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soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası. 
(3/1) (S. Sayısı : 12 ve 12 ye ek) 185:186 

5. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon rapo
ru ile bu rapor hakkında Ticaret eski Ba
kanı Sıtkı Yırcalı'nm yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 13 ve 13 e ek) 186:189 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hak
kında Meclis soruşturması yapmak üzere teşkil 
olunan Soruşturma Komisyonunun görev süre
sinin uzatılmasına dair Soruşturma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi okundu. Komisyona önce 
verilen bir aylık mühlet bitmesinden itibaren 
bir ay daha mehil verilmesi kabul olundu. 

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan gayrı olan eski Tarım Bakanı Esat 
Budakoğlu'nun Bakanlık görevi ile ilgili su
çundan dolayı yargılanmasına mahal olup ol
madığına dair Başbakanlık tezkeresi 94 numa
rayı taşıdığından çift numaralı tezkerelerin 
görüşülmekte olduğu (2) sayılı Beş Kişilik Ko
misyona verildi. 

Gündemin diğer maddelerini teşkil eden 
1 ve 2 numaralı Beşer Kişilik komisyonlar ra-
porlariyle ilgili eski Bakanların, yazılı savun
malarını hazırlamaları için, kendilerine birer 
aylık mehil verilmesi ve bu raporların verilen 
bu bir aylık müddet sonunda okutulmalarının 
uygun olacağına dair Başkanlık mütalâası oya 
konularak kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan 

Fuad Sirme?ı 
Kâtip 

Van Milletvekili 
Muslih Görenta§ 

Kâtip 
istanbul Milletvekili 

Ferruh Bozbeyli 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı Milletvekili), Nurettin Akyurt (Malatya Milletvekili) 

BAŞKAN — Sayın Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 'birleşik toplantısını 
açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.)1 

BAŞKAN 
me geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, günde-

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi-
Nihat Pasinli'nin, İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca, Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu, Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek ve 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'ın, Türki
ye Büyük Millet 3Ieclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğü teklifinin 3Iillet Meclisi ile {Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa Komisyonlarında kurulacak 
Karma Komisyona havalesine dair önergesi 
(2/284) 

BAŞKAN — Bu teklifin, Anayasamızın 
maddei mahsusasma göre Türkiye Büyük Mil
let Meclisince müzakere ve kabul edilmesi lâ
zımdır. Bu hale göre, Yüksek Heyetinizin, tek
lifi incelemek üzere bir komisyon kurması icab-
etmek'edir. Bu komisyonun kurulma şekli hak
kında verilmiş iki takrir vardır, onları okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyüik Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğü teklifimiz gerekçesiyle birlikte 
ilişikte sunulmuştur. 

Bu teklifimizin, Anayasanın 85 nci madde
sine uyulmak suretiyle, Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonu üyelerince kendi aralarından seçile
cek on dört milletvekili ile Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince 
kendi aralarından seçilecek yedi Cumhuriyet 

Sena'tosu üyesinden kurulu Geçici Karma Ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
istanbul Milletvekili Elâzığ Milletvekili 

Coşkun Kırca Nurettin Ardıçoğlu 
Erzincan Milletvekili Aydın Milletvekili 

Sadık Perinçek Orhan Apaydın 

Yüksek Başkanlığa 
Birleşik toplantılara ait içtüzük hakkında 

teklifin, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa encümenlerinden kurulacak Karma 
Encümene havalesini arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Nihat Pajsinli 

BAŞKAN — önergeler hakkında söz isti-
yen olmadığına göre sırası ile oyunuza arz 
edeceğim. 

En aykırısı ilk tekliftir, içtüzüğü tetkik 
edecek olan komisyonun 21 üyeden terekkübet-
mesi, 14 üyesinin Millet Meclisi Anayasa Ko
misyonu üyeleri arasından seçilmesi, ve 7 sinin 
de Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komisyonu 
üyelerinden seçilmesi teklif edilmektedir. Ev
velâ bu teklifi oylarınıza sunacağım. Kabul 
edenler... Eıtmiy enler... Kabul edilmemiştir. 
(Sayılmadı sesleri) işaretlere göre kabul edil
mediği anlaşılmıştır. Arkadaşlar. Bir itiraz 
varsa tekrar sayarız. 

Şimdi ikinci teklifi oyunuza sunacağım. 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(C. Senatosu Erzurum Üyesi Nihat Pasin
li'nin önergesi tekrar okundu.) 
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"BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. . 

Teklif Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Anayasa komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona verilecektir. 

2. — Sabık ve sakıt Bakanlardan Celal Yar
dımcı hakkındaki ihbar dilekçesinin 44 sayılı 
Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı 
bendi oıremnce gönderildiğine dair Yüksek So
ruşturma Kurulu Başkanlığı tezkeresi 

3. — İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı 
hakkındaki dosyanın 44 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin 4 numaralı bendi gereğince gön
derildiğine dair Yüksek Soruşturma Kurulu 
Başkanlığı tezkeresi. 

4. — Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
suç ortağı memurlar hakkındaki dosyanın 44 
sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 nu
maralı bendi gereğince gönderildiğine dair Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Gündemimizde/ki 2, 3 ve 4 ncü 
maddeler aynı mahiyettedir, Yüksek malûmu-
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j nuz olduğu üzere, Anayasa Mahkemesinin teş-
S k'iline dair olan 44 sayılı Kanunun muvakkat 

7 nci maddesine göre, Yüksek Soruşturma Ku
rulunun elindeki evrak Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verilecekti. Gündemimizdeki 3 madde, 
bu şekilde Yüksek Soruşturma Kurulundan 
Büyük Millet Meclisine gelmiş olan 3 dosyadır. 
Soruşturma mevzuu olduğu için Anayasanın 90 
nmcı maddesine göre Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinden eşit sayıda kurulacak olan 
'b'ir Soruşturma Komisyonuna bu dosyaların 
tevdii icabetme'ktedir. Müsaade buyurursanız 5 
senatör ve 5 milletvekilinden mürekkep bir 
Soruşturma Komisyonuna bu dosyaların üçünü 
de tevdi edelim. Bu hususu kabul edenler... 
Etmiyenler...'' Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Senato Grup Başkanları ile Millet 
Meclisi Grup Başkanlarından rica ediyorum; 
beşer kişilik isim listesini bize versinler, bu üye
leri seçelim. Grup Başkanları, üyeleri tesbit 
edinceye kadar, müsaadenizle, diğer maddelere 
geçelim mi efendim? (Geçelim sesleri) O halde 
biz müzakerelere devam ederken Grup Başkan
larının da aralarında toplanarak Ibeşer kişiyi 
tesbit etmelerini tekrar rica ediyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 27 Mayıs 1960 inkılabı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
B'iyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu ile bu rapor hakkında Sanayi 
eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 9 ve 9 a ek) (1) 

BAŞKAN — Rapor hakkında, Sanayi eski 
Bakanının müdafaası gelmiştir. Şimdi gerek 5 
kişilik Komisyon raporu ve gerekse eski Sanayi 
Bakanının müdafaası okunacaktır. Sonra bu hu
susta söz istiyen arkadaşlarımıza söz vereceğiz. 

iki numaralı Komisyon üyeleri lütfen yerle
rini alsınlar. 

Raporu okutuyorum : 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 numaralı 

Komisyon raporu ile bu rapor hakkında Sanayi 

(1) S. Sayısı 9 ve 9 a ek basmayazı bu tuta
nağın sonuna eklidir. 

eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet Göker. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 

(Kayseri Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım; Yüksek Heyetin tasvipleriyle seçilen beş ki
şilik 2 No. lı Tahkikat Komisyonu, Samet Ağa
oğlu tarafından firma namına yapılan teşebbüs
lerde, 10 milyon liraya mubayaa edilen empri
meler için raporunu tanzim etmiş ve bu rapor 
Yüksek Heyetinize srz edilmiştir. 

Yalnız, Samet Ağaoğlu tarafından verilen 
müdafaa, bu işin şu veya bu tacir için yapılma
dığı, umumi bir mahiyette olduğu ve Sümer-
bankm bu işi kendiliğinden yaptığı, dışardan bir 
müdahale olmadığı ve o vakitki Sümerbank 
Umum Müdürü Mehmet Akm'm ifadesinden 
başka dosyada kayıt bulunmadığı merkezindedir. 
Bahsi geçen mallar Samet Ağaoğlu'nun tavas
sutu ile, Alsat Firması tarafından Sümerbanka 
yapılan müracaatla, gümrükte bulunan malla
rın alınması teşebbüsü, Sümerbankın yetkili or-
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ğanları tarafından reddedilmiş, ancak Samet 
Ağaoğlu'nun telefonla veya bizzat gidilmek su
retiyle, gümrükte bulunan malların alınmış ol
duğu, Umum Müdür Mehmet Akın'm ifadele
riyle, sabittir. Şu veya bu tacir şeklinde alınması 
mühim değildir. Mühim olan, gümrükte bulunan 
emprimelerin alınması şeklidir. Sümerbankın bu 
malların alınması hususunda yaptığı ilân üzeri
ne 16 tüccar teklif mektupları veriyor. Bu hu
sustaki teklifler dosyada mevcuttur. 

