayılı basma-
yazı tutanağın sonundadır. 
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T.B,M.M. B :9 
BAŞKAN — Buyurun. I 

(MUHİTTİN KİLİÇ' (Devamla) — Mulhterem 
arkadaşlarım, eski !bir Bakan (hakkında lüzumu 
muhakemeye lüzum olup olmadığı hususunda 'bir 
karar istihsali için mu'hterem Meclisten müta
lâa istenir. Teşkil edilen komisyon, ibu Bakan I 
hakkında her ihamgi 'bir muamele tâyinine lü
zum görmüyor, yani cezai bir mesuliyetini 
kafaul etmiyor. Mahkemede hile müddeiumumi I 
beraat isttediği halde, bizim şimdi müdafaanı I 
bildir dememiz doğru değildir. Benim tetkik 
ettiğim Tüzüğün 169, 170, 171 nci maddelerin
den anladığım mâna budur. Ademimesuliyet 
cihetine gidileceğinden, İhalen 'de mebus olma- I 
dığma 'göre kendisinin müdafaasının alınması 
için bir aylık melhil verilmesine lüzum olma
dığı kanaatindeyim. I 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Reşit önder. 

REŞİT ÖNDER (İstanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, 'Meclisin ne karar vere
ceği kestirilemez. Maz'bata her ne kadar ade-
mimesuliyeti cihetine karar vermişse de Mec
liste reyler aksine tecelli edebilir. Bu takdirde 
sanığın müdafaasız kalması halhis mevzuudur. 
Onun için kendilerine melhil verilmesi doğru 
olur kanaatindeyiz. 

BAŞKAN,— Muhterem arkadaşlar, Riyase- ı 
tin, müdafaa için kendilerine mehil verilmesi \ 
lüzumu üzerinde durması, İçtüzüğün sarih hü- I 
kümleri icabıdır. Reşit Ülker arkadaşımızın da j 
ifade ettiği gibi, ihzari komisyon, Türkiye Bü- j 
yük Millet Meclisine dosya üzerinde yaptığı 
tahkikatı arz etmiştir. Yüksek Meclis, ihzari 
komisyon raporu ile mukayyet olmadığına göre, 
alâkalıların yazılı müdafaasına da muttali ola
rak, kararını ondan sonra vermesi en tabiî şey
dir. Bu itibarla kendilerine birer ay mehil ve
rilmesi çok yerinde olur. 

Birer ay mehil verilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görevle
riyle ilgili suçlarımdan dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri Ve Türkiye Bü \ 

5 . 3 . 1962 0 : 1 
yük Millet Meclisi (1) numarah S kişüik komis
yon'raporu (3/1) 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ve SEKA 
eski Umum Müdürü Enver Atafırat ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
pUslasında 9 sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (1) 

(Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Eski Bakan Samet Ağaoğlu ha
len Milletvekili veya Senatör olmadığı için ken
disine, yazılı müdafaasını "hazırlamak üzere 
mehil verilmesi lâzımgeliyor. Bir aylık mehil 
verilmesi hususunu tasvibinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin 6 ncı maddesi : 

5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik komis
yon raporu (3/1) 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 15 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (2) 

(Bu husustaki komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Eski Bakan Samet Ağaoğlu ha
len Milletvekili veya Senato üyesi olmadığı için 
müdafaasının yazılı olarak alınması lâzımgel-
mektedir. Kendisine hir ay mehil verilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6". — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik komis-
misyon raporu (3/1) 

(1) (T.B.M.M. S. Sayısı 5) sayılı basmayazı 
tutanağın sonundadır. 

{2) (T.B.M.M. S. Sayısı 6) sayılı basmayazı 
tutanağın sonundadır. 
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(Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı Nafiz I 

Körez ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 17 sıra numarasını I 
taşıyan dosya hakkındadır.) (1) 

(Bu husustaki komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Eski Bakan Nafiz Körez halen 
Milletvekili ve Senato üyesi olmadığı için ken
disine, yazılı müdafaasını 'hazırlamak üzere 
mehil verilmesi icabetmektedir. Bir ay mehil 
verilmesini ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. — 27 Mayıs 1960 înküâbı île düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görevle
riyle ilgili suçlarımdan dolayı - soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik komis
yon raporu (3/1) 

• (Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgi- \ 
li olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi I 
dizi puslasında 19 sıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (2) 

BAŞKAN — Eaporu okuyoruz. 
(Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Eski Tarım Bakanı Esat Bu
dakoğlu halen Milletvekili olmadığı için ken
disine yazılı müdafaasını hazırlaması için 
mehil verilmesi lâzımdır. Kendisine bir ay me- | 
hil verilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Transeksport Şirketinin delaletiyle îngi- I 
liz Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 1 
arpanm satışı dolaytsiyle Ticaret eski Bakanı 
Mehmet Bay dur hakkında Meclis Soruşturması 
yapılmasına dair önergesi ve Ticaret eski Bakanı 
Mehmet Baydur'un savunması (9/1) (8. Sa
yısı 2) (3) 

(1) (T.B.M.M. S. Sayısı 7) sayılı basmayazı 
tutanağın sonundadır. 

(2) (T.B.M.M. S. Sayısı 8) sayılı basmayazı 
tutanağın sonundadır. 

(3) (T.B.M.M. S. Sayısı 2) sayılı basmayazı 
tutanağın sonundadır, 
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BAŞKAN — Evvelâ önergeyi okuyacağız. 

Sonra savunmayı okuyacağız. Ondan sonra da 
bu hususta söz istiyen arkadaşlara söz verece
ğim. 

T.B.M.M. Başkanlığına 

Saibık Ticaret Bakanı Bay Mehmet Baydur 
zamanında Transeksport Şirketinin delâleti ile, 
ingiliz Firması Bunge'ye satışı yapılan 52 500 
ton beyaz arpanın satışının aşağıda zikredilen 
sebeplerle usulsüz olduğu ve bu yüzden Tras-
eksport Şirketinin büyük bir himaye gördüğü 
zannını, taşımaktayız. 

Adı geçen Bakan Mehmet Baydur hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasını saygı ile arz ve rica 
ederiz. 

2 . 1 . 1962 
Amasya Senatörü Amasya Milletvekili 

Macit Zeren Nevzat Şener 

BAŞKAN — Raporu okuyarak ıttılaınıza su
nuyoruz. 

(Raporun 1-7 nci sayfalan okundu.) 
BAŞKAN •— Arkadaşlar bir takrir gelmiştir, 

okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Takrir sahiplerinin iddialarını muhtevi ve 

Mehmet Baydur'un müdafaasını havi matbua iki 
gün evvel bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış
tır. Okunmasından sarfınazar edilerek doğrudan 
doğruya müzakerelere (geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kayseri 
O. Senatosu Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

BAŞKAN — Arkadaşlar, takrire muttali ol
dunuz. Takrir sahiplerinin önergesi matbua ta-
mamiyle okunduğu takdirde şüphesiz ki, müda-
faanamesinin de tamamen okunması lâzımgele-
cektir. Bu itibarla bu hususu nazara alarak rey
lerinizi izhar buyurmanızı rica ederim. Takrir 
olduğu için oyunuza sunmaya mecburum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde mi efendim! 
efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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AHMET TABTAKILIÇ (Uşak Milletvekili) 

— Muhterem arkadaşlarım, verilen takririn mu
cip sebebi, iki gün evvel bu raporun dağıtılmış 
olması noktasıdır. Eğer bu takrir başta verilsey
di, ne şikâyet dilekçesi okunur, ne de müdafaa
nın okunmasına lüzum kalırdı. 

Fakat, şikâyet okunduktan sonra elbette bu 
takririn nazarı dikkate alınmasına imkân kalma
mıştır. 

Rapor okunmaya başladıktan sonra, bir nok
taya ıgelince kesip okumamak, yanlış bir müzake 
re metodu olur. Onun için reylerinizi verirken bu 
hususu nazarı dikkate almanızı istirham ederim. 

ıBAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil* 
memiştir. 

7 nei sayfadaki 18 nci maddeden itibaren oku
maya devam ediyoruz. 

(Raporun 7 nci sayfasındaki 18 nci madde
den Baydur'un müdafasmı da içine alan 23 ncü 
sayfanın sonuna kadarki, kısmı okundu.) 

'BAŞKAN — Arkadaşlar, Mehmet Baydur'un , 
yazılı müdafaası da okundu. Bu müdafaaya bağlı 
eklerin okunmasına lüzum olmadığına dair bir 
takrir vardır, onu okutup reyinize sunacağım. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
23 ncü sayfanın ortasından itibaren Baydur'

un müdafaasına ekli bulunan 11 sayfadan ibaret 
muhtelif eklerin (Muhterem üyelerin önceden 
malûmatları olduğu için) okunmasından vazgeçil
mesi ve bu eklerin okunmuş gibi kabulü ile zapta 
geçmesi hususunun oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Maraş 
Kemal ÎBağcıoğlu 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrir sahipleri söz istiyorlar mı? 
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Bir tas

hih arz edeceğim : Rakamlarda tabı hataları var 
dır. 

Onuncu sayfanın altındaki formülde çarpı 
işareti artı işareti olacaktır. 'Gene aynı sayfanın 
ortasına neticeden aşağıya doğru 7 nci satırda 
826 876 dolar yerine 826 910 dolar olacaktır. 11 
nci sayfadaki 14 175 000 Türk lirasının 16 537 500 
olması lâzımdır. 

(BAŞKAN — Asım (Beyefendi, verilmiş olan 
takrirde nasıl verilmiş ise aynen kalması lâzım-
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dır. Ancak, daha sonra bir tabı hatası olmuş ise 
onları bilâhara düzeltiriz. 

Takrir sahiplerinden ıSaym Nevzat Şener. 

NEVZAT ıŞENER (Amasya Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, arpa mevzuu ile ilgili ola
rak Yüksek Meclise takdim ettiğimiz önergede 
bahsi geçen ve tenkid mevzuu olan hususları hu 
zurunuzda izah edeceğim. Takrir sahibi diğer ar
kadaşım Macit Zeren de, konuşmaların sonunda, 
son sözü söyliyecek ve benim temas etmediğim çok 
önemli noktaları sizlere duyuracaktır. 

önergedeki hususları sırası ile sizlere izaJh et
meye çalışacağım : 

1. Fiyat, dünya arpa piyasasına nazaran dü
şüktür. 

Ticaret Ataşesi Şeref Duraıgönül imzası ile 
Toprak Ofise çekilen şu üç telgrafa göfe, sırasıyla: 

1. 7 .7 .1961 tarih 1374 sayılı tel. Long-
ton FOB 58,10 dolar, 

2. 25 . 8 .1961 tarih 1283 sayılı tel, 21 ster
lin 17,5 şilin. Karşılığı 61. dolar. 

3. 1 .9 .1961 tarih, 1311 sayılı tel. 60 do
lar. 

15 . 7 .1961 tarihinde kapanan Londra bor
sasında Irak menşeli arpalar CİF. 50,40 dolar
dır. Türk 'arpasının fiyatı Irak arpası fiyatına 
beş dolar ilâve edilerek tesıbit olunur. Bu va
ziyette (arpalarımızın fiyatının 57,40 dolar ol
ması gerekir. Londra piyasasına nazaran CİF, 
FOB farkı 4 - 5 dolar olarak değişir ki, son 
fiyat FOB. 52 - 54 arasında olması lâzımdır. 

Hakiki maliyeti 55 dolar olan arpanın sa
tışı 45 »dolar da temin etmemiştir. Zira satıl-
mayıp elimizde kalan esk' seneler tütünleri 
yerine her zaman alıcısı olan arpayı ikaıme et
mekle 45 (doların % 35 ini de feda «tmiş ol
makta ve bu suretle 45 dolar 29,25 dolana düş-

• maktedir. Zira, 'İngilizlerle İkinci Dünya Har
binde sattın aldığımız 91 ımilyon liralık tsilâh be
deline karşılık kısaca İstikraz Anlaşması diye 
bahsedebileceğimiz Türk - İngiliz hususi kredi 
ve silâhlanma istikrazlarn.'dan doğan 'borçların 
tasfiyesine mütedair bir anlaşma yapılmış ve 
bu anlaşmaya göre borcumuzun 10 milyon lira
lık kısmının satışı zor ve piyasada alıcısı bu-
lunımıyan 17 kalemlik eşyanın verilmesi, 20 
milyonluk kışımı ise İngiliz Hükümetinin (mem
leketimizdeki kültür hizmetlerine karşılık tu
tulmuş, mütebaki 61 milyon liranın da elimiz-
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de kalan alıcısı okuyan 1956 -1957 ve 1958 yılı 
tütünleri ile karşılanması kabul edilmiştir. % 
35 in buraya sokulması 63 milyonluk tütünün 
bir kısmının satılamayıp elde kalmasını intac-
etmiştir. % 35 arpa bedeli de sıfıra müncer ol
muştur. Ayrıca diğer firmaların serbest dolar 
üzerinden yaptığı teödifiLer nazarı itibara alın
mamış ve satışın Tr anseksporta yapılması için 
âzami gayret gösterilmiştir. Bu mevzuda bâzı 
mektuplar da almış bulunuyoruz. 

İçlerinde arpa satışı ile ilgili ve Yaşar öner 
imzalı bir mektup enteresandır. 

Şimdi Yaşar öner'in 'mektubunu okuyorum : 
«Mehmet Baydur'un Ticaret {Bakanlığı sıra

sında 1960 ısenesi Eylül ayında 30 000 ton ar
pa için «Ömer Barutçu» Firması olarak FOB. 
54 serbest dolarlık bir teklif vermiştik. Ofis 
bu teklifimizi kabul etmeyip arpaların ihaleye 
çıkarılacağı Ibize bildirildi. Bunun üzerine, he
men ihaleye çıkarılırsa 54 doların üstünde fi
yat bulunursa o fiyatın hemen üstünden bir 
fiyatla arpaları mubayaaya amade 'olduğumuzu 
ve şayet teklifler 54 doların altında kalırsa 
gene 54 dolardan alıcı olduğumuzu bildirdik. 
Teklifimiz kabul edilmedi. 

Bu tarihten takriben iki ay s'onra arpalar 
5 er bin tonluk partiler halinde ihaleye çıka
rıldı. O zaman FOB. 45,17 dolarlık en yüksek 
serbest dolar teklifini yine firmamız verdiği 
halde arpalar bu defa da bize verilmedi. Yıl 
başından sonra da tekrar müracaatlarımıza 
aralıksız devam ettik ve o zamanki dünya fi
yatları seviyesinde olmak üzere 42 - 45 dolar 
araısmda muhtelif aralıklarla muhtelif teklif
ler yaptık. En son 24 Nisan 1961 tarihinde 
45. FOB dolarlık olmak üzere 60 000 ton ar
pa için bir teklif verdik Bu teklifimize Ofis, 
25 Nisan 1961 tarih ve Oi'1/2431 sayılı yazısiy-
îe % 1/2 teminat yatırmamız icabettiği şeklin
de cevaplandırdı, Ofisle derhal temasa geçtik 
ve teminatımızın Ankara'da iş Bankasında ha
zır olduğunu, şayet ibu fiyattan arpalar verile
cekse derhal teminat mektubunu ibraz edece
ğimizi, telefonu açıp teminatımızın hazır olup 
olmadığını bankadan sorabileceklerini, yok 
eğer teklifimiz katı surette ve hemen reddedi-
lecekse lüzumsuz yere 2C - 25 bin lira arasın
da fuzuli bir masrafa mâruz bırakılmamamızı 
ifade ettik. Kabul etmediler. Aynı tarihlerde 
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ise TRANSTÜRK Firmasının teminatsız teklifi 
nazarı itibara alınıp kendilerine opsiyonlar ve
rildiği anlaşılmaktadır. 

Yüksek (malûmları bulunduğu üzere Toprak 
Mahsulleri Ofisi Devlet malını satan bir mües
sesedir. Bu müessesenin her ihracatçı tüccara 
eşit muamele yapması ica.beder. Bizim teklifle
rimiz derhal reddedilirken ve ciddî, eski bir 
alıcı olduğumuz malûm bulunurken neden tek
liflerimiz dünya fiyatlarına uygun oldukları hal
de reddedilmiş ve aynı tarihlerde Transtürk Fir
masına neden farklı muamele yapılmış ve neden 
usulüne uyularak ilân yoluna gidilmemiş ve iha
le her tüccara açık bulundurulmamış ve arpalar 
adetâ el altından ve ihracatçı tüccarın malûma
tı olmaksızın ve hem de Dünya fiyatlarının çok 
altında fiyatlarla satılmıştır. 

Bu arpaların cari dünya fiyatlariyle ve ser
best dolarla alıcısı olarak altı aydan fazla ısrar
lı takipte bulunmuş ve devamlı Ankara'da ka
larak masraf ihtiyar etmiş bir firma, sıfatiyle 
mâruz kaldığımız muameleyi ıttılâlârmıza say
gılarımızla arz ederiz. 

Yaşar öner 
Yaşar öner 

Gazi Caddesi No: 114. 
Diyarbakır. 

— Halen Ankara'da Yenişehir Gülpalas Ote-
; ünde — 

Not : 

Bu dilekçeden birer nüsha; 
1. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
2. Millet Meclisi Başkanlığına, 
3. Başbakanlığa, 
4. Ticaret Bakanlığına, 
5. Amasya Senatörü Macit Zeren'e, 
6. Amasya Milletvekili Nevzat Şener'e tak

dim edilmiştir.» 

Arkadaşlar, 
Arpa bedelinin % 35 ini 300 sayılı Kanun 

ile tasdik edilen Türk - İngiliz hususi kredi ve 
silâhlanma istikrazlarından doğan borçların tas
fiyesine mütedair Anlaşma çerçevesinde muame
le görmesi ayrı bir usulsüzlüktür. Zira, bu An
laşmada arpa yoktur. Ayrıca, anlaşma kanun
la tasdik edildiği cihetle, arpanın bu yolda 
ihracı da gayrikanunjdir. 
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Burada.bir noktaya daha temas etmek yerin

de olur. Esasen, Transeksport'un en ziyade hi
mayeye mazhar olduğu bir nokta da budur. Ar^ 
pa ihracı mevzuunda vâki ilk teklif 12 . 5 . 1961 
tarihinde könbine bir fiyatla, yani % 35 istik
raz anlaşması ve % 65 i serbest dövizle olmak 
üzere Brenar Firması tarafından yapılmış, an
cak bu teklif, istikraz anlaşmasına mahsuben 
bir satış yapılmıyacağı mülâhazasiyle reddolun-
muştur. On gün sonra Trans Eksport'un aynı 
şartlarla yaptığı 48,25 dolarlık teklif kabul 
edilmiş, ancak tahakkuk etmemiştir, istikraz 
anlaşması Resmî Gazetede neşrolunduğuna ve 
şartnamede istikraz anlaşmasına mahsuben bir 
satıştan bahsedilmediğine göre, Bungenin kom
bine fiyat teklifinin diğer firmalara da duyurul
ması ve kanun ve şartnameye rağmen bu gibi 
tekliflerin kabul edileceğinin diğer firmalara 
da bildirilmesi veya durumun ilân edilmesi ge
rekirken, bunun yapılmamış olması Transeks-
port için avantajlı bir durum yaratmış ve diğer 
firmalar bu şekilde bir satıştan haberdar dahi 
olamamışlardır. Nitekim Bremar Firmasının 
12 . 5 . 1961 tarihindeki 49 dolarlık teklifini, fi
yatların da artmasını göz önünde tutarak daha 
da yükseltmesi mümkün olurdu. 

Ayrıca 10 . 12 . 1960 tarihinde Yugoslav
ya bu arpalar için 48 serbest dolarlık teklif yap
mış, ancak bu teklif 9 . 12 . 1961 tarihli ve 10 sa
yılı İktisat Kurulu Kararına uygun olmadığın
dan reddedilmiş iken 45 dolarlık kombine fiyat 
için aykırılık düşünülmemiştir. 

Bu kısım da kombine fiyattan bahsedilmek
tedir. Bu şu demektir : % 35 İngiliz istikraz 
anlaşmasından % 65 serbest dolar demektir. 

3. Biz satışın Surplus Anlaşmasına aykırı ol
duğunu izah etmiştik. Bu Anlaşma Amerika Zi
rai istihsal fazlalarının verilmesini ve Türkiye'
nin yemlik ihtiyacını meneden bir anlaşmadır. 
Arpalar hakikatte yemlik olduğu halde kılçık-' 
lan kırılarak evsafı yükseltilmiş ve satış yapı
larak bu anlaşma ihlâl edilmiştir. 

Bir noktaya daha temas edeyim: 
Sayın Mehmet Baydur müdafaasında bu 

Surplus Anlaşmasının 17 Temmuz 1961 tarihin
de aktedildiğinden bahseder. Halbuki satış 
21 . 8 . 1961 tarihinde ihracatçılar Birliği tara
fından tescil edilmiş olduğundan; Dış Ticaret 
Rejimine dair Kararname hükümlerine göre, sa

tışın tescilden ancak 5 gün evveli içinde akde
dilmiş olması ioabeder, Surplus Anlaşması Tem-
muz 1961 de olduğuna göre satıştan evvel akde
dilmiş demektir, Baydur'un bahsettiği gibi sa
tışın 7 Temmuz 1961 de inikad ettiğini kabule 
imkân yoktur. 

Dış ticaret işlerinde Reeksportasyon mahzur
lu ve şayanı arzu değildir. Transeksportun vâ
ki teklifinde de esasen bu şart yoktur. Bilâhara 
anlaşmaya bu şart konmuş, alıcı firmaya aldığı 
malı istediği memlekete götürmek satmak hakkı 
tanınmıştır. Anlaşma Transtürk'ün müracaati 
vâki olmadığı halde Ofise müracaat edilmiş, alı
cıya istediği memleketi gösterip istediği mem
lekete satmak hakkı tanınmıştır. Free Destina-
tion şartı fiyatlarda en az 5 dolarlık farkı icab-
ettirir. Bu dahi şartnameye konmadığından 
Transeksport için yeni ve ilâve bir imtiyaz ol
muş ve arpalar Kızıl Çin'e sevk edilmiştir. 

Satış sırasında dünya arpa fiyatları devamlı 
bir yükselme kaydettiği ve alıcı firma şartlarını 
yerine getirmediği, mütemadiyen mehil, opsiyon 
aldığı ve hattâ 7 . 8 . 1961 tarihinde son ola
rak 4 günlük mehil verildiği ve bu mehle rağ
men mâniler alıcı firma tarafından bertaraf ve 
şartlar yerine getirilmediği halde satışın feshi 
cihetine gidilmemiş ve cazip fiyatlardan istifa
de edilmemiştir. Bu dahi Transeksportun hu
susi bir himayeye mazhar olduğu kanaatini 
kuvvetlendirmektedir. 

Şimdi resmî bir yazının fotokopisini okuyo
rum : 

Aynen şudur; imzalar Dış Ticaret Dairesi 
Reis Muavini ilhan Kut, Dış Ticaret Dairesi 
Müşaviri Turgut Çarıklı, Raportör Coşkun 
Kadıoğlu. Tarîh : 22 . 8 , 1961 

Yazı aynen şöyledir: 

[NOT : 

T. M.'O. Genel Müdürlüğü 7 . 7 . 1961-2636 
tarih ve sayılı yazısında, Bunge firmasının mal 
bedelinin % 65 i serbest dövizle; % 35 i Türk -
ingiliz Esliha istikraz Anlaşmasının tütün he
sabından ödemeli 50 000' ton beyaz arpa için 
metrik tonu FOB $ 45.— fiyat teklifinde bu
lunduğu bildirilmiştir. 
, 8 . 7 . 1961 - '5/11834 tarih ve sayılı yazımız
da, Bunge'nin bu teklifinin Bakanlığımızca uy-
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gun görüldüğü T. M. O. Genel Müdürlüğüne 
tebliğ edilmiştir. 

T. M. O. nin 21 .8 .1961 - 3440 tarih ve sa
yılı yazısı ve Ofis tarafından Bunge'nin mü
messili Transefksport firmasına gönderilen tel
grafta, mal bedeline şümulü olan % 35 ve % 
65 nisbetleririin mal miktarına teşmil edildiği 
anlaşılmaktadır. Halbuki Bunge firmasının 
50 000 ton beyaz arpa için yaptığı ofertosuna 
istinaden, heher ton arpa için % 65 serbest 
dolarla ($ 29,25 ve % 35) ($ 15,75 = 141,75 
Tl.) i Türk - İngiliz Esliha İstikraz Anlaşma
sının tütüne mu'hassas Türk liraları ile ödene
ceği Ihususu ofis tarafından bildirilmiş ve bu 
Bakanlığımızca aynen kabul edilmiştir. Bun
dan 50 000 ton arpanın % 65 riin münhasıran 
serbest dövizle, % 35 inin mezkûr Türk liraları 
ile ödeneceği mânası katiyen istihracedilemez. 
Binaenaleyh firmanın teklifi ofis tarafından 
yanlış olarak anlaşılmakta ve tatbik edilmek
tedir. 

Tamamı serbest dövizle daöıi ödenecek olsa, 
FOB $ 45.— fiyatın, Avrupa pazarlarında git
tikçe yükselmekte olan arpa fiyatları muvace
hesinde, cazip tarafı kalmamıştır. Bu itibarla, 
Toprak Ofis orijinal teklifi başka mânalara 
çekerek 50 000 ton arpa satışına girişmiş bu
lunmaktadır. 

Arz olunur.] 
Yani Dış Ticaret Dairesi Beis Muavini, Müşa

vir ve raportör dahi böyle bir sattıışa .gidilmeime-
smi, bu satıştan dönüHmesmi ve daha yüksek fok* 
ffiyatltam satılmasını yazıda beiiıMyoriaır. 

Doğu'daki kıtlığa gelintoe : 
Bu cihet 1961 yılı başında Millî Birlik Komi

tesince müşahede edüLmliıg bulumulmaktadır ve bed-
Ibir alunimıalk için çareler aranmıştır. Nitekim bu 
arada çiftçinin elindeki hayvanlarım kıtlığa ma
rnız ıkalınnanuası içim Devlet tarafından' Devlet çift-
iMer&riıe alımması için çalışmalara haşlanmıştır. 

Sayın Baydur hakkında tahkikat açılmasıınt-
dan> kaçınmaktadır. Millî Birlik Komiöteskıin 
19 . 7 . 1961 tarihli kararından bahsediyor. Bay
dur, Turan Çakım tarafından) Millî Birlik Komi
tesine şikâyet yapıldığımı, bunum Milî Birlik 
Komitesince tahkik edilerek neticede bir usulsüz
lük olamadığım belirtiyor. Şimdi şu tarihlere 
dikkat buyurum : Millî Birlik Komitesinin karar 
tarihi 19 . 7 . 1961 dir. Bu karar Turan Ça-

>•- Ö.3 .İ962 0 : 1 
iknrnı'ım 10 . 6 . 1961 tarMi şikâyetleri ile ilgili
dir. Aırpaya teklif 7 . 7 . 1961 olup satış 21.8. 
1961 dir. Binaenaleyh önergemizin mevzuu ile 
şikâyet ve karar arasında ilgi yoktur. 

Arpalar mükemmel ve çoğu boş olan çelik si-
üjolıarda muttıafaza edildiillirdi. Çürüme ve zayi 
olma diye boa? şey düşünülemez. İktisat Komis
yonu; 'kararına göre müsait fiyatı ıbeklemek icabe-
derkem», satışı bir zaruret olarak kabul edemiyo
ruz. 

Sayın Baydur arpaların Kızıl Çin'e satılma
dığını ifade etmiş, fakat nereye satıldığına söyle
memiştir. Bu iddiamın fbir nevi kabulünü tazam-
mun eder. 

İktisat Komtisyonu kararında 9 . 12 . 1960 
tarihinde Yugoslavya'ya 48 milyon dolarlık top
tan satış teklifi vardır. 6 Bakandan müteşekkil 
fhir komisyon! kurulmuş ve bu komisyon arpala
rın 50 - 55,5 dolar arasında satılmasından! bah
setmiştir. Nitekim Ibundara dahıa epvel de bahset
miştim. İlk teklif, fou şart .ileri sürülmek suretiy
le reddediiLmişti, sonradan (bu teklif kabul edil
miş oluyor ki, buma hayret etmemek elde değil
dir. Sayın/ Baydur satılan (arpalarım nerelere sa
tıldığımı söylememiştir, Halibuiki bir Ticaret Baka
nı olarak bu arpaların nereye satıldığını, nere
ye g&btiğimi bümesi, tahkik etmesi lâzımdır. Biz 
iddiamızda bu arpalarım Kızıl Çin'e gittiğini ile
ri sürdük. Baydur ise •bunum aksimi söylemiştir. 
Netice ileride aydınlanacaktır tabiî. 

Muhterem arkadaşlarım, ben ve arkadaşa/m 
•ihbar ve hasına intikal eden yazılar doiayısiyk, 
Sayın Baydur 'hakkında tahfeifeat talebini havi 
önergeyi verdik. Milletimizin uhdemize tevdi et
tiği ıbir vazifeyi de ifa ektiğimize eminiz. Bir 
savcı gilbi kendi zaviyemizden iddialiarımızı serd 
ettik. Bu iddiaların ne dereceye kadar doğru ve
ya yanlış olduğu aneak, bu işlerim mütehassısı 
kimselerden kurulacak komisyonun enine ve îbo-
yuna yapacağı tahkikattan, sonra <amlaşı'lacaiktır. 

Belki iddialarımızda yanılmış olabiliriz ama 
mütehassıs bilirkişilerin gerek Bakanlıktaki ve
sikalar üzerinde gerekse bizim ibraz ettiğimiz 
deliller üzerinde yapacağı tetkikat sonunda ha
kikat anlaşılacaktır. 

Bizim temennimiz ve samimî arzumuz Sayın 
Baydur'un, bütün iddialardan masum olarak, 
tertemiz millet huzuruna çıkması ve şerefli va-
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asil esinde yine eskisi gibi, bu memleketin şan 
ve şerefine lâyık bir şekilde, memleketimizi tem
sil etmesidir. 

Yüksek Meclisin kararı âdil ve makbuldür. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; saat 13,30 oldu. 
Paha 9 arkadaş söz istemiştir. Ancak hu arada 
bir takrir gelmiştir. Okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
özü : T. B. M. M. üyele
rine bir tetkik m ehli ve
rilmesi hakkında. 

Rapora ek iddia ve defilerin belirtildiği tür
lü unsurların mukayeseli incelenmesi zarureti 
vardır. Adalete ve insan şeref ve haysiyetine 
inanan T. B. M. M. üyelerine bunun için, Baş
kanlık Divanında bulunan dosyayı da görmek 
amaciyle '15 günlük bir mehil verilerek görüş
melerin o tarihte intacının karara arzını saygı 
ile teklif ederiz. 

Niğde Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Asım Eren Reşit Ülker 

BAŞKAN — Reyinize arz etmeden evvel bir 
hususun açıklanmasına lüzum hissediyorum. Baş
kanlık Divanında tabedilip huzurunuza arz edil
miş olan evraktan başka bir dosya mevcut de
ğildir. Bu 'önergeyi kabul ettiğiniz takdirde ona 
göre hareket edilecektir. Kabul etmediğiniz 
takdirde hugün öğleden sonra saat 15 te ge
rek Millet Meclisi, gerek iSenatonun toplantısı 
vardır, o zamıan birleşik toplantıyı yarın saat 
ona 'talik edeceğiz. 

SANAYİ BAKANİ FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaş
lar hu Yüksek Meclisin kazai mahiyetteki ça-
lışmalarındaııı (birini teşkil etmektedir. Şimdi 
konuşan takrir sahibi arkadaşım takrirlerine 
merbut noktai nazarları dışında 'birtakım yeni 
iddialar serd etmişlerdir. Diğer takrir sahibi 
arkadaşımız da yeni iddialar serd edecektir. 
Bu itibarla diğer takrir sahibi arkadaşımız da 
iddialarını serd eder ve bunlar Muhterem He
yetinizin tetkikine imkân verecek şekilde yapı
lırsa bu kazai organ, reyini isahetli şe
kilde kullanmış olur. Arkadaşımız bir
takım mevzular ve vesikalar kendisine 
sonradan intikal ettiği için konuşmaları da 
o yolda olmuştur. Bu söylediklerini tahkik ede-
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bilmek için hu vesikalara sahibolmak da bir 
zarurettir. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 

Çok muhterem arkadaşlar, hu elimizdeki öner
ge ve müdafaayı sıramızın gözüne koymuşlar. 
Aldığım dakikadan itibaren bunu okumuş ve 
bir netice çıkarmaya canşmış hır arkadaşınız 
olarak hakikaten vicdanî 'bir kanaate varama
dım. «Bunu encümen alsın da iyice incelesin, 
•sonra fgetirsin», demekde halbuki hu hakkında 
isnat yapılan şahıs bakımından adaletsiz 'Olabi
lir. Bu 'bakımdan inceleme, tetkik etme ve bu
rada vicdani kanaat hâsıl etmiş olarak gelme 
bakımından mehil istedik. Bunun 15 gün ol
ması veya 10 gün olması ehemmiyetli değildir. 
Bir mehlin verilmesi adaletin tecellisi (bakı
mından zaruridir, zannediyoruz, özür dilerim 
efendim. 

BAŞKAN — Macit Zeren. 
MACİT ZEREN (C. Senatosu Amasya Üye

si) — Muhterem arkadaşlar, mevzu üzerinde 
daha ziyade tenevvür edebilme imkânlarını bu
labilmek için Asım Eren arkadaşımız hu görüş
melerin 15 gün mehilden sonra yapılmasını 
teklif etmektedirler. Hakikaten hu mevzu üze
rinde her arkadaşın tek tek malûmat sahihi ola
bilmeleri, reylerini daha kolaylıkla kullanabil
meleri 'bakımından lüzumludur. Böyle '(bir me
hile lüzum varsa o takdirde müzakerelerin ke
silmemesi, konuşacakların konuşmasına karar 
verilmesini teklif etmekteyim. Takrir sahiple
rinden (birisi lolarak bendenizin de çok söyliye-
cekleri vardır. Beni dinlemediğiniz için neti
cenin ne olacağı hakkında katı bir fikre sahip 
değilsiniz. Bendeniz de bildiklerimi söyliyeyim, 
onu da tetkik buyurun, ımehil verilecekse önce 
müzakereler 'bitsin, pndan sonra karar için me
hil verilsin. (Doğru sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim önergeyi oyunuma su
nuyorum, kahul edenler.... Kaıbul etmiy enler... 
önerge reddedilmiştir. 

Vakit -gecikmiştir, diğer arkadaşlara da ko
nuşma imkânı verebilmek için müzakereler de
vam edecektir. Demin arz ettiğim gibi, saat 15 
te her iki Meclisin de ayrı ayrı toplantısı var
dır. Bu itibarla Türkiye Büyük Millet-Meclisi 
birleşimini yarın saat 10,00 da toplandmak üze
re kapatıyorum. 

Kapanma saati': 13,40 



Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı : 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı 
bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu (3/1) 

Not : (Eski Sanayi Bakam Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkereleri ilişik umumi dizi 
puslastnda 1 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 9 . 11 . 1961 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5167 Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyalan Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alman 6.11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri 
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuş
tur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa buyunılmasmı arz ederim. 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdüek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 6 Kasım 1961 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı : 

Genel özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
35445 özel kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük •Oum'hurba^kanı, Başbakan. Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçlan da dâhil 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak 'haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek 
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Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkika
tın açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun «ettiği cihetle 
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin birinci fıkrasının da bu 
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılaraik düşük: Bakanlardan 
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son. tahkikatın açılmasına 
karar verilmiş bulunmakta .ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile 1 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 nci maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle 'değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden dbğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 nci maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Balkanlardan gayrı olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin son fikraJsınıa dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde .kalan ©ski Bakanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereğli takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik 'kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Milî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar 
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul-
ması gerekmektedir. 

Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi pusla-
sı uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte 
gereği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 

Sdhir Kurutluoğlu 
Adalet Bakam V. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 1) 



— 8 — 
T. C. 9 . 12 . 1961 

Başbakanlık 
özlük ve Yazı İşleri : Konu : Eski Bakanlann görevle-

6/2 - 5513 ' riyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

Millet Meclisi Başkanlığımı 

İlgi : 9 . 11 . 1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayn olaıı) eski Bakanlann görevleriyle ilgili suçlanndan dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasının 90 rıcı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa Duyurulmasını arz ederim. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. G. $5.11.1961 
Adliye Vekâleti 

Ceza t§. On. Müdürlüğü özü : Yüksek Soruşturma Kumlundan 
Sayı : 38922 görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başbakanlığa 

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektâr. 
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 İnkılâbıyla dü

şürülen Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kuralunca verilen 
ve bu defa Bakanlığımıza intikal eden; 

1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret; Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkın» 
daM Yüksek Soruşturma Kurulunun 22. 7,1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10 .1961 tarih ve 525/580 sayılı, 

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10.1961 tarih ve 405/558 sayılı, 

4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık esiri Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10 .1961 tarih ve 717/767 sayılı, 

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakla-
nndaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararla^ 
nnı havi beş aded dosya, bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 

Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. B. M M . < S. Sayısı : \ > 
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1 numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 

T. B. M. M. 21.2,1963 
1 numaralı İnceleme Komisyonu 

Stra No: 1 
Mazbata: 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu hakkındaki tahkikat 
dosyası Yüksek Soruşturma Kurulunun 5.3.1961 tarih, esas 1961/690, karar 1961/741 sayılı va-
zifesizlik karariyle T. B. M. M. ne gelmekle. T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci mad
desi gereğince teşekkül eden Komisyonumuza tevdi edilmekle dosya üzerinde yapılan tetkikat 
neticesinde; 

Hâdise: E. K. 1. Müessesesi memurlarından Enver Güvener ve daha dört kişinin sanık Sa
met Ağaoğlu tarafından hâdise tarihi olan 24 .12 . İ957 tarihinde ve Halk Partili olmaları sebe
biyle muhtelif yerlere nakledilmek suretiyle memuriyet vazifesini suiistimal ettiği iddiasından 
ibarettir. 

Dosyanın muhteviyatı ve dinlenen şahitlerin şahadetlerinden sanık eski Sanayi Vekili Samet 
Ağaoğlu'nun E. K. î. memurlarından muhalif partilere mensuholanlardan 343 kişilik bir liste 
verildiği ve 1957 seçmlerinde muhalif partiler.lehine çalışan bu kimselerin müesseseden uzaklaş
tırılmasının D. P. Zonguldak îl Teşkilâtı tarafından istendiği, bunun üzerine sanık Samet Ağaoğ 
lu'nun E. K. î. Müdürü Behzat Fürüz ve Kömür İşletmeleri Kurumu Müdürü Nevzat Yerdel*i 
makamına çağırarak bu listelerce adları yazılı şahısların durumları hakkında malûmat aldığı. 
İşletme Müdürünün listede yazılı şahısların müessese için faydalı elemanlar olduğunu beyan etme
si üzerine daha küçük bir liste çıkararak bunların durumlarını sorduğu ve İşletme Müdürü Beh
zat Fürüz'ün yine aynı şekilde bu şahısların da müessese için lüzumlu kimseler olduklarını be
yan etmesi seheJbiyle tedbir alınması için bir talepte bulunulmadan içinde müşteki Enver Güven-
er ve daha beş arkadaşının buîıin'duğu bir listeyi İşletme Müdürüne vererek bunların nakilleri
ni İşletme müdüründen istediği ve bunun üzerine bu şahısların muhtelif yerlere nakledildikleri 
iddiayı müeyyit şahadetle sabit olmuştur. 

Netice: Her ne kadar iddia ve şahadetten sanık Samet Ağaoğlu 343 ve bundan daha küçük 
listelerde adları yazılı müessese memur ve işçilerinin müessese için faydalı olduklan yolundaki 
müessese müdürünün beyanına iştirakle her hangi bir şekilde tedbir talebinde bulunmamış ise de; 

İhbar ve şikâyet, delil ihtiva ettiğinden ve Yüksek Soruşturma Kurulu da kendisini vazifesiz 
görerek etraflı soruşturma yapmamış, nakledildiği iddia olunan memurlardan Enver Güvener'den 
gayrisinin nakil sebepleri dahi tesbit edilmemiş olduğundan ve Samet Ağaoğlu'nun ve varsa on
dan 'başka suçlular haklarında ve bunların leh ve aleyhlerinde delil toplama işlemi tekemmül et
memiş bulunduğundan Meclis Soruşturması açılarak işin tahkiki gerekir, tçtüzüğün 170 nci mad 
desi gereğince tanzim olunan işbu mazbata Yüksek Başkanlığa arz olunur 

21.2.1962 
. 1 No. lu İnceleme Komisyonu 

Başkam Sözcü Kâtip 
C. Senatosu Tokat Üyesi İçel Milletvekili Sivas Milletvekili 

Zihni Betü Mazhar Arikav Cevad Odydkmaz 

Üye Üye 
Bize Milletvekili Manisa Milletvekili 

Cemi Yalçın Muammer Erten 

T. B. M. M. ( S. 8ayı» : 1) 



Döneni : 1 
Toplantı: 1 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve 
Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, Transeksport 
Şirketinin delaletiyle İngiliz Firması Bunge'ye satılan 
52 500 ton beyaz arpanın satışı dolayısiyle Ticaret 

eski Bakanı Mehmet Baydur hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesi ve 

Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un 
Savunması (9/1) 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Sabık Ticaret Bakanı Bay Mehmet Baydur zamanında Transeksport Şirketinin delâleti ile, 
İngiliz Firması Bunge'ye satışı yapılan 52 500 ton beyaz arpanın satışının aşağıda zikredilen se
beplerle usulsüz olduğu ve bu yüzden Transeksport Şirketinin büyük bir himaye gördüğü zan-
nını taşımaktayız. 

Adı geçen Bakan Mehmet Baydur hakkında Meclis tahkikatı açılmasını saygı ile arz ve rica 
ederiz. 2.1.1962 

Amasya Senatörü Amasya Milletvekili 
Macit Zeren Nevzat Şener . 

Mucip sebepler : 

1. Satış fiyatı- dünya arpa piyasasına nazaran çok düşüktür. 
2. Arpa bedellerinin % 35 inin, (300 sayılı Kanun ile tasdik edilen Türk İngiliz Hususi Kredi 

ve Silâhlanma istikrazlarından doğan alacakların tasfiyesine mütedair Anlaşma) çerçevesinde mu
amele görmesi, 

3. Satış akdi Amerika ile aramızda mevcut Surplus Anlaşmasına mugayirdir. 
4. Free Destination imkânının sağlanması arpaların Kızıl Çin'e şevkini mümkün kılmıştır. 
5. Satış sırasında Doğu bölgelerimizde husule gelen kıtlık ve hayvan telâfatı nazarı itibara 

alınmamıştır. 
6; Satış akdinin ifası sırasında dünya piyasasında arpa fiyatları çok yükseldiği ve akit şart

larına da alıcı firma riayet etmediği halde satışın feshi cihetine gidilmemiştir, 
7. Usulsüz satış dolayısiyle vukua gelen zarar veya başka bir ifadeyle alıcı firmanın kazancı 

milyonların'üzerindedir. 
Ve: sair sebepler... 
Eki: 20 sayfalık arpa satışına mütaallik vâki alan muhtevi dosya... 
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Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından, ihraç edilmek üzere satılan 52 500 ton arpa hakkında not 

TRANSEKSPORT (TRANSTÜRK Firmasının İhracat şirketlerinden biridir.) Firması Toprak 
Mahsulleri Ofisi elinde bulunan ve ilâm edilmek suretiyle kapalı zarf usuliyle satışı icabeden 1960 
mahsulü bira sanayiine de elverişli üstün kaliteli 60 000 ton beyaz arpayı ucuz fiyatla satmal
ın ak için aylarca muhtelif tertipler peşinde koşmuş, neticede Ticaret Bakanlığı ile ofisten usul
süz ve yersiz pekçok kolaylıklar ve himayeler görerek, Hazine ve tediye muvazenemiz aleyhine 
bir yolla ve çok düşük bir fiyatla bu arpalardan 52 500 tonunu mubayaa etmeye, tesellim ve İh
raca muvaffak olmuştur. 

*-- * 
Bu mubayaa saMıatiyle ilgili hâdiseler aşağıdaki maddelerde sırasiyle açıklanmaktadır. 
1. TRANBEKBPORT Firması evvelâ arpaların, % 50 si Türk - Çekoslovak kliringinden ve 

% 50 si serbest dövizle ödenmek kaydiyle tonu FOB. 45 dolar fiyatla satinalma teklifinde bu
lunmuştur. Aramızda iki taraflı 'Ticaret ve tediye Anlaşması bulunan her hangi bir memleket 
kliring hesabından geçirilmek suretiyle ibracaat yapmak, karşılığında serbest döviz almaksızın 
mukabil ithal malı ile İhracat bedelinin karşılıklı açılan hesaplardan malhsubu suretiyle ödenme
si mânasını tazammun eder. 

TRANSEKSPORT Firmasının bu teklifi yaptığı sıralarda başka firmalar da mümasil teklif
lerde bulunduklarımdan Ticaret Bakanlığından ofise gönderilen 24 . 4 . 1961 tarih ve III.5/7305 
sayılı talimatla; 60 000 ton arpanın satışı için mevzuat hükümleri dâhilinde ve cari usullere 
göre, satış tekliflerinin ciddiyetini temin maksgdiyle, teminat alınarak tetkika tâbi tutulması, 
teminatsız tekliflerin kabul edilmemesi ve bunun usul ittihaz «olunması "bildirilmiştir. 

2. Bu arada Hamburg. Londra, Brüksel ve diğer merkezler ticaret müşavirlik ve ataşelikle
rine, ofis elinde bulunan arpaların eVsafı bildirilerek Avrupa pazarlarında m'ümasil evsaftaki 
•arpaların fiyatlarının muntazaman ve telgrafla Dış Ticaret Dairesine bildirilmesi istenmiş ve 

. İra merkezlerden gelen fiyat raporları, o tarihlerde Dış Ticaret Dairesinin ihracat işlerini ted
virle görevli ve bilâlhara usuMiz ve haksız olarak Ticaret Bakanı tarafından bu görevden uzak
laştırılan Başkan Yardımcısı ve ibracat müşavirinin bususi bir önemle üzerinde durarak, dik
katle takibedilmeye, şalhtean Bakana ve Bakanlık Müsteşarına fiyatların seyri hakkında devamlı 
bilgi verilmesine ve yazı ile de ofise aksettirilmeğine başlanmış ve bilâh ara buna Dış Ticaret 
Dairesince aralıksız devam olunmuştur. 

3. Türkiye - Çekoslovakya kliring hesabının 0 tarihlerde lehimize arz ettiği durum, Türkiye'
den Çek kliringi yoliyle arpa ihracına müsait bulunmadığından bu yolla ihracat yapılması müm
kün olamamıştır. 

4. Bu tarihlerden itibaren 60 000 ton arpanin satış ve ihracı için vâki muhtelif teklifler 
Türk - İngiliz Hususi Kredi ve Silâhlanma İstikrazı Anlaşması ile ilgili tekliflerdir. 

13.5.1961 tarih ve 10806 sayılı Resmî Gazetede münteşir 8.5.1961 tarih ve 300 sayılı Kanunla 
tasdik edilen Türk - İngiliz Hususi Kredi ve Silâhlanma İstikrazlarından doğan İngiliz alacakla
rının tesviyesine mütedair 9.12.1960 tarihli Anlaşmaya göre (aşağılarda kısaca İstikraz Anlaşması 
tabiriyle zikrolunaeaktır) yekûnu 91 milyon kügur Türk lirasına baliğ olan borçlarımızın 10 
milyon Türk liralık kısmı Anlaşmaya bağlı listedeki Türk mallarının İngiltere'ye ihracı ile, 20 
milyon lirası Türk - İngiliz Kültür Anlaşması. çerçevesine giren projelerin tahakkuku gayesiyle ve 
geri kalan 61 milyon küsur lirası da 1956, 1957 ve bâzı şartlarla 1958 yılları mahsulü tütünleri
mizin satışı ile Ödenmesi Türk ve İngiliz Hükümetlerince kabul edilmiştir. 

Burada şunu belirtmek gerekir ki, eski yıllar mahsulü olan tütünlerimizin satış ve ihracı o ta
rihlerde son derecede zorlaşmış ve hattâ imkânsızlaşmış bulunduğundan, bu stokların' tamamını 
elinde tutan İnhisarlar İdaresinin mütedavil sermayesi bu suretle bloke kaldığından ve bu stok 
ayrıca munzam masrafları gerektirdiğinden, bundan başka İnhisarlar İdaresi ekici tütün piyasa
sına müdahaleci olarak girmek için likit sermayeye ihtiyacı bulunduğundan mezkûr tütünlerin 
İngiltere'ye olan borçlarımız karşılığında satış ve ihracı derpiş ve teklif olunmuş ve ancak çetin 
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müzakereler sontmda İngilizlere kabul ettirilebilmişti. Anlaşmaya bağlı listedeki diğer ihraç mal-
lanmız hakkında kabul ettirilen (münhasıran İngiltere'de istihlâk) şartı tütünlerimize teşmil 
olunmamış, bu suretle satışı çok zorluklar gösteren yıllar mahsulü tütünlerimizin bir taraftan bu 
yolla ihracı sağlanırken, diğer taraftan İngiltere aracılığı ile bütün dünya ve bilhassa Yunanis
tan lehinâ kaybedilmiş bulunaıı Batı - Almanya piyasalarına girmek ve yerleşmek gayesi güdül-
müştür. 

Anlaşmaya bağlı listeye ithal edilecek 10 milyon liralık Türk ihraç mallarının tesbiti için de 
uzun ve çetin müzakereler cereyan etmiş, İngilizlerin "bütün ısrarlarına karşı mukavemet gösteri
lerek Avrupa ve dünya piyasalarında serbest dövizle kolayca müşteri bulan ihraç maikrımıŞdan 
hiç birisi listeye sokulmıyarak ihracında ^devamlı zorluklara tesadüf edilen tâli ehemmiyetteki gay-
rimamul ihraç mallarımızla Dünya fiyatlarına nazaran maliyeti yüksek sınai mamullerin (ve mese
lâ pamuklu ^mensucatın) bu listeye sokulmasına muvaffakiyet hâsıl olmuştur. 

5. Mezkûr Anlaşmanın 31 . 5 . 1961 tarihinde yeniden gözlden geçirilmesi, vâki tatbikatın 
tetkiki, bun> göre Anlaşmanın ipka, tadil veya iptali hakkında mutabakata varılması derpiş 
edilmiş olduğundan ibu mevzuda 10 . 5 . 1961 tarihinde Maliye Bakanlığında yapılacak müşterek 
toplantıda Ticaret Bakanlığını temsil edecek olan Dış Ticaret Dairesi Başkan Yardımcısı, 'Tica
ret Bakanından ttalimat almak üzere bizzat Bakanla şifahi bir görüşme yapmış ve Bakan (İngiliz
lerin silâhlanma kredisi ile Türkiye'ye verdiği malzeme ve yaptıkları tesisatın bir işe yaramaz çü- ; 
rük çank şeyler olduğunu, askerî maksatlarla alınan bir kredinin iktisadi kıymeti haiz madde
lerle ödenmesinin yerinde bir tutum olmadığını, efvelce kararlaştırılan 10 milyon Türk liralık 
listede mal cinsi ve miktarla ilgili hiçbir değişiklik kabul edilmemesini, isterlerse İngilizlerin es
ki yıllar mahsulü tütünlerimizi almalarını, istemezlerse daha da çok memnun kalacağımızı ve bu 
itibarla hiçbir taviz vermeye yanaşılmamasını) telkin etmiş ve toplantıya katılacak Ticaret Bakan
lığı temsilcisjne bu şekilde katı talimat vermiştir. 

6. 12 . 5 . 1961 günü İngiltere'den gelen BRE^ÎAR Firmasının Umum Müdürü Dış Ticaret Da
iresine müracaatla, %, 35 i İstikraz Anlaşmasından mütevellit Türk borçlarına mahsuben /e 
% 65 i serbest sterlingle ödenmek şartiyle Ofis alinde buludan 60 000 ton beyaz arpaya FOB. 49 
dolar fiyatla talip olmuştur. Görüşmede Dış Ticaret Dairesi II nci Başkanı, İhracat ve İki Ta
raflı Anlaşmalar Servisleri Başkan Yardımcıları-ye diğer ilgili personel hazır bulunmuştur. £'Bu 
teklif, Ticaret Bakanına, Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından arz ve izah olunduğu zaınau 
Bakan aşırı bir sertlikle İstikraz Anlaşması mevzuundaki görüşünü (Yukarıki maddede özetle
nen şekilde )tekrarlıyarak böyle bir satış teklifinin Dış Ticaret Dairesi erkânı tarafından, 
kendisine aksettirmeye; lüzum görülmeden derhal reddedilmesi gerektiğini söylemiş ve Dış Tica
ret Dairesi mensuplarını şiddetle tenkid etmiştir. 

7. Bu hâdisenin cereyanından beş gün sonra Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Mahmut Şeyda, 
17 . 5 . 1961 tarihinde Dış Ticaret |Dairesinin ih-acaat işlerini tedvirle görevli Başkan Yardımcı
sını çağırarak, Ofiste mevcut arpaların kısmen İstikraz Anlaşması borçlarına mahsuben ihracı 
hakkındaki noktai hazarını sormuş, Başkan Yardımcısı arpaların bu suretle satışını muvafık 
mütalâa etmediğini ifade ile esasen Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un da buna şiddetle mu
halif olduğunu beyan etmiştir. Bunun üzerine Müsteşar Mahmut Şeyda, Ticaret Bakanı Mehmet' 
Baydur'un bir -hafta kadar evvel, altı Bakandan müteşekkil (İktisadi Hareketleri Tanzim> ve 
Süratlendirme Komitesi) nden Ofis elinde mevcut arpaların İstikraz Anlaşmaları kanalnidan 
ihracı için salâhiyet aldığını ve kendisine bu hususta talimat verdiğini beyanla gereken hazır
lıkların yapılmasını Başkan Yardımcısına tebliğ etmiştir. Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un 
mezkûr İstikraz Anlaşması hakkındaki noktai nazarını yakinen bilen ve bu konuda bir,haf
ta evvel bizzat Bakan ̂ tarafından sarf edilmiş (5 ver 6 neı maddelerde açıklanan), sözlere nuıha-
tabolan Dış Ticaret Dairesi Başkan Yardımcısı, Bakan Mehmet Baydur'un bir taraftan İstikraz 
Anlaşması yoliyle arpa satışına şiddetle muhalefet eder i; görünür ve BREMAR Firmasının 49 
dolarlık teklifi dolayısiyle Dış Ticaret I}airesi mensuplarını muahaze ederken diğşr taraftan ar-
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paların bu yolla satışı için aynı tarihte.-salâhiyet alsaiası-jv-âkmm. feaı%ffw#akil: hasretini; Muate-
şardan gizlememiştir, • . . . , / . 

Ofis arpalarının istikraz Anlaşması kanalındafftgeçMlerefe sskşınarıkenirvazifeşa&&sıa.ve? 
salâhiyeti dâhilinde mutlaka muhalefet edeceği-b a surietieı ania^lmış olan Başkam. Yardımcısı hu: 
görüşmeyi takibeden ikinci iş gününde Dış Ticaret Dairesindeki; göafs&indenîbiz^ak. Ba^^|g^l |h-t 
met Baydur tarafından ve süratle alman bir kararla evvelâ derhal bir. aylık mecburî izin verili 
mek ve akabinde Trabzon Bölge Ticaret Müdürlü jüne tâyin edilmek suretiyle uzaklaştırılmıştır. 

8. işte bu tarihlere takaddüm eden günlerde TRANSEKSPORT Firması, Ofisin 60. .000. ton 
arpasını firma lehindeki en müsait şartlarla sa'malıp ihracetmek ve bu suretle büyük kazanç
lar sağlamak istikametindeki, sonradan da ısrarla devam^eden, gayretlerine ve teşebbüslerine esa
sen başlamış bulunuyordu. . - • 

9. Nitekim bu cümleden olmak üzere, BREMAR Firmasının teklifinin reddinden on gün 
kadar sonra TRANSEKSPORT Firması tarafın lan Ofise yapılan ve mal bedelinin % 35 r istik
raz Anlaşması borçlarından karşılanmak, % 6'5 i serbest dövizle ödenmek şartiyle tonu FOB. 
48.25 dolar fiyatla 60 000 ton arpa mubayaası teklifi, Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un şifahi em
riyle kabul edilmiş ve Ofis Umum • Müdürlüğü, Bakanlığa gönderdiği 24. 5A 1961 tarih ve 1717 sayılı 
yazısında özetle (Bakanlık Makamından alman şifahi emir üzerine yukarda yazılı şartlarla yapılmış 
olan katî teklifin kabuT edildiğinin TRANSEKSPORT Firması tarafından temsil edilen GOI/D-
SCHIMIDT Firmasına tebliğ edildiği) bildirilmiştir. Teklif Free Destination şartını ihtiva etmekte 
olup bu şart da Bakanlıkça kabul olunmuştur. 

Şu cihet kayda şayandır ki, bu teklifin kabulü aşağıdaki noktalardan malûldür : ' ••• 
a) Umumi hükümlere ve ayrıca 1 nci maddenin son paragrafında açıklanan Ticaret Bakanlığı

nın 24. 4.1961 tarih ve 7305 sayılı (yani bir ay evvelki) talimatına1 göre teklifIerin tetkika tâbi tütu-
labilmeleri için teminat akçesinin yatırılmış olması icabederkenve nitekim- teminatsız olan diğer tek
lifler tetkik edilmeden reddedilmişken bu teklif-teminatsız-olduğu halde kabul edilmiştir. 

b) Free Destination şartı istikraz Anlaşmasına muhaliftir. . . . . . . . . . 
c) Arpa, 10 milyon liralık mal listesinde yazılı maddeler rneyanmda mevcut değildir. . 
d) 10 milyonluk maddeler tranşmdan esasen o tarihe kadar 5 -milyonvlirası kullanıldığından ba* 

kıye 5 milyon Türk lirası arpanın % 35 bedelini karşılıyacak miktarda değildir. 
e) Amerika'nın zirai istihsal fazlasından (Surplus) Türkiye'ye dekstrin sanayii için yerilmesi ka

rarlaştırılan 10 000 ton mısır ithaline imkân veren Anlaşmadaki bir; hüküm Türkiye'den harice yem
lik hububat ihracını menetmektedir. . . 

f) Doğu illerimizdeki kıtlık arpa ihracımıza mâni olmalıydı. 
Nitekim, yukarda yazılı satış akdinin realize edilebilmesi için (tütün mubayaasına ayrılan 61 mil

yon küsur liradan arpa mubayaasına bir tefrik yapılmasına ingiliz Hükümetinin muvafakati, İngil
tere Merkez Bankasının - Bank of England - lüzumu kadar paracı ayırarak ödemeyi mümkün kıl
ması ve bunun Türkiye makamları ile Türkiye Merkez.Bankasına, teyidi, Free Destination şartının kar
şılıklı gözden geçirilmesi, Amerika Birleşik Devletleri, istihsal fazlalarından Türkiye'ye verilen, hubu
bat anlaşmasındaki Türkiye'nin arpa ihracetme memnuiyeti hükmünün ilgası gibi) birtakım mâniler 
süratle izale edilemediğinden tahakkukunun ne derece arzu. edildiği yukardan beri izah olunan bu ak-
din tatbikatı mümkün olamamıştır. 

.Yukarıki maddenin,,(a) .fıkrasında belirtilen ve mutlaka alınması gereken teminat firmadan, 
yaptığı katî teklif zamanında alınmış bulunsaydı .bu teminait, .firma, taahhüdünü yerine getire
memiş bulunduğu için, Hazinece irat kaydolunacaktı; Teminatın alınmamış olması Hazinenin 
bir irattan mahrum kalmasını.ve-.netice itibariyle bu miktarda zararını mucibolmuştur. 

10. Haziran 1961 ayı, TRANSEKSPORT Firmasının yukardar yazılı mubayaa teklifinin ya
zışmaları, Firmanın müracaatları, • 9 ncu maddeie belirtilen mânilerin ortadan kaldırılması için 
çalışmalarla geçtikten sonra TRANSEKSPORT Firması Temmuz 1961 ayı bağlarında yeni bir 
teklifle ortaya çıkmıştır, 

T: 3. m M (S. Sbyım:*)' 
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Burada şunu tebarüz ettirmek yerindedir ki, Firmanın 48.25 dolarlık teklifi yaptığı ve bu 

teklifle ilgili temaslarını de*&m ^ettirdiği devre zarfında yükselme seyrini takibeden dünya ar
pa1 fiyatları daha da yükselme temayülü göster-liği cihetle TRANSEKSPORT Firması GOLD 
SGHIMIDT Firmasının temsilcisi olarak daha düşük bir fiyatla yeniden sahneye çıkması ha
linde görmekte olduğu t himayelerin açık bir delilini daha ortaya koyacağından bu defa aşağıdaki 
maddede açıklandığı veçhile BUNGE Firmasını temsil eder görünerek zevahiri kurtarmak iste
miştir. Haddizatında gerek birinci ve gerekse ikinci tekliflerinde aracı görünmekle beraber 
operasyonun hakiki sahibi TRANSEKSPORT Firmasıdır. 

11. Böylece, BUNGE Firması.". adına mümessil ve nakliyatçı sıfatiyle hareket eder mevkide 
görünen TRANSEKSPORT Firması, dünya arpa fiyatlarının FOB. 52 - 54 dolara yükseldiği ve 
daha da yükselme temayülü gösterdiği bu sıralarda, Ofise yaptığı müracaatında, 50 000 ton ar
paya, bedelin % 35 i İstikraz Anlaşması borçlarımıza mahsuben, % 65 i serbest dövizle öden-

.me/k şartiyle tonu FOB. 45.— dolar fiyatla tâlib olduğunu bildirmiş, bu talep Ofisçe Ticaret Ba
kanlığına 7 . 7 . 1561 tarih ve 2636 sayılı yazıyla aksettirilerek talimat istenmiştir. 