Gümrükte bulunan ithal mallarının mubaya
ası işine gelince, bu, tamamen Samet Ağaoğlu'
nun emir ve direktifiyle olmuştur. Samet Ağa-
oğlu bu malların alınmasında ısrar ediyor ve 
yapılan yazışmalarda bu malların alınması ve 
neticenin vekâlete haber verilmesini istiyor. 

Sümerbank bahsi geçen gümrükte bulunan 
malların alınması hakkında ilân veriyor. Bu ilâ
nı nazara alan tacirlerden 16 firma muhtelif tek
lifler veriyor. Bu arada şayanı dikkat olan hu
sus, Sümerbankın, 2 lira 82 kuruş 22 santim 
teklif edildiği halde aynı mahiyette malları Al-
sat Firmasından 3 liraya almaya karar vermesi
dir. Bu keyfiyet dosya mündereeatmdan ve di
ğer safahattan anlaşılmaktadır. Alsat mümessil
leri tekliflerini vermeden önce, Sümerbanka yap
tıkları müracaatta 3 lira üzerinde anlaşmaya 
varılmış ve o vakit Sümerbankın bu mallara hiç
bir suretle ihtiyacı olmadığı halde bir nevi «çe
şit bulunsun» diye bunları aldığı ve serbest pi
yasada bu mallardan daha ucuz olarak emprime 
satıldığı ve Sümerbankın kârı, üzerine konulmak 
suretiyle, vatandaşlara piyasadan 50 - 60 kuruş 
fazla fiyatla intikal ettiği anlaşılmıştır. Muame
lenin bütün safahatı ve ödenen paraların şekli, 
ki, Ziraat Bankası finansmanı altında, harice 
gönderilmiştir. Sümerbank, mal bedellerinden 5 
küsur milyon lirayı doğrudan doğruya Ziraat 
Bankasına yatırarak Alsat Firmasının borçları
nı kapatarak bakiye bedeli Alsat Firması almış
lardır. 

Hâdise tarihinde Türkiye piyasasında em
prime fiyatlarında düşüş vardır. Tacirler, elle
rinde bulunan bütün emprimeleri normal fiya
tının çok altında elden çıkarmak mecburiyetinde 
kalmışlar ve hattâ o vakit üç liradan mubayaa 
ettiği ve 3,5 liraya sattığı bu malları, pazarlık 
usulü ile 250 kuruşa satmaya hazır olduklarını 
beyan etmişlerdir. Bütün bu safahat gösteri
yor ki, Alsat Firmasından Sümerbankın mu-
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bayaa etmiş olduğu malları, Sümerbank sadece 
bu firmayı himaye için yapmıştır. Gümrüklerde 
malı bulunmıyan tacirlerden mal alınmamış
tır, sırf Alsat Firmasını himaye için bu firma
dan alınmıştır. Bütün gümrük işleri ve alınan 
mallar Samet Ağaoğlu'nun müdahalesi ile ayar
lanmıştır. Bu bakımdan Heyetimiz bir tahki
kat açılmasına kaanidir. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum Milletvekili) — 
Telefon muhaberesi tesbit edilmiş midir?) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Devamla) — Arkadaşımız, telefon muhabere
leri tesbit edilmiş mi?» diye soruyor. Meh
met Akın'ın ifadelerinde de zikredildiği gibi, 
bahsi geqen firmanın mümessilleri, Mehmet 
Akm'a her müracaatlarında Samet Ağaoğlu'nun 
kendilerine telefon açtığını, bu işin bir neticeye 
bağlanması ve her ne suretle olursa olsun 
mubayaaya devam edilmesi yolunda ifadeler dos
yada mevcuttur. 

SABRETTİN TOSBÎ (Kütahya Milletvekili) 
— Bir sual: Alsat Firmasının ortakları kimler
dir? Acaba bu hususta malûmat vermeniz müm
kün müdür? 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Alsat Fir
masının ortakları Gürün soy adını taşıyan şa
hıslardır. Dosyada Gürün soy adını taşıyan şa
hıslar vardır. 

SADRETTİN TOSBÎ (Kütahya Milletvekili) 
— Efendim, demircilikle iştigal eden bir Gürün 
firması vardır. Bu ikisi aynı firma mıdır? 

MEHMET GÖKER (Kayseri Milletvekili) 
— Hayır efendim, bu firma sadece kumaş işleri 
ile iştigal etmektedir. Demir işleri ile de meş
gul olup olmadığını bilmiyorum. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletvekili) 
— Efendim, benim de bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ETEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletvekili) 

— Mevzuat muvacehesinde, Vekilin Sümer
bank Umum Müdürüne her hangi bir mevzuda, 
re'sen emir verme yetkisi var mıdır?. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Kayseri Milletvekili) — Efendim, bu mevzuu 
şu şekilde izah edeyim. Daha evvel 1953 sene
sinde K/910 sayılı kararname ile ecnebi memle
ketlerden Sümerbanka muhtelif malların itha
line aidolan karar istihsal edilmiştir. Bu karar 
ile ithal edilecek mal 20 milyon civarındadır. 
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Bu karar üzerine İspanya'dan, İtalya'dan ve 
muhtelif memleketlerden Sümerbank muhtelif 
mallar satmalmıştır. Ancak bu mallar Türki-
yeden ham pamuk olarak gönderilip orada iş
lenmiş mal değildir. Tamamiyle bu memleket
lerin kendi hammaddelerinden yapılmış mal
lardır. 

Bu 20 milyonun 7,5 milyon lirası üzerinde 
o vakit bir ithalât yapılıyor. 'Macaristan ile 
yapılan anlaşmada, cezai şartı kabul etmemesi 
ve buna riayet etmemesi sebebiyle, o zamanın 
İşletmeler Vekili «Mevcut Sümerbenk mamul
leri ihtiyacı karşılamaya kâfidir. Bundan son
ra ithalât yapılmaması ve mevcut paranın bıra
kılması» şeklinde bir yazı yazıyor. İşte bura
da Alsat Firmasının getirdiği... (Soldan «sade
de, sadede» sesleri) Sadet dosyadadır beyler, 
dosyanın içindedir. (Soldan «Suale cevap» ses
leri) 12,5 milyon lira bu para dâhalindedir ve 
para içinde bu mallara tahsis yapılıyor. Sümer
bank Umum Müdürü diyor ki, yeni bir Koordi
nasyon Heyeti kararma ihtiyaç vardır. Bu ka
rar olmadan 12,5 milyon lira sarf edilemez, di
yor. İşletmeler Bakanlığına yazıyor, o da Ti
caret Bakanlığına havale ediyor; Ticaret Ba
kanlığından gelen cevapta «Yeni bir koordinas
yon heyeti kararma lüzum yoktur» diyor. Bu 
kararın altına Samet Ağaoğlu koordinasyona 
lüzum olmadığı İşletmeler Vekâletinin şu ta
rihli yazısından anlaşılmıştır, malın alınmasını 
ve bilgi verilmesi, şeklinde yazıyor ve mahalli
ne gönderiyor 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletvekili) 
— Efendim, benim sorum her halde iyice anla
şılmadı. Bendeniz Tahkikat Komisyonu Söz
cüsünden şu hususun açıklanmasını rica etmiş
tim : 

Mevzuat muvacehesinde, vekilin Sümer
bank Umum Müdürüne her hangi bir meselenin 
halli zımnında emir vermek yetkisi olup olma
dığı hususunu sordum. Arkadaşımız biraz ev
vel verdiği izahatta hâdiseyi zikrettiler. Bende
niz kısaca şunu rica etmiştim. Vekil kendisine 
bağlı bir Umum Müdüre emir vermek yetkisine 
haiz midir, değil midir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Devamla) — Efendim, bunu yine muhterem 
Heyetiniz tasvibettiği. takdirde, kurulacak bir 
tahkikat komisyonu meydana çıkaracaktır. 
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Esasen bu mevzu itibariyle kendisi bizzat Sü-
merbanka emir vermiştir. Sümerbank Umum 
Müdürü de İdare Meclisine götürmüş ve İdare 
Heyeti de karar istihsal etmitşir. Ondan son
ra gerekli işlem yapılmıştır. 

ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletvekili) 
— Muhterem Başkan, müsaade ederseniz kür
süde konuşmak İstiyorum. 