/Bu teklifin taşıdığı garip hususiyet şudur ki, istikraz Anlaşmasından geçirilecek % 35 
nMîctindeki bedelin, tütün mubayaasına tahsis edilen 61. milyon küsur Türk lirasından ingiltere 
Hükümetince ayrılacak yeteri kadar Türk liralariyle ödenmesi teklife dereedilmiş, bu suretle 
istikraz Anlaşmasının tadili ve arpa için, tütün mubayaasında kullanılmak üzere evvelce in
giltere Bazükasmea iki ingiliz firmasına satış muamelesi resmen tekemmül etmiş Türk lirala
rından para tefriki cihetlerinin peşinen Bakanlık tarafından taahhüt altına alınması temin 

tedilmek -istenmiştir. .Haddizatında böyle bir teklif istikraz Anlaşmasına, yukarda izah edilen 
sebepler dolayısiyle tamamen muhalif bulunduğundan, fiyat düşüklüğü ve sair faktörler dik
kate .alınmasa dahi, Ticaret Bakanlığı tarafından derhal reddedilmek gerekirdi. Bu teklifin 
kabul edilmesi, karşılığı o.anda fiilen mevcudolaııyan ve ilerde alınması tasarlanan tertip ve 
tedbirlerle karşılığı paranın temini düşünülen bir satış akdi mahiyetindedir. Bütçede tahsisatı 
raevcudolmıyan bir smubayaa işine girişmek ne. derecede mahzurlu ve gayrikanuni bir tasarruf 
ise, bunun.tam mukabilini teşkil eden böyle bir satış akdine teşebbüs etmek de o kadar mah
zurlu ve gayrinizamidir. Bütün bu mahzurlarına ve son derecede bariz fiyat düşüklüğüne rağ
men TRANSEKSPORT Firmasının, Ofis Umum M idürlüğü kanaliyle Ticaret Bakanlığına akset
tirilen .bu teklifi Bakanlık tarafından derhal ka^ul edilmiş ve ertesi gün (belki da aynı gün) 
süratle hazırlanan 8 . 7 . 1961 tarih ve 5/11834 sayılı bu yoldaki talimat Ofis Umum Müdürlü
ğüne-gönderilmiştir. 

TRANSEKSPORT Firmasının bahis konusu mubayaa, teklif inin derhal reddedilmesini ica-
bettiren sebepler ve kabulünden mütevellit zararlar, ilerdeki maddelerde izah olunacaktır. Hâ
disenin kronolojik seyrinin devamı ise mütaakıp maddelerdedir. 

12. Ofis Umum • Müdürlüğü Ticaret Bakanlığına gönderdiği 8 , 7 . 1961 tarih ve 2665 sayılı 
yazısında, BUNGE'nin teklifine kabul cevabı verildiğini ve akdin tekemmül ettiğini bildirerek, 
tütüne muhassas Türk liralarından arpa mubayaasına yeteri kadar para, tefriki maksadiyle 
Ticaret Bakanlığınca ingiltere .Büyükelçiliği nezd'.nde teşebbüste bulunulmasını istemiştir. 

Burada ...yine tekrar etmek gerekiyor. ki, akdin tekemmülü anında arpaların bedelini teşkil 
eden paranın kullanılabilir^hale -gelmesi, ingiltere Bankasiyle veya ingiltere Bankasından bu 
paraları satınalan ingiliz Firmalariyle arpa alıcısı firmanın anlaşmasına vabeste ve tamamen hu
susi bir ticari muamele olması dolayısiyle münhasıran alıcı firmayı alâkadar* etmesine ve onun 
vazifesi. .cümlesinden bulunmasına rağmen,- satıcı tarafın gönüllü olarak ve hem de Devlet nü
fuzunu Jrallanmak. suretime bu vazifeyi takabbül ve Ticaret Bakanlığının ingiltere Hüküme
tiyle yeniden ve- bu hususu .temraen •müzakerelere girişmesi ile ancak mümkün olabilecekti. 
Bu kadar fedakâr gayretlerle satışının bu suret'e tahakkukuna çalışılan arpanın ise hemen o ta
rihte serbest dövizle 58 - 60 dolar arasında satıl naşı kolaylıkla mümkün bulunmaktaydı. 
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13. Ofis Umum Müdürlüğü Ticaret Bakanlığına gönderdiği 14 . 7 .1961 tarih Ye 2791 sayılı 

yazıda TRANSEKSPORT Firmasının arpalar için Free Destination taleibettiğini bildirerek, bu
nun-, Bakanlıkça İngiliz Büyükelçiliğine yazılacak yazıya dercinin zaruri olduğunu belirtmiştir. 

Bakanlıkça* Ofise verilen 17 . 7 '." 1961 tarih* ve 5/12375 sayılı cevapta, Free Destination teklifi
nin uygun görüldüğü ve bu cihete, ingiltere,Büyükelçiliğine yazılacak yazıda temas edileceği 
bildirilmiştir. 

Free Destination şartının, istikraz Anlaşmasında bir tadilât icra edilmeden kabulü her 
şeyden evvel mesnetsiz ve Anlaşmaya muhaliftir. Zira, eski yıl tütünleri hariç, Türk ihraç 
mallariyle- ödenecek borçlara mahsuben Türkiye'den ihracedilecek bütün maddelerin münhasıran 
ingiltere'de istihlâk edilmesi Anlaşmaya sarahatla dercedilmiş bulunmaktadır. Bu şarta ay
kırı bir ihracâta müsaade etmek şeklen imkân uz ve 300 sayılı Kanunla tasdik edilen 
Anlaşmaya mutlak surette muhaliftir. Bu sebepledir ki, bu halin ihraç mallarımız aleyhine tev-
lidettiği-piyasa bozucu neticeler dolayısiyle dış tİ3aret politikamıza istikamet veren mevzuat ve 
anlaşmalarda -gereken tedbirler ve tahditlere gidilmektedir. Bu cümleden olmak üzere istikraz 
Anlaşmasına da, (münhasıran ingiltere'de istihlâk) kaydı konulmuştur. Bu kaydın uluorta 
ve tek taraflı ihlâli arpalarımızın Kızıl Çin'e sevkı neticesini doğurmuştur. Kaldı''ki, arpa, 10 
milyon liralık itranşa ait listede tadadedilen maddeler meyanmda dahi bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Free Destination teklifinin şu bakımdan da reddi gerekmekteydi : 
Bilindiği gibi dünya milletlerinin iki bloka ayrıldığı zamandan beri Jürkiye, Batı Bloku ta

rafında yer ^almıştır. 52 500 ton arpanın Free/Dsstinafion şartiyle satışı, ' bu arpaların siyasi ik
tisadi ve askerî arılaşmalarla bağlı bulunduğumuz blok haricine sevkı ile neticelenmiştir. 
Gerçi Doğu Blokuna dâhil bâzı memleketlerle iki taraflı ticaret ve tediye anlaşmalarımız mevcut
tur. Fakat bu anlaşmalara bağlı listelerle ithalât ve ihracatımızı cins ve miktar itibariyle tah-
dideden kontenjanlar ayrıldığı ve mezkûr kontenjanların tesbitinde ne kadar itinalı ve hesaplı 
hareket edildiği ayrıca kontenjanların tranşlara bölünerek lisansa bağlanmasında! ne dereceye 
kadar kıskanç (başka bir ifadeyle hasis) davranıldığı malûmdur. 52 500 ton arpanın Kızıl 
Çin'e sevk edilmesiyle neticelenen böyle bir müsamahanın veya himayekâr davranışın mucip 
sebeplerini iyi niyetlerde aramak asla mümkün değildir, 

14. Ticaret Bakanlığınca ingiltere Büyükelçiliğine gönderilen 18 . 7 . 1961 tarih ve 5/12434 
sayılı yazıda; 50 000 ton arpanın satış şartları ve bu arpadan % 35 inin istikraz Anlaşmasına 
göre tütün mubayaasına ayrılan Türk liralarından tefrik edilecek yeteri kadar para karşılığı 
satıldığı izah edilerek ingiliz Hükümetinin mutabakatının Ibildirilmesi istenmiş ve 'arpalar için 
Free Destination şartının da kabul edildiği açıklanmıştır. , 

Bu yazı ve tekliflerin, ingiltere Hükümetini bir emri vâki karşısında bıraktığı ve Türkiye 
Ticaret Bakanlığının, tütüne ayrılmış paralardan arpaya zorla bir tefrik yaptırmak gayretinin 
mânası üzerinde düşündürdüğü ve netice itibariyle bu muammayı anlamakta müşkülât çektirdi
ği muhakkaktır. 

Tekrarında fayda vardır ki, <bu sıralarda arpa fiyatları mütemadi bir yükselme kaydetmekte 
olup bu tarihte ortalama fiyatlar FOB. 60.— doların üzerine çıkmıştı. Ne gariptir ki, Ticaret Ba« 
kanlığı bu fiyat 'konjonktürü muvacehesinde dahi, hâlâ istikraz Anlaşması çerçevesinde ve tü
tüne muhasses paralardan ve 45.— dolar fiyat üzerinden arpa satışı için Türk lirası tefriki mak-
sadiyle resmî teşebbüslerde bulunuyordu. 

15. ingiltere Büyük EJçiliği Ticaret Müşaviri Mr. A. H. Ballantyne Ticaret Bakanlığına gön 
derdiği 4.8.1,961 tarihli mektubunda, istikraz Anlaşmasına göre tütün mubayaasına ayrılan 
61 milyon küsur liranın ingiltere Bankasınca iki ingiliz firmasına satılmış olduğunu ve bu para
dan arpa mubayaası için bir tefrik yapılmasının ingiltere Hükümetince düşünülmediğini bildir
miştir. (*) '. 

(*) Bu iki îngüiz firması, BREM AR ve ARptNGTON firmalarıdır 
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Londra Ticaret Müşavirliğimizden alman bir yazıda da aynı malûmat ınevcudolup gerek İn 
giliz makamları gerekse bu firmalar çevrelerinde", tütüne ayrılmış paralarla arpa mubayaasının 
düşünülmediğinin Board oi Trade ile vâki temaslar sonunda anlaşılmış bulunduğu bildirilmiştir. 

16. Temmuz ayının ortalarından itibaren Ağustos ayının ortalarına kadar olan bir aylık 
müddet, satışı yapılan arpaların alıcı firmaya teslimine engel olan bu gibi hallerin ortadan kal
dırılmasına çalışılmakla geçmiş, bu arada Dünya arpa fiyatları mütemadiyen yükselmiş ve Ofis 
mütaaddit defalar, satış akdinin feshi imkânlarını elinde bulundurmuş olmasına rağmen arpala 
rın mutlaka satılması, teslim ve ihracı babında anlaşılmaz gayretler, müsamahalar, iğmazı aym 
lar göstermiş ve alıcı firma lehine verilen opsiyonları mütaaddit defa temdidederek satışın mut 
laka realize edilmesine çalışmıştır. 

17. Ofis, Ticaret Bakanlığına göndermiş olduğu 7 . 8 . 1961 tarih ve 3228 sayılı yazıda TRANS-
EKSPORT Firmasının 5 . 8 . 1961 tarihli telgrafının metnini Bakanlığa eksetirmiştir. Bu 
telgrafta, Firma, BREMAR Firmasınca İngiltere Bankasından satmalınan tütüne muhassas 
Türk liralarından 50 000 ton arpa mubayaasına kifayet edecek miktarın BIJNG-E Firmasına 
tahsis edilmiş olduğunu bildirmiştir. 

50 000 tonluk bira sanayiinde de kullanılmaya elverişli üstün kaliteli Türk arpalarının İn
giltere piyasalarında ve tanınmış firmalar arasında böylece spekülatif operasyonlara mevzu teş
kil etmesi şayanı teessüf bir hal olsa gerektir. 

Ofis Umum Müdürlüğü yukarda kayıtlı yazısında, mütalâa olarak;, arpaların umumi bede
linin. % 35 ine tekabül eden paranın tütüne muhassas paralardan ayrılarak arpa bedeline tah
sis edildiğinin İngiltere Büyükelçiliğince teyideililnıesinden ve Birleşik Amerika'dan alman 
10 000 ton mısıra ait Anlaşmada mevcut Türkiye'den hububat ihracını meneden hükmün kaldı
rılmasından sonra 50 000 ton arpa satışının tescil edilmesi cihetine gitmeyi Bakanlığa arz ve tek
lif etmiştir. 

9 ncu maddede temas edildiği veçhile, Birleşik Amerika zirai istihsal fazlasından (Surp-
lus) Türkiye'ye malûm şartlarla satışı yapılan 10 000 ton dekstrin sanayiinde kullanılacak mısıra 
ait Anlaşmada, Türkiye'den harice hububat satış ve ihracını meneden bir hüküm mevcut bu
lunmaktadır. Bu hüküm, 50 000 ton arpanın satış imkânını ortadan kaldırmakta bulunuyordu. 
Bu itibarla, 50 000 ton arpanın satışı için bu h'ikmün ilgası veya tadili gerekmekteydi. Bu hü
küm, Amerikalılarla açılacak yeni müzakereler vaya mektup teatisi suretiyle ortadan kaldırılma
dan 50 000 ton iarpanm satışına tevessül etmeye mantıkan ve Anlaşmalarımız ahkâmı muva
cehesinde imkân mevcut değildir. Arpanın bu dıvum karşısında istikbale muzaf tertip ve tedbir
lerle satışına tevessül ve akdi kabul eylemek Tharet Bakanlığı gibi bu kabil muamelelerde bey
nelmilel anlaşmalar hükümlerine hassasiyetle riayet etmek mecburiyetinde olan bir icra organı 
için nihayetsiz derecede, hafif mesuliyet duygusundan uzak veya mesuliyetleri hiçe sayan, 
kendisini her türlü tasarrufa kaadir, Bakanlar Kurulu ve Teşriî Organ yetkilerini kendi sahasın
da toplamış addeden bir fikrin müşahhas misalini ortaya koymaktadır. Bu satış muamelesi, 
netice itibariyle memleket menfaatlerine fevkalâde uygun ve çok kazançlı sonuçlar verseydi 
bu hafifliği kısmen mazur görmek belki de mümkün olabilirdi. Halbuki, bu satış akdinin anlaşma
lara, mevzuata, dış ticaret politikamıza muhalif olması gibi ayıpları yanında bir de aşağıdaki 
maddelerde izah edileceği veçhile büyük maddi zararlara sebebiyet vermesi hali mevcuttur. 

18. Ofis Umum Müdürlüğünün yukarda kayıtlı yazısına cevaben Ticaret Bakanlığınca gön
derilen 7 . 8 . 1961 tarih ve 5/13923 sayılı Talimatta 50 000; ton arpanın % 35 inin bedeli olarak yeteri 
kadar Türk lirasının BREMAR Firması tarafından BUNGE Firmasına tahsis edildiğinin İngiliz 
makamlarından alınacak bir vesika ile tevsik ettirilmesi için TRANSEKSPORT Firmasına son 
olarak (4) günlük bir mühlet verilmesi, tevsik edildiği takdirde derhal akreditifin açtırılması, 
bu müddet içerisinde tevsik edilemediği takdirde, uzun zamandan beri sürüncemede kalan Ofisin 
ofertosunun sukut edeceğinin TRANSEKSPORT Firmasına tebliği emrolunımuştur. 
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Mütaakip maddelerde izah olunacağı veçhile Ticâret Bakanlığının bu talimatı fevkalade bir 
önem taşımaktadır. Zira, baştanbaşa usulsüzlükler, maluliyetler ve ağır hatalarla yürütülmeye 
Çalışılan bu satış muamelesi yeni bir usulsüzlükler ve hatalar serisiyle donatılmaya başlanmıştır. 

19. Uzunca bir müddetten beri bir neticeye bağlanamryan 50 000 tonluk ,arpa satışı mevzuunu 
bütün cephelerle tetkik ve bir protokola bağlamak maksadiyle Dışticaret Dairesi ve Ofis 
ilgililerinin iştirakiyle bir toplantı tertip edilmiştir. Bu toplantıda bilhassa Dışticaret. Dairesi 
mensupları, TRANSKSPORT Firmasının bu arpa mubayaası işini uzun zamandan beri sürünce
mede bıraktğmı,. vecibelerini yerine getirmediğini, Dünya fiyat konjonktürünün devamlı ola
rak yükselmekte bulunduğunu ve mevcut bilgileme nazaran daha da yükseleceğini, tütüne muhassas 
^Türk liralarından arpaya yeteri kadar paranın tefrik edildiğini tevsik edemiyen TRANSEKS-
PORT Firmasının mütemadi opsiyon taleplerinin artık dikkate almmıyarak ve kabul edilmiyerek 
satış akdinin feshine gidilmesini ileri sürmüşlerdir. 

Tertibedilen bu toplantı, buna rağmen, muayyen bir neticeye ve tutulacak yol konusunda kesin 
bir karara vâsıl olunamadan kapanmıştır. 

Yukarda' bahsedilen toplantıda Dışticaret Dairesi mensupları Dünya arpa fiyatlarının mütemadi 
yükselişlerine ve satış fiyatının memleket menfa ati eriyle asla kabili telif olmadığına temas ede
rek akdin feshi gerektiği fikrini savunmaları çok doğru bir davranış ve en tabiî bir tutum olduğu 
halde Bakanlık Makamınca bu fikir ve tutum tarzının re'sen tamamen aksine hareket edilmişti". 

20. Ofis Genel Müdürlüğü 25 . 7.1961 târihinde İstanbul Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdür
lüğüne 50 000 ton arpa satışının tescil edilmemesini ve bu hususta Genel Müdürlükten bir iş'ar bek
lemesini bildirmiştir. Buna rağmen TRANSEKSPORT Firması, daha evvel Ofisten aldığı satış mu
kavelesi suretini ibraz ederek ve tek taraflı olarak 7.8.1961 tarihinde Borsada arpa satışını tescil 
ettirmiştir. 

Burada da, mesuliyeti mucip bir hareket bahis konusudur. Zira bu tarihte, satış akdinin tekem
mülüne ve bilhassa tatbikine imkân bırakmıyan mâniler henüz bertaraf edilmeden satış akdi borsada 
tescil edilmiştir. Bu tarihte meselâ, arpaların karşılığını teşkil edecek olan paraların tefrikinin yapıl
dığı İngiliz Hükümetince teyidolunmamış, Free Destination şartı vuzuha kavuşmamış, mısır anlaşma
sındaki (hububat ihracına salâhiyetsizlik) kaydı ilga olunmamış bulunuyordu. Bu son kayıt hakkında 
Ofise yazılan 10.8.1961 tarih ve 14122 sayılı Bakanlık talimatında (Birleşik Amerika ile Türkiye 
arasında teati edilen 17.7.1961 tarihli notalarla, memleketimize 10 000 ton mısır ithaline imkân ve
ren anlaşmanın, arpalarımız bira sanayiine elverişli olduğundan, 50 000 ton arpa ihracına bir mâni teş
kil etmiyeceği) bildirilmiştir. Kaydetmek gerekir ki, bu talimat tarihi, arpaların borsada tescili tari
hinden üç gün sonraki tarihi taşımaktadır. 

21. 18 nci maddede açıklanan Ticaret Bakanlığının Ofise gönderdiği 7.8.1961 tarih ve 5/13923 
sayılı talimatta TRANSEKSPORT Firmasına (arpa bedellerinin BUNGE Firmasına tahsis edildiği
nin tevsiki) için verilen (4) günlük mühletin hitamında Ofise ve Bakanlığa böyle bir vesika ibraz 
edemiyen TRANSEKSPORT Firmasının, Bakanlığın yukarda bahsedilen sarih yazılı talimatına rağ
men, Ofis tarafından kendisine bağışlanan bir opsiyon temdidine nail olduğu görülmektedir. Bu cihet, 
Bakanlık Makamından Ofisin şifahi emir telâkki etmiş olmasından başka türlü izah edilemez. Nitekim 
bu husus bilâhara Bakan tarafından tenkid ve muahaze edilmemiş bilâkis, neticeden de belli olacağı 
üzere, tasvibolunmuştur. 

Bu opsiyon temdidinin mucip sebeplerini ilgililerden sorup öğrenmek gerekir. Bu temdit verilme-
seydi ve mezkûr talimat gereğince satış akdi f esholuhsaydı, daha aşağıki maddelerde tam hesabı ya
pıldığı veçhile, serbest dövizle ve cari satış fiyatlariyle ihracı mümkün olan 52 500 ton arpanın yeni 
satışından bizzat Toprak Mahsulleri Ofisi 9.5 milyon Türk lirası gibi fiyat farkından mütevellit bü
yük ve munzam 'bir geliri kasalarına koyacaktı. Bu imkân maalesef bir defa değil mütaaddit 
defa kullanılmamış ve Ofis1, TRANSEKSPORT Firmasına her defasında obsıyoıı temdidi vermiş
tir. Bu cihet, Ofis dosyalarının tetkiki sonunda derhal anlaşılabilir. Düiiya arpa fiyatlarının ser-
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best dövizle 60,— "doların üzerine çıktığı tarihlerde, bir kısmı Türk borçlarına mahsuben arpala
rımızı zahiren 45.— dolara ve fakat hakikatte 40.— dolardan aşağı satmakta gösterilen bu inat 
ve ısrarı ne suretle tefsir etmek icabeyler? Bu soruyu, bu satış muaemlesini tetkik ve tahkik 
edecek olan salahiyetli makam veya kurul çözebilecektir. 

22. Dış "Ticaret Dairesinin muhalif noktai nazar beyanları muvacehesinde, bu satışın tasa za
manda ve her halü kârda mutlaka temini maksadiyle bu defa Bakanlıktan Ofise gönderilen 
16 .8 .1961 tarihli bir talimatta; Ofisin muhtar bir teşekkül olduğu, satışlarını tedbirli bir tüc
car uyanıklığı ile bizzat kendisinin yapması gerektiği ve 50 000 ton arpa satışında da Ofisin 
bizzat karar vermesi icabettiği bildirilmiştir. 

Yukiarda zikredilen talimat üzerinde durmak gerekmektedir. Zira, o tarihlere kadar bu satış
la ilgili bütün safahat ve tertibat Ticaret Bakanlığınca verilen emirler çerçevesinde tanzim edil
mekte ve Bakan tarafından şahsan yapılan müdahaleler, şifahi talimatlar ile idare olunmakta 
iken birdenbire Toprak Mahsulleri Ofisini bu suretle serbest bırakmaktaki maksat izahtan "Va
restedir. Durumu dikkatle inceliyen bir müşahit hayretle derhal fark edecektir ki, 50 000 ton 
arpafiın düşük bir fiyatla satışına mâni olmak için çok sıkı tedbirlerle bu satış muamelesine Ba
kanlıkça el konmak gerektiği bir anda Ticaret Bakanlığı Ofisin bu satışta tamamen muhtar ol
duğunu bildiren bu talimatı göndermiş ve binnetice arpaları (Mutlaka düşük fiyatla satmak) 
politikası (teshil ve temin) edilmiştir. 

23. Ağustos ayının sonlarına doğru TRANS^KSPORT Firması, BREMAR Firması tarafın-
dan satmalman tütüne muhassas Türk liralarından BUNGE Firmasına arpa mubayaası için bir 
tefrik yapıldığına dair vesikayı Bakanlığa ve Ofise ibraz edemediği ve bu cihetle ikinci absiyon 
temdidini de Ofisten kopardığı sırada TRANSEKSPORT Firması dâhiyane bir buluşla bizzat Ti-
esaret Bakanına yeni bir formül teklif etmiş ve Bakan da 22 nci maddede belirtilen ve Ofisi bu 
satış mevzuunda tamamiyle serbest ve salahiyetli kılan yukardaki talimatı bu defa yine tahrif 
e"d*örek idareyi ele almış ve busformülü yetkili ve mesul personele hiç $amşmad.an şahsan ve der
hal "kaıbul etmiştir. 

Bu formül, esas teklifte münhasıran mal bedeline şâmil % 35 ve % 65 mabetlerinin mal mik
tarına da teşmili ve tatbiki formülüdür. Esas satış akdinin ilgili hükümleriyle katiyen bağdaşa-
*îmyan "ve gerek bu sebeple, gerek aşağıda izah edilen neticeleri dolayısiyle, asla kabul edilmeme
si gereken bu formülün Firmaya sağladığı usulsüz ve haksız imkân şu şekilde tecelli etmiştir : 

, TRANSMKSPORT Firması, tütüne mahassas paralardan arpa mubayaası için bir tefrik yap
tırmak ve bunu Türk makamlarına teyidettirmek üzere muhtacolduğu zamanı beklemeden evve
lâ arpaların % 65 miktarım derhal tesellüm ederek bir an evvel ihracına başlamak ve bu suretle 
mukavelenin tatbikine girişmek imkânını elde etmiştir. Bu imkânın kendisine sağladığı en mü
him avantaj, kendilerinden son derecede kolaylık ve himaye gördüğü Ticaret Bakanı Mehmet 
Baydur ile Ticaret Bakanının kaprislerine ve saiki ne olursa olsun keyfi arzularının tahakkuku
ma tam bir mutavaatla iştirak eden ve vazifesini Bakanın bu yoldaki arzularını mevzuata uydur
mak ve Bakanı şeklen kuver kılmak olarak anlamış bulunan Bakanlık Müsteşarı Mahmut Şeyda 
ve Ofis ilgili memurlarının değişmesi halinde bunların yerine gelecek salahiyetli kimselerce, (Za
man geçtikçe yükselen dünya arpa fiyatları dojayısiyle, izahı her gün biraz daha müşkülleşen) 
bu mukavelenin feshi tehlikesini bertaraf etmek ve bir defa başlanmış olan ihracat yüzünden, 
idareyi, mukavelenin tatbikine devam eylemek mecburiyetiyle karşı karşıya bırakmaktır. Filha
kika, 'birtakım pürüzlü noktaları henüz halledilmemiş, karşılığı para henüz temin olunmamış 
böyle bir ticari muamelenin doğuracağı ihtilaflı neticelerin şu veya bu şekilde halli istikbale mu-
zaf tertiplere bırakılarak bir defa ihracata başlamak, idareciler bilâhara değişse dahi, Bakanlı
ğın've Ofisin bütün inisty ati fi elinden kaçırması neticesini doğurmuştur. 

Ticari bir firmanın akit şartlarına bu derecede muhalif bir formül bularak Ticaret- Bakanına 
teklif etmesi, onu ikna eylemesi ve ilk satış akdini sakat bir tefsir yoliyle tadil ettirmeye mu-. 
vaffak olması ve âkdin tatbikatına başlamak müsaadesini böylece koparması, kazanç gayesiyle ha-
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roket eden bir firmanın muvaffakiyeti olarak telâkki olunsa dahi, burada diğer tarafın, yani Ti
caret Bakanlığının ve Toprak Mahsulleri Ofisinin tutumu son derecede tetkika şayandır. 

24. Bu mubayaanın mutlak surette tahakkuku için sarf edilen gayretler .bahsinde şu ciheti 
de kaydetmekte zaruret vardır : 

İngiltere Bankasından Türk liralarının büyük bir kısmını satmalmış olan BREMAR Firmasını, 
bu paralardan arpa mubayaasına yetecek kadarını TRANSEKSPORT Firmasına (veya bu 
muamelede olduğu gibi TRANSEKSPORFun göstereceği; zevahiri kurtarmak üzere ismi
ni kullandığı; diğer bir firmaya) satmaya zorlamak için, Ticaret Bakanı Mehmet 
Baydur, sözde bâzı bahaneler ileri sürerek BREM AR Firmasının Türkiye mümessiline hiçbir ihraç li
sansı verilmemesini Dış Ticaret Dairesine emretmiş ve bu emir tamamen tatbik olunmuştur. Diğer ta
raftan Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderttiği ve ıbilâhara ısrarla takibettirdiği bir yazı ile bu firma 
vasıtasiyle İngiliz alacaklarından yapılacak tütün mubayaası taleplerinin (eski yıllar tütünlerimizin 
satışına mâni olmak pahasına) is'af edilmemesini ve hu firmanın BOYKOT edilmesini talebetmiştir. 

Bu tazyikler karşısmdadır ki, BREM AR Firması BUNGE Firmasına arpa mubayaasına yeter de
recede Türki lirası devretmek zorunda kalmış ve netice itibariyle de bütün bu gayretler sonunda gaye 
iahakkuk etmiş ve TRANSEKSPORT Firması derhal arpaları tesellüme ve Kızıl Çin'e sevka başlamış
tır. 

,25. Bütün bu izahatın tetkiki sırasında göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus, da, 
45 dolara satış muamelesi yapılmak üzere Bakanlık ve Ofis tarafından nihayetsiz gayretler sarf edi
len arpaların Toprak Mahsulleri Ofisine maliyetinin 55 dolar olduğudur. 

NETİCE : 

TRANSEKSPORT Firmasına satılan 52 500 ton arpa dolayısiyle memleketin mâruz kaldığı zarar 
ve ziyanlar şöylece özetlenebilir : 

a) İstikraz Anlaşması, İngiltere'den alman cüzi miktarlardaki hususi kredilerle büyük bir fosmı 
silâhlanma istikrazından doğan borçların sureti tesviyesine dair bir anlaşmadır. Borçlarımızın tesviye 
şeklinin ne suretle teabit edildiği yukarıki maddelerde açıklanmıştır. Seribest dövizle satışı mümkün 
olan arpaların % 35 inin bu yolla ihracı (45 dolarlık düşük fiyatla satılmış olması halinde dahi) Te
diye muvazenemizi 826 875 dolardan mahrum eden ve dış ticaret politikamıza muhalif bir tica'ri mua
meledir : 

18 376 ton X 45 dolar = 826 875 dolar 
ıb) 52 500 ton arpanın TRANSEKSPORT Firmasına maliyet hesapları aşağıdadır : 
Tütön mubayaasına tahsis edilen Türk liralarının, İngiliz Bankasınca iki İngiliz firmasına 

»atışınca '%<35 nisbetinde Bankaca bir fedakârlık yani bir aciyo kabul edilmiştir.. Diğer bir ifade 
ile^lngijiz firmaları bu deblokaj hakkım % 35 ekliği ile satmalmışlardır. Buna göre, İngiliz borç
larına mahsuben ihracolunan 18 375 ton arpanın alıcı firmaya ton başına maliyeti 29.25 dolardır. 

, % 35 aciyo X 45 dolar = 15.75 dolar 
45 dolar —15.75 dolar = 29.25 dolar 

v 50 000 ton arpa '•% 5 fazlasiyle 52 500 ton oiav,ak satıldığı cihetle bunun '% 35 ini teşkil eden 
18 375 ton arpa alıcı firmaya 537 469 dolara mal olmuştur. 