BAŞKAN -^Buyurun. 
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletvekili) 

— Sayın Başkan, çok muhterem milletvekili 
ve senatör arkadaşlarım; 

Efendim, bendeniz bahis mevzuu muamele
nin sureti cereyanı hakkında bilgi edindim. 
Fakat, bir vekâlet müessesesi var, bir de bu
na bağlı umum müdürlük var. Şimdi, hâdiseyi 
mücerredolarak ele alıyorum. Bir mevzuun, bir 
meselenin halli zımnında, bir vatandaş, bir 
tacir, bir şirket şu veya bu, bir ticari mua
meleyi yaparken müşkül duruma düşmüştür. 
Vekâlete -müracaat etmiş, Vekâlet hâdiseyi 
tetkik etmiş, umum müdürlüğe emir veriyor. 
Bu emir verme yetkisi, hukuk bakımından, el
deki mevzuat bakımından, mümkün müdür, 
değil midir? Böyle bir mevzuda, umum mü
düre, «siz bunu tetkik edin ve bana bildirin» 
denirse, burada suç var mıdır, yok mudur? 
Bunu öğrenmek istiyorum. Yoksa, hâdisenin 
sureti cereyanında bir müessese himaye edil
miştir veya edilmemiştir, bu ayrı bir dâva
dır. Eğer himaye edilmişse elbette cezasını çe
ker. Fakat bir vekil umum müdüre «Şu mevzuu 
tetkik et» diye emir verebilir mi? Emir ver
dikten sonra aldığı cevap, bu meselenin hal
lini icabettiriyorsa, «Sen bunu yapacaksın» de
nirse Vekil'suç işlemiş olur mu, olmaz mı? 
Eğer suç işlemiş farzedilirse, o zaman Vekilin 
mânası nedir, vekâlet müessesesinin mânası 
nedir? Bunu izah ederlerse öğrenmiş oluruz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Mehmet Göker. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 

(Kayresi Milletvekili) — Efendim, Vekil, mu
rakabe ile mükelleftir. Sümerbank İdare Heye
tini ve Umum Müdürünü, bu malın mubayaası 
noktasında tazyik etmitşir. Muamele bundan 
ibarettir. (Ortadan bravo sesleri) 

Arkadaşımızın bahsettiği gibi, muamelede 
lâalettayin bir vatandaşın lâalettayin şekilde 
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bir sıkışma neticesinde bir mercie müracaat 
etmesi yoktur. Dosyada, her safhasında Alsat 
Firmasına muazzam meblâğ temin ettiği açık 
olarak görülmektedir. Kaldı ki, aynı vatandaş
lar safında 282 kuruşa aynı emprimelerin güm
rükten çekilmiş olarak verileceğine dair dos
yada teklif mektupları mevcuttur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADÎ BÎNAY (Bilecik Milletvekili) — 

Efendim, tenevvür etmek bakımından, bir iki 
sual soracağım. Lütfederlerse memnun olurum. 

Efendim, aldığım nota göre, Alsat'la bir
likte 4 tane firma olduğu zikredildi. Acaba, 
manhasıran Alsat'a mı bu istisnai muamele ya
pılmıştır? Diğer üç firmaya yapılan muamele 
bundan afrklı mıdır, değil midir? 

İkincisi, daha ucuza satıldığından bahsedil
mektedir. Ne kadar ucuza satılmıştır, bu tev
sik edilmiş midir? 

Bir de, Sümerbank bu mallardan zarar et
miş midir? Zarar etmemiş ise pahalı mubayaa
dan dolayı, müddet olarak, elinde ne kadar 
fazla beklemiştir? 

Bunları lütfederlerse memnun olurum. 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 

(Devamla) — Efendim, iki firmadan da cüzi 
miktarda mal alınmıştır. Raporumuzda bu fir
maların, isimleri zikrediliyor. Bu iki firmanın 
Alsat ile münasebeti veyahut, sermaye ve 
kâr münasebetleri dosyada tesbit edilememiştir. 
Üç firmanın malı mevcuttur. Bu iki firmanın 
malı azdır. Alsat'm malı vardır. 2 mil
yon 9 yüz küsur bin metredir. 

SADİ BİNAY (Bilecik Milletvekili) — 
İki firmadan aynı fiyatla mı mubayaa edilmiş
tir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Kayseri Milletvekili) — Evet aynı fiyatla mu
bayaa edilmiştir. 

Dışarıda ne kadara satıldığına dair o za
manki teklif veren firmaların mümessillerinin 
ifadeleri vardır. Kendilerinin 282 kuruş 22 san
timden, Sümerbankm mubayaalarına iştirak et
tiklerine dair teklif mektupları vardır. Dışarı
da ne kadaar satıldığı hususunda Muhterem 
Heyetiniz bir karara varabilir. Ancak, dosya
da mevcut temsilcilerin ifadelerine göre Sü
merbankm, dışarıdaki malları, kendi mamul-
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lerino nazaran pahalı olduğu bizzat Sümer
bank Alım - Satım Müessesesi İdare Meclisin
ce, «bu malların Sümerbank çeşitlerine naza
ran pahalı ise de bir kısım çeşit bulunması ba
kımından faydalı olur» şeklinde mütalâası var
dır.. Sümerbank'm vermiş olduğu raporlarda gö
rülüyor; bu alman mallardan zarar etmemiştir, 
muayyen miktar kâr etmiştir. O da İdare He
yeti kararında açık olarak zikredilmiştir. 

HİDAYET AYDINER (C. Senatosu Üyesi) 
— Samet Ağaoğlu'nun kardeşi Süreyya'ya yazı
lan mektup meselesi var. «Bu işte kârınız ne 
olabilecektir?» şeklinde Sorulmuş diye söyleniyor. 
Bu havadan bir lâf olmasa gerektir. Bu niçin 
yazılmış ve sorulmuş? Bu hususta bir tahkikat 
yapılmış mıdır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Devamla) — Anlamadım efendim. 

HİDAYET AYDINER (C. Senatosu Üyesi) 
— Samet Ağaoğlu'nun kardeşi Süreyya'ya bir 
mektup yazılmış. Bu işte kârının ne olabileceği 
sorulmuş, deniyor. Bu lâf olsun diye söylenmiş 
bir şey değildir, her haldıe. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Devamla) — Anladım, efendim. Mevzu galiba 
yanlış anlaşıldı. Bu mevzuun tahkikine, Sürey
ya Ağaoğlu'nun dosyası içinde bulunan bir mek
tup sebebiyle başlanmıştır. Bu mektubun aslı 
dosyanın içindedir. Şimdi okuyorum, efendim. 

«Tarih : 24 . 2 . 1959» «Süreyya Hanımefen
di; 24 tarihli Vatan Gazetesinin 3 ncü sahifesin
de... bey hakkında yapılan isnatların hak
sız olduğu... ilâh» («İmza kimin?» sesleri.) 

Bu mektupta imza yoktur, efendim. (Soldan 
' gürültüler) Arkadaşlar, bu bir tahkikat dosya-
' sidir. Mektup dosyadadır ve tarihi de 24.2.1959 
dur. (Soldan «imza yoksa» nereden ispat ediyor
sunuz? sesleri, gürültüler) 

Şu hususu da kaydetmek lâzımdır ki, tahki
kat komisyonunda muhtelif partilere mensup 
arkadaşların ittif.ikiyle, bu mektubun muhteva
sı dosyadaki diğer delillerle, aşağı yukarı tahki
kat açılması noktasında karar vermişlerdir. (Gü
rültüler) 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletvekili) 
— Bir sualim var. Şimdi bu firmanın gümrük
ten çekilen malları Sümerbankça 280 kuruşa 
alınmış. 

— 177 — 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 

(Devamla) — Üç liraya almış. 
ETEM KILIÇOÖLU (Devamla) — Şimdi, 

tahkikat açılması hususunda tesbit edilen şeyler
den birisi de, bilâhara bu firmanın mensupları
nın ifadesine müracaat edilmiş, diyorlar ki, eğer 
şey olursa, («Ne olursa?» sesleri) 250 kuruşa ve
rirdik. 20 milyon liralık emtia piyasaya sürü-
lürse arz - talep kaid'esine göre, bu emtianın fi
yatlarının ucuzlaması normal telâkki edilebilir 
mi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Kayseri Milletvekili) — Bunun dosyamızla alâ
kası yoktur. Sonra 20 milyon sarf edilmemiştir. 
Ve bu 20 milyonun 7,5 milyonu daha evvelki ya
pılan mubayaada sarf edilmiştir. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Komisyondan iki noktanın açıklan
masını rica edeceğim efendim. 

Birincisi şu : Sümerbank ve benzeri Devlet 
müesseseleri ihale ile veya teklif ile, aldığı veya 
sattığı malzemeleri en ucuz olaıak vermeye mec
bur mudur? 

İkincisi; muhterem Komisyon Sözcüsü, piya
sada 150 kuruşa emprime satılırken Sümerbank 
bunu 250 kuruşa satmıştır diye bir iddiada bu
lundular. Normal iktisat kanunlarına ve reka
bet esaslarına göre bu mümkün değildir. Bunu 
nasıl ispat edebileceklerdir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Kayseri Milletvekili) — Efendim, sualinizin 
birincisi, en ucuz teklifi kabul etmek mecburiye
tinde midir, şeklinde idi. Bir İktisadi Devlet Te
şekkülü olduğuna göre elbette en ucuz teklifi 
kabul etmesi lâzımdı. Zira diğer mallar da/aynı 
evsafı haizdir, fabrikasyon malıdır. 

BAŞKAN — Buyurun Cevat Önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben de birkaç sual sor
mak ve bir hususu izah etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Muhterem komisyondan şu hu
susları öğrenmek istiyorum. 

Bu ticari muameleden dolayı 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tâbi olmı-
yan, İktisadi Devlet Teşekkülü olan Sümerbank 
Umum Müdürlüğünün ve İdare Meclisinin 
mesuliyeti cihetine gidilmiş midir, gidilmemiş 
midir? Mesuliyeti cihetine gidilmişse her hangi 
bir tahkikat yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? 

Z.l.im 6:1 
İkinci sualimiz de şudur : Muhterem komis

yon, Sümerbankm bu alım - satımdan dolayı 
ne miktar zarar ettiğini tesbit etmiş midir? 

Üçüncüsü, imzasız bir mektuptan bahsedi
liyor, imzasız bir mektup ihticaca salih olarak 
bu Meclis kürsüsünden (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar) veyahut her hangi bir makam tarafın
dan ileri sürülebilir mi? Bu memlekette iftira 
ve tezvir kampanyası o kadar çok işlemiştir ki 
imzasız mektup, telgraflar yağmakta, binler
cesi yazılmaktadır. Onun için imzasız mektubu 
ihticaca salilh bir delil olarak... 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — O sizi 
ilgilendirmez... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Muhatabım 
siz değilsiniz, size hitabetmiyorum. 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Mu
hatabınız benim... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) -— İmzasız mek
tuplarla ihticaca salih olmıyan delillerle kimse
nin haysiyeti rencide edilemez. Aksi sabit olun
caya kadar herkes namusludur arkadaşlar. (Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Zeki Baltacıoğlu. 
ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu Milletvekili) 

— Muhterem arkadaşlarım, tahmin ediyorum 
ki, bir yanlış anlama mevcuttur. Bu yanlış an
lamayı tashih etmek için söz almış bulunuyorum. 

Şimdi müzakere mevzuu olan mesele İçtüzü
ğün 170 nci maddesine taallûk etmektedir. İç
tüzüğün 170 nci maddesinde, Adliyece bir işin 
takibi sırasında bir vekilin suç işlediği zehabı 
hâsıl olursa, vekil hakkında tahkikat yapmak 
hususumda Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bir tezkere yazılır ve bu mesele ile ilgili o ana 
kadar toplanmış deliller de birlikte gönderilir. 
Böyle bir ifhbar vuıkuunda, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, bu işin tahkika değer olup olmadı
ğını incelemek üzere İçtüzüğün 170 nci madde
si mucibince beş kişilik bir komisyon kurar. 

Bu komisyonun vazifesi, bir bakanın suçlu 
olup olmadığına karar vermek değildir. Veya 
bu bakanın mahkemeye verilmesini icabettirecek 
bir suç işlediği hususunda inceleme yapmak, bu 
komisyonun yetkisi dışındadır. Komisyon buna 
yetkili de değildir. Komisyonun yapacağı iş; 
yalnız kendisine getirilmiş olan delilleri tetkik 
etmek suretiyle bu meselede ilgisi olduğu ileri 
sürülen bakan hakkında Meclis soruşturması açıl-
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masına mahal olup olmadığının takdir ve ince
lenmesinden ibarettir. Şimdi Meclis soruşturma
sına mahal görme meselesi başka şeydir, bir ba
kanı suçlu görmek çok daha başka şeydir. Hâ
disede bâzı iddialar ileri sürülüyor, deniyor ki: 
Bakanın emirleri ile bâzı memurlar vazifesini 
suiistimal etmek suretiyle vazife hudutlarını 
aşarak Alsat Firması lehine Sümerbanka bir 
mubayaa işi yaptırılmıştır. Şu anda Bakanın 
işlediği ve ona tebaan Bakanın emrini dinliyen-
lerin işlediği bir suç vardır deniyor. Hakikaten 
dosyada da pahalı mal satınalındığı hususunda 
açık deliller mevcut. 

Şimdi, şu deliller muvacehesinde biz, Baka
nın ve onun emrini dinliyenlerin suçlu olup ol
madıklarını meydana çıkarmak ve suç varsa, 
suçlunun kim olduğunu meydana çıkarmak ba
kımından Meclis tahkikatının açılmasını lüzum
lu görecek miyiz, görmiyecek miyiz? Mesele bu
dur. 

Benim kanaatime göre, sözcü arkadaşımızın 
verdiği izahat bir tahkikat açılmasını icabetti-
recek mahiyettedir. 

Bâzı arkadaşlarımızın, komisyona, şunu tet
kik ettiniz mi, şunu incelediniz mi? diye sualier 
sormakta ve komisyon sözcüsünü bir nevi tahki
kat komisyonu sözcüsü olarak telâkki etmekte
dirler. Bu sualler, ilerde bir tahkikat komisyo
nu kurarsanız onun sözcüsüne sorulacak sualler
dir. Ortada 20 milyon, 10 milyon diye bir alım 
satım var. Bu alım satımla, piyasada satışı müm
kün olmıyan, 280 veya 250 kuruşluk tapon bir 
malın, 350 veya 380 kuruşluk bir miktarla Sü
merbanka "alındığı iddia edilmektedir. (Soldan, 
«Sümerbank o mallardan kâr etmiş» sesleri) 
Sümerbank bu meselede kâr veya zarar etmiş 
olabilir. Ama «bir firma, Devlet imkânlarında"} 
istifade ettirilerek himaye edilmiştir.» deniyor. 
Böyle bir iddia var. Bu iddianın muhatabı kim 
olursa olsun bir mahkemede mahkûm olmuş ve
ya olmamış bir insan olsun, bu insanın bu iddia
dan tenzihi için bir tahkikat komisyonu kurmak 
icabetmektedir kanaatindeyim. 

Bu itibarla ben bâzı arkadaşlarımızın hassa
siyetlerini yersiz ve mânâsız bulmaktayım. Tah
kikat açılmalıdır. Bu tahkikatın açılması bizzat 
bu meselede isimleri geçen şahısların menfaatı-
nadır, hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Baki Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (C. S. Bursa Üyesi) — Muh

terem milletvekili ve senatör arkadaşlarım, bu 
mevzuda söz almak arzusunda değildim. Fakat 
hâdiseler öyle cereyan etti ve hâdiseler öyle bir 
yanlış istikamete götürüldü ki, bunun üzerine 
sizleri tenvir edeceğimi zannettiğim için söz al
mış bulunuyorum. 

Evvelâ komisyon sözcüsü arkadaşımız tahki
kat açılması sebeplerini ileri sürerken buyurdu
lar ki ; Samet Ağaoğlu'nu kız kardeşi «Süreyya 
Hanıma yazılan bir mektup dolayısiyle mesele 
meydana çıktı» dediler. (Hayır, sesleri) Şimdi 
bu başkadır, bir Bakanın kardeşine yazılan ha
karet mektubu başkadır. Bunları delil olarak 
kullanıldığı zaman başka başka mânalarda kıy
metlendirmek lâzımdır, («öyle değil» sesleri) 
Eğer öyle değilse, komisyon sözcüsü, sözünü 
tavzih ve tasrih eder, mesele değişir. 

Bir mensucat müessesesinde bulunan bir ar
kadaşınız olarak asıl meseleye geliyorum : Sü
merbank, ispanya ve Macaristan'dan niçin mal 
ithal etmek mecburiyetinde idi? Evvelâ bunu 
izah edersek meseleyi kökünden halletmiş olu
ruz. Bizim pamuklu mensucat fabrikalarımız o 
tarihlerde, pazen denilen, köylülerimizin ve bâzı 
yaşlı kadınlarımızın giydiği şeyi yapamıyordu. 
Bu pazen, hem pamuk olarak memleketimizden 
satmahnır, başka memleketlerde dokunur, üze
rinde kabartmalar, şekiller yapılmak suretiyle 
emprime haline getirilir ve memleketimize ih-
racedilirdi. İspanya'dan, Macaristan'dan aldığı
mız kumaş da bu idi. Bu kadar pamuklu fabri
kalarımız varken ve Sümerbankm elindeki pa
muklu mensucat fabrikaları fazla miktarda mal 
istihsal ederken, yabancı memleketlerden pa
muklu ithal etmemizin sebebi bu idi. 