18 375 ton X 29.25 dolar «= 537 469 dolar 
v 52 J?00 tondan geri kalan 34 125 ton arpa ise serbest döviz ile 45 dolara, satıldığı için karşılığı 

1 535 625 dolardır. 
34 135 Ton X 45 dolar = 1 535 625 dolar 
Arpaların 18 375 tonunun maliyeti 537 469 dolar ve "34 125 tonunun maliyeti 1 535 625 

dolar olduğuna göre partinin tamamı olan 52 5 30 ton arpanın lalıcı firmaya ortalama maliyeti 
39.48 dolardır. 

537 469 X 1 535 625 = 39.48 

52.500 
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O tarihlerde dünya arpa fiyatlarının FOB. 62 - 65 dolar arasında olmasına ve serbest dövizle 

satılması mümkün bulunmasına nazaran alıcı firma hesabına 39.48 dolar fiyatla verilmesi sure
tiyle firmaya ton başına 22 - 25 dolarlık bir kazanç bağışlanmıştır. Halbuki, Ofisin kuruluşundan 
bu yana yaptığı bütün hububat satışları tetkik edilirse ve dünya hububat ticaretindeki 
beynelmilel teamül.ve tatbikat nazara alınırsa bu kabri satışlardan alıcı firmalara ton başına 
0.25 - 0.50 dolar ve ender olarak âzami 1 dolar civarında bir komisyon veya kârla satış ya
pıldığı meydana çıkacaktır. 

Gayet cömert ve hayırsever bir davranışla TRANSEKSPORT Firmasına temin edilen bu ka
zanç miktarının toplamı, 52 500 ton arpada, 1 500 000 dolar civarında olarak tecelli etmiştir. 
Firmanın pek çok hayır duasını almış olan ilgililerin millet ve memleket menfaatleri 'muvacehe
sindeki durumu ancak son derecede bir mesuliyetle kabili tavsif olsa gerektir. 
p e) Yukarıki maddelerde etraflıca açıklandığı gibi, Ofis müddeti içerisinde vecibelerini ifa 

edemiyen firmaya mütaaddit gayrinizami obsdyonlar vereceği yerde her bakımdan mevzuata 
ve anlaşmalara muhalif olan bu satıştan vazgeçip o tarihlerde (Ağustos 1961 sonlan) 52 500 ton 
arpayı tedbirli bir ticari müessese sıfatiyle ve cari usullere göre yeniden satışa çıkarsaydı Av
rupa piyasalarında 65.— dolara yükselen fiyatlar dolayısiyle arpaları ton başına 20.— dolar 
fazlasiyle satmak mümkün olacaktı. Bu miktardaki bir fiyat farkının 52 500 ton arpa itiba
riyle Ofise sağlıyacağı munzam satış bedeli 1 050 000 dolar (T.L. 9 450 000) gibi mühim bir 
meblâğ olacaktı. Diğer bir ifadeyle, Ofis, bu şe'kilde hareket etmeme'kle 9.5 milyon Türk li
rası civarında bir zarara duçar olmuştur. 

Döviz rant reisi ba'kımmdan T. C. Merkez Bankasının kaybettiği nıüktar ise 1 876 875 dolardır. 
52 500 ton X 65 dolar = 3 412 500 dolar 
3 412 500 — 1 535 625 = 1 876 875 dolar (döviz kaybı) 
(1 535 625 dolar, serbest dövizle satılan 34 125 ton arpanın 45 dolar hesaibiyle bedelidir.) 
d) Son olarak şunu ifade etmek gerekir İd, Aralık 1961 ayı başlarında dünya arpa fiyatları 

FOB. 76.— doları bulmuştur. Bu fiyatların yeni rekolteye kaklar bir miktar daha yükselip ni
hayet sabit bir seviyede kalacağı muhakkaktır. 2 nci maddede bahsedilen Bakanlık talimatı 
gereğince, bu husus, Avrupa merkezlerindeki müşavirlik ve ataşeliklerimizden muntazaman 
ve devamlı olaraîk gelen ve dünya arpa rekoltesinin düşük olması hasebiyle fiyatların devamlı 
bir şekilde artmakta olduğunu ve zamanla daha da çok yükseleceğini vazıhan beyan ve ifham 
eden raporlarla da müeyyettir. Bu raporlardan alınacak ilham ile Toprak Mahsulleri Ofisinde* 
kî arpaların bir müddet bekletilerek fiyat konjonktürünün en müsaidolacağı bir devrede sat
mak politikası talkibedilseydi, bugün, arpalarımızın serbest döviz ile ve asgari FOB. 75.— do
larla satışını sağlamak mutlak surette mümkün olacaktı. Esasen, 1961 yılı bidayetlerinde (îk^ 
tisadi Hareketleri Tanzim ve Süratlendirme Komitesi) nin, Toprak Mahsulleri Ofisi elinde 
bulunan arpaların, maliyet fiyatından aşağıya satılmayıp en müsait fiyat konjonktürünün bek
lenmesi ve bu konjonktür teşekkül edinceye kadar arpaların satılmaması hakkında bir kararı 
da mevcut bulunmaktaydı. 

Arpalarımızın süratle elden çıkarılmasını gerektiren hiçbir mücbir sebep mevcut değilken* 
(Meselâ gayrimüsait muhafaza şartları sebebiyle arpaların evsaf ve binnetice kıymet düşüklüğü
ne mâruz kalması, dünya fiyat konjonktürünün düşme temayülleri göstermesi gibi) hem de 
% 35 inin İstikraz Anlaşması çerçevesinde FOB. 45,— dolarlık bir fiyatla elden çıkarılması, bu
günkü cari dünya fiyatları muvacehesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi için asgari 1.575.000 dolarlık 
(14 175 000 T. L.) bir zararı muciıp olmuştur. 

52.500 ton X (75 - 40) doMr = U575.000 ddlâr. 
1.575.000 dolar X 9 lira = 14.175.000 T. L. 

e) Yukardaki (d) fıkrasında hesaplanan 14 milyon Türk liralık zarar ve ziyan Toprak Mah
sulleri Ofisinin muhasebesi bakımından, müessesenin mâruz kaldığı zarardır. Halbuki keyfiyet 
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-taemİeket çapında tetkike tâbi tutulduğu takdirde Hazinenin mahkûm edildiği halkiki zarar ise 
sağıda.hesaplandığı şekildedir : 

Arpalarımızın iıhraciyle fiilen Hazineye intikal eden para, ton başına : 
'45.-dolar X % 65 X 9 l i r a = 263,25 T. L. dır. 
Deblokaj yoliyle borçlarımıza mahsuben ihraç olunan beher ton arpa mukabilinde ödediğimiz 

borç miktarı : 
45 dolar X 35 X 9 lira = 141,75 T. L. dır. 
Yukarıki hesaplardan da anlaşılacağı üzere bir kilo arpanın ihracı mukabilinde Hazineye fii

len girenr para miktarı ancak 26 kuruş 32,5 santimdir. Aralık ayı başlarında dünya arpa fiyatları 
75 - 76 doları bulduğu cihetle arpalarımızın tamamı serbest dövizle ve 75 dolarlık bir fiyatla sa-
tılsaydı Hazineye fiilen intikal edecek para ' : 

75 dolar X 52.500 ton X 3.937.500 dolar ='35.437.500 T. L. olacaktı. Halbuki arpaların malûm 
ü§iekil ve şartlarla satışından fiilen Hazineye intikal eden para ise : 

29,25 dolar X 52.500 ton = 1.535.625 dolar = 13.820.625 T. L. dır. 
Buna göre Hazinenin hakikati halde mâruz bırakıldığı zarar ve tediye muvazenemizin aleyhi

ne -tecelli eden serbest döviz kaybı şöylece hesap ve ifade edilebilir : 

Türk Lirası Dolar 

35.437.500 = 3.937.500 
13.820.625 = 1.535.625 

\ v_ , 
Zarar 21.616.875 2.401.875 

f) Doğu illerimizde hüküm süren amansız kıtlık dolayısiyle yüz binlerce hayvanın hayatı ve 
hattâ ekmeklik hububata ,olan şiddetli ihtiyaçlarımız muvacehesinde bu bölgelerdeki vatandaşla
rımızın mukadderatı nazarı dikkate alınarak, yukarıki fıkralarda açıklandığı veçhile, değil kor
kunç zararlar mukabilinde, hattâ kârlı bir satış; dahi bahis konusu olsaydı Ofis elindeki arpa
ların böyle bir durum muvacehesinde asla ihracı cihetine gidilmemek gerekirdi. 

>Arpalarımızın yurt ihtiyaçlarına yemlik olarak tahsisi halinde telef olmaktan kurtavılabîle-
cek ve binnetice kazanılacak millî servet aşağıdahesabedilmiştir : 

Hayvan başına (büyük ve küçük baş hayvanlar vasatisi olarak) günde bir kilo arpa ve üç 
aylık hesabiyle 52 500 ton arpa ile 600 000 civarındaki hayvanın kışlık yem ihtiyacı rahat rahat 
^karşılanır ve bu suretle bu miktardaki hayvanın telef olmadan ilkbahara çıkarılması sağlanabi
l irdi . 

Burada, şöyle bir mülâhaza ile aşağıda yazılı hükümlere vâsıl olmamak mümkün değildir : 
Arpaların kilosunu 26 kuruş 32,5 santimle satmak göze alındığına göre, 52 500 ton arpayı, 

ihracedilmek üzere Transtürk Firmasına satacak yerde, çok mutedil ve hayvan sahibi her köylü
nün katlanabileceği bu fiyatla, yemsizlikten telef olan hayvanlarımız için memleket dâhilinde 
istihlâk edilmek üzere Doğu illerimizdeki vatandaşlarımıza satmış olsaydık 600 000 civarındaki 
büyük ve küçük, baş hayvanlarımızın açlıktan ölmesinin önüne geçilebilirdi. Hattâ bu arpaların 
tamamı kısa vadeli kredilerle de köylü vatandaşlarımıza satılabilirdi. Unutmamak gerekir ki, te
lef olmaktan kurtarılacak olan 600 000 baş hayvan dış müşterisi her zaman hazır olması dolayı
siyle, devamlı ve hareketli bir şekilde satışı ve ihracı kolaylıkla mümkün olan kıymetli ihraç mal-
larımızdandır. 

Hâdise bu yönden tetkik edilirse şu kesin sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkmaktadır i 
Türkiye'nin Doğu bölgelerinin bu yıl mâruz kaldığı kuraklıktan mütevellit şiddetli kıtlık, yaz 

başlarından itibaren devamlı olarak gelen raporlar, çekilen telgraflar, basın neşriyatı, Doğudan 
gelen heyetlerin Hükümet-nezdindeki izahat v© talepleriyle Ticaret Bakanlığının ve Ofis Umum 
Müdürlüğünün malûmu bulunduğuna ve Ticaret Bakanı aynı zamanda (iktisadi Hareketleri Tan-* 
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z i m v e Süratlendirme Komitesi) üyesi olduğuna göre arpalarımızın ihracından vazgeçilerek dahfiî-
istihlâke tahsis edilmesi- en tabiî, müdebbir, en vatanperverane ve en kazançlı bir ticari; politika-
icabatından bulunmaktaydı. Bu takdirde ise 600 000 baş hayvanın telef olmak suretiyle elden çık* 
ması. önlenerek (büyük ve küçük baş ortalaması 60 000 ton canlı hayvanın satış ve ihracı suretiyle 
kazanılacak serbest döviz ve mukabili Türk lirası, cari ihraç fiyatları ortalamalarına göre- : 

60 000 ton X 350 dolar = 21 000 000 dolâf = 1 8 9 000 000 Türk lirasıdır. 
Yukarıki hesaplardan çıkarılacak netice şudur ki : 
Satışı, bu muhtırada yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, baştan sona kadar hata

larla, müsamahalarla, himayelerle, gayrikabili izah bir gayret ve aceleyle yürütülen ve kuvveelen_ 
fiile çıkarılan 52 500 ton arpanın ihracından Hazineye intikal etmiş olan para 1 535 625 dolar, 
yani 13 820 625 Türk lirası olup arpanın dahilî istihlâke ayrılmaması dolayısiyle kaybedilen 
millî servet ise 21 000 000 dolar yani 189 000 000 Türk lirasıdır. 

Bir taraftan vilâyet vilâyet ekmeklik un stoklarımız ancak üçer beşer günlük, birer haftalık 
ihtiyaçları karşılıyabilecek miktarda olduğundan Amerika'dan gelecek buğday yüklü vapurlar. 
endişeyle gözlenmekte iken, diğer taraftan 600 000 baş hayvanın ifade ettiği millî servet» telefat 
dolayısiyle elden çıkar ve Doğu illerimizden açlık ve imdat feryatları yükselirken, öte yandan 
Türk limanlarından yüklenen vapur vapur arpalarımız, hem de yok pahasına, göz göre göre ve 
sanki orada hüküm süren kıtlıktan kırılan insan ve hayvanları Türk arpalariyle kurtarmak bizim» 
vazifemizmişcesine Kızıl Çin'e sevk edilmiştir. 

Not : Bu muhtıra Aralık 1961 ayında hazırlannıştır. Fiyatlar Aralık 1961 sonunda FOB 82 dolar 
civarındadır. Şubat 1962 ye kadar daha da yükselecektir. 

Ankara, 24 Şubat 1962 

Ticaret Eski Bakanı Mehmet Baydur'un savunması 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1961 yılı Temmuz ayı başında Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan 52 500 ton arpa satışında 
yolsuzluk yapıldığı iddiası ile Yüksek madamla rina sunulan ve hakkımda Meclis soruşturması 
açılmasına mütedair önergeye ait yazılarım tebellüğ ettim. Bu hususta emir buyurulan yazılı mü
dafaamı arz ediyorum: 

1. Evvelemirde şu ciheti belirteyim ki, gerek önergede bahis mevzuu edilen arpa satışı, ge 
rek bu arpa mevzuunu haftalık YÖN Gazetesinde ihbar eden Turan Çakım adlı şahsın hakkam-
daM dio-er ihbarları, daha evvel Mi l î Birlik Komitesince tahkik ve ahiren Ticaret Bakanlığı Mü
fettişlerince de tetkik edilmiş ve bu iddialar n tamamen asılsız olduğundan başka, muhbirin Ti
caret Bakanlığındaki görevinden ba«ka bir vazifeye naklinden muğber olarak, sırf şahsıma leke 
atmak maksadiyîe yapıldığı tespit edilmiş+ir. 

Yüksek Meclisin malûmu olduğu veçhile, arpa satışı ile ilgili • ihbar, haftalık YÖN Gazetesinin 
3 Ocak 1962 tarihli nüshasında gürültülü bir röportaj şeklinde neşredilmiş, aynı mecmuanın 
1. nüshasında da, hakkımda sureta başka ihbarlar yapılmıştır. Bütün bu ihbar ve isnadlarm kay
nacı, evvelce. Ticaret Bakar lığında Dışticaret Dairesi Eeis Muavinliğini tedvir eden Turan Çakım-
adlı bir şahıstır. Kendisinin Dışticaret dairesi gibi kritik bir mevkide vazife yapması Mi l î Em» 
nivetce ve Millî BirPk Komitesince mahzurlu görülmüş ve bana yapılan telkinler üzerine az mesv 
uliyetTi bîr yere tâyini daha 1961 Mart annda kararlaştırılmıştır. Bu tâyinin o zaman- yapılma:-
sını önlemek maksadiyîe Çakım'm bâzı dostları tavassutta bulunmuşlardır. (Ek 1). Ancak mu
maileyhin i$ tutumu hakkında çeşitli resmî kaynaklardan bana verilen munzam müdellel bilgiler 
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muvacehesinde, kendisinin aynı mevkide vazifeye devamının caiz olamıyacağı kanaatine vardığım
dan, ilgilinin başka göreve nakli zaruret haline gelmişti. Bu karar çerçevesinde naklinin icrası 
nihaj Ve kesin olarak Mıayıs 1961 sonunda takarrür eden Turan Çakım'a nakil muamelesinin 
tekemmülüne intizaren, 1 Haziran 1961 de 1 aylık mezuniyet verilmiş ve bu şahıs mezkûr tarih
ten sonra, hakkımda etrafa şikâyet ve ihbarlar yağdırmaya başlamıştır. Bu cümleden olarak, 
10 Haziran 1961 tarihinde Millî Birlik Komitesine örneği ekli ihbarı yapmış (Ek 2) ve bu ihbar 
üzerine Millî Birlik Komitesi mevzuun tahkikine İktisat Encümenini memur etmiştir. İktisat En
cümeni, yaptığı etraflı tahkikatta, ileri sürülen isnatların hiçbirinin bir ©sası olmadığını ve bü
tün bunları muhbirin şa'hsımıa löke sürmek maksadıiyle yaptığını, tesbit etmiştir. Bu mevzuda 
•Millî Birlik Komitesinin îktisalt Encümeninin ittifakla verdiği 116/15 sayılı Karar sureti eklidir. 
(İ?k 3). 

Turan 'Çakım'm Ek 2 de örneği arz edilen ihbar mektubunun tetkikinden görüleceği veçhile. 
mumaileyh, aleyhinde bilâhara Yön Gazetesinde ileri sürdüğü bütün iddiaları serd etmiş ve hattâ 
arpa satışından bahsederek bunda da yolsuzluk bulunduğunu bildirmiş; Millî Birlik Komitesi En
cümeni de bu arpa satışına ait ihbarda bir yolsuzluk bulunması şöyle dursun, daha arpaların satıl
mamış olduğunu, binaenaleyh ihbarın külliyen asılsız olduğunu dahi tesbit etmiştir. 

2, Bu ilk ihbarmdaki tekmil isnatlarının asılsız olduğunun Millî Birlik Komitesinde anlaşıl
masından ve kötü niyetlerinin bir kararla tesbit edilmiş bulunmasından sonra, muhbir bir kere 
de Kurucu Meclise başvurmuş ve fakat hüviyeti artık herkesçe malûm ve müsellem bu şahıs tara
fından yapılan ve sırf bir şahsi g-açeze isâinadettiği bilinen bu isnatları Kurucu Meclis Dilekçe En
cümeni incelemeye dahi lüzum görmemiştir. 

Muhbirin aleyhindeki mütaakıp teşebbüsleri memleket dışında vazifede bulunduğum sırada, ya
ni gıyabımda, Aralık ayı içinde yeni yayınlanmaya başlanan Yön adlı bir haftalık gazetede noş-
riya/t suretiyle olmuş ve bu vesile ile de Yüksek Meclisin bâzı azasının dikkat nazarları çekilmek 
istenmiştir. Görüleceği gifbi hâdisede tamamen bir şahsi husumet mevzuubahistir. 

Bu neşriyat üzerine, Bonn'daki vazifemden Türkiye'ye gelerek, gerek muhbir Çakım, gerek Yön 
dergisi aleyhine dâva açtım. Şahsan açtığını bu dâvaya usulen muttali olan Cumhuriyet Savcılığı el 
koymuş ve gerek Muhbir, gerek Yön aleyhine âmme dâvası ikame etmiş ve şahsi dâvam böylece ânı-
tn& dâvası haline inkilâbetmiştir. 

Yüksek Meclise verilmiş olan önergeye cevabımı hazırlamakta tenevvür etmemi mümkün kılmak 
maksadiyle yaptığım tetkikattan, arpa satışı mevzu unun, benimle birlikte bu ihbara ismi karışan 
ve halen -Ticaret Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisinin mesul mevkilerini işgal etmekte olan me
murların durumunun aydınlatılması yönünden, Bakanlıkça müfettişler vasıtasiyle tetkika tâbi tu
tulduğuna muttali oldum. Bu tetkikat sonunda mucibi mesuliyet bir cihet tesbit edilemediği an
laşılmaktadır. Nitekim bu hususu Sayın Ticaret Bakanı 16 Ocak tarihinde matbuata beyan etmiş
tir. Filhakika, hâdise ile vazife bakımından ilgili- tekmil memurlar görevlerine devam etmekte olup, 
haklarında hiçbir kanuni muameleye tevessül edilmediğini memnuniyetle müşahade etmekteyiz. Bu 
hususu Sayın Ticaret Bakanının Yüksek Meclis huzurunda da 'teyidetmeleri mümkün ve bunun lü
zumu Yüksek Meclisin takdirine muhavveldir. 

• Şimdf müsaade buyurursanız Ofis satışları ile, bir Ticaret Bakanının bu satışlardaki rolü ve me
suliyetinin hududunu tâyin bakımından izahat vereyim : 

Ticaret Bakanı Ofisin Satış Müdürü değildir. Ofis muhtar bir teşekküldür. Satışlarını tamamen 
kendisi tedvir eder. Toprak Mahsulleri Ofisinin veya Bakanlığın diğer servislerinin yaptıkları mua
meleler tamamen bu teknik servislerin mesuliyeti altındadır. Ticaret Bakanı, bu sıfatı dolay isiyle 
kendisine tasvip talimatı alınmak iizere arz edildiğinde, mevzua, işin politikasını tâyin bakımından 
muttali olur. Yoksa firmalar her hangi bir satışa talibolduklamıda Bakana müracaat etmezler. Bi
naenaleyh ben ilgili teknik dairenin meseleyi bana intikal ettirmesi üzerine hâdiseye muttali ola
bilirim. Bu bakımdan hâdisenin esasının ve muamelâtının yürütülme şeklinin izahı, servislere taal
lûk eden bir husustur. Eğer muamelede en ufak bir yolsuzluk bulunsaydı. Sayın Bakan tarafın 
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dan yaptırılan tetkikat neticesinde halen bu servisleri işgal eden mesai arkadaşlarım çoktan sorgu 
ve suale çekilmiş bulunurlardı. Demek ki, ortada bir usulsüzlük dahi mevcut değildir. Hal böyle 
iken bana sıçratılmak istenen mesuliyetin mâna ve mahiyetini kavrıyamamakla beraber, hâdise bir 
önergeye mevzu teşkil ettiği cihetle, mevzuu teferruatı ile öğrenmek ve müdafaamı yapmak mecbu
riyetinde kaldım. , . 

3. Bu noktanın şu şekilde tavzihinden sonra, şimdi, her şeyin aydınlığa çıkması için, bahis ko
nusu arpa satışına ait muamelenin teferruatını, müsaadenizle, beraberce gözden geçirelim : 

Evvelâ, arpa satışının 1961 yılı içinde yapıldığı şartları ve Hükümeti bıi satışın nihai olarak 
icrasına sevk eden âmilleri belirtmek isterim. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 1961 yılına 105 bin tonluk bir arpa stoku ile girmişti. Ofis kânaU ile 
memleket istihlâki için yapılan yıllık arpa satışlarının, 1957 - 1961 son 5 yıllık vasatisinin yekûnu 
beher yılda 40 bin tondur. Bu vaziyette 1961 yılı başında Ofisin elinde memleketin yıllık ihtiyacı
nın takriben 2,5 misli bir arpa stoku bulunmakta idi. Toprak Mahsulleri Ofisi daha 1960 yılının 
Eylül ayında Hükümete müracaatle bu arpaların 60 bin tonunun ihracını teklif etmiş ve fakat da
ha aynı tarihten itibaren dünya arpa fiyatlarında kayda değer düşüşler vukua geldiğinden, Hükü
metçe bu mevzuda müsait fiyat konjonktürünün husulüne değin beklenmesi yolunda karar ittihaz 
edilmişti. 

1961 yılı içinde arpa fiyatları düşmeye devanı etti. Diğer taraftan elde mevcut arpaların kalite
sinin bozulması tehlikesiyle birlikte yeni arpa mahsulünün de stoklarımıza munzam ilâveler yap
ması tehlikesi baş gösterdi. Bu şartlar altında eldeki" arpanın bir an evvel satışının temini Zaruret 
halini almıştı. Çünkü Ofis 60 bin tonu ta Eylül ayından beri 10 bin tonluk partiler halinde açık 
ihaleye çıkarmış müşteri bulamamış, mütaakıben Ocak 1961 den itibaren 60 bin tonun tamamını 
aleni ve umumi bir ilânla müddetsiz olarak en müsait şart ve fiyat verene satışı yapılmak üzere 
ihaleye arz etmişti : Bu müddet zarfında alman teklifleri gösteren bir cetveli ekli olarak arz edi
yorum. (Ek : 4) Bu cetvelin tetkikinden de görüleceği veçhile, 1960 Ekiminden itibaren, ihbar 
mevzuu arpa satışının yapıldığı Temmuz 196İ başına kadar 16 firma 28 defa bu arpaları mubayaa
ya talibolmuştur. Bütün bu teklifler Ofisçe şartlar bakımından uygun görülmediği için reddedilmiş 
ve satışları gerçekleştirmek mümkün olamamıştır. Bu 28 teklifin 11 i Transtürk (Transeksport) veya 
temsil ettiği firmalara aittir. Demek ki, bu müddet zarfında, Transtürk veya temsil ettiği firmalar di
ğer firmalardan hiçbir farklı muameleye tâbi tutulmamıştır. Eğer ortada bir himaye bahis mevzuu ol
saydı, bu tekliflerin her defasında kabulü mümkündü. Bahusus Bakanlık gibi her an tebeddüle ıftâruz 
bir mevki muvacehesinde, ortada bir himaye bahis mevzuu olsaydı, bu tekliflerin ilkinin telhalükle is'afı 
gerekirdi. Çünkü her an görevimden uzaklaşabilmek ihtimali karşısında bu iddia edilen himaye arzumu 
tahakkuk ettirmek imkânını bulamıyacağımı düşünür ve firmanın ilk teklifini kaıbül edebilirdim. 

Vaziyet bu şekilde devam ederken ve eldeki stokların yeni mahsulün de gelip çatması ile eh ziyade 
tazyiki hissedildiği bir sırada Bumge firması Ofise yeniden müracaatla % 5 fazla veya eksiği ile 50 
bin ton arpaya tekrar talibolmuştur. Firma teklifinde bu miktar arpanın ya tamamını İngiliz esliha an
laşmasından dehlokaj yolu ile ödenmek üzere tonu 55 dolardan veya % 65 serbest döviz, % 35 i deblo-
kaj yolu ile ödenmek üzere tonu FOB 45 dolardan talibolmuştur. 

Esliha anlaşması yolu ile mal ihracını büyük ölçüde terviçetmemek hususunda mevcut prensip mu-
taibakati muvacehesinde, bu mubayaa teklifini 6 Bakandan mürekkep İktisadi Kurulda görüştük. 
Teklifin mahiyeti ile fayda ve mahzurları üzerinde durduk. Neticede, o günkü şartlar altında bu satı
şın icrasının memleket menfaatlerine aykırı olamıyacağmı tesbit ederek satışın yapılmasını prensip iti
bariyle kararlaştırdık. İşte Ofisin satış akdini icra etmesi bu görüşmeler neticesinde vardığımız* mutaba
kat üzerine vukubulmuştur. 

4. Şimdi müsaadenizle, önergede ileri sürülen iddiaları madde sırasiyle cevaplandıracağım. Bu 
izahlarım hâdisenin hakiki veçhesini tamamen aydınlatacaktır : 

AX önergede, satış fiya^rnm dünya arpa piyasasına nazaran çok düşük olduğu ifade edilmekte
dir. Derhal ifade edeyim ki, arpalar mukavele ânında dünya piyasalarında câri fiyatlardan Ve kent-
leket menfaatine en müsaidolan şartlarla satılmıştır. \h 
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Evvelemirde arz edeyim ki, satış fiyatı olan 45 dolarlık FOB fiyat, Ofisin, ihraç fiyatlarını tesbit 

ederken mehaz ittihaz ettiği, meşhur Corn Trade News hububat dergisi ile ticaret ataşelerimizin ver
dikleri fiyatlara uygundur. Resmî bilgilere göre, akit tarihi olan 8 Temmuz 1961 tarihinde Baltık 
(Londra) piyasasında Rus arpasının ClF (Navlun ve sigorta dâhil) fiyatı 44,09 dolar, Fransız arpa
sının fiyatı ise 42,72 dolar idi. Bu iki memleket arpalarının vasıfları Türk arpaları evsafından üstün
dür. Bizim o tarihteki satış fiyatımız ise FOB 45 dolardır. Bu fiyat, navlun ve sigorta ilâvesiyle Baltık 
borsasında asgari 51 dolarlık CÎF fiyata tekabül eder. Yani burada fiyat düşüklüğü şöyle dursun, ton 
başına en aşağı 6 dolar fazlası ile bir satış yapılmıştır. Kaldı ki, 1 evvelki yıl mahsulü arpanın fiyatı, 
içinde bulunulan yıl mahsulü arpaya nazaran daima asgari 3 - 4 dolar noksan olur. Bahis mevzuu ar
paların 1960 yılı ıekoltesine aidolduğunu da bir kere daha belirtmek isterim. Ofis'ten temin edilen res
mî dış fiyat rakamlarına ait cetvet eklidir (Ek 5). Bundan başka ihracatta bir malın dünya fiyatları
na uygunluğu, mer'i mevzuata göre ihracatçılar Birliğince teşbit ve tescil edilir. Aksi halde arpaların 
ihracına imkân olamazdı. Birlikçe o tarihte fiyat uygunluğu tescil edilmiş bulunduğuna nazaran bu 
bakımdan da satış fiyatının dünya piyasasına uygun bulunduğu teyidedilmiş bulunmaktadır. 

Bu mâruzâtıma ilâveten şunu da arz edeyim İri, Ofis kayıtlarından ahiren öğrendiğime gövef 

Bunge'ye satılan arparalarımızm kalitesi mûtat Türk arpa standardından da düşükmüş. Ofiste mev
cut bilgiye göre, mûtat Türk -arpasının hektolitre ağırlığı 69 kilo ve yabancı madde nisbeti % 1,5 dur. 
Halbuki satılan arpaların hektolitre ağırlığı 63 kilo, yabancı madde nisbeti ise % 2 dir. Bu kalite 
düşüklüğünün de fiyat mukayesesinde nazara alınması gerekir. Bu itibarla, muhbirin tamamen kari
nesinden yarattığı ve her türlü mesnetten âri fiyat rakamlarına itibar olunamıyacağı gibi satış akdi
nin icrasından 5 - 6 ay sonra cari olan fiyatlar da satışın düşük fiyatla yapıldığını isbat sadedinde ileri 
sürülemez, tstitraden arz edeyim ki, Toprak Mahsulleri Ofisi, şikâyet mevzuu olan arpa satışı tarihin
den iki buçuk ay sonra, hem de yarısı yeni yıl mahsûlü, 20 bin tonluk bir arpa satışı için tonda ancak 
48 dolar elde edebilmiştir. 

B) Arpa bedellerinin % 35 inin İngiliz teslihat Kredisi Anlaşması çerçevesinde muamele gör
müş olması da önergede tenkidedilmektedir. Arpaların bir kısmının Teslihat Kredisi çerçe
vesi içinde satılması Ofisin dolayısiyle Hazinenin menfaatine olmuştur. Bu mevzuda evvelemirde 
İngiliz Teslihat Kredisinin istimalinde hakim olan zihniyeti kısaca arz edeyim: Bu kredi 1939 
yılında ingiltere'nin bize verdiği birtakım silâhların bedelini teşkil etmektedir. Şahsi kanaatim
ce aradan geçen yıllar muvacehesinde dost İngiltere Hükümetinin bu krediyi bizden tahsil etmesi 
tecviz edilemez. Birleşik Amerika, harbten sonra, İngiltere'ye vermiş olduğu milyarlarca dolarlık 
İare ve İcare malzemesinin bedelini tahsil etmemiştir. Ancak, ahde vefa prensibi icafcı olacak, 
geçmiş hükümetler bu borcun muhtelif mallarımızın ihracı suretiyle tasfiyesine muvafakat etmiş
ler ve ancak bu anlaşma çerçevesinde mal ihracı kabil olmadığından borç son yıllara kadar öden* 
memiştir. Geçen 1960 yılının son aylarında İngiltere ile aramızda bu alacak için bir anlaşma da
ha imza edildi. Buna göre borç yekûnu 90 milyon Türk lirası, 10 milyon liralık muhtelif ihraç 
malı, 60.milyonluk 1958 ve daha evvelki yıllar Türk tütünü ihracı suretiyle ödenecek, 20 milyon 
lirası da muhtelif müşterek kültür işlerinde ku'lanılmak suretiyle tasfiye edilecektir. İftihar ile 
ifade edeyim ki, bu 20 miJyonun kültür işlerine ayrılması, doğrudan doğruya benim şahsan İn
giliz Büyükelçisi nezdinde yaptığım bir teşebbüs neticesinde tahakkuk etmiştir. Bu son anlaşma 
Maliye Bakanlığınca Sayrı Ekrem Alican'ın Bıkanlığı sırasında imzalanmıştır. Anlaşmanın-tat* 
bikatı sırasında, ben Ticaret Bakanı sıfatiyle burun mümkün olduğu kadar işlememesi taraftarı 
idim. Çünkü biraz evvel ?.rz ettiğim gibi, evvelâ, bu borcun ödenmesi gerektiğine şahsan kaani 
değildim. Saniyen memlekete karşılığında hiçbir mal gelmemek veya hiçbir döviz sağlamamak 
üzere Türkiye'den mal ihracını mutazammın bulunan bu anlaşma, nihayetülemir Merkez Banka^ 
smda BJoke olan 90 milyonun piyasaya sürülmesi suretiyle bu miktarda enflâsyonist bir tesir 
de icra edecekti. 

İngiltere Hükümeti Türkiye'den alacağı bu paralar mukabilinde ihracatçılara % 14 bir acyo 
tanıdığım işitmiştim. Yani İngiltere, anlaşma çerçevesi dâhilinde ihracedilecek 86 kuruşluk Türk 
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malına mukabil, ihracatçıya 1 Türk lirası ödemeyi kabul etmiş. Bunda bittabi! bizim mâni ola
bileceğimiz bir husus mevcut değildir. Ancak, 1961 yılman başından itibaren piyasanın harekete 
geçirilmesi zımnında Hükümetçe ittihaz olunan bir-cümle tetbirler meyanında, bâzı ihraç malla
rımız iftin de bu kredi ödeme formülünden istifade edilmesi düşünüldü. Ezcümle ihracat bakımın
dan müşkülâta uğramakta olan tekstil sanayiimhe bu yoldan imkân bahşederek yüksek maliyet
leri düşürmek çarelerini Hükümet içinde araştır lık. İşte bu meyanda, dünya piyasasında çok dü
şük olan arpa fiyatları muvacehesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin yüksek maliyeti dolayısiyle 
mâruz kalabileceği âzami zararı, kısmen de olsn telâfi edebilmek için eldeki arpanın bir kısmı
nın, hattâ % 50 ye varan bir nisbetinin İngiliz Teslihat Anlaşması çerçevesi içinde Deblokaj sis
teminden istifade edilerek satışını derpiş ettik ve prensip olarak bunu kararlaştırdık. Maksat, ar
payı yine cari serbest piyasa rayicine göre satmak, fakat zahiren biraz daha yüksek fiyat elde 
ederek Ofisin eline daha ziyade Türk lirası geçmesini sağlamaktı. Ofis nihayet bir Devlet mües
sesesidir. Bu yoldaki kazancı nihayet Hazine nef'ine olacaktır. İşte satılan arpanın 45 dolar fiyat 
bulması, münhasıran bu deblokajclan istifade ettirilmiş olmasından ileri gelmiştir. Haddizatında 
serbest dolar ile bu arpaların 41,25 dolara satılması iktiza ederken ve o tarihteki borsa fiyatı 
bu seviyede bulunurken fiyatın 45 dolar olarak tesbiti sırf deblokaj muamelesi ile irtibatlandı-
rılmış olmasından ileri g^miştir. Yoksa ben o tarihte her hangi bir talibine arpanın 41 dolar
dan serbest dövizle satılmasını uygun görmüş obaydım, bu satıştan dolayı hiçbir suale muhatap 
kalmaz ve şimdi yaptığım gibi yüksek huzurunuzu işgal etmek mecburiyetinde dahi bulunmaz 
dım. Kusurumun Hazine ve Ofis menfaatini sağlamak endişesinden neş'et ettiğini ifade edebil
mem mümkündür. 

Ofisin satıştan mümkün olduğu nisbette az z a n r görmesi, İktisadi Hareketleri Kolavlaştırma 
ve Süratlendirme Kurulu kararı icabıdır. Eğer teslihat kredisinden istifade yolu düşünülmeseydi, 
Ofisin o tarihte cari fiyatlarla arpasını 41 dolar civarında satması ve bunun karşılığında 45 do
lara nisbetle daha az Türk lirası elde etmesi gerekecekti. Ticaret Bakanlığı muamelede bir yan
dan memleketin döviz ihtiyacını, diğer taraftan Ofisv.n döner sermaye ihtivacım göz önünde bu
lundurmak prensibinden hareket etmiştir. Boylere Ofisin eline beher tonda 36 lira fazla Türk 
parası geçmesi sağlanmış ayrıca Merkez Bankacına 1,5 milyon doların fevkinde döviz de sağ
lanmıştır. Hâdisede Ofis bakımından ehemmiyet1! olan değer, Ofis kasalarına girecek liralar
dır. Hükümet için ise, Ofisin eline geçecek bu li-alar ehemmiyet arz etmekle beraber Merkez 
Bankasına intikal edecek serbest dövizlerin de ehemmiyeti izah edilemiyecek kadar vazıhtır. 

Şunu da ifade edeyim ki, 1960 yılının Eylül avından satış tarihine kadar gecen 10 ay zar
fında arpalar bir türlü değer fiyat bulamamış, talibolan birook yerli ve yabancı firmalar verdik
leri opsiy onlardan rücu etmişler ve bu arada fi vatlar mütemadi ven sükut etmiştir. Tekmil bu 
müddet zarfında bu arpalar müddetsiz olarak üânen satıma a^ık tu.tr» lmııs ve r»er ihra/**+-',,ınm v^^-
bayaasm^ amade kalmıştır. Ofisin bu maksatla vantı^ı ihale ilânlarının örneğini de takdim edi
yorum (Ek 6). Nihayet satış tarihi olan Temmuz 1961 babında yeni arpa mahsulünün hasadı 
da g"lmlş çatmıştı. Buna ilâveten bir yıldan beri elde tutulan amaların daha fazla müddetle 
elde bulundurulmasının doğurabileceği çürüme, fil :z! en m e gibi tehlikeleri de nazarı itibara almak 
zarureti mevcuttu. Böyle bir halin vukuunda belki ben Devlete ait bir malı çürütmüş olmaktan 
dolayı yüksek . huzurunuzda yine hesap vermeye davet edilecektim. Bu itibarla, arrvalnrın o 
tarihte satışı hakkında verilen karar, zamanın şart ve icaplarına uvgun ve aynı zamanda Hazine
ye en zararlı olmayı istihdaf eden ve bu sebep1!-» de İngiliz Esliha Anlaşması ile kısmen irti-
batlandırılan bir satışın icrasını sağlamış olmak bakımından isabetli bir karar olmuştur. 

C) Satış akdinin Amerika ile aramızda ir'"r-ut Sürnlüs Anlaşmasına nrpsravir olduğu ileri 
sürülmektedir. Derhal belirteyim ki, satış akdi S'irmlü* Anlaşmasına aykın delildir. Amaların 
satışına ait Âkıd 8 Temmuz 1964 tarihinde icra eliîmistir. Buna mukabil Amerika ile yapılan ve 
nişasta ve glikoz sanayii için mısır teminine matuf Anlaşma 17 Temmuz 1961 tarihinde imzalan
mıştır. Yani, satış akdi Amerika ile Anlaşmanın imzasından evvel icra edilmiştir. Evvel bir tarihte 
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yapılan bir satış akdinin muahhar tarihli bir Anlaşmaya aykırı olduğunun iddia edilemiyeeeği 
izahtan varestedir. Olsa olsa bahis mevzuu Sürplüs Anlaşmasının satış akdine muhalif olduğu ileri 
sürülebilir ki, bunun da, Amerika'dan mubayaa edilen madde mısır olduğuna göre, mesmu 
olamıyaeağı aşikârdır. Kaldı ki, Amerikan Hükümeti arpaların satışına mâni bulunmadığını 
da resmen Ticaret Bakanlığına bildirmiştir. Esasen insan gıdası glikoz ve nişasta imali için it
hal edilen mısırın yemlik hububat ihracı için bir takyit konusu olamıyaeağı ortadadır. An
cak Yön gazetesinde ihbarı yapan şahıs, bu mevzuda Ticaret Bakanının Amerikan Sefareti üze
rinde tazyikte bulunduğunu ileri sürebilecek kadar zihinleri bulandırmaktan geri durmaz. Ya
bancı hükümran bir devletin sefareti üzerinde benim bir tazyik yapıp yapamıyaeağımı Yüksek 
Meclisin takdirine bırakıyorum. Ancak Yüksek Meclisin sağ duyusu ile istihza etmek istidadında 
gördüğüm bu isnadın tamamen yalan olduğunu belirtmekten kendimi alamıyacağım. 

D) (Free Destination), istenilen yere ihraç imkânının sağlanması, arpaların Kızıl Çin'e şev
kini mümkün kıldığına dair iddiaya gelince : Arpalar, bütün zan hilâfına Kızıl Çin'e de satıl-
mamıştır. Arpa stratejik bir madde olmadığı cihetle, Kızıl Çin'e ihracedilmiş bile olsaydı, bunda 
hiçbir mahzur mütalâa edilemezdi. Nitekim, tekmil 1961 yılı zarfında, NATO'nun belli başlı 
üyelerinden iki müttefikimiz Devlet, Kanada ile İngiltere, Kızıl Çin'e değil yalnız, arpa, milyon
larca ton buğday satmışlardır. Muhbir bunu gayet iyi bilir. Ancak maksadı tamamen başka 
ve korkunç iftiradan ibarettir. Bu isnadı bence, mevcut isnatlarının en ağırıdır. Bununla ifa
de etmek istediği husus şudur : Ticaret Bakanı Mehmet Baydur bu imkânı vermek suretiyle Ko
münist bir memlekete hizmet etmiştir, demek istiyor müfteri memur. Bununla beni en azından 
komünist temayüllü bir insan olarak tanıtmak ve millet önünde lekelemek istiyor. Bu işrab ve 
imayı nefretle reddederim. Hem isnat Yön gazetesinde yapılırsa benim için büsbütün hususi bir 
mâna taşır. Mehmet Baydur'a komünistlik isnadını, eğer varsa, Türkiye'deki komünistlerin baş 
ajanı dahi kondurmaktan tevakki eder. Ama Turan Çakım isimli adam yapacak tıynettedir. Bu 
isnadı ben, memleketimizde şahsiyet katliamına, çıkmış olan komünist ajanlarının bir eseri olarak 
görmekten men'i nefsedemiyorum. Bunun telâkki ve tefsir tarzım, şahsi mülâhazam dışında, 
Yüksek Meclisin takdirine terk ediyorum. 

E) Satış sırasında Doğu bölgelerinde husule gelen kıtlık ve hayvan telefatı nazarı itibara 
alınmamıştır, denilmektedir. Değil Doğu bölgesinde husule gelen kıtlık, Ticaret Bakanlığım sıra
sında tekmil memleketin kıtlıkla ve açlıkla karsı karşıya gelmesini önlemek maksadiyle Birleşik 
A f r i k a ' d a n 1 milvon ton hububat ithalini m ü l k ü n kılan anlaşmayı ben ihzar ve bu miktarın 
700 hin tonuna ait kısmının derhal ithalini temin için gereken tertipleri, daha 15 Haziran 1961 
tarihinde ben ittihaz ettim. Bu itibarla, zamanın Ticaret Bakanına kıtlığa karşı tedbir almadı, de
mek müşküldür. Aldırım tedbirler yalnız Doğu bölgesine müteveccih değil, fakat, tekmil mem
leketin kıtlıkla karşı karsıya gelmemesini sağlamıştır. Hayvan yemi olabilecek arpaların ihra-
cma müsaade etmek suretivle hayvan telefatım önlemediğim iddiasına gelince : Arpa satışı ne
ticesinde Dosu bölgesindeki yem sıkıntısını artıdan en ufak bir vaziyet ihdas edilmemiştir, Ba
kanlıktan ayrıldığım 29 Ekim 1961 tarihinde, yani bundan 4 ay evvel Ofisin elinde 47 bin ton 
a^m ve 23 bin ton yulaf olmak üzere ceman 70 bin ton yemlik hububat mevcuttu. Bunun asgari 
33 bin tonunun Erzurum'da stok edilmiş olduğunu o zaman Ofis yetkilileri bana ifade etmişlerdi. 
Halen de Ofis elinde tatminkâr ölçüde arpa ve yulaf mevcuttur. 

Amaların ihraç maksadiyle satışa çıkarılması, Ofisin teklifi üzerine Eylül 1960 tır. Ofis 60 bin 
ton ama ihracım, daha ihraç tarihinden 10 av evvel mümkün görmekteydi. O tarihte arpa stoku
muz 100 bin ton idi. Aradan çe^n bütün bir kış mevsimine rağmen 1961 Haziran sonunda, yani 
yeni hasadın basında bu stok 107 bin tona balı'S olmuştur. Arpaların satıldığı 8 Temmuz tarihin
de de bu stokla beraber, yeni mahsulden elde edilmesi melhuz arpalar henüz tarlalarımızda biçil 
mevi beklemekteydi. Bu itibarla hu iddia tamamen mesnetsizdir. Bu iddia Yön gazetesinde muh
bir tarafından o nisbette şişirilerek umumi efkâra intikal ettirilmiştir ki, nerede ise arpa satışı 
dolayısiyle Doğudaki kıtlıktan tamamen Mehmet Baydur mesul tutulmak istenmiştir. 
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önergeye ekli not tetkik buyurulursa görülecektir ki, Turan Çakım bir yandan fiyat ucuzlu

ğunu iddia ederken arpaları (biralık) yani yüksek kaliteli olarak gösterir, öte yandan kıtlığa se
bebiyet verdiğimi iddia ederken de aynı arpaları (yemlik arpa) olarak vasıflandırır. Muhbirin bu 
tezatlarla dolu isnatlarını ayrıca belirteceğim. Bunların maksadının takdirini Yüksek Meclise 
terk etmekteyim. 

Doğudaki kıtlık mevzuu Hükümetçe geçen Temmuz ortalarında ciddiyetle ele alınmıştı. Benim 
de bizzat meşgul bulunduğum bu mevzua aidolarak aldığım tedbirler meyanmda bir yandan 
müstahsil elinden hayvan mubayaası, diğer taraftan Sovyet Rusya'ya Doğudan 10 milyon liralık 
hayvan ihracı ve yeter yemlik hububat stokunun tesisi gibi hususları sayabilirim. Arpa ihracının 
Doğudaki kıtlığa hiçbir menfi tesiri olmamıştır. Kaldı ki, bahis mevzu 52 bin tonun ihracından 
2,5 ay sonra Ofis, elindeki stoktan 20 bin tonu daha satmak zaruretini hissetmiş ve Tunus'a sat
mıştır. 

Bu arada şunu da ilâve etmeme müsaade Duyurulmasını rica edeceğim : önergeye ekli notta 
sık sık ismi zikredilen, o tarihlerde Ticaret Bakanlığı ihracat işleriyle meşgul memuru Turan 
Çakım, arpaların Ofisçe açık artırma ile satışa çıkarıldığı ve devamlı surette açık ihalede bulun
durulduğu Eylül 1960 ile vazifesinden ayrıldığı 24 Mayıs tarihi arasındaki 8 ay zarfında, arpa 
ihracı mevzuundaki tekmil yazıları paraf etmiş ve arpa ihracı ile ilgili muameleleri başında bu
lunduğu servise hazırlatarak makama arz etmiş ve hattâ birçok yazıları bakan adına bizzat ken
disi imzalamıştır. 

F) Satış akdinin ifası sırasında dünya piyasasında arpa fiyatları çok yükseldiği ve akit 
şartlarına da alıcı firma riayet etmediği halde akdin feshi cihetine gidilmediği iddia edilmiştir. 

Evvel emirde ortada bir Devlet müessesesince yapılmış bulunan bir akit bahis mevzuu oldu
ğuna göre, arada geçen zaman zarfında fiyatların yükselmesi yüzünden bundan nükûl edip etme
mek Hükümetin takdirine kalmış bir husustur. Bununla beraber bu imkânı iktisadi kurulda gö
rüştük. Bakarı arkadaşlarım bunun doğru olmıyaeağmı ifade ettiler. Şimdi dosyalardan anladığı
ma göre, akdin iptali imkânları Bakanlık servislerince araştırılmış ve Müsteşarın talimatı üzeri
ne Bakanlık yetkilileri ile Ofis mensupları bu ciheti tezekkür etmişler. Ticaret Bakanlığı memur
ları akdin feshi imkânları üzerinde durmuşlar, fakat Ofis Hukuk Müşaviri aksi görüşü serd et-
ııîiştir. Keyfiyet bir de protokolle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu husus Bakanlık servislerinin mevzua karşı hassasiyetlerinin delilidir. Ancak mevzu huku
ki bakımdan tahlil edildiği takdirde vaziyet şudur: Akdin inikadı için Tarafların akdin esaslı 
unsurları üzerinde anlaşmış bulunmaları kâfidir. Bu bakımdan firmanın durumunu haklı gören 
Ofis Hukuk Müşaviri, fesih halinde Ofis için neticesi meşkûk hukuki vaziyetlerin doğacağını Meri 
sürmüştür. Burada idarenin takdir hakkının Ofis menfaatleri ile sınırlandırılmış bulunması icab-
eder. Bu itibarla, akdin feshi halinde doğabilecek malî mesuliyetlere o tarihte iştirak edecek du
rumda olmıyan bir şahsın, yani muhbirin, ileri sürdüğü fesih sebepleri varit görülemez. 

Bunlara ilâveten şunu da ifade etmekliğime müsaade buyurulmasını rica ederim: Ticaret Ba
kanlığı görevini ifa ettiğim sırada Bakanlık icraatının her safhası için mesuliyeti şerefle tekabbül 
etmekte ve bu icraattan bugün dahi iftihar etmekteyim. Hakkımda Meclis soruşturması açılması 
talebini muhtevi bir Önergenin mevcudiyetine rağmen şunu belirtmek isterim ki, şartlar bugün ay
nı olsa ve ben de aynı görevi ifa etmekte bulunsam, aynı satışı icradan bir an geri durmazdım. Çün
kü gerek memleket menfaatleri, gerek Hazinenin menfaatleri, o günün şartları altında bu satışın 
icrasını zaruri kılıyor ve âmir bulunuyordu. Bununla beraber, iddiaların hilâfına, opsiyon temdit
leri bazen re'sen Ofis tarafından, bâzıan da Bakanlığın bilgisi tahtında yapılmış ve işin bu safhala
rı ile servisler meşgul olmuşlardır. Opsiyonların temdit edilmesi zımnında benim hiçbir talimatım 
ve hattâ yazılı bir emrim bulunmadığı gibi, dosyalarda da benim tarafımdan bir emir verildiğine 
delâlet eden, Ofisin Genel Müdürüne bu yolda tazyik yapmak şöyle dursun bir telkinde bulundu
ğumu gösteren bir not dahi mevcut olmadığını k'liyorum. Çünkü bir Bakan esasen işlerin bu ka
dar teferruatı ile meşgul olamıyacağı gibi, o tarihte memleketin arpa satışından çok daha hayati 
meseleleri muvacehesinde bu veya mümasili islerle iştigale vaziyetim müsait değildi. 
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Nihayet bu nokta üzerinde şunu da arz edeyim ki, arpa fiyatlarında vukubulduğu iddia edilen 

yükselmeler, muhbirin muhayyilesinden icat ettiği rakamlar seviyesine çıkmamıştır. Bungo Fir
masına vâki 52 bin tonluk satışın ifasından tam 2,5 ay sonra Tunus'a satılan arpanın tonu. AS do
lardan ibaret kalmıştır. Temmuz sonunda ise, yani akdirı lora edildiği ay içinde Ballık Borsa*ni
da Rus ve Fransız arpalarının bulabildiği en yüksek CİF değer, sırası île, beher ton için -ti) ve 47 
dolar olarak kalmış, mütaakıp Ağustos ayında ise bu en yüksek fiyat aynı seviyeleri muhafaza et
miştir. (Lütfen Ofis resmî fiyat listesine bakınız.) 

Binaenaıleyh bu isnat da, eski Ticaret Bakanını şaibe altında tutmak maksadiylo uydurulmuş, 
baştan başa hayal mahsûlü bir yalandır. 

(J) Usulsüz satış dolayısiyle vukua gelen zarar veya başka ifadeyle alıcı firmanın kazancı 
milyonların üzerinde bulunduğu ifade edilmektedir. 

Yukarıdan beri arz ettiğim izahat, satışta bir usulsüzlük olduğu hususunda her hangi bir şüp
he veya tereddüdün varit olamıyacağını sarahaten göstermektedir. Ofis tarafından ta 1900 yılı
nın Eylül ayından beri açık ihaleye arz edilmiş bulunan, Türkiye ve yabancı memleketlerde bu 
miktarda arpayı ihraç kabiliyetinde bulunan tekmil ihracatçı firmalarca bilinen ve her şekil ve 
şartlara göre mubayaa için Ofise teklifi yapılmış, defalarca opsiyonlar almış, çe^ptli sebeplerle de
falarca rot veya kabul edilmiş teklifler muvacehesinde ve tamamen aleniyet ve umumiyet prensip
leri dâhilinde cereyan eden bir muamelede her hangi bir usulsüzlük aramak yersiz telâkki edilme-' 
lâzım .gelir. Nitekim tarafımdan himaye gördüğü ifade olunan Transtürk Şirketi veya temsil etti
ği yabancı firmaların arpalara defalarca' talip oldukları Ofis kayıtlarında mevcuttur. (Lütfen ele 
4 e bakınız.) Ortada bir himaye bahis mevzuu edilirse bunun çok daha evvelden vukuuna h'çbir 
mâni bulunmamak iktiza ederdi. Transtürk Firmasının kimi ve hangi yabancı firmayı tem»'! < tti-
ğini ben hiçbir zaman bilemiyeceğim .gibi, bunu aramak da aklıma gelmez. Bir firmanın hangi .ya
bancı şirketleri temsil ettiğini sorup öğrenmek bir Ticaret Bakanının vazifesi olmamak gerekir. 
Ama işin bir isnat ve iftiraya mevzu teşkil etmesi arzu edilirse, o takdirde muhayyileyi İrer isti
kamette işletmek kolaylıkla kabildir. Arpa ihracı için teklifte bulunan firmaların büyük- kısmım. 
Transtürk veya temsil ettiği yabancı firmaların teşkil eylediğini bu önergeye gerekli cevabî hazır
lamak maksadiyle yaptığım tetkiklerden-öğrendim. 

Önergede ileri sürüldüğü veçhile, firmanın kazancı mevzuu Ticaret Bakanım veya Bakanlığını-
ilzam etmez. Ticarette kazanç gave olduğuna gere, ihracatçı firmanın bu muameleden bir k^z'inç 
sağlamayı istihdaf etmesi kadar tabiî bir cihet olamaz. Firma kazancının miktarının ne olduğu 
firmaya tevcihi gereken bir sualdir. Bu husus her halde Bakanlığı ilgilendirmez. Bakankk için 
önemli olan cihet, Ofisin bu işten, o günkü şartlar altında en az zararla çıkmış olmasının temi
nidir. O günkü fiyat konjonktürü, arpaların bir yıla yakın zaman elde beklemiş olması, müşteri 
bulamamak, çürüme gibi vahîm bir durumun tahaşşüdünüm önlenmesi ve nihayet, iddianın hilâ
fına Hazineye döviz sağlanması ve buna mukabil Ofise, mümkün olduğu nisbette az 
zarar ika edilmesi gibi daha mühim âmiller ve mülâhazalar satış kararının verilmesine tesir et
miştir. Zamanın Ticaret Bakanına arpaların o tarihte ve bu şartlarla satış kararını verdiren fak
törler de sadece bunlardan ibarettir. îndî fiyat rakamları veya hükümlerle kâr ve zarar hesapları
nın yapılması da caiz olamaz. İtibar edilecek fiyat rakamları resmî rakamlardır. Yoksa bâzı 
tezvirci veya müfterilerin muhayyilesinden doğan fiyat; rakamları hiç kimseyi ilzam etmez. Muhbir 
tarafından ileri sürülen fiyatlar, aradan geçen 7 ay zarfında fiyatların yükselmiş olmasına rağ
men, bugün dahi ortada mevcut değildir. 

• * 

Yukarda mâruz izahatımda, bir yandan çok teknik bir mevzu üzerinde Yüksek Heyetinizi sı
karak fazla işgal etmemek, diğer taraftan mümkün olduğu kadar objektif kalabilmek amacı ile 
hissi düşüncelerden uzak kalmaya çalıştım. 
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Önergeye ekli not gayet ağır ve ağırlığı nispetinde baştan başa uydurma isnatlarla doludur. 

Bunun sebebi nedir? Turan Çakım ismindeki eski memur, eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'u, 
âmme hayatından, cemiyetten ve millet içinde h^r dürüst ve namuslu vatandaş gibi açık alınla 
dolaşmasını önlemek kasdini güden bu isnat ve iftiraları neden yapmıştır? Bunların sâiklerini 
müsaadenizle izaha çalışayım ve Yüksek Meclise, camiamız içinde bir insanın lekelenmesi maksut 
'vs- bunu tasmim eden fikrin ne derece ters istikamette çalışabileceğini misallerle arz edeyim : 

Muhbir, burada izahına girişmiyeeeğim ve .muamelâtına taallûk eden sebeplerle başka göre
ve tâyin edilmiştir. Bu tâyinin yapılması bana Millî Birlik Komitesi ile Millî Emniyet Başka
nı tarafından telkin edilmiş ve bu telkinlerin sebeplerinin vâridolduğunu, bizzat ve Bakanlık 
yüksek memurlarının da müşahedelerimizle teeyyüdetmişti. Çakım'm başka göreve naklini ta
zammum eden nakil kararımızı prensip itibariyle 19.61 Mart ayında almış ve ancak tâyin oluna
cağı vazifenin inhilâi etmemiş olması dolayısiyle, bu kararın icrasını Haziran 1961 bidayetine 
talik etmiştik. Bu hususu müş'ir iki belge, biri muhbirin bir yakın arkadaşının bana yazdığı 
25 Mart 1C61 tarihli mektup ile, Müsteşar Mah nut Soydan'-n el yazısı ile yazılı bir talimat 
müsveddesi örnekleri eklidir. Demek ki, muhbirin nakil kararı, kendi ifadelerinin hilâfına bu 
hâdiselerle ilgili değildir. İfadelerinin hilâfına diyorum, çünkü muhbir YÖN gazetesine yaptığı 
ifşaatın aynını, 10 Haziran 1961 tarihinde Millî Birlik Komitesi Başkanlığına da yapmıştır. 
O .ihbarında (metni eklidir) Turan Çakım benin yolsuz hareketlerime mâni olmaya çalıştığı 
için kendisini bertaraf etmek maksadiyle başka göreve tâyin ettiğimi ifade eder. (Ekli metin 
sondan 3 neü fıkra) Fakat aynı muhbir, bilâha 'a, müstafi sayılmasının iptali sadedinde Ku
ru, rai Meclisin Dilekçe Encümenine ve daha son 'a Danıştaya vâki müracaatlarında ise, beni 
Millî Birlik Komitesine ihbar ettiğinden muğber olduğum için, hissî sebeplerle başka göreve 
naklettiğimi iddia etmekten utanmaz. Bu basit misûl müfteri zihninin ne derece dalâletlere 
düşebileceğini sarahaten göstermektedir. Müsaalenizie misallerime devam edeyim : Yine Millî 
Birlik Komitesine yapılan ve tahkikata mevzu teşkil eden ve gerek YÖN'de yayınlanan (ifşa
atta) ve gerek arpa hikâyesinde ileri sürülen iddiaları ihtiva -eden ihbarında, muhbir, benim 
Millî Birlik Komitesince talebedilen bâzı vesaiki, sırf yolsuzluklarımı örtbas etmek gayesiyle 
Komiteye tevdiden ' kaçındığımı ifade eder. (Ek 2 fıkra 3) Halbuki ben o vesikaları Millî 
Birlik Komitesine zamanında bizzat tevdi etmijtim. 

Muhbir, bu yalanı ile de utanmaz. Bugün Yüksek Meclisinizi işgal eden aynı miktar ve aynı 
arpaların, şimdi bahis mevzuu edilen 45 dolar lan daha üstün bir fiyatla 48,25 dolara aynı 
şartlarla yapılmasına çalıştığımız ve maalesef bilâhara tahakkuk ettiremediğimiz satıştan do
layı (Transtür'k) Firmasını himaye ettiğim idd'ası ile Millî Birliğe ihbarda bulunur. (Aynı 
belge fıkra 5). Beni itham eder. Halbuki satış yapılmamıştır. Çünkü satışa, Bakanlık ma-, 
kamını iğfal ederek kendisi mâni olur. Firma şa l l a r ı değiştirdi 'diyerek, makama hilafı hakikat 
bilgi verir ve Bakan, himaye ettiği ifade edilen bu firmaya yapılması mutasavver satışa ait teki Üi 
reddeder. 

Yüksek dikkatinize arz ederim : Bu arpalar 10 Haziran 1961 tarihinde, satılmadığı halde, Millî 
î'irllk Komitecine beni, «Arpayı sattı ve Transrii k Firmasını himaye etti» diyerek muhbir şikâyet 
eder. Sonradan arpaların o tarihte satılmamış olduğunu öğrenince, bu defa da o tarihte satışın 
yapılmama'Siuı «Ortala mevcut bâzı engellerin süratle izalesini temin yoluna gitt'ğim» sebebine 
bağlar. Böylece, muhbirin her halükârda beni suçlandırmak için ne derece yalan ve tezatlar 
içinde boc.:lad:ğı aşikârdır. ŞimcM de ortati- mevcut engelleri izale etmem iddiasının asılsızlığını 
belirteyim : 

Transtürk veya temsil ettiği firmalar ta Eylül 1960 tarihinden beri muhtelif şekil ve şartlarla 
bu arpaların mubayaasına tâli'bolmuşlardır. Muhbirin bu ifadesi ve (Arpaların adı geçen firmaca 
satışının ne derece arzu edildiği) yolundaki beyan vâridolsaydı, bahsettiği mânilerin bertaru.1 
edilmesi için ta o tarihten itibaren tertibat alın ıasma hiçbir engel yoktu. 