Şimdi, 20 milyon liralık bir anlaşma yapıl
mış, bu anlaşmanın 7,5 milyon liralığı tatbik 
edildikten sonra birtakım tüccarlarımızın ve o 
zaman Sümerbankm ve hattâ İşletmeler Baka
nının aklı başına gelmiş; bizim elimizde ham bez 
varken, niçin gidip Avrupa'dan emprime satm-
almak istemiyoruz da, döviz vererek mal ithal 
ediyoruz, denmiş. O halde muvakkat kabul su
retiyle mal ithali yapıldığı gibi yine muvakkat 
ihraç suretiyle dışarda empirme yaptıralım ve 
daha az masraf yapmak suretiyle malımızı kıy
metlendirelim demişlerdir. Mal ihracedilmiş, mu
vakkat ihraç suretiyle pamuklular gitmiş, yai-
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nız orada boya ve empirme masrafı verilmesi 
icabetmiş. Tüccarlarımız bu masrafı formalite 
yüzünden verememişler, mal gümrüğe gelmiş ve 
bu yüzden muvakkat ihracat yapan tüccarları
mız müşkül duruma düşmüşler, Gümrük bedel
lerini tediye edememişler. Gelmişler Sümerban-
ka demişler ki : «Biz, memlekete döviz tasarru
fu sağlamak için muvakkat ihracat yaptık. Şim
di malları gümrükten çıkaramıyoruz. Siz bu 
malları dışardan ithal ediyorsunuz. Bizden alın.» 
Sümerbank Umum Müdürü diyor ki, «Benim 
elimde yetki yok. Ancak, ispanya'dan ve Macar
istan'dan ithal edilecek mallar için elimde kar
şılık vardır, bunu kullanabilirim. Fakat o da 
kararnameye uymuyor. Binaenaleyh, bu karar
nameyi değiştirmek lâzım.», 

Tüccar bunun üzerine gidiyor, diyor ki Ba
kana; «Elinizde böyle bir para var ve siz bunu 
döviz olarak kullanacaktınız ve kararnameye gö
re ithal edecektiniz. Bunu bana tahsis edin, hem 
dövizden kazancınız olacak, hem de memleket sa
nayiine hizmet edeceksiniz. Şimdiye kadar mem
lekette imal edilmiş pamukludan hem memleket 
işçisi kazanmış, hem de memleketin pamuğu iş
lenmiştir. Binaenaleyh, siz bunu yapmakla aynı 
zamanda yerli sanayii himaye etmiş olacaksınız.» 
Anlaşılan bu. 

Kararname müsait değil deniliyor, bakana 
gidiliyor. Bakan diyor ki; «Bizim pamuklu men
sucat ithal etmek üzere tahsis yaptığımız bir 
miktarı burada da kullanabiliriz.» emir veriyor, 
yazıyor., ötesini bilmiyorum. Tahkikat dosyasın
dan anlıyorum ki; emir veriliyor, tahkikat yapın, 
diye. Ben de bu işi burada, bugün, bu saatte, bu 
dakikada öğrenmiş bulunuyorum. Bundan evvel 
hiçbir bilgim yoktu. Deniyor ki, «282 - 300 ku
ruş»... Olabilir beyefendiler. Hepiniz bilirsiniz 
ki, bâzı kumaşların gramajı yüksektir, pahalıdır, 
bâzılarının da gramajı düşüktür, ucuzdur. Bu 
işin tahkikine karar verildiği zamandan bugüne 
kadar aradan 4 - 5 sene geçmiştir. Hafızasında 
kalan miktar üzerinden şu fiyattan verebilirdim, 
diyor. Arkadaşlar, insaf edelim, salahiyetli ba
kanlar umum müdürlere direktif veremezlerse bu 
memlekette hiçbir bakan iş göremez, arkadaşlar. 
Bindiğimiz dalları kesiyoruz, Hükümeti müşkül 
durumlara biz sokuyoruz. Bakanların müsait su
retlerde çalışmalarını temin etmek lâzımdır. 
Hükümete ve bakanlara yardımcı olalım. Bu yolu 
açtığımız takdirde bunun sonu gelmez. Hiçbir ba-
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Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 

(Kayseri Milletvekili) — Efendim; Cevat Ön
der arkadaşımızın sorduğu suallere Zeki Balta-
cıoğlu arkadaşımız aşağı - yukarı cevap verdiler. 
Yalnız raporu okurlarsa sonunda umum müdür 
ve ona tebaan alâkalılar hakkında soruşturma 
açmak üzere karar verildi, diyoruz. Raporun son 
kısmını okudukları zaman göreceklerdir. 

Zarar miktarına gelince; biz Tahkikat Komis
yonu değiliz. Tahkikat Komisyonu kurulur, mik
tarı tesbit eder. 

Arkadaşımız, mektubun bir delil şeklinde 
gösterildiğini beyan ettiler. Biz, 5 kişilik tahki
kat komisyonu olarak mektubu hiçbir zaman bir 
delil olarak kabul etmedik ve mektubun da, si
zin anladığınız gibi, Samet Ağaoğlu tarafından 
kardeşi Süreyya Ağaoğlu'na yazılmış bir mek
tup olduğunu söylemedik. (Soldan, «öyle söyle
din» sesleri Zabıtları çıkarırız, zabıtlar burada
dır. Zabıtlarda Süreyya Ağaoğlu'nun mektup
ları arasında bulunan mektupta isim ve imza 
yoktur. Komisyon hiçbir zaman bunu delil ola
rak almadı, tahkikata başlangıç olması hasebiyle 
zikrettik. 

: Benden evvel konuşan arkadaşımız : Umum 
Müdüre gidiyor, «Elde bir kararname var, ne 
yapalım?» diyor, kararname şöyle olmuş, böyle 
olmuş, diye tefsirde bulunuyor : 

Arkadaşlar haklı olarak dosyayı tetkik etme
mişlerdir, yanlış bir anlaşma olmuş, Mehmet 
Akın ifadesinde : O günkü tarihte, «Böyle bir 
mala ihtiyacım .yoktur, ben böyle bir malı ala
mam» diyor. 

Sadece bu kısmı okuyorum : «Ben de Sümer-
bankm yalnız kendi mamullerini sattığını, fir
malardan mal alamadığını söyledim. Ve talebi 
reddettim.» diyor. 

Cevap — Cevat o zaman İşletmeler Vekili 
olan Samet Ağaoğlu'na müracaat etti, Cevat'ı 
bana Samet Ağaoğlu gönderdi, konuşma telefon
la oldu.» 

Cevabım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON BAŞKANI SADIK PERÎN-

I ÇEK (Erzincan Milletvekili) — Muhterem ar-
1 kadaşlar, dosyanın içinde bulunan imzasız mek-
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tup hiçbir zaman komisyonca delil olarak nazarı 
itibara alınmamıştır. Ancak, tahkikatın açılma
sına sebebolarak mazbatanın son cümlesinde gös
terildiği veçhile Samet Ağaoğlu'nun malî ve ce
zai bir mesuliyeti var mıdır, yok mudur, bu, 
Meclis soruşturmasına bağlıdır, diye delilleri ta
mamen toplamaya yetkili olmadığımız için, ko
misyonumuz bu esbabı mucibe ile Meclis soruş
turması açılmasına karar verdi. Nitekim, netice 
olarak beyan ettiğimiz ve yukarda izah edildiği 
gibi, olayın cereyan tarzı itibariyle, Samet Ağa-
oğlu ve ona tebaan, diğer ilgililerin cezai veya 
malî bakımdan sorumluluğu bulunup bulunma
dığının anlaşılmasını Meclis soruşturmasına bağlı 
telâkki ettiğimiz için Meclis soruşturması açıl
masına lüzum görüyoruz. Bu ciheti tavzih ede
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, komisyo
nun raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efendim, sayaca
ğız. Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Ko
misyon raporu kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; ihzari komisyonun ra
poru kabul edildiğine göre, bu hususta Meclisçe 
soruşturma yapılabilmesi için. Anayasanın 90 
ncı maddesine göre, bir Soruşturma Komisyonu
nun teşkili icabetmektedir. 

Cumhuriyet Senatosundan beş, Millet Mec
lisinden beş kişi olmak üzere, on kişilik komis
yon teşkilini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu komisyonun vazife müddetini tes-
bit etmek lâzımgeliyor. 

Komisyonun vazife müddeti üç ay kâfi mi?.. 
(iki ay kâfi sesleri) Meclis tatile gireceği \ içim 
belki arkadaşlar çalışamazlar, onun için vazife 
müddetinin üç ay olarak kabulünü reylerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

îcabında bu komisyonun Ankara dışında da 
çalışması hususunu oyunuza arz ediyorum. Bu 
hususu kabııl buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar beş C. Senatosundan, beş 
de Millet Meclisinden arkadaş seçeceğiz. Bunun 
için teklif varsa lütfen isimlerini yazdırın ve
yahut grup başkanları bize isim versinler. 

Bundan evvelki maddelerde bize gelen Yük
sek Soruşturma Kurulundan üç dosyayı tetkik 
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etmiştiniz. Verilen üç takrirde bâzı arkadaşlar 
teklif edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri bu isimlerle mukayyet dğildir. Yal
nız dağıtılacak puslalara yazacağınız isimlerin 
beş senatör ve beş de milletvekili olması lâzım
dır. Şimdi takrirleri okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda adları yazılı arkadaşların C. Sena

tosu adına komisyona seçilmelerini arz ve tek
lif ederim. 