Hattâ bizzat İngiliz Esliha Anlaşmasının dıazası ânında, hu Anlaşmaya bağlı listeye arpan:u 
ithali de mümkündü, Nihayet arpaların kaiisınm yapıldığı Temmuz 1961 ayı başında dahi, muh-
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birin ileri sürdüğü - bu güya" mevcut - mâniler ortada 'idi. Hıalbuki bunlar .bir mâni değil, yerine 
getirilmesi her zaman mümkün, mûtat formalitelerden ibaretti. Bu sebeple, iddiası veçhile, bir 
gayret sarfına esasen lüzum ve zaruret yoktu. İşte, muhbirin beni mesul çıkarmak için başvur
duğu gayretler bu derece boş ve-mesnetsizdir. 

Dahası var : Müsaade buyurursanız arz edeyim : Önergeye ekli JNot'da muhbir benim tütüne 
muhassas Türk liralarının arpalara tahsisini sağlamak için, tütüne muhassas paraları İngütere 
Hükümetinden satınalnıış olan Bramar adlı Firmayı, ihraç lisansı verdirmemek suretiyle tazyik 
ettiğimi ve binaenaleyh, her ne pahasına olursa olsun Transtürk'ü himaye ederek milyonlarca lira 
kazanmasına ıveya başka bir ifade ile, Hazinenin milyonlarca lira »arar etmesine çalıştığımı söyle
men; ister. Halbuki baştan ıbaşa Türk ekonomisini zarardide edecek muamelelere tevessül eden ve 
geçen yıl Ege üzüm müstahsüımızı milyonlarca lira zarara sokmak pahasına spekülatif hareketlere 
girişmekten geri durmıyan bu firma, yani Bremar firması, Hükümetin ve ihracatçı Birliklerinin ka
rarlarını hiçe sayarak, düşük fiyatlarla alivre satışı yaptığı için, İzmir ve istanbul'un diğer birkaç fir
ması üe birlikte aleyhine alman idari tedbiri, benim Transtürk'ü himaye etmek maksadına matuf imiş 
gibi göstermekten ve Yüksek Meclisi dahi iğfal gayretinden çekinmez. Yalnız bir noktada aldanır ve 
hakikatin ortaya çıkmıyacağını zanneder. Çünkü^Bremar firmasına karşı, diğer birkaç firma ile birlik
te alman bu pek yerinde idari tedbir arpa satışının icrasından tam 3 ay sonra, Ekim ortalarında itti
haz edilmiştir, ü tarihe kadar arpaların değil satışı, fiilen ihracı da tekemmül etmiş bulunmaktaydı. 

Muhbirin muhayyilesi mütemadiyen beni lekelemek gayretiyle çalışmaktadır. Belki şu anda kendisi 
yeni yalan ve isnacüarı tasarlamak yolundadır. Bu muhayyile öyle menfi bir şekilde işlemektedir ki, 
Doğu daki kuraklık meselesinin vahametini ve bu vakıa muvacehesinde arpa satışının ne büyük suç 
olduğunu üân ederken, «Bu arpalar elde olsaydı 600 000 baş canlı hayvanı ölümden kurtarmak kabil 
olur ve bu hayvanları satarak 180 milyon liralık döviz temin ederdik» demekten geri durmaz. Halen 
Doğu'da kıtlık dolayısiyle 600 bin baş hayvanın telef olup olmadığını resmî makamlar bilirler ve böy
le bir telefatın vukubulmadığını teyidedebüirler. Bu itibarla bu yalancı muhbirin şimdi çalışan mu
hayyilesi belki, «Bu arpalarla bu hayvanların ölümüne mâni olur, kuzularını elde eder ve binnetice 
dana da fazla gelir, meselâ 250 milyon liralık varidat sağlıyabilirdik» diye de ortaya bir iftira daha 
atmakta tereddüt göstermiyebüir. Halbuki şu hakikatleri bile bile ketmeder ; Arpaların 1960 yılı 
mahsulü olduğunu, binaenaleyh gerek çürüme tehlikesine mâruz, gerek fiyatının cari yıl rekoltesi ar
pasından düşük bulunduğunu saklar. Halen dahi Ofisin elinde tatminkâr bir stok bulunduğunu ve bir 
arpa darlığının asla bahis mevzuu olmadığını gizler. Keza, benim insiyatif imle o zaman, Hükümetin, 
Doğu'daki kuraklık tehlikesine karşı Erzurum'da 38 bin ton arpa stoku yaptırdığını; canlı hayvan 
muoayaası için üretme çiftlikleri ve Et ve Balık Kurumu emrine munzam kredi sağlamış bulunduğu
nu; Doğu'nun hayvan stokundaki tazyikin kış aylarında artmasını önlemek için, Sovyet Rusya'ya, 
Ticaret Anlaşması çerçevesi içinde 10 milyon liralık canlı hayvanın ihracmın şahsi gayretlerimle 
süraue mümkün kılındığını ve nihayet en mühimini, memleketin 1961 sonbaharı ile 1962 hasadına 
kadar geçecek; zaman zarfında karşılaşabileceği hububat darlığını, evvelden müşahede ederek, 
daha hasadın bile başlamadığı Haziran ortasında 1 milyon ton buğdayın Amerika'dan ithalini 
temin eden anlaşmayı hazırlıyarak imzaladığımı ve bu suretle değil yalnız Doğu illerinin, fakat 
tekmil Türkiye'mizin feci bir buğday ve ekmek darlığı ile karşılaşmasını, Hükümetin kararlarım 
süratle tatbik ederek tahakkuk ettirdiğimi söylemek istemez. Muhbir benim Hazineyi milyon
larca lira zarara soktuğumu bu vesile ile iddia eder. Fakat Ofis buğdaylarının Amerika'dan 
nakli dolayısiyle vapur navlunu tatbikatında şahsan gösterdiğim sebat ve azim yüzünden Ofisi ve 
dolayısiyle Hazineyi milyonlarca liralık munzam masraftan koruduğumu bile bile söylemez. 

işte Yüksek huzurunuzdaki önergeye ilham veren Muhbir Çakım bu tip bir kimsedir. Bittabii 
kendisi ile yalan isııadlarını neşretmiş olan YÖN Gazatesi aleyhinde adlî merciler huzurunda dâ
vamı açmış bulunmaktayım. Bu dâvada muhbire ve YÖN Gazetesine ispat hakkını kullanma imkâ
nını da peşin olarak tanıdım. Hakikatlar yalnız Yüksek Meclisçe hakkımda ittihaz buyurulacak 
kararla değil, Adalet önünde de bir kere daha tezahür edecektir. 
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21 yıllık Devlet memuruyum. Dışişleri Bakanlığının bir müntesibi olarak Mısır'da, ispanya'da 

ve Birleşik Amerika'da yıllarca dış hizmet gördüm ve mesleğimin her kademesinden geçtim. Bu 
hizmetlerle iftihar etmekteyim. Bunlara ilâveten 3 Eylül 1960 ile 29 Ekim 1961 arasında geçen 
1 sene 2 aylık Bakanlık hizmetim, geçmiş memuriyetlerimin şerefli bir devamı olmuştur. Bu müd
det zarfında memleket ekonomisinin tahribe mâruz kalmış bünyesini ıslâh ve hiç değilse duru
mun daha vahimleşmesini önlemek maksadiyle, diğer arkadaşlarımla birlikte, sarf ettiğim, gay
retler ve elde edilen neticeler nâçiz şahsım için ayrı bir iftihar ve şeref vesilesidir. Devletin bana 
tevdi ettiği bu (mesuliyetler dolayısiyle büyükitibar ve şeref mertebelerine eriştim. Bunların 
hepsini mensub olduğum şerefli camianın, Türk milletinin sayesinde elde edebildiğimi de müJ-
rikim. Millete hizmet, etmek ve çok iyi hizmet edebilmekten başka hiçbir emel ve ihtirasım yoktur. 
Bun e a yıllık dış hizmetinle ve bakanlık görevime rağmen dünyada tek dikili ağacım da mevcut 
değildir. Buna mukabil alnım daima acık \V temiz kalmıştır ve yegâne servetim de bu temiz ve şe
refli hayatım dır. 

Siyasi bir mazim bulunmadığı gibi, 'siyasi bir temayülüm de yoktur. Ticaret Bakanlığı yaptı
ğım devreyi de Devlet hizmetimin bir temadisi şeklinde gördüm ve bu vazifemin hitamında yine 
memuriyetime avdet ettim. Yüksek Mecliste ve hiçbir siyasi kuvvet içinde politik mesnedim de 
bulunmamaktadır. Yegâne mesnedim, evvelâ dürüstlüğüm, açık ve temiz alnım ve Büyük Meclisin 
sayın üyelerinin her türlü his ve tesirden uzak vicdanlarıdır. 

Âdi] kararınızı büyük bir huzur ve itimat içinde beklemekteyim. 
Mehmet Bay dur 

Eski Ticaret Bakanı 
Bonn Büyükelçisi 

S U R E T 

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Bay dur'un, 

Müdafaasının (1) bia* sayılı ekidir. Ankara, 25 Mart 1961 

Çok muhterem Beyfendi 
Geçen gün Turan Çakım (için yaptığım müracaatımı sabırla ve alâkayla dinlemiş, uzun uzun 

izahatta bulunmak suretiyle bu müracaatıma lütfen önem verdiğinizi ihsas etmiştiniz. Şifahi 
teşekkürlerime, bu mektubumda minnettalıklarımı da ilâve etmek isterim. 

Tamamen kendi inisiyatifimle yaptığıma emin olmanızı rica ettiğim bu maruzatımın sonunda 
vâsıl olduğum neticelerden Turan'a bahsetmeğe dilim varmadı. O günden beri pek üzüntülü bir 
halde olduğumu size tekrar arzetmek cesaretinde bulunacağım. 

Evvelce de arz ettiğim gibi Turan'ı birçok bakımlardan çok takdir ediyor, seviyor ve size 
her suretle candan bağlı olarak çalıştığına inanıyorum. Bunu size tekrar ederken yalnız arkadaş
lık duygularından hareket etmediğimi arz etmeme müsaade buyurunuz. 

Kararınızdan vazgeçmeniz veya hiç değilse, Turan'a iki aylık bir tecrübe devresi bağışlama
nız sizin için tamamen tatminkâr bir netice verecektir. Buna katî olarak imanım vardır 

Aksd takdirde netice Turan için kelimenin tam mânasiyle öldürücü bir derbe olacak, tasav
vur ettiğiniz tâyin onun meslek hayatına son verecek, bana da üzüntüler getirecektir. Bu sebep
ledir ki, bağışlanmamı binlerce defa tekrarlıyarak, mesele üzerine lütfen bir defa daha eğilme^ 
nizi, lütuf ve insafla tetkik ederek bu tâyin keyfiyetinde acele bir karar vermemenizi sizden bir 
daha istirham edeceğim. 

Bana her vesile ile lütfen gösterdiğiniz teveccühe, eski yakınlık ve dostluğa, şahsınıza karşı 
duyduğum derin muhabbet ve hürmetime olan itimadınıza güvenerek bütün bunlardan aldığım 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 2 ) 



— M — 
cesaretle size şunu ifade etmek isterdim ki, eğ or sizden bir şey istemeğe mânevi bir hakkım var« 
sa, bu hakkımı bu suretle ve nihai olarak kullan nı§ bulunuyorum. 

istirhamımı, teşekkür ve minnettarlıklarımı ve derin hürmetlerimi teyidederim, muhterem 
Vekilim. • 

Burhan 

(Turan Çakım'a hitaben Müsteşar Mahmut Şeyda tarafından kaleme alınan bir yazı müs
veddesinin örneğidir. Aslı mahfuzdur) 

22 Temmuz 196.1 tarihli dilekçenize: 
Memuriyetinizin değiştirilmesi ile ilgili yorumunuz eyki vazifemize iade ve terfi isteğiniz 

mütalâa olundu. . 
Nakliniz hakkındaki tahmininiz vâridolamaz; çünkü böyle bir değişikliğin derpiş olunduğunu 

Bakanlığın Müsteşarı tarafından daha 21 Mart 1C61 tarihinde size bildirilmişti. Aynı sebepler 
terfiinize de mâni teşkil etmektedir. 

Kanuni süresi içinde yeni vazifenize başlamanızı tavsiye ederim. 

Taslak olarak arz Tie. Bak. 
25. 7. 

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Bay dur un müdafaasının 2 (İki) sayılı ekidir 

10 Haziran 1961 

M llî Birlik Komitesi Başkanlığı Yüksek makamıııa 

8 Haziran 1961 tarihinde, Millî Birlik Komilisi Sayın Üyelerinden 'Kunmay Albay Sami Küçük 
ve Kurmay Binbaşı Suphi Gürsoytrak'a makamlarında verdiğim. izahatı, kendilerinden aldığını 
emir gereğince yazılı olarak, aşağıda arz ediyorım. 

31 Ağustos 1959 tarihinden beri Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Başkan Yardımcısı mfa-
tiyle ihracat işlerini tedvir etmekteyim., Bu va~i 'imin ifası ura nida mevzuata her ba'k'm'dan ria
yet etmek ve memleketimin iktisadi menfaatlerini en üstün tutmak prensibi dâhilinde bilcümle mi-
racaat sahibi vatandaşların işlerini yapıcı bir zihniyet ve adale İle ve âzami sürat ve hassas yetlo 
intaceütim. Bu şekilde hareket ettiğim başlıca Ticaret Odaları, bilcümle İhracatçı Birlikleri, Ma
denciler Derneği, Tütüncüler Federasyonu gabi ihracatla ilgili 'bütün teşekküller nezd nde yapıla
cak tetkikat ve soruşturmalar ile de tesbit ve tevsii-: edilebilir. 

Ticaret Bakanı Mehmet Baydıır Bakanlık Makamına geldikten sonra ve bilhassa 19C0 Aralık 
ayı sonlarından itibaren, _ iktisadi menfaat I erimi zi zarara sokacak tarzda Transtürk Firmasını aşa
ğıda yazılı hâdiselerden ele anlaşılacağı şekilde ve hu firmanın menfaatini en önde tutar tarzda hi
mayeye başlamıştır. Şöyle ki : 

1. 1960 yılı Türkiye ve Dünya Fındık rekoltesi düşük olması doiayısiyle Dünya 'istihlâkini 
tamamen karşılıyamadığırıdan bu mahsulümüz b'iyük bir kıymet iktisabetmiş ve serbest dövizli 
sahaya yüksek fiyatlarla kolayca satılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan aramızda iki taraflı Uca 
ret ve kliring anlaşması bulunan Demi:1 Perde memleketlerinden bâzılarının ve bu nneyamm MI 
hassa Çekoslovakya'nın bizden kliring yolu ile aklıkları anarlardan Dünya piyasasında muayyen 
devrelerde fazla aranılanları reeksport ettikleri malûmolan bir keyfiyettir. Noel ve Paskalya Yor
tularında bu reeksport muameleleri daha fazla ehemmiyet kesbetmektedir, Bu se'beple Demir 
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Pv.x*cte memleketler" nden reeksport yapanlara fır dik ihracatı, Serbest Dolar sahasındaki yüksek 
fiyatların idamesi maksadiyle Bakanlıkça alına1' prensip kararlarına bağlannrş o Liralarda bu 
memleketlere yapılacak ihracatın reeksporta mevzii teşkil etmeyip memleketleri dâhilinde kulla
nılacağına dair Elçilerinden taahhüt mektubu istenmesi usul ittihaz edilmişti. Daha sonra bu mad
denin Çekoslovakya'ya ihracı Kasım 1900 ayı ortalarından itibaren sene sonuna kadar durdurul
muştu. Nitekim ilişik (1) numaralı listede yazılı olduğu üzere Çekoslovakya'ya vâki taleplerin 
kâffesi reddedilmiştir. Bir taraftan da mezkûr memleketlerle olan ticaret anlaşmalarında tesbit 
edilen mal kontenjanları takvim yılı sonuna kadar muteber olduğundan 1960 yılı Anlaşma dev
resinin bu suretle kapanmasının temini istihdaf olunmuştu. Durum böyle iken 30 Aralık 1960 
tarihinde Ticaret Bakanı Mehmet Baydur beni makamına çağırarak Transekrport Firmasına 
(Transtürk'ün ihracat yapan şirketlerinden birid'r) Çekoslovakya'ya 75 ton fındık ihracı için li
sans verilmesini emretti. Mevcut prensip kararımızı, diğer talepleri reddettiğimi, bu ihracatın 
mahzurlarını kendilerine etrafiyle arz ettim, buna rağmen «vadettim lisansını derhal ver» di
yerek emirlerini katî surette tekrarladılar. Mütaakıben durumu derhal Bakanlık Müsteşarı Mah
mut Şeyda'ya bildirdim. Düşündüler ve «Bakan emridir vereceksiniz» dediler, bunun üzerine adı 
geçen firmaya 31.12.1960 tarihli ve 1840 sayılı lisans, sefaretinden dahilî istihlâk taahhüdü alın
madan verildi. Dosyasına da bu lisansın Bakanın emriyle verildiği meşruhatını koydum. 1961 
Paskalya Yortusu sıralarında reeksport yapan De-nirperde memleketleri için diğer firmalara ait 
fındık talepleri, yukarda mâruz mülâhazalarla reddedilirken Metal Firmasına (Transtürkün 
diğer bir ihracat şirketidir) Çekoslovakya için 7-J tonluk 10.2.1961 tarihli 244 sayılı lisans yine 
Bakanın emri ile ve Müsteşar, tarafımdan haberdar edilerek verilmiş ve bu husus da böylece dos
yasına şerh edilmiştir. 

2. 1960 pamuk rekoltemiz de keza düşük olduğundan iki taraflı anlaşmalı memleketlere 
1 Ocak 1961 ilâ 31 Mart 1961 devresi için Ege pamuğu olmamak şartiyle siyyanen yalnız (200) 
er ton pamuk verilmesi ve mütaakıp devre için durumun seyrine göre yeni tedbirler,, hususunda 
prensip kararı alınmıştı. Bu karar dâhilinde de Polonya için mezkûr ilk devrede yalnız 200 ton 
pamuk lisansı verilmişti. 1961 Martının son günlerinde Bakan beni makamına çağırarak Trans-
eksport Firmasının Polonya için 200 tonluk bir pamuk lisansı talebinin gelip gelmediğini sordu 
ve geldiğinde hemen verilmesini emretti. Kendile"ine pamuk durumunu ve prensip kararımızı et
raflıca arz ettim ve Mart içinde pamuk veremiyeeeğimiz gibi 1 Nisandan sonraki devre zarfında 
bu memleketlere pamuk ihracı hakkındaki rejimi nizin henüz tesbit edilmediğini de söyledim. Bir
kaç gün sonra yani Nisanın (1961) ilk günlerinle beni çağırtıp mevzuubahis lisansın verilip ve
rilmediğini sordu, verilmediğini söylemem üzerine beni muahaze ederek emrinin şimdiye kadar 
yanılmış olması icabettiğini ifade etti. Diğer mümasil taleplerin de mevcut bulunduğunu kendi
lerine bildirdim, bunun üzerine Bakan diğer firmalara ait muhtelif talepler arasından yalnız 
Transexport ve Â. Lafont firmalarına (talepleri Ege cinsi olmasına rağmen) 200 er tondan 400 
ton daha derhal pamuk lisansı verilmesini ve mevcut diğer taleplerin reddedilmesini emretti. Key-
fıv"ti derhal Müsteşara bildirdim. Dosyalarında Bakanın bu husustaki imzalı emri mevcuttur. 
Halbuki 1 Nisan 1961 den sonraki devre için iki taraflı anlaşmalı memleketlere pamuk ihracı 
şövle dursun, dahilî sanayiin ihtiyacına ancak yetebilecek kadar stokların erimiş olması dolayı-
sivle, serbest dövizli memleketlere bile bu madde ıin ihracı lisansa bağlanmak suretiyle tamamen 
durdurulmuş bulunmaktadır. 

3. Bu arada 10 Nisan 1961 tarihinde Millî Birlik Komitesi İrtibat Subaylığından Sayın Ko
mite Üyesi Kâmil Karavelioğlu'nun talepleri olduğu bildirisiyle tebellüğ ettiğim telefon talimatı 
üzerine 1961 senesi başından beri iki taraflı anlaşmalı memleketlere fındık, pamuk, üzüm ve 
incir ihracı için Bakanlığa vâki talepleri ve bunlardan hangilerinin ret ve hangilerinin kabul 
olunduğunu ve sebeplerini gösterir tafsilâtlı bir listeyi servisimde hazırlattım. Bakan bu listenin 
Millî Birlik Komitesine gönderilmesine müsaade etmedi. (Bu hususu tevsik eder imzalı not Sayın 
Albay Sami. Küçük'e 8.6.1961 tarihinde tarafımdan tevdi olunmuştur) 
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4. iran'ın Mart-1961 ayı bidayetinde Tahran'da kapalı ihale yoliyle ve serbest dolarla 70 000 

ton kristal şeker alacağı bilinmekte idi. Bu sırada Transtürk ve Fransa'daki muhabiri Gold
schimid (kısa ismi Eligold) firmaları tarafından Yugoslavya kliringinden geçmek üzere vâki 
olan teklif ve sondajları Bakanlık makamı, ile hiç istişareye lüzum görmeden reddettim. Zira 
bu firmaların Yugoslavya üzerinden kliring yoliyle alacakları şekerimizle kliring - serbest 
dolar (Acyo) kıymet farkından istifade ederek ve serbest dolar elde etmek için Iran ihalesine 
bizim şekerimizle daha düşük fiyatla rakibolarak bizim karşımızda iştirak edecekleri aşikâr
dır. (İhale ICA ihalesi olduğu için Demirperde memleketlerinden ayinim Yugoslavya bu ihale
ye iştirak edöbilirdi.) İran ihalesi yapılıncaya kadar, memleketimizin serbest döviz elde etmesi 
ne mâni olacak bu gibi operasyonlara, «Ben bu masada oturduğum müddetçe katiyen mü
saade ve müsamaha edilemez.» katî lisaniyle cevaplandırdım. Bakanın bu yoldaki telkin ve 
istizahlarına da mahzurlan izahtan hareketle bu tarzda mukabelede bulundum. Aksi halin 
İran ihalesini kaçırmamız ve dolayısiyle dört milyon sefiriz yüz bin dolar (serbest dolar) bir ge
liri kaybetmemiz olacağı bedahetini tekrar zorunda kaldım. Diğer taraftan İran ihalesini kaza
nabilmek için fiyatımızın rakiplerimiz Hindistan, Formoza, Yugoslavya ve sair mutavassıt İn
giliz, Fransız firmaları tarafından evvelden bilinmemesi ve ihaleye ehliyetli, o sıradaki şart
ları günü gününe bilebilen bir tek firma delaletiyle girilmesi zaruri idi. Şeker Şirketi daha 
evvelki tarihlerde yaptığı mukavele ile İran ve Tunus ihalelerine iştirak hakkını Fransız (Sucre 
et Denree) Firmasına tanımış bulunuyordu. Binaenaleyh Şeker Şirketinin komüsyoncusu olan 
bu firmadan gayn firmalara aynı ihale için fiyat vermek fiyatımızın faş edilmesi demek olur
du. Buna rağmen Bakan Transtürk'ün temsil ettiği Goldschimid (Eligold) Firmasına da ev
velden fiyat vermek hususunda beni tazyik etti. Birden fazla firma ile ihaleye girilmemesi hu
susundaki zarureti Sanayi, Ticaret Bakanları, Ticaret Müsteşarı, Şeker Şirketi Umum Müdü
rü, Muavini ve sair ilgili memurların bulunduğu toplantıda ısrarla izah ve müdafaa ettim. Bu 
ihaleye yakıız Sucre et Denree Firması ile iştirak edileceği İran Hükümetine bildirildiği halde 
Goldschimid Finnası Türk şekeriyle ve Türk şekerine güvenerek ve bize rakibolarak ihaleye 
girdi (İlişik rapor ek 2) İhale sonunda, Goldschimid'in bu cüret ve kuvveti nasıl bulduğu, 
ihale üzerinde kaldığı takdirde bizden şeker temin edeceğinden nasıl emin bulunduğu ve aksi 
halde teminatını yakmayı nasıl olup da göze aldığının mâna ve ehemmiyetini Müsteşara an
latmak istedim. Kendileri bu hususu hiç ehemmiyetli telâkki ötmediler. Netice itibariyle Tah
ran'da yapılan İran şeker ihalesini Sucre et Denree kanaliyle kazandık. İhalenin kazanılmasını 
takibeden günlerde yani bundan iki buçuk ay 'kadar evvel Ticaret Bakam, yukarda bahsi 
geçen toplantıdaki izah ve ifade tarzımda ve tutumumdan muğber olduğunu sarih surette ve 
te'k sebebolarak ileri sürerek benimle beraber çalışamıyacağını ve beni İzmir Mıntıka Ticaret 
Müdürlüğüne nakletmeye karar verdiğini evvelâ Müsteşar delaletiyle ve bilâhare, kendisi tara
fıma tebliğ etti. Bu muameleye katiyen lâyık olmadığımı, memleket menfaatine olduğuna inan
dığım noktai nazarımı tereddütsüz ve bütün samimiyetimle müdafaanın bir suç olamıyacağım 
ve nitekim İran ihalesinin kazanılması suretiyle 4 milyon 800 küsur bin serbest dolar kazanılmış 
olduğunu kendilerine cevaben bildirdim. Bu kere izinli addedildiğim sırada Pakistan'da ya
pılan 25 000 tonluk şeker ihalesine beş firmaya birden ve peşinen fiyat verilmek suretiyle işti
rak edilmiş ve fakat fiyatımızın bu suretle evvelden fâş edilmesi yüzünden pek tabiî olarak 
ihale maalesef kaybedilmiştir. İran ihalesindeki noktai nazarımın isabeti bu suretle de tahak
kuk etmiştir.) 

5. İngiliz Teslihat ve Kredi Anlaşmalarından mütevellit 9.1 milyon Türk Liralık borçlanmız 
hakkında 1960 Aralık ayı Hükümetimizle İngiltere Hükümeti arasında Ankara'da aktedilen ve 31 
Mayıs 1961 tarihine kadar meriyette kalacak olan Protokolda borcumuzun 10 milyon liralık kısmı 
Protokola ilişik listede tesbit edilen ihracı müşkül mallarla, 61 milyonluk kısmı eski yıllar tütün -
teriyle, 20 milyonluk kısmı da müşterek kültür hizmetlerine sarf suretiyle ödenecektir. Protokolün 31 
Mayıs 1961 den sonra ipka, tadil veya ilgası için iki Hükümetin bu tarihten evvel temasa geçme
leri de mukarrer idi. Bu maksatla 10 Mayıs 1961 tarihinde Maliye Bakanlığında yapılacak toplan-
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tıya Bakanlık adına iştirak edeceğimden Bakan Mehmet Baydur'dan talimat istedim. Bakan, in
gilizlerin bu anlaşmalar gereğince verdikleri teslihat malzemesinin ve yaptıkları tesislerin hiçbir 
işe yaramaz çürük çarık işler olduğunu, bu borçları ödemiyeceğimizi ve bu sebeple 10 milyon lira
lık listedeki mallarda hiçbir değişiklik kabul etmememizi ve bu meblâğın esasen 5 milyonu ödenmiş 

^olduğundan bakiye 5 milyonun hududunun katiyen açılmamasını, isterlerse* eski yıllar tütünlerini 
almalarını, bunu da almazlarsa daha çok memnun olacağımızı söyledi. Toplantıda bu talimat dâhi
linde beyanatta bulundum ve hareket ettim, iki gün sonra 12 Mayıs 1961 günü Bremar İngiliz 
Şirketinin Londra'dan gelen Umum Müdürü Dış Ticaret Dairesine müracaatla yüzde 35 i mevzuu-
bahis borçlarımıza mahsuben ve yüzde 65 i serbest sterlin ile ödenmek üzere Toprak Mahsulleri 
Ofisinin stoklarından tonu 49 dolardan 60 000 ton arpa istedi, fiyat üzerinde ayrıca müzakere 
edilebileceğini de sözlerine ilâve etti. Bu teklifi Bakana intikal ettirdik. Bakan yukarda mâruz 
sebepleri tekrarlıyarak bu talebin kabul edilemiyeceğini ve hattâ böyle bir teklifin kendisine sorul
maya lüzum kalmadan reddedilmesinin icabettiğini hiddetle ve tekdir eder tarzda «Siz nasıl dış ti
caretisiniz, deblokaj, bağlı muamele yok bunu aklınızdan çıkarın» tenkidiyle bize söyledi. Ceva
ben, böyle bir satışa esasen taraftar olmadığımı ve fakat 27 küsur milyon liralık ehemmiyetli bir 
mevzuda vâki bir teklif olması dolayısiyle malûmaten arz ettiğimizi bildirdim. Bu tarihten beş 
gün sonra 17 Mayıs 1961 günü Bakanlık Müsteşarı Toprak Ofisindeki arpaların kısmen bu borçlara 
tahsisen ihracı hakkındaki mütalâamı sordu. Bakanın bu mevzudaki sarih noktai nazarını anlat
tım, Müsteşar bilâkis arpaların bu borçlara mahsuben ihracı için Bakanın, 6 bakandan müteşekkil 
İktisadi Meseleleri ve Hareketleri Tanzim ve Süratlendirme Komitesinden bir hafta evvel salâhiyet 
aldığını .ve kendisine de bu yoldan satış için vazife verdiğini söyledi. Hâdiselerin bir hafta gibi kı
sa bir zaman zarfındaki bu cereyan tarzından mütevellit hayretimi Müsteşardan gizlemedim. 

Ertesi gün 18 Mayıs 1961 tarihinde evlendim ve resmî tatiller dolayısiyle ancak 22 Mayıs 1961 
sabahı daireye geldiğimde başka işler için bakanla görüştüm. Arpa mevzuuna hiç temas olunmadı. 
Bakan evlenmemi tebrik etti ve bu vesile ile izin isteyip istemediğimi sordu, işler dolayısiyle bunu 
düşünmediğimi ve ancak mümkünse ve müsaadeleri olursa Kurban Bayramını takibeden iki veya üe 
gün için izinli addedilmemi rica ettim. Muvafakatlerini memnuniyetle bildirdiler. Ertesi gün 23 Ma
yıs 1961 günü daireye geldiğimde, Bakanın emri mucibince 1 Haziran 1961 den itibaren bir ay 
müddetle izinli addedildiğime dair 22 Mayıs tarihli tezkere bana tebliğ edildi. Bu iznin mahiyetini 
öğrenmek üzere derhal Müsteşara gittim. Müsteşar bunu şeklen senelik izin olduğunu ve fakat 
hakikatte mecburi izin mahiyetinde bulunduğunu ve izinden sonra Dış Ticaret Dairesinden uzak
laştırılacağım] ve başka bir memuriyete naklime karar verildiğini ifade etti. Sebebini sorduğum
da, bunun, iki buçuk ay evvel yapılan îran şeker ihalesi-dolayısiyle toplantıdaki konuşmam ve tu
tum tarzım olduğunu söyledi. 