Konya Senatörü 
Muammer O buz 

1. Âmil Artus 
2. Ali Rıza Ulusman 
3. Nüvit Yetkin 
4. Nusret Tuna 
5. Refik Ulusoy 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kurulacak Tahkikat Komisyonuna aşağıda 

isimleri yazılı milletvekillerini arz ve teklif 
ederiz. 

Bursa Milletvekili Hatay Milletvekili 
tbrahim öktem Sekip înal 

1. Recai îskenderoğlu 
2. ismail Gence 
3. Halil özmen '• 
4. Mithat Çavdaroğlu 
5. Mehmet Ali Arıkan 

Yüksek Başkanlığa 
A.P. Meclis Grupu olarak Balıkesir Millet

vekili Mithat Çavdaroğlu; Senato Grupu olarak 
Manisa C. Senatosu Üyesi Refik Ulusoy'u nam
zet gösterdiğimizi arz ederiz. 

Aydın Senatörü İsparta Milletvekili 
A.P. Senato Grup Bask. A.P. Meclis Grup Bask. 

O. Saim Sarıgöllü Dr. Sadettin Bilgiç 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, demin 
de arz ettiğim gibi, teklif edilmiş olan isimleri 
okuduk. 5 Senatör ve 5 Milletvekili ismi yaza
caksınız. isterseniz bir defa daha okutalım. 
(Okutun sesleri) Peki efendim. 

(Aday isimleri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 3 kişilik tasnif heyeti için ad

çekiyoruz : 
Cevdet Oskay? (Yok sesleri) 
ismail Rüştü Aksal? (Yok sesleri) 
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Mustafa Kemal Karan, burada mı efendim? 

(Yok sesleri) 
Arif Ertunga? (Yok sesleri) 
Fethi Çelikbaş, (Yok sesleri) 
Yakup Yakut? (Burada sesleri) 
Sami Küçük, burada mı efendim? (Yok ses

leri) 
Abdullah Çilli, burada mı efendim? (Yok 

sesleri) 
Turhan Kapanlı, burada mı efendim? (Yok 

sesleri) 
Ekrem Alican? (Yok sesleri) 
Naci Yıldırım, burada mı efendim? (Yok 

sesleri) 
Mehmet Nuri Âdemoğlu, burada mı efen

dim? (Yok sesleri) 
Lütfen bulunanlar buradayım desinler. 
Nurettin özdemir? (Burada sesleri) 
Mehmet Geçioğlu? (Burada sesleri) 

j Oy toplamaya hangi ilden başlıyacamızı tâ
yin etmek üzere kur'a çekiyoruz : Kütahya. 

Kütahya seçim çevresinden başlamak üzere 
isimleri okutacağım, isimleri okunan arkadaş
lar revlerini kullansınlar. 

Muhterem arkadaşlar, Samet Ağaoğlu hak
kında Soruşturma Komisyonu kurulması lâzım-
geliyor. Oylar toplanırken arkadaşlar bu komis
yon için de adaylarını bildirsinler, isimleri oku
tuyorum. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşİRrın dışarı 
çıkmamasını rica ediyorum. İkinci komisyonun 
da seçimini yapacağız. 

Vazifeliler koridordaki arkadaşları davet et
sinler. Grup başkanları arkadaşlarımdan rica 
edîvorum, partilerine mensup senatör ve millet
vekillerinin Heyeti Umumiye salonuna gelmesi 
için tertibat alsınlar. Meclisin, kurulmasına ka
rar verdiği ikinci komisyon için seçime gidece
ğiz, ekseriyet lâzımdır. 

VELt UYAR (Yozgat Milletvekili) — Bu 
vazifeyi de aynı komisyon yapsın. 

BAŞKAN — Evvelce böyle bir teklif yap
madınız. Kaldı ki ayrı bir komisyon kurulması 
için Meclis karar aldı. Şimdi seçeceğimiz ikinci 
komisyona diğer işlerin de verilmesi için tek
lif yaparsınız. Kabul edilirse onlar tasnifi ya
par. 

> 3.7.lâ6â 6 : İ 
ikinci Soruşturma Komisyonu için Grup 

başkanları aday ismi tesbit ettiler mi efendim? 
5 Cumhuriyet Senatosu; 5 Millet Meclisi 

üyelerinden olacak. Lütfen isimleri tesbit edip 
versinler efendim. 

Birinci Soruşturma Komisyonu seçimi için 
oy vermiyen var mı? Lütfen oylarınızı kutlanı
nız, efendim. 

Birinci Soruşturma Komisyonu için oy top
lama muamelesi bitmiştir. 

ikinci Soruşturma Komisyonu için aday 
isimlerini bekliyoruz. Aday isimleri gelinceye 
kadar ikinci maddenin görüşülmesine başlıya-
hm. 

2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Babanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişi
lik Komisyon raporu ile bu rapor hakkında 
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı 
müdafaası. (S/l) (S. Sayısı : 10 ve 10 a ek) (1) 

BAŞKAN — 5 kişilik ihzari Komisyon ra
porunu ve yazılı müdafaayı okutuyorum. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) numa
ralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu rapor hak
kında eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'nun 
yazılı müdafaası okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen var mı, efendim?... Yok. Komisyon ra
porunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeye geçiyoruz. 

3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişi
lik Komisyon raporu ile bu rapor hakkında 
Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarkan'ın yazılı 
müdafaası. (3/1) (S. Sayısı : 11 ve 11 e ek) (2) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(1) S. Sayısı 10 ve 10 a ek basmayazı tuta
nağın sonundadır. 

(2) S. Sayısı 11 ve 11 e ek basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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(Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) numa

ralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu rapor hak
kında Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tahran'in 
yazılı müdafaası okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı, efendim? 
Buyurun Mahmut Bey. 

MAHMUT RIZA BERTAN (istanbul Mil
letvekili) — Sayın arkadaşlarım; Sayın Tar-
han'm müdafaanamesini dikkatle okudunuzsa 
benim burada onu savunmama lüzum olmadığı
nı görürsünüz. Hakikaten kendisi, tamamen, 
isnadedilen suçları, (bunlara suç değil de isnat 
diyelim) isnatları çürütmektedir. Benim ma
ruzatım şuna inhisar edecektir : 

2 No. lu beş kişilik Komisyonun bir rapo
ru vardır. Bu raporun müstenidatı, Yüksek 
Soruşturma Kurulunun üç kişilik bir heyetinin 
hazırladığı ve onun müstenidatmm ne olduğu 
»belli olmıyan bir rapora dayanıyor. Yani ta
mamen müstenidatsız... Şöyle ki : Bir defa 
maddi hatalarla dolu, diyor ki «Bu broşür, 
parti ve seçim propagandası için bastırılmıştır 
ve 1957 seçimlerinden evvel dağıtılmıştır.» Ko
misyon da aynen buna iltihak ediyor. Halbu
ki Meclis Başkanlığında fotokopileri mevcut 
belgeler ve broşürler 1957 seçimlerinden evvel 
tabettirilip tevzie hazır olduğu halde dağıttı-
rılmamıştır. Ancak seçimlerden sonra dağıttı-
rılmıştır. Hattâ, seçimlerden de iki ay sonra 
buna teşebbüs edilmiştir. («Seçimler öne alın
mıştı» sesleri) 

MAHMUT RIZA BERTAN (Devamla) — 
Efendim, aslolan yani Meclis soruşturması 
açılması istenen husus, paranın sarf edilmiş ol
ması değil, bu broşürlerin bastırılmış olması 
da değildir. Her kurum 'kendi camiasını, hat
tâ bütün Türk Milletini aydınlatmak için bir 
roşür bastırabilir. Asıl mesele, bu broşürlerin 
pavti propagandası için veya seçimlere tesir 
maksadiyle bastırıldığı yolundaki isnatlardır. 
Efendim yüksek dikkatlerinizi bu hususa çe
kerim; bir defa 1956 yılında bir vazife veril
miş bir ressama. 1954 de seçimler yapılıyor, 
1956 yılında ressama vazife veriliyor ve 1957 
yılında seçimlerin öne alınmasına karar verme
den, ortada hiçbir hukuki mevzu yokken bu iş 
başlıyor; ondan sonra seçimlerin yapılmasına 
karar veriliyor. Bu şekilde iş devam ediyor, bi-
lâhara broşürler dağıtılıyor ve iki partide da
ğıtılıyor. 
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I C. H. P. DEN BlR MİLLETVEKİLİ — Yük

sek Seçim Kurulu neye karar veriyor? 
MAHMUT RIZA BERTAN (Devamla) — 

Bu hususta Yüksek Seçim Kurulunun bir kara
rı yok; bunu komisyondan sorarak öğrenebilir
siniz. Benim bildiğim böyle bir karar yok. 