Büyük teessürle karşıladığım bu hâdisenin hakiki sebebi ise 60 000 ton arpanın kısmen İngiliz 
borçlarına mahsuben ihracı hususunda tarafımdan geleceği featî olan mümanaati bertaraf etmek 
üzere beni işimden uzaklaştırmaktır. Mümanaatımın sebebi dse; nevi ve menşeleri itibariyle başka 
suretle satılması katiyen imkânsız olan inhisarlar elindeki pek büyük miktardaki eski yıllar tü
tünlerinin bu borçlara mahsuben ihracı İngilizlere protokol mucibince kabul ettirilmiş iken, dünya 
fiyatları ile her zaman satılabilecek olan arpanın tütün yerine bu borçlara tahsisinin her bakım
dan memleketimiz menfaatleri aleyhine olmasıdır. 

Toprak Mahsulleri Ofisince Ticaret Bakanlığına gönderilen 24 Majus 1961 tarihli 1717 sayılı 
yazıda. «Bakanlık Makamından alman şifahî emir üzerine long tonu (1016 kilo) 48,25 dolardan 
60 000 ton arpanın yüzde 35 i İngiliz Esliha Anlaşması borçlarından, yüzde 65 i serbest dolarla 
ödenmek üzere ve aırpamn sevkedileceği memleketin bildirilmesi zarureti olmaksızın, Transtürk ta
rafından temsil olunan Goldschimid (Eligold) Firmasının fcatî teklifinin kabul edildiğinin firmaya, 
bdldirildiğ»i yazılıdır. 

Bu. muamele İngiliz Teslihat ve Kredi borçlarının ödenmesine ait olup 13 . 5 . 1961 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanan 300 sayılı Kanuna muhalif bulunduğundan, Bakanlık bu satışın mevzua-
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ta uydurulmasını temînen protofeola ilişik listenin tadiline derhal tevessül etmiştir. Filhakika, 
öğrendiğime göre, 31 Mayısta yapılan toplantıda 10 milyonluk liste ilga edilmiş ve bu suretle 71 
milyon liralık malların tâyini hususunda Ticaret Bakanı salahiyetli kılınmıştır. 

Derin saygılarımla arz ederim. 
Turan Çakım 

Dış Ticaret Dairesi Başkan Yardımcısı 

Eski Ticaret Bakanı Mohmet Baydur'un müdafaasının (3) üç sayılı ekidir. 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 19 . 7 . 1961 

İktisat Komisyonu 
Karar No. : 

Sasas No. : 

Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hakkında yapılan ihbara ait zabıt 

Ticaret Vekâleti Dış*Ticaret Dairesinde Turan Oakım'ın Ticaret Bakanı Mehmet Baydın- hakkın
daki şikâyeti ve bu şikâyete karşılık olarak Mehmet Baydur'un yazılı müdafaaları iJe şikâyet ıııev-
zularma ait Vekâlet Müsteşarı Bay Mahmut Şeyda'nın bilgileri soruldu ve komisyoııumuzdaki şi
fahi açıklamaları sonuncunda, mevzuııbahit şikâyetlerin doğru olmadığı, komisyonumuzun ihbardan 
iki ay evvel muhbirin vekâletteki tutumunun iyi olmamasından Merkezden uzaklaştırılması için 
Vekile yapılan tavsiyeyi mütaakıp uzaklaştırmanın Vekil tarafından yapıldığını zannederek ona 
leke atmak için ihbarın yapıldığı kanaatine varılmış ve Vekil hakkında bir muamelenin yapılmalı
na lüzum görülmemiştir. •' \ 

iktisat Komisyonu 
Başkanı Üye , Üye Üye 

Fikret Kuytak Refet Aksoyoğlu Kâmil, Karavclioğlu Şükran Özkaya 
Üve 

Suphi Karaman 

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un müdafaasının (4) dört sayılı ekidir 
Toprak Mahsulleri Ofisince 12 Ekim 1960 tarihiııdo satışa çıkarılan arpaların Bunge firmasına 

satış tarihi olan 9 Temmuz 1961 gününe kadar aldığı tekliflere ait listedir 
Fiyat 

Firmanın adı 

Zülküf öner 
Birtaş 
Transeksport 
Birtaş 
Transeksport 
Zeki Sabah 
Bunge (*)' 
Koçtaş 
Transeksport 

Teklif tarihi 

31 Ekim 
31 Ekim 
31 Ekim 
30 Kasım 
30 Kasım 
19 Ocak 
19 Ocak 
20 Ocak . 
23 Ocak 

» 

19G0 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 

T, B. 

• 
Miktar 

ton 

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 

1 000 
8 800 
5 000 

60 000 

M.-M.,. 

fob 
dolar 

45,02 
50,76 
47,65 
48,00 
44,17 
55,00 
45,10 
42,00 
46,10 

(S.; Sayısı 

izahat 

Serbest döviz - Ret 
Yugoslav Anlaşması - Ret 
Serbes döviz .- Ret 
Yugoslav Anlaşması - Ret 
Serbest döviz 
Serbest döviz (Numunelik) (Kabul) 
Serbest Döviz - Ret 
Serbest döviz - Ret 
Serbest döviz - Ret 

L ; 2 ) 
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Firmanın adı 

Fuat Barbur 
Koçtaş 
Mehmet Doğu 
Antuvan Diyab 
Eligold (*) 

Liohcl Makzube 
Eligold (*) 

Yaşar Öner 
Eligold (*) 

Eligold (*) 

Andreeomnte 
Aırlr-oconmte 
Andreeompte 

Eligold (*) 

Ali özarslan 

Andreeompte 
B^ngo C*) 
Bıınge (*) 

Teklif tarihi 

Fiyat 
Miktar fob 

ton dolar îzahat 

25 Ocak 
25 Ocak 
7 Şubat 
8 Şubat 
4 Mart 

6 Mart 
11 Mart 

28 Mart 
28 Mart 

19G1 
1961 
1961 
1961 
1961 

1961 
1961 

1961 
1961 

10 Nisan 1961 

10 Nisan 
10 Nisan 
15 Nisan 

1961 
1961 
1961 

19 Mavıs 1961 

28 Mayıs 1961 

1 000 
60 000 
1 500 
1 000 
60 000 

20 000 
60 000 

60 000 
60 000 

10 000 

60 000 
60 000 
60 000 

60 000 

60 000 

47,75 
42,05 

52,00 
46,00 

42,00 
48,10 

45,00 

47,00 
48.15 
41,00 

48,25 

49,00 

10 Temmuz 1961 
6 Temmuz 1961 
6 Temmuz 1961 

20 000 
50 000 
50 000 

50.82 
55.00 
45,00 

CHı°l Turnen t 
OorH ÎV-^-at 
T^nus Hükümeti 
B^tas 
Birtaş 

15 Temmuz 
4 Ağustos 
9 EvlüP 

17 Ağustos 
26 Ağustos 

1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

20 000 
60 000 
20 000 
5 000 
5 000 

33 50 
45 00 
48.00 
45,00 
45,00 

Serbest döviz - Ret (Numune) * 
Serbest döviz - Ret 
Fiyat vermiyerek vazgeçmiştir. 
Serbest döviz - Ret 
% 60 serbest % 40 Çek Anlaşması -
Ret 
Fiyat vermiyerek vazgeçmiştir. 
Bu miktarın İspanya'ya satışı için 
köndisine mümessillik verilmesini is
temiş. Reddedilmiştir. 
Serbest döviz - Ret 
% 65 serbest % 35 Çek Anlaşması -
Ret 
% 50 serbest döviz % 50 Çek An
laşması 
Serbest döviz 
% 65 serbpst % 35 kliring Anlaşma
sı. (Bu teklifler kabul edilerek obsi-
yon verildiği halde firmanın 41 dolar 
vermesi üzerine reddedilmiştir.) 
% 65 serbest % 35 deblokai. CTemi
nat yahrmadığı için reddedilmiş
tir.) (**) 
Obsiyon verilmiş firma talebini ferm 
hale getirmemiştir. 
Deblokai - R-t (**) 
D^blokaj - Ret (**) 
% 65 serbest % 35 Deblokaj (**) 
(Bu iki teklif aynı zamanda alter
natifi yanılmıştır) (45 dolarlık 
kombine fi vat kabul edilmiştir.) 
Sarb°st - Ret 
S - r W t - Rot 
Serbest döv;z - Kabul (***) 
Kliring todiveli - Ret 
Serbest döviz - Ret , 

Not : C*) İşaretli firmalar Transtürk tarafından temsil edilen firmalardır. 
(**) 1 mret7i deblokaj ifadesi, Türk - İngiliz Esliha Anlaşmasından tediye teklifi alan 

ta,le/r)l°rdir. 
(***) İşaretli Tunus satışındaki 20 hin tonun 10 hin tonu 1960 mahsulü mütehaki 10 hin 

tonu ise 1961 mahsulü arpadır. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi 
Enformasyon Servisi 

Ocak Şubat ıMart 
Günl. $ Günl. $ Günl. $ 

Rus 
3 
4 
5 
6 
9 

10 
11 
12 
1,3 
16 
17 
18 
1'9 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
30 
31 

arpası : 
46,85 
46,85 
46,85 
46,85 
47,02 
47,88 m 

47,88 ' 
47,88 
47,88 
47,88 
48,23 
47,88 
48,23 
48,23 
48,57 
48,92 
49,61 
49,61 
49,61 
49,61 
50,98 

1 
2 . 
3 
.6 
7 
8 

10 
9 

15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
27 
28 

50,98 
52,36 
52,36 
52,36 
51,67 
51,67 
51,67 
51,67 
49,61 
49,61 
49,26 
49,26 
49,26 
49,26 
49,26 
49,26 
48,92 
48,92 

1 
2 

. 3 
6 
7 
8 
9 

10 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 , 
24 
27 
28 
29 
30 

48,92 
48,92 
49,26 
48,92 
48,92 
48,92 
48,92 
48,23 
48,23 
46,8;? 
46,85 
46,85 
46,85 
46,35 
46,85 
46,50 
46,50 
46,33 
46,50 
46,68 
46,33 
46,33 

Eski Ticaret Bakam Mehmet Baydur'un 

A Y L A R 
Nisan Mayıs Haziran 

öünl. $ Günl. $ Günl. $ 

4 
5 
6 
7 

10 
11 
12 
13 
1.4 
17 
18 
19 
21 
24 
25 
26 
27 
28 

46,16 
46,33 
46,50 
46,16 
46,16 
46,16 
46,16 
45,47 
45,47 
46,16 
46,16 
46,16 
45,47 
45,47 
45,47 
45,13 
45,13 
44,78 

1 
o 

<> 
4 
5 . 
8 
9. 

.1.0 
11 
12 
15 
17 
18 
19 
23 
24 
26 
25 
29 
30 
31 

44,44 
44 44 
44,44 
44,44 
44,44 
44,44 
44,44 
44,44 
44,44 
42,72 
42,03 
42,03 
41,34 
41,34 
41,34 
41,34 
41,34 
41,34 
41,34 
41,34 
41 ,,34 

1 
2 
5 
(i 
7 
8 
9 

12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 

42,03 
42,37 
42,72 
43,06 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
43,41 
42,72 
42.72 

T, B . E E ( 8. Saym : 2 ) 
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müdafaasının (5) beş sayılı ekidir. 
1961 yılında muhtelif memleketlerin Londra 

piyasasında arpa fiyatları 
(CİF. Ton/U. S. Dolan) 

Temmuz 
Günl. 

3 
4 
6 

10 
11 
12 
13 
14 
17 
18 
19 
20 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
31 

$ 

42,72 
42,72 
44,09 
46,85 
47,19 
47,54 
49,26 
48,57 
48,57 
48,57 
48,57 
48,91 
48,91 
48,91 
48,91 
48,91 
48,57 
47,19 
49,26 

Ağustos 
Günl. 

1 
2 
3 
4 
S 

9 
10 
11 
14 
15 
16 
18 

$ 

49,26 
49,26 
49,61 
49,61 
49,95 
49,95 
49,95 
49,95 
49,95 
49,95 
49,95 
50.64 

Eylül Ekim Kasım Aralık 
Günl. $ GüıûV $ Günl. $ Günl. $ 

-

Bıı aylarda Londra piyasasında satış yoktur. 

• 

T. B, M. M. ( S. Sayıaı t % ) 



- 3 2 -

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Enformasyon Servisi 
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Günl. $ Giinl. $ Giinl. $ Giinl. $ . Giinl. $ Giinl. $ 

Fransız arpası : 
3 
4 
5 
6 
9 

10 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
30 
31 

46,68 
46,16 
46,51 
46,53-
46,51 
46,85 -
46,85 
46,85 
46,85 
47,19 
46,85 
47,02 
47,02 
47,02 
47,36 
47,88 
47,57 
48,57 
48,92 
49,78 
49,95 

1 
2 
3 
8 

10 
9 

13 
14 
15 
16 
17 
20 

.21 
22 
23 
2'4 
27 
28 

49,95 
49,95 
49,95 
49,95 
49,95 
49,95 
49,95 
49,43 
48,92 
48,92 
49,61 
49,26 
48,74 
48,74 
47,88 
47,88 
48,23 
48,08 

1 
o 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
27 
28 

48,06 
47,54 
47,54 
47,54 
47,54 
47,37 
47,19 
47,92 
46,85 
46,85 
46,33 
46,16 
46,16 
46,85 
46,33 
46,16 
45;

J.2 
45,82 
45,^2 
45,82 

4 
6 
7 

10 
11 
12 
13 
14 
17 
18 
19 

. 21 
25 
28 
27 
28 

45,82 
45,82 
45,82 
45,47 
45,64 
45,82 
45,82 

- 45,82 
45,47 
45,64 
45,47 
44,44 
44,44 
44,78 
44,44 
44,27 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
17 
18 
19 
23 
24 
26 
29 
25 
30 • 
31 

44,27 
44,09 
43,99 
43,08 
43,40 
42,72 
42,37 
42,03 
42,20 
42,03 
42,03 
41,34 
40,99 
40,99 
41,34 
40,65 
40,65 
40,65 
40,65 
40,99 
40,99 

1 
5 
7 
8 
9 

12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 

41,68 
42,^5 
43,75 
44,09 
43,75 
43,75 
43,40 
43,06 
42,71 
42,37 
42,93 
41,34 
41,17 
41,17 
41,34 
40,99 
40,30 
41,13 
40;65 
40,99 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 2 ) 



1961 yılında muirtelif memleketlerin Londra 
piyasasında arpa fiyatları 
(CİF. Ton/U. S. Doları) 

Temmuz 
GünL 

$ 
10 
12 

•m 
14 
17 
18 
19 
20 
21 
24 
25 
26 
27 
28 

• 

$ 

4£,72 
46,68 
46,85 
48,23 
48,23 
46,85 
46,51 
46,15 
45,47 
45,47 
45,3^ 
45,30 
46,85 
46,85 
47,54 

Ağustos 
Gûnl. 

1 
2 
3 
4 
8 
9 

10 
11 
14 
m 
21 
22 
23 
24 
29 
31 

$ 

47,54 
46,85 
46,51 
46,51 
47,54 
47,54 
47,54 
47,54 
47,54 
47,54 
47,54 
47,88 
47,88 
49,09 
48,57 
reOj^u 

• - - ' 

Eylül 
Günl. 

1 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 
13 
14 
15 
18 
20 
21 
22 
27 
28 
29 

$ 

48,40 
48,40 
48,40 
48,57 
48,5? 
48,57 
48,58 
51,33 
51,33 
51,33 
51,33 
51,33 
51^3 
51,67 
51,67 
52,36 
53,74 
53,40 

Ekim 
Günl. 

2 
3 
4 
5 
6 
9 

10 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
20 
23 
2* 
25 
26 
30 
M 

$ 

53,40 
53,05 
53,05 
53>05 
53,22 
53,05 
53,05 
53,05 
53,05 
53,05 
53,05 
53,74 
53,74 
5^,08 
5&;08 
54,94 
54,94 
55,29 
58,22 
'5&9I 

Kasım 
GünL 

1 
2 
3 
6 
7 
9 
8 

10 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 

$ 

58,22 
* 58,2fc 

58,22 
57,70 
57,70 
57,53 
57,53 
57,5a 
§7,87 
57,87 
57^7 
58,56 
58,56 
58,56 
58,56 
58,56 

. .* 

ftı»ftfrfr 
Günl. $ 

Bu ayda sat 
yoktur. 

T B M M . (S. Sayı»: 2) 
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Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un Müdafaasının (6) sayılı ekidir. 

İLÂN 
I Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden. 
I Ihracedilmek üzere 10 000 ton beyaz arpa satılacaktır. 
I işbu satışa ait ilânımız 12 . 10 . 1960 tarihinden itibaren saat 9,00 da Genel Müdürlüğümüz, 
lîstanbul, izmir, iskenderun Bölge ve Mersin Şube müdürlüklerimiz ilân tahtalarına asılacaktır. 
I Satış hususi şartlarımız Genel Müdürlük (Satış Müdürlüğünden) ve adı geçen bölge, şube 
müdürlüklerinden bedelsiz olarak temin olunabilir. 
I ilgililerin dikkat nazarına" arz olunur. 
I Bu ilân istanbul'da Milliyet ve Hergün gazetelerinde, Ankara'da Ulus ve Yenigün gazetele
rinde 12 ve 14 Ekim 1960 tarihlerinde neşredilmiştir. 

ÎLAN Ek ; e 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden. 
Ihracedilmek üzere 10 000 ton beyaz arpa satılacaktır. 
iş bu satışa ait ilânımız 15 . 11 . 1960 tarihinden itibaren saat 9, 00 da Genel Müdürlüğümüz 

istanbul, izmir, iskenderun Bölge ve Mersin Şube müdürlüklerimiz ilân tahtalarına asılacaktır. 
Satış hususi şartlarımız Genel Müdürlük (Satış Müdürlüğünden) ve adı geçen bölge ve şube 

müdürlüklerinden bedelsiz, olarak temin olunabilir. 
ilgililerin dikkât nazarlarına arz olunur. 
Aslından çıkarılmıştır. 
Bu ilân 13, 15 . İ l . 1960 da Ankara'da Hakimiyet, Medeniyet, istanbul'da Yenisabah ve Vatan 

gazetelerinde neşredilmiştir > 

ÎLAN Ek; 6 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden. 
Ihracedilmek üzere asgari 5 000 tona kadar vâki teklifler tetkik ve muvafık görülenler kabul 

edilmek kaydiyle, 60 000 ton beyaz arpa (Biralığa elverişli) ve 5 000 ton yulaf müddetsiz olarak 
ilânen satışa çıkarılmıştır. 

iş bu satışa ait ilânımız 4 . 1 . 1961 günü saat 9, 00 dan itibaren Genel Müdürlüğümüz Istan* 
bul, İzmir, iskenderun Bölge ve Mersin Şube müdürlüklerimiz ilân tahtalarına asılacaktır. 

Satış hususi şartlarımız, Genel Müdürlük (Satış Müdürlüğünden) ve adı geçen bölge ve şube 
müdürlüklerinden bedelsiz olarak temin olunabilir. 

ilgililerin dikkat nazarlarına arz olunur, 
Aslından çıkarılmıştır. 
Bu ilân Ankara'da Kudret ve Inkilâp gazetelerinde, istanbul'da Akşam ve Tercüman gazete» 

lerinde 2 ve 4 Ocak 1961 tarihlerinde neşredilmiştir. 

T. .B.M.M. (S. Sayısı: 2 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M.# S. Sayısı 3 
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı 
bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu (3/1) 

Not : (Ticaret eski Bakanı Sıtkı Tırcalı ile ilgili olup BaşbakanMc tezkerelerine ilişik 
puslasında 3 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

umumi dizi 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5167 

9 . 11 . 1961 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alınan 6.11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri 
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuş
tur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa Duyurulmasını arz ederim. 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdiUk 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. Müdürlüğü 
Sayı, : 

Genel 
35445 özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk-

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ye sanıkların sorumluluklarını araştırmak haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek 



Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkika 
tın açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle 
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü~ 
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncr maddesinin birinci fıkrasının da bu 
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan 
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına x 
karar verilmiş bulunmakta ise debilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyalan Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik karan ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Milî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen düşük Ba-
kanlann görevleri ile ilgili suçlanndan dolayı yargılanmalanna mahal olup olmadığına karar 
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir. * 

Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi pusla» 
sı uyannca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte 
gereği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğin© müsaadeleri arz olunur. 

Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V, 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 3 ) 



T. C. 9.12.1961 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : Konu : Eski Bakanların görevle 
6/2 - 5513 riyle ilgili suçlarına ait tahki

kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hgi : 9 , 11 . 1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağb 
olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasmm 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa buyurulmasım arz ederim. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekaleti 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
Sayı : 38922 görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başbakanlığa 

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektfir. 
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle dü

şürülen Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen 
ve bu defa Bakanlığımıza intikal eden; 

1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkm 
daM Yüksek Soruşturma Kurulunun 22. 7.1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarkan 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3.10.1961 tarih ve 525/580 sayılı, 

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğft* 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7.10.1961 tarih ve 405/558 sayılı, 

4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakam Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13.10.1961 tarih ve 717/767 sayılı, 

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakam Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırealı haHa» 
rındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararla
rım havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade Duyurulması arz olunur. 

Sdhir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 3 ) 
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1 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
Türkiye Büyük Mület Meclisi 

i Numaralı İnceleme Komisyonu 
Sıra No: 3 

Mazbata No: 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırealı hakkındaki soruşturmayı 
muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulunun 12. 3 . 1961 tarih ve 19,61/718 Esas, 1961/768 Ka
rar sayılı vazifesizlik kararma istinaden T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesiaıe gö
re teşekkül eden komisyonumuza tevdi edilmiş bulunan ekli dosya okunup incelendi : 

Hâdise, T, C. Ziraat Bankası Gaziantep Şubesi Müdürü Ali Altmordu'nun Gaziantep'teki Ha-
sankeyf Tütünü Tarım Satış Kooperatifi ile Hasankeyf Tütünü İhracatçılar Birliği müdürlükleri
ne vekâleten tâyin edilmesinin mevzuata aykırı olduğu halde, Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma 
Umum Müdürlüğü tarafından mevzuata aykırı olmadığı yolunda serd edilen 1 . 4 . 1955 tarih, 62 
sayı ve yazılı, mütalâayı o zamanki Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı'nm 5 . 4 . 1955 tarihinde (olur) 
diye tasvip, imza ve böylece görevini kötüye kullanmış bulunduğu iddiasından ibarettir. 

Dosyaya göre, hâdise, yukarıda izah edildiği üzere sabit bulunmaktadır. 

NETİCE 

Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğü, yıı/toarıda tarih ve sayısı zikredilen yazı
sında bahis konusu tâyinin 3460 ve 3659 sayılı kanunların 15 ve 45 nci maddelerine aykırı olmadı
ğını mucip sebep göstermek suretiyle mütalâa etmiş ve o zamanki Ticaret Bakanı Sıtkı Yırealı da 
bu mütalâayı mevzuata uygun gördüğü ioin tasvibeyiemiş bulunmasına ve mevzuata sarahaten 
aykırı ölmıyan. mütalâalardan ve mütalâaların tasvip ve icra edilmesinden dolayı o mütalâaları ve
ren, tasvibedeıı ve icra. eyliyenlerin hareketlerinde suç isteme kaısdı düşünıülemiiyeceğiınıe ibiınaen hâ
disenin görevi kötüye kullanma suçuna veya bir başka suça. konu teşkil edemiyeeeği kanaatine va
rılmıştır. 

İşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yukarı
da\ izah'; edilen hareketinden dolayı Sıtkı Yıırealı hakkında Meclis Soruşturması açılmıasma lüzum 
re'mahal bulunmadığı kanaatine oy birliği iJe varılarak tanzim edilmiştir. 

1, No. lu inceleme Komisyonu Başkanı .., Sözcü Kâtfip 
G. Senatosu Tokat Üyesi içel Milletvekili Siivals Milleft'yefeila 

Zihni BetÜ Mazhar Arikan Çevad Ody akmaz 

•Üye Üye 
v.if;;/••;.'.•'••. '.• ••••".,•-•• R ı i z e M i l ' l e t v e M l i M a n i m M M l e f c v e ö i 

Cevat Yalçın Muammer Erten 

«~» »t ^ » » » m • ••**— 

21.2.1962 

T. B.!M. M. ' - (S. Sayısı i 3 , 



D6nem : 1 
Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı île düşürülen Bakanlardan gayrı 
bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu (3/1) 

Not : (Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ve Tekirdağ eski mületveküi Zeki Erataman ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkereleri ilişik umumi dizi puslasında 7 sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındadır.) 

T. C. 9 . 11 . 1961 
Başbakanlık 

özlük ve Yatı İşleri : 6/2-5167 Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı 
İle düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alınan 6.11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri 
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuş
tur. \ 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa buyurulmasmı arz ederim. 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımeın 

F. ötdüek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 6 Kasım 1961 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı : 

Genel özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
35445 özel karan verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ-
Julinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yükjsek 
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Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkika
tın açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle 
bu tarihte düşürülen kalbine haricindeki eski Bakanlarım 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu 
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan 
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına 
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma, yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine; tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Milî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar 
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir. 

Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi pusla-
sı uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte 
gereği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğime müsaadeleri arz olunur. 

8ahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B..M. M. (S. Sayısı t 4 ) 
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T. C. 

Başbakanlık 
özlük ve Yazı İşleri : 

6/2 -• 5513 

9 .12 . 1961 

Konu : Eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlarına ait tahki" 
kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 9 . 11 . 1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 . 11 , 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya \&gh 
olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasınm 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa buyurulmasmı arz ederim. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza İş. On. Müdürlüğü 
Sayı : 38922 

25.11.1961 

özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğa Hk. 

Başbakanlığa 

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektdr. 
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle dü

şürülen Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen 
ve bu defa Bakanlığımıza intikal eden; 

1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkın
daki Yüksefk Soruşturma Kurulunun 22 . 7.1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10.1961 tarih ve 525/580 sayılı, 

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğhı 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7.10.1961 tarih ve 405/558 sayılı, 

4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakam Muzaffer Kurbanoğln hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10 .1961 tarih ve 717/767 sayılı, 

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcah hakla
rındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararla
rını havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 

Sakır Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 4 ) 
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1 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 Numaralı İnceleme Komisyonu 21 . 2 . 1962 

Sıra No. : 7 
Mazbata No. : 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanıklar eski Tanm Bakam Esat Budakoğlu ve Tekirdağ eski 
Milletvekili Zeki Erataman haklarında düzenlenmiş olup Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından 
verilen 12 . 3 . 1961 tarih ve 1961/722 esas, 1961/772 karar sayılı vazifesizlik kararma istinaden, 
T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine göre teşekkül eden Komisyonumuza tevdi 
edilmiş bulunan dosya okunup incelendi : 

Hâdise; Tekirdağ Saray ilçesi Hayvan Sağlık Memuru Ahmet Gezek'in, politik sebeplerle Mar
din Savur ilçesine nakledildiği halde, Tekirdağ eski Milletvekili Zeki Erataman'in eski Tarım 
Bakanı Esat Budakoğlu nezdinde tasavvutta bulunması suretiyle Saray ilçesine yeniden tâyin olun
duğu ve böylece Esat Budakoğlu ve Zeki Erataman'm görevlerini kötüye kullandıkları iddiasından 
ibarettir. 

Dosyaya göre, Hayvan Sağlık Memuru Ahmet Gezek'in, dairesine ait damızlıkları iaşe tertibin
den aldığı avansın 100 lirasını borç olarak Maliye muhasibine verip şahsi işlerinde kullanmasına 
imkân sağladığı, bu suretle Muhasebei Umumiye Kanununa aykırı hareket ve netice olarak mute
metlik görevini kötüye kullandığı sabit olmuş ve bu yüzden kendisi Saray Asliye Ceza Mahkeme
si karariyle T. C. K. 240/2 nci maddesine göre mahkûm ve cezaları tecil olunmuştur. 

Bu mahkûmiyetin neticesi olarak Ahmet Gezek, Memurin Kanununun 4& ncu maddesi gereğince 
mecburi tahvile tâbi tutulup Tarım Bakanlığınca 14 . 6 . 1957 tarihinde Savur ilçesine nakledil
miştir» 

Ahmet Gezek'in Savur'a gitmesi üzerine partili ve partisiz birçok şahıslar Milletvekili Zeki Er-
ataman'a müracaatla bu memurun Saraya tekrar dönmesinde ilçenin hayvan sağlığı bakımından 
fayda mevcudolduğunu söylemişler ve Zeki Erataman da Tarım Bakanı Esat Budakoğlu nezdinde 
tavassutta bulunmuş ve adı geçen memur 16 . 9 . 1957 tarihinde Saray'a tekrar tâyin edilmiştir. 

NETİCE 

Ahmet Gezek'in Saray'dan Savur'a naklinin inzibati sebeplere istinadettiği ve Savur'dan Sa
ray'a yeniden tâyini ise, partili partisiz vatandaşların, ilçenin hayvan sağlığı bakımından fayda 
mülâhaza ederek Zeki Erataman'a ricada bulunmaları ve onun da Esat Budakoğlu nezdinde tavas
sut etmesi neticesinde vukua geldiği anlaşılmıştır. 

Ahmet Gezek'in Saray'dan Savur'a nakli disiplin işlemi iktizasından olmasına ve Saray'a ye
niden tâyininde ise Esat Budakoğlu ile Zeki Erataman'm görevlerini kötüye kullanmak veya bir 
başka suç işlemek maksadiyle hareket etmedikleri anlaşılmasına göre hâdisenin görevi kötüye kul
lanma suçuna veya bir başka suça konu teşkil etmiyeceği kanaatine varılmıştır. 

İşbu mazbata, T. B, M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yukarda 
izah edilen hareketlerinden dolayı Esat Budakoğlu ve Zeki Erataman haklarında Meclis soruşturma
sı açılmasına lüzum ve mahal bulunmadığı kanaatine oy birliği ile varılarak tanzim edilmiştir, 

1 No. lu İnceleme Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

C. Senatosu Tokat Üyesi İçel Milletvekili Sivas Milletvekili 
Zihni Betil Mazhar Artkan Cevad Odyakmaz 

"0ye Üye 
Rize Milletvekili ' Manisa Milletvekili 

Cevat Yalçın , Muammer Erten 

T. B: M. M. ( S. Sayısı : 4) 



Dönem : 1 P» 
Toplantı: l T. B. M. M. S. Sayısı : 0 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı 
bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu (3/1) 

Not : (Sanayi eski Bakam Samet Ağaoğlu ve SEKA eski Umum Müdürü Enver Atafırat üe ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi puflasında 9 sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındadır.) 