Sonra, asıl maruzatım, burda tarih hatala
rı var. Şunu da arz edeyim ki, 2 No. lu Beş Ki
şilik Komisyon, gayet âdil bir şekilde mütalâası
nı beyan etmektedir. Diyor ki : «Görevini kötüye 
kullanmak vasfında bir suç olarak kabulünün 
mümkün bulunduğu...» Fakat, ortada böyle bir 
§ey yok. İsterseniz böyle kabul edebilirsiniz. 

Bu raporu hakikaten dikkatle okur, savunma 
üzerinde teemmül eder ve maruzatımı dikkate alır
sanız bu konuda Meclis soruşturması açılmasına 
mahal olmadığını görürsünüz. 

Her hükümet, programına aldığı hususlarda 
meselâ, işçilere vadettiği şeylerin hangileri ya
pılmış, hangileri yapılmamış diye broşür çıkarı
labilir. Bu kurum da bu şekilde broşür yayabi
lir. Fakat, burada hiçbir surette soruşturma açıl
masını icabettirecek bir husus yoktur. İsterlerse 
komisyon buyursunlar, bunun aksini iddia etsin
ler. Yeniden söz alarak huzurunuza geleceğimi 

I arz ederim, saygılarımla. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Kayseri Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MEHMET GÖKER (Kayseri Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşımızın bah
settikleri gibi, dosyada mevcut broşürler, 1957 

I seçimlerinden sonra dağıtılmış değildir. Şimdi 
okuyacağım listedeki broşürler, 1957 seçimlerine 
takaddüm eden onuncu ayın onbirinci günü da
ğıtılmaya başlanmıştır. Bu listede, aynen bakan 
yerine atılan imza ile, eki olan listeyi okuyorum 
efendim. 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 3 . 11 . 1960 

işçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 918 - 1 - 58/8730 

Gizli ve zata mahsus 

Yüksek Soruşturma Kurulu 
12 nci Soruşturma K. Başkanlığına 

28 . 10 . 1960 tarih ve dosya 158 sayılı yazı-
I lan K : 
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1957 senesinde Çalışma Vekilinin emri üzeri

ne işçi Sigortaları Kurumunca (işçiye sağlanan 
faydalar) isimli broşürden 99 577 aded, ilişik 
olarak sunulan listede gösterildiği üzere bastı
rılmış ve ayni tarihlerde 48 750 adedi tevzi edil
miştir. 

Ancak mütebaki kısmı olan 50 827 adedinin 
de 14 . 5 . 1958 - 10 . 6 . 1958 tarihleri arasında 
tevzi edildiğine malûmat husulünü saygılarımla 
arz ederim. 

Çalışma Bakanı Y. 

İşçiye sağlanan faydalar isimli kitabın tesellüm 
tarihlerini gösterir listedir 

Aded Tarih 

3 550 
11 000 
2 000 
5 250 
"6 250 
4 600 
3 500 
1 350 
1 500 
5 000 
3 500 
4 000 
4 250 
2 500 
6 000 
5 750 
6 500 
6 434 
6 500 
6 000 
4 143 

11 
12 
12 
14 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
22 
22 
23 
26 
2 
2 
18 
20 
21 
26 
26 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 

99 572 

Arkadaşımın bahsettiği gibi değildir, hâdise 
Burada resmî vesaik vardır. Ehlivukuf raporu 
tanzim edilmiştir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT EIZA BERTAN (istanbul Millet

vekili) — Efendim; Yüksek Başkanlıkta da mev-
cudolan ilgili resmî dairenin belgedeki tarihi şu
dur, her halde : 21 . 11 . 1957 tarihidir ve ilk 
dağıtma 48 750 adeddir. Aynı tarihte küçük yer
lere de gönderilmiştir. Levazım Müdürlüğüne 

16 3.7.1962 O : 1 
14 . 5 . 1958 tarihinde 50 777 aded verilmiştir. 
(C. H. P. sıralarından, «ne zaman» sesleri) Se
çimlerden sonra. (C. H. P. sıralarından «1957 se
çimleri ne vakit oldu?» sesleri) 1957 seçimleri 
Ekim ayında yapıldı. İlk tevzi 20 Kasımdadır. 
21 . 11 . 1957. («Komisyon bunu nereden çıkar
mış?» sesi) Ben arz edeyim efendim, komisyona 
bir şey dediğim yok. Siz tabiatiyle komisyona 
ittıba edersiniz. Ben de bildiğimi söylerim. Yük
sek Başkanlıkta da vardır, her halde ellerinde 
resmî belgeler vardır. (C. H. P. sıralarından 
«sizde vesikalar var mı?» sesi) Bende de var, 
Başkanlıkta da vardır. î lk tevzi 21 Kasım 1957 
dir. İkincisi de 14 Mayıs 1958 dir. Yani aslolan 
bu işe 1956 yılında başlanmış olmasıdır. 1954 se
çimlerinden iki yıl sonra, henüz ortada bir se
çim mevzuubahis değilken hazırlığa başlanılmış
tır Fiilen tab'a başlandığı zaman seçimlerin ye
nilenmesi dahi ortada yok. Ondan sonra devam 
ediliyor, seçimlerin yenilenmesinden evvel dağı
tılmıyor, seçimden sonra dağıtılıyor. 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var 
mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER 
(Kayseri Milletvekili) —• Takdir Yüksek Heye
tindir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Başka söz 
istiyen olmadığına göre komisyon raporunu rey
lerinize sunuyorum. Komisyon raporunu kabul 
edenler... Etmiyenler... Efendim, anlaşılamadı, 
ayağa kalkmak suretiyle sayacağız. 

Komisyon raporunu kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar.... 

HASAN ERDOĞAN (Kars Milletvekili) — 
İşte beyannameyi dağıtanlar da bunlardır. 

BxVŞKAN — Kabul etmiy enler... Komisyon 
raporu kabul edilmiştir. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Kaça kaç oyla kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu işi tetkik için 
ayrı bir soruşturma komisyonu mu kuralım, yok
sa Samet Ağaoğlu hakkında kurulan Komisyo
na bu işin tetkikini de verelim mi ? Bu hususta 
bir teklif var mı? («Var var» sesleri) Bir önerge 
var. önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkın

da soruşturma yapılması için seçilmiş bulunan 
on kişilik komisyonun, bu birleşimde soruştur-
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ma yapılmasına karar verilen işleri de tahkik 
etmesini saygıyla arz ederiz. 

Yozgat Milletvekili Sakarya Milletvekili 
Veli Uyar Yusuf Ulusoy 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen olmadığına göre önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bâzı arkadaşlar soruşturma açıl
masına dair oylamanın neticesini soruyorlar. 
Bu oylamada 114 rey, Soruşturma açılması ile 
komisyon rppıorunun ka!bulüne dairdir. 86 rey 
ise reddine dairdir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
O (halde ekseriyet yoktur. 

BAŞKAN (Devamla) — Müstenkifler de 
vardır. Ayrıca Meclis teamülü de vardır. Karar 
da alınmış bulunmaktadır efendim. 

Şimdi arkadaşlar, ikinci komisyon için se
çimlere geçiyoruz. Evvelâ Tasnif Heyetini se
çelim. 

YUSUF ULUSOY (Sakarya Milletvekili) — 
Aynı Tasnif Heyeti yapsın efendim. 

BAŞKAN — Aynı Tasnif Heyetine verelim 
mi efendim ? - ' • 

NURETTİN ÖZDEMlR (Gümüşane Milet-
vekili) — Hayır efendim, bu karar için Mecli
sin salâhiyeti yoktur. Hem kur'ayı siz yapıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Efendim gayet tabii Meclis 
namına kur 'ayı Riyaset çekiyor. Fakat salâlhi-
yet Meclisindir. 

Meclisin kararı ile seçilmiş bir Tasriif He
yetine diğer seçimlerin tasnifleri de verilebilir. 
Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Aynı Tas
nif Heyetine bu seçimin de tasnifinin verilme
sini kabul edenler... Etmiy eni er... Kabul edil
miştir. 

Şilindi hangi daireî intihab'iyeden başlıyaca-
ğımıza dair tesbiti yapıyoruz... Ankara'dan 
başlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; seçime girmeden 
evvel seçimi yapılmış olan bir komisyonun va
zife müddeti için kararınızı almamız lâzımdır. 
Birinci komisyona da îkinci Komisyona da 3 
aylık vazife müddeti verilmesini kalbul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. Bu komisyonun 
icabında Ankara dışında da vazife görebilme-
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sini kabul edenler... Etmiy enler... Ka*bul edil
miştir. 

Şimdi, seçime başlamadan evvel Grup Baş
kanlarının vermiş oldukları 5 senatör ve 5 mil
letvekilinin isimlerini okutuyorum. Lütfen not 
alınız. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda isimleri yazılı senatör ve milletve-

kilerinin Ta'hki'kat Komisyonuna namzetlikleri
ni teklif ederiz. 