T. C. $ 11 . 1961 
Başbakanlık 

*hUih vâ Tmı İsleri : 6/2-316? Konu : Eski Bakanların görevleriyle ö-
. gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında yazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alınan 6.11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri 
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuş-
fcar. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa buyırrolmaaını arz ederim. 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcın 

F. özdOek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 6 Kasım 1961 

Ceza î§. Müdürlüğü 
Sayı : 

Genel özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
$5445 özel kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk-

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhü 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak haklarımda son sroruşturma-
xım açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ-
îülinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları re Yüksek 
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Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkika
tın açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle 
bu tarihte düşürülen kalbine haricindeki eski Bakanlann 169 sayılı Kanunun (tB) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu 
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlarda» 
gayn olan eski 'Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına 
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri yürür 
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanlann vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayn olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunlann suç ortaklan olan diğer sanıklann da Bakana tâbi olacaklanndan bahsile bu husus
taki tahkikat dosyalan Yüksek Soraşturma Kurulundan gereğü takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik karan ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyalan bu defa Türkiye Büyük Millet Meclîsinin ilk 
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Milî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklannda vazifesizlik karan verilen düşük Ba
kanlann görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalanna mahal olup olmadığına karar 
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir. 

Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi pusla-
sı uyannea ve aynca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte 
gereği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 

Bahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakam V. 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 5) 
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T. C. 9 . 12 . 1961 

Başbakanlık 
Özlük ve Yazt işleri : Konu : Eski Bakanların görevle

n/g - 5513 riyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına. 

Hgi : 9 . 11 . 1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 - 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasımn 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ila buyurulmasmı arz ederim. 

Başbakan 
îsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

Ceza tş. Gn. Müdürlüğü Özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
Sayı : 38922 görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba

kanlara ait dosyaların sunulduğa Hk. 

Başbakanlığa 

6 Kasım 1961 tarih ve .35445 sayılı yazımıza ektâr. 
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle dü

şürülen Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen 
ve bu defa Bakanlığımıza intikal eden; 

1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 22. 7.1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Çakanlarından Mümtaz Tarhan 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3.10.1961 tarih ve 525/580 sayılı, 

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7.10.1961 tarih ve 405/558 sayılı, 

4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10.1961 tarih ve 717/767 sayılı, 

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırealı hakla
rındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararla
rım havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 

Sdhir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 5 ) 



— 4 — 
1 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Mület Meclisi 
t Numaralı înceleme Komisyonu 21 . $ . 1962 

Sıra No: 9 
Mazbata No: 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 . 12 . 1961 tarih' ve 6 ncı Birleşiminde İçtüzü
ğün 170 aei maddesi gereğince teşkil olunan 1 Numaralı İnceleme Komisyonu 7 . 2 . 1962 tarihin
de Zihni Betil'in Başkanlığında toplanarak memuriyet vazifesini suiistimalden sanık eski Sanayi 
Vekili Samet Ağaoğlu ve eski SEKA Umum Müdürü Enver Atafırat haklarındaki tanzim olunan 
dosyayı incelemiş ve aşağıdaki arz edilen hususları tesbit etmiştir. 

îddia: 1957 milletvekili seçimlerini mütaakıp sabık Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'nun tzmit 
Kâğıt Fabrikasında çalışan ve seçimler esnasında siyasi vaziyetleri hoşa gitmiyen bir kısım SEKA 
memur ve müstahdemlerinin liste halinde tesbit ve işlerine son verilmesini telefonla eski Umum 
Müdür Enver Atafırat'a emrettiği ve mumaileyhin de bu suça iştirakle emredilen 34 kişinin keyfî 
olarak işlerine son verildiği veya bir kısmının başka yere nakledildiği müddetleri dolanların da 
tekaüde sevk edildikleri iddia olunmaktadır. 

Mevcut deliller : Sanık Enver Atafırat 23 . 9.1960 tarihli ifadesinde (Seçimlerden sonra 
SEKA için dahi tıpkı diğer işletmelerde olduğu gibi bir kara liste hazırlandığını ve İşletmeler 
Vekiline sunulduğunu öğrendim. Bu liste bana bir sabah evimde hasta yatarken Samet Ağaoğlu 
tarafından dikte ettirildi. Bu liste içinde işletmemizin en kıymetli personeli vardır. Bu listenin 
tatbik edilenıiyeceğini işletme için zararlı olduğu kadar büyük haksızlık olacağını bizzat Vekile 
arz ettim. Bu liste üzerindeki münakaşamız bir hafta sürdü bunlardan kıymetli olanları kurtar
maya çalıştım.) demek suretiyle böyle bir emir verildiğini kabul etmektedir. Keza dosyada mev
cut kara liste denen 34 kişilik listenin kendi el yazısı ile tanzim edildiği mumaileyh tarafından 
kabul edilmiştir. 

Samet Ağaoğlu 21 . 11 . 1960 günlü savunmasında (böyle bir kara liste meveudolmadığmı, tâ
yin ve nakilleri Vekile aidolan memurlardan gayrisinin Vekil tarafından gösterilen arzuya göre 
nakline muvafakat edip etmemek teşekkül İdare Meclisi ve Umum Müdürlerine ait bir keyfiyet
tir. Bunların hiç değilse Vekilin işaretlerini doğru bulmadıkları takdirde icabeden ikazları yap
mış bulunmaları gerekir. Böyle hareket etmediklerine göre kendilerinin mutabakatleri var demek-

_tir.) demiştir. 
Diğer hâdise şahit ve mağdurlarının ifadeleri tesbit edilmemiş, ve savunmalarına göre tahkikat 

derinleştirilmediği için bu bakımdan, noksandır. 
Mevzuubahis 34 kişi filhakika 12 . 9 . 1957 tarihinde başlıyarak muhtelif tarihlerde ya işle

rine son verilmiş, yahut nakledilmiş veya müddeti müsaidolanlar, tekaüt olunmuştur. Bunların 
içersinde asgari iki seneden âzami 42 seneye kadar hizmet görenler olduğu gibi, ekserisi kalifiye 
ve teknik elemanlar olup, dosyada mevcut sicillerinin tetkikinden yüksek mektep mezunu olan
lar, Avrupa'da tahsil görenler ve muntazam terfi ve takdirname ile taltif edilen kimselerdir. Yine 
sicillerinin tetkikinde, hiçbirisinin ceza aldığına dair bir kayıt yoktur. Bunlardan Ekrem Alpa-
gut haksız olarak işinden atıldığı iddiası ile mahkemeye müracaatle SEKA İdaresi İzmit Asliye 
Hukuk Mahkemesinin ' 13 . 6 . 1960 gün 958/537 Esas ve 960/350 sayılı Kararla 84 243 lira taz
imata mahkûm edilmiştir. 

SEKA memurlarının görevlerinden çıkarılmasını icabettiren haller ve fiiller bu husustaki me
mur ve hizmetliler Talimatnamesinin 47 nci maddesinde sayılmış olup, sicillerine göre bu 34 kişi 
hakkında bu maddede yazılan fiillerden hiçbirisi isnat ve iddia olunmamıştır. 

T. B, M. M. (S. Sayısı : 5 ) 



- a -
NETİCE 

İhbar ve şikâyet, delil ihtiva ettiğinden ve Yüksek Soruşturma Kurulu da kendisini yazifeşiz 
görerek etraflı soruşturma yapmamış ve Samet Ağaoğlu'nûn ve varsa ondan başka suçlular hak
kında leh ve aleyhte delil toplama işlemi tekemmül etmediğinden, Meclis soruşturması açılacak ijpn. 
tahkiki gerdkir. İçtüzüğün 170 nci maddesi gereğince tanzim olunan işbu mazbata Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

1 No. lu İnceleme Komisyonu 
Başkanı 

C. Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betü 

Sözcü 
İçel Milletvekili 
Mazhar Artkan 

Kâtip 
Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz 

Üye 
Rize Milletvekili 

Cevat Yalçın 

Üye 
Manisa Milletvekili 

Muammer Erten 

T, B, M. M. (S. Şayian 5) 





Dönem : 1 f% 
Toplantı: l T. B. M. M. S. Sayısı : O 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı 
bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu (3/1) 

Not : (İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 15 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

TC. 9 . İl . 1961 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5167 Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyalan Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesiziik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alman 6,11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri 
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuş
tur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa buyurulmasını arz ederim. 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdüek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı „, Ankara . 6 Kasım 1961 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı : 

Genel Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesiziik 
35445 özel kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk-

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçlan da dâhil 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorum luluklarmı araştırmak haklarımda son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda baftsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek 



Soruşturma Kurulunun ancak bu Suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkika
tın açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu» 
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazamıitun ettiği cihetle 
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (iB) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu 
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan 
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına 
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç- -
İanridan dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayn olan eski Babanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında düşürülen Kabin© haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereğâ takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyalan bu defa Türkiye Büyük Millet Meclîsinin ilk 
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Milî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklannda vazifesizlik karan verilen düşük Ba-
kanlann görevleri ile ilgili suçlanndan dolayı yargılanmalanna mahal olup olmadığına karar 
verme yeükisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir. 

Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi pusla-
sı uyannca ve aynca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte 
gereği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğin© müsaadeleri arz olunur. 

Sahir KuYutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 6 ) 



T. C. 9 .12 .1961 
Başbakanlık 

özlük ve Yaz% î§leri : Konu : Eski Bakanların görevle-
6/2 - 5513 riyle ilgili suçlarına ait tahki

kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 9 . 11 . 1961 tarihli ve 6/2 -.5167 sayılı tezkereye; * 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Aaayasının 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa buyuruîmasmı arz ederim. 

Başbakan 
tsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti " -

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
Sayı,: 38922 görevsizlik karariyle gönderilen esM Ba

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başbakanlığa 

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir. 
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 İnkılâbiyle dü

şürülen Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunda verilen 
ve bu defa Bakanlığımıza intikal eden; 

1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 22.7.1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanik eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3.10.1961 tarih ve 525/580 sayılı, 

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7.10.1961 tarih ve 405/558 sayılı, 

4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13.10.1961 tarih ve 717/767 sayılı, 

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakla
rındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararla
rın! havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade Duyurulması arz olunur. 

Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı; 6) 



— 4- — 
1 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 Numaralı İnceleme Komisyonu . 21 . 2 . 1962 

Sstra No: 15 
Mazbata No: 5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini götüye kullanmaktan sanık eski işletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu hakkındaki soruş
turmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulunun 5 . 4 . 1961 tarih ve 1960/423, 1961/454 sa 
yılı vazifesizlik kararma istinaden T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine göre te
şekkül eden Komisyonumuza tevdi edilmiş bulunan ekli dosya okunup incelendi : 

.Hâdise, 1959 yılında o zamanki İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu'nun; Bolu'nun Mengen ilçe
sinde bulunan ve imtiyaz sahipleri tarafından özel teşebbüs halinde işletilen Linyit Maden Ocakla
rına giden Bolu - Gökçesu - Mengen yolunun, Bakanlık nüfuzunu mevzuata aykırı olarak kullan
mak suretiyle Eskişehir Vilâyeti Nafıasına yaptırdığı ve inşaat bedelinin büyük bir kısmını bu iş
le hiçbir ilgisi olmıyan Etibanka ödettiği, böylece görevini, kötüye kullandığı iddiasından ibarettir. 

Dosyaya göre; Samet Ağaoğlu'nun; 1956 yılında sözü edilen yolu Eskişehir vilâyeti Nafıasına 
yaptırdığı ve inşaat bedelinin büyük bir kısmını bu işle hiçbir ilgisi olmıyan Etibanka ödettiği, 
bilirkişi Samim Seren tarafından tanzim edilen 16 . 11 . 1960 tarih ve 5/247/27 sayılı rapor ve di
ğer soruşturma kâğıtları ve Samet Ağaoğlu'mm Naib üye Fahri Ar tarafından 2 . 12 . 1960 tari
hinde yapılan sorgusunu muhtevi tutanak münderee^tı ve şahadet gibi delillerde sabit olmuştur. 

Yapılan muamelelere gelince : 
Yüksek Soruşturma Kurulu; 28 . 12 . 19Ö0 tarih ve 1960/423 Esas, 454 Karar numaralı karariy

le, Samet Ağaoğlu'nun: (Her hangi bir şahsi menfaat veya keyfî muamele maksadını taşımayıp sa
dece memleketçe çekilen kömür sıkıntısına bir hal çaresi bulmak maksadiyle hareket etmiş oldu
ğundan) bahsile muhakemesinin men'ine karar verilmiş ise de, T. C. Millî Birlik Komitesi; 
28 . 1 . 1961 tarihinde, sanığın; Etibankı, Bolu - Gökçesu - Mengen yolu inşaatına ait masraflara 
iştirake icbar eylediğini ve kuruluşu hakkındaki 2805 sayılı Kanun hükümlerine göre Etibanka 
böyle bir mecburiyet yüklenemiyeeeğinin kendisine itirazen dermeyen edilmesine rağmen yazı ile 
emir vererek ve isteğinde ısrar ederek, Etiban'kı sözü edilen masrafa iştirak ettirdiğini belirterek, 
meni muhakeme kararını uygun görmemiş ve dosyanın yeniden incelenilmesine karar vermiştir. 

Bundan sonra, Yüksek Soruşturma Kurulu; 5.4.1961 tarih ve 1960/423 Esas, 454 Karar sayılı 
Karariyle, 28 . 12 . 1960 tarihinde yürürlüğe giren 169 sayılı Kanun hükümlerine istinaden sanık 
hakkında vazifesizlik kararı vermiş ve dosya, önce T. B. M. M. Başkanlığına ve T. B. M. Meclisi ka
rariyle de Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Bu hâdiseden dolayı eski Maliye Bakanı Hasan Polat'kan hakkında da soruşturma yapılmış 
ise de, Yüksek Soruşturma Kurulu; muhakemesinin men'ine kararvermfış vevaızifesizliğe dair olan 
5 . 4 . 1961 tarih ve 1960/423 Esas, 454 Karar sayılı Kararında, işbu meni muhakeme kararının 
T. C. Millî Birlik Komitesi tarafından tekrar ine el edilmesinin derptiş edilmemiş olması suretiyle 
kesinleştiğini belirtmiştir. 

Sabit olan hâdisenin ceza mevzuatımız karşısındaki mahiyeti: 
Komisyonumuz, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine göre sadece dosya üze

rinde inceleme yapmaya ve ilgili hakkında Meclis soruşturması açılmasına lüzum ve mahal olup ol
madığı bakımından mütalâa serd etmeye yetkilidir. 

Sanık Ağaoğlu'na isnadedilen ve kendisi tarafından ika olunduğu yapılan soruşturma ile sabit. 
olan fiilin - ki, kuruluşu maksadını ve iştigal mevzuunu tesbit eden 2805 sayılı Kanuna rağmen 
şifahen ısrar ve yazı ile emir vererek Etibankı Mengen'de bulunan ve imtiyaz sahipleri tarafından 
özel teşebbüs halinde işletilen linyit Maden Ocaklarına giden yol inşaatı masraflarının büyük bir 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 6 ) 



kısmını ödemeye icbar etmektir - cürüm işletme kasdma mukarin olduğu takdir ve kabul edildiği 
takdirde unsurları T. C. K. nun 240 ncı maddesinde yazılı görevi kötüye kullanma suçuna, konu 
teşkil eder. Bir sanığın sabit olan hareketinin cürüm işleme maksadına mukarin olmadığının tak
diri ise, Komisyonumuzun yetkisini aşar ve mahkemelerin yetkisine dâhil olur. 

Kil, 1956 yılında ika edilmiş ve üzerinden beş yiıldan fazla bir zaman geçmiş ise de, henüz beş 
yıl dolmadan sanık Samet Ağaoğlu'nun Yüksek Soruşturma Kuruluna niyabeten Naib Fahri Ar ta
rafından • 2 . 12 . 1960 tarihinde sorgusu yapılmıştır. Bu sorgu, T. C. K. nun 240 ncı maddesiy
le mevzuu cezanın nevi ve miktarı bakımından aynı kanunun 102/4 ncü maddesiyle muayyen olan 
beş yıllık zamanaşımını keser ve zamanaşımı bakımından hâdiseye aynı zamanda adı geçen kanu
nun 104 ncü maddesinin de tatbiki gerekir. Zira, (Adlî makamlar huzurunda maznunun sorguya 
çekilmesi), zamanaşımını keser ve zamanaşımını beş yılın yansı kadar uzatır. Yüksek Soruşturma 
Kurulu; Sanık hakkında bilâhara vazifesizlik kararı vermiş ise de, bu karar 28 . 12 . 1960 tarihin
de yürürlüğe giren 169 sayılı Kanun sebebiyle alınmıştır. Yüksek Soruşturma Kurulu, 169 sayı
lı Kanunun yürürlüğe girdiği 28 . 12 . 1960 tarihinden önce bu kabil hâdiselerin soruşturmasını 
yapmaya yetkili bulunuyordu ve sanığı yetkili bulunduğu sırada - 2 . 12 . 1960 tarihinde sorguya 
çekmiş idi. O halde, sanığın hareketi cürüm işleme kasdma mukarin ve T. C. K. nun 240 nei mad
desine muvafık takdir ve kabul edildiği takdirde, halen zamanaşımına uğramamıştır. 

NETİCE 

îşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yukar
da izah edilen sebeplerden dolayı sanık Samet Ağaoğlu hakkında Meclis soruşturması açılması • 
lâzımgeldiği kanaatine oy birliği ide varılarak tanzim edilmiştir. 

1 No. lu İnceleme Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

C. Senatosu Tokat Üyesi îçel Milletvekili Sivas Milletvekili 
Zihni Betü Mazhar Arıkan Cevad Ody akmaz 

Üye Üye 
Kize Milletvekili Manisa Milletvekili 

Cevat Tdlçm Muammer Erten 

M M « » > - M 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 6 ) 





Donem : 1 • * 
Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : f 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı 
bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu (3/1) 

Not : (Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 17 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 9 . 11 . 1961 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5167 Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazif esizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alman 6.11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri 
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuş
tur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa Duyurulmasını arz ederim. 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdüeh 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 6 Kasım 1961 

Ceza îş. Müdürlüğü 
Sayı : 

Genel Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
35445 özel karan verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve mületvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak haklarımda aon soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek 



Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezöünde son tahkika 
tın anılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini müıtaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu. 
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle 
bu tarihte düşürülen kalbine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu 
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan 
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına 
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri yürür 
iüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayri olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Milî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar 
verme yetikîsi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir. 

Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dM pusla-
sı uyarınca ve aynca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte 
gereği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğîn>e müsaadeleri arz olunur. 

Sdhir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 7 ) 
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T. C. 9 . 12 , 1961 

Başbakanlık 
özlük ve Yazı İşleri ; Konu : Eski Bakanların görevle-

6/2 - 5513 riyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

fitillet Meclisi Başkanlığına 

Hgi : 9 . 11 . 1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayıh tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayn olan) esM Bakanların görevleriyle ilgili suçlanndan dolap 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 saplı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Aııayasının 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir v« 
ifa bupırulmasım arz ederim. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
Say t : 38922 görevsizlik karariyle gönderilen esM Ba

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başbakanlığa 

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 saplı yazımıza ektir. 
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 Inkılâbiyle dü

şürülen Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen 
re bu defa Bakanlığımıza intikal eden; 

1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkın 
daM Yüksek Soruşturma Kurulunun 22.7.1961 tarih ve 1016/1095 saplı, 

2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3.10.1961 tarih ve 525/580 saplı, 

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakam Muzaffer Kurbanoğlu 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7.10.1961 tarih ve 405/558 saplı, 

4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13.10.1961 tarih ve 717/767 saplı, 

5. Görevini ihmal etmekten sanık esM Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı'.Yırealı hakla* 
rmdaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 saplı görevsizlik kararla
rını havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade Duyurulması arz olunur, 

Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. B. M. M. ( S. Sapsı : 7 ) 
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1 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 Numaralı inceleme Komisyonu 22 -, 2 . 1962 

Sıra No. ı 17 
Mazbata No.: 6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan4 sanık eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz Körez hak
kında düzenlenmiş olup Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen 16 . 4 . 1961 tarih ve 580/919 
sayılı vazifesizlik kararını vâki dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 170 
nci maddesine göre teşekkül eden Komisyonumuza tevdi olunmakla bütün kâğıtlar okunup ince
lendi : 

Hâdise : Çaycuma Hükümet Tabibi Doktor Alâettin Reyhan'ın Ankara'da tekâmül kursunda 
iken 1957 seçimine takaddüm eden günlerde zamanın Sağlık Bakanı Doktor Nafiz Körez tarafın
dan 13 . 8 . 1957 tarihinde politik sebeplerle Gerze ilçesinin Dikmen Nahiyesi Hükümet Tabipli
ğine nakledildiği ve Doktor Alâettin Reyhan'ın 16 . 8 . 1957 tarihinden 26 . 10 . 1957 tarihine 
kadar kursta kalıp 7 . 11 . 1957 tarihinde istifaen vazifesinden ayrıldığı iddia olunmuştur. 

Dosyaya göre : Çaycuma'da Hükümet Tabibi bulunan Doktor Alâettin Reyhan'ın Dikmen Na
hiyesi Hükümet Tabipliğine tâyinine dair encümen karar fişinde mucip sebep sütununda «Sa
yın Vekilin tensibiyle» ibaresinin yer aldığı ve karar sütununda da «görülen ihtiyaca binaen» 
denildiği ve 13 . 8 . 1957 tarihli mucibin o zamanki Sağlık Bakanı Nafiz Körez'in imzasını ihtiva 
ettiği anlaşılmıştır. 

Netice : işbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve 
Doktor Alâettin Reyhan'ın Çaycuma Hükümet Tabipliğinden Gerze ilçesi Dikmen Nahiyesi Hü
kümet Tabipliğine naklinde politik bir maksat bulunmayıp, o tarihlerde Gerze yangını dolayı-
siyle şehir halkının civar nahiye ve köylere akın etmiş olmaları sebebiyle Gerze ilçesine bağlı 
Dikmen nahiyesinin ısrarlı talepleri karşısında mezkûr tâyinin yapıldığı anlaşıldığından Meclis 
soruşturması açılmasına lüzum ve mahal olmadığı kanaatine oy birliğiyle varılarak tanzim olun
muştur. 

1 No. lu inceleme Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

C. Senatosu Tokat Üyesi içel Milletvekili Sivas Milletvekili 
Zihni Betil Mazhar Artkan Cevad Odyakmaz 

Üye Üye "• 
Rize Milletvekili Manisa Milletvekili 

Cevat Yalçın Muammer Erten 

T • • ^«» • • 

T. B. M. M. (S . Sayısı : 7 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı 8 
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı 
bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu (3/1) 

Not : {Tarım eski Bakam Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasında 19 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük t* Yaz% İşleri : 6/2-5167 

9 . 11 * 1961 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair /Adalet Bakanlığından 
alınan 6.11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri 
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuş
tur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa buyurıümasını arz ederim. 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdiUk 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Müdürlüğü 
Sayı : 

. . . . . Genel 
35445 özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk* 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak haklarımda son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek 
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Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkika
tın açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle 
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu 
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan 
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına 
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 •, 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrî olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Batana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik karan ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyalan bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Milî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktandır. 

Bu suretle Yüksek^ Soruşturma Kurulunca haklannda vazifesizlik karan verilen düşük Ba-
kanlann görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalanna mahal olup olmadığına karar 
verme yetfeisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir. 

Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi pusla-
sı uyarınca ve aynca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret İM sandık içerisinde birlikte 
gereği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 

Saihir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T.-B. M. M. (S. Sayısı: 8) 
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T. C. 9 .12 . 1961 

Başbakanlık 
özlük ve Yazı İşleri : Konu : Eski Bakanların görevle-

6/2 - 5513 riyle ilgili suçlarına ait tahki-
a kat dosyalarının gönderildiğine 

dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 9 . 11 . 1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayı M tt-skercye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında va:dfesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alınan 25.. 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağb 
olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasınm 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa buyuralmasmı arz ederim. 

Başbakan 
îsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
Sayı : 38922 görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başbakanlığa 

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir. 
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 Inkılâbiyle dü

şürülen Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen 
ve bu defa Bakanlığımıza intikal eden; 

1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7.1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10.1961 tarih ve 525/580 sayılı, 

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10,1961 tarih ve 405/558 sayılı, 

4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13.10.1961 tarih ve 717/767 sayılı, 

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakam Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakla
rındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararla
rını havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade Duyurulması arz olunur. ^ 

Sdhir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 8 ) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Sıra No. : 19 » 
Mazbata No. : 7 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu hakkında düzenlenmiş 
olup Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından verilen 16 . 4 . 1961 tarih ve esas 961/601, karar 961/ 
937 sayılı vazifesizlik kararma istinaden T. B. M. Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine 
göre teşekkül eden Komisyonumuza tevdi edilmiş bulunan dosya okunup incelendi. 

Hâdise : 12 . 10 . 1954 tarihinde Balıkesir Valiliğinin 4017 sayılı yazıları ile Balıkesir, Gö 
nen, Biga şosesi üzerinde Tahirova namiyle mâruf arazide Devlet Üretme Çiftliği kurulması Tarım 
Bakanlığına teklif olunmuştur. Tarım Bakanlığının Nedim ökmen imzasiyle verdiği 25 . 1 . 1954 
tarih ve 3430/19919 sayılı yazıları ile bu talep uygun görülmüş ve bir teknik heyet gönderileceği 
ifade olunmuştur. Tarım Bakanlığınca mahalline gönderilen heyet tetkikatı neticesinde dosya için
de mevcut 18 . 4 . 1956 tarihli raporunda Devlet Üretme Çiftliğinin kurulması uygun olacağı ka
naatine varmıştır. Devlet Üretme Çiftlikleri Yönetim Komisyonu 25 . 10 . 1956 tarihinde verdiği ka
rarla Devlet Üretme Çiftliği kurulması kabul ve Bakan Esat Budakoğlu tarafından aynı gün 
onaylanmıştır. Bakanlar Kurulu 23 . 11 1956 tarih ve 4/8320 sayı ile Tahirova'da Devlet Üretme 
Çiftliği kurulmasına karar vermiştir. İstimlâk muamelesi tekemmül ettirilerek istimlâk bedeli için 
Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü döner sermayesinden bir milyon 562 bin 285 lira 60 kuruş 
ödenmiştir. 

Bilâhara Yönetim Komisyonunun 28 . 9 . 1957 tarih ve 285 sayılı Kararı ile Tahirova Devlet 
Üretme Çiftliğinin tasfiyesi ile arazisinin 6963 sayılı Kanun hükümlerine göre, Türk - Alman 
örnek ve tatbikat çiftlikleri işletmesine tahsisi için Hazineye devri hakkında karar verilmiş ve 
Bakan tarafından 1 . 10 . 1957 tarihinde bu karar onanmıştır. Tasfiye kararı Bakanlar Kurulun
ca 24 . 10 . 1957 tarih ve 4/9627 sayılı Kararla kabul edilmiştir. 

îddia : Türk - Alman örnek ve Tatbikat Çiftliği için istimlâk olunan arazi mevzuata uymadığı 
halde Genel Müdürlüğe satmaldırılmış ve muvazaalı bir şekilde bu teşekküle devredildiği ve bir 
de Hazine arazisi olmıyan yerde istimlâk suretiyle üretme çiftliği kurulması hususularmın yolsuz 
olduğu iddia olunmuş ve bir de dosya içinde mevcut Yavuz Sanemoğlu'nun istimlâk sırasında me
murlar tarafından yolsuzluk yapıldığı ihbar edilmiştir. 

Hukuki durum : Üretme çiftlikleri kurulması hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 20 nci madde
sine göre çiftlikler Hazine arazisi veya hususi şahısların arazileri üzerinde kurulur, denmektedir. 
Hususi şahıslara ait arazilerin de pazarlık veya istimlâk suretiyle temin olunacağı gösterilmiştir. 
Maddenin bu hükmüne göre çiftliklerin mutlaka Hazine arazisi üzerinde kurulacağı ve hususi şa
hıslara ait arazi üzerinde kurulamıyacağı yolundaki iddia vâridolamaz. Binaenaleyh, muamele 
kanuna uygundur. 

Türk - Alman örnek ve Tatbikat Çiftliğine muvazaalı olarak devredildiği iddiasına gelince : 
Bu husustaki 6963 sayılı Kanun 1957 senesinde kabul edilmiştir. Halbuki üretme çiftliğinin ku
ruluş teşebbüsü 1954 senesinde ve Bakan Nedim ökmen zamanında başlamıştır. 

Şu hale göre kanunun kabul tarihi ile Üretme Çiftliğinin kurulmaya teşebbüsü tarihi arasında 
3 sene fark mevcudolup, Türk - Alman örnek Çiftliğine verilmesi maksadiyle üretme çiftliği kurul
duğu düşünülemez. Kaldı ki, 6963 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre (çiftliklerin yalnız arazisi 
Ziraat Vekâletince temin ve Hazinece bedelsiz olarak tesisin intifama tahsis olunur.) denmektedir. 
Kanunun bu hükmüne göre işletmenin arazisinin Ziraat Vekâletince temin edileceği emredilmiş 
olup, Ziraat Vekilinin ne gibi arazilerden bunu temin edeceği hakkında tahdidi bir hüküm konma
mıştır. Bu hale göre Ziraat Vekili bu hususta geniş bir takdir "yetkisine sahibolup kendisine bağlı 
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müessese ve teşekküllerin hepsinden bu hususu temin yoluna tevessül edebilir. Bu durumda bu 
iddianın da kanuna aykırı olduğu mütalâa olunamaz. 

Yavuz Sanemoğlu'nun ihbarı ise istimlâki yapan memurların yolsuzluğuna ve kanuna aykırı mu
amelelerine taallûk edip Bakan Esat Budakoğlu ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi bu hususta delil de 
gösterilmemiştir. 

Netice: Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle Tahirova Devlet Üretme Çiftliğinin kuruluşu ve bilâ-
hara bu arazinin Türk - Alman örnek ve tatbikat çiftliklerine devri muamelesi buı husustaki kanun hü
kümlerine uygun olarak cereyan etmiş ve Bakan Esat Budakoğlu kanunların verdiği takdir yetki
sini kullanmış olmasına göre fiilde suç unsuru görülmediğinden Meclis soruşturması açılmasına lü
zum olmadığı kanaat ve mütalâasına varılmıştır. 

îşbu mazbata T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve oy bir
liği ile tanzim edilmiştir. 

1 No. lu İnceleme Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

C. Senatosu Tokat Üyesi îçel Milletvekili Sivas Milletvekili 
Zihni Betil Mazhar Artkan Cevad Odyakmatt 

Üye Üye ? 
Rize Milletvekili Manisa Milletvekili 

Cevat Yalçın Muammer Erten l 
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