Bursa Miletvekili Hatay Milletvekili 
Dr. îbraihim öktem Sekip İnal 

Şevket Asbuzoğlu 
Fehmi Alpaslan 
Lâtif Aküzüm 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Ramazan Demirsoy 
Rasim Hancıoğlu 
Ahmet Çekemoğlu 
Kemal Kaya 
Ali Rıza Polat 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

Milletvekili 
Senatör 
Milletvekili 
Senatör 
Milletvekili 
Senatör 
Senatör 
Milletvekili 
Milletvekili 
Senatör 

(C.H.P.) 
(C.H.P.) 
(A. P.) 
(A. P.) 
(C.K.M.P.) 
(C.K.M.P.) 
(A. P.) 
(Y.T.P.) 
(C.K.M.P.) 
(C.K.M.P.) 

BAŞKAN — Şimdi teşkiline karar verdiğiniz 
îkinci Komisyona, aldığınız kararla 3 ncü ya
ni, Mümtaz Tarnan hakkındaki işi de tevdi edi
yoruz. 

Bu komisyonun, Samet Ağaoğlu hakkında 
olduğu gibi, üç ay zarfında hu işi intaçetmesî 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İcabında Ankara dışında da vazife görme
leri hususunu oyunuza sunuyorum. Kahul bu
yuranlar... Kabul e'tmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Yaz'dınız mı efendim? («Yazdık» sesleri) 
oylamaya başlıyoruz, efendim. 
(Ankara seçim çevresinden itibaren oylar 

toplantı.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, reyini kullanmıyan 
var mı?.. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Tasnif Heyeti vazifesini yapmcıya 'kadar 
gündeme devam ediyoruz. 

i. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu ile bu rapor hakkında 
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Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu'nun yazılı 
müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 12 ve 12 ye ek) (1) 

(Rapor ve Esat Budakoğlu'nun müdafaası 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen var mı?.. Olmadığına göre komisyon rapo
runu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 27 Mayıs 1960 inkılabı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu ile bu rapor hakkında 
Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı'nın yazılı mü
dafaası. (3/1) (S. Sayısı : 13 ve 13 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 30 . 3 . 1962, 22 . 5 . 1962] (2) 

(Rapor ve Sıtkı Yırcalı'nın müdafaası 
okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
'mı?.. Söz istiyen olmadığına göre raporu oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

Şimdi, komisyon 'seçimi hakkında Tasnif 
Heyetinden gelen raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sabık ve sakıt Balkanlardan Celâl Yardım

cı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ve es
ki Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile suç orta
ğı memurlar hakkmda'ki dosyaları incelemek 
üzere teşkili kararlaştırılan Soruşturma Ko
misyonu için yapılan seçime (249) üye katılmış 
ve neticede aşağıda isimleri yazılı olan üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Yakup Yakut Nureddin özdemir 
Üye 

Mehmet Geçioğlu 

Recai tskenderoğlu 2Î6 
İsmail Gence 206 

(1) S. Sayısı 12 ve l£ ye ek basmayazılar tu
tanağın sonundadır. 

(2) .S. Sayısı 13 ve 13 e ek basmayazılar fu-
fan&ğm sonundadır. 
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Halil özmen 
Mithat Çavdaroğlu 
M. Ali Arıkan 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Cihat Bilgehan 
Baki Güzey 
Âmil Artus 
Ali Rıza Ulusman 
Nüvit Yetkin 
Nusret Tuna 
Refik Ulusoy 
îhsan Köknel 
Sırrı Hocaoğlu 
Boş 

201 
229 
206 
26 
1 
1 

208 
204 
202 
208 
229 

4 
1 
2 

BAŞKAN — Tfcırıriye Büyük Millet Meclisi
nin tam üye adedi 187 si Senato üyesi, 450 si 
Büyük Millet Meclisi üyesi olmak üzere 637 dir. 
Müzakereye başlıyabilmek için, tam üye adedi
nin salt çoğunluğu olan 319 üyenin bulunması 
lâzımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Umumi 
Heyeti açıldığı zaman salt çoğunluk için gere
ken üye adedi mevcut idi. Tasnif neticesine gö
re seçime iştirak eden arkadaşların adedi, mü-
rettep adedimizin salt çoğunluğunu bulmamak
tadır. Bu hale göre seçimin yenilenip yenilen
memesi hususunu Riyaset Divanınız tetkik et
miştir. Anayasanın 86 ncı maddesi toplantı ve 
karar yeter sayısı hakkında şöyle demektedir : 
«Her Meclis, üye tam sayısının salt çoğunlu
ğuyla toplanır ve Anayasada başkaca hüküm 
yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla 
karar verir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
toplantı yeter sayısı, her iki Meclis üye tam sa
yısı toplamının salt çoğunluğudur.» 

Soruşturma Kurulunda komisyonlara seçile
cek üyelerin seçim nisabı hakkında Anayasa
mızda ayrıca bir istisnai hüküm yoktur. Mec
lis Reislerinin ve Reisvekillerinin Anayasa Mah
kemesi Kanununda olduğu gibi 2/3 ekseriyeti 
arama vaziyeti yoktur. Seçime iştirak eden ar
kadaşların seçimde rey kullanma mecburiyetine 
dair de İçtüzükte ayrıca bir hüküm mevcut de
ğildir. Bu hale göre Riyaset Divanınızın görü
şü şudur : 

Meclisin açıldığı anda salt çoğunluğun mev-
cudolmasma ve Anayasamız ayrıca bir usul em-
retmemiş bulunmsına göre ve yine İçtüzük hü
kümlerine göre, seçimlerde üye arkadaşların rey 
kullanma vaziyetinde, kanunlarda olduğu gibi, 
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kabul, ret ve müstenkif şekli mevcudolmayıp, | 
istinkâf vaziyetinde bulunan arkadaşların rey
lerini kullanmaması mümkün olabileceğine göre, 
bu seçim neticesinin kabul edilmesi uygun ola
cağı mütalâasındadır. Ancak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, bu bakımdan yeni bir teamül ı 
tesis edileceği için, bu hususu, evvelemirde 
Yüksek Heyetinizin takdirine arz etmeye karar 
verdik. Bu hususta söz almak istiyen arkadaş 
varsa kendilerine söz vereyim. Çünkü, bu hu
sus Millet Meclisi ve Senato için bir teamül te
sis edecektir. Kanunların, maddelerin kabulün
de, açık oya müracaat edilmediği zaman şimdi
ye kadar olan teamül, açılış esnasında nisap mev-
cudolduğu takdirde maddelerin kabulünde ayrı
ca nisap aranmamaktadır. Kanun maddelerinin 
kabulüne el kaldıran arkadaşlar adedinin, reddi 
için el kaldıran arkadaşlar adedinden fazla ol
ması ile iktifa edilmektedir. Riyaset Divanınız 
Anayasa hükümlerine bağlı kalarak seçimler için 
ne Anayasada istisnai bir hüküm ve ne de İçtü
zükte bir kayıt bulunmamasına ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi açıldığı zaman nisap mev-
cudolduğuna göre oylama esnasında bâzı arka
daşlar- müstenkif kalmayı arzu etmişler ve oy
lamaya iştirak etmemişler şeklinde kabul edile- | 
rek neticede, Anayasa hükümlerine göre salt 
çoğunluk 319 dur, bunun nısfından bir fazlası 
ile karar alınacağına göre, 160 rey kullanıldığı 
takdirde muamelenin tamam olacağı kabul edile
bilir. Çok"nazik bir meseledir, bundan sonrası 
için bir teamül tesis edilecektir. Riyaset Diva
nı vaziyeti bu şekilde açıklıyarak Yüksek Mec
lisin ıttılaına arz ediyor. Bu hususta aksi müta
lâada bulunan arkadaşlar varsa kendilerine söz 
vereceğim. Yoksa şimdi arz ettiğim şekilde 200 
den fazla kimse oylamaya katıldığına göre, 160 
maniası aşıldığı için, oylama neticesini mute
ber addedeceğim. Bu hususta söz istiyen var mı 
efendim? 

ZİYA UĞUR (Bursa Milletvekili) — Riya
set Divanının bu teklifinin müzakeresini ekse
riyet olduğu bir zamana bıraksak daha iyi olur. 

BAŞKAN — Aksi bir görüşünüz var mı 
efendim? Ekseriyetin olduğu bir zamanda bu 
hususta karar verelim» diyorsunuz. Eğer bu 
fikrinizde ısrar buyuruyorsanız bunu da reyleri- | 
nizlo halledeceğiz. Arkadaşımız' diyor ki, «Bu 
hususta halen bir karar vermiyelim, Türkiye Bü- j 
yük Millet Meclisi toplantısının ekseriyeti bulun- I 
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duğu bir zamana bırakalım.» Biz, bugün, ekseri
yet halinde bulunduğumuzu farzediyoruj. Çün
kü, açılışta ekseriyet mevcut idi, koridorlarda, 
ve saire yerlerde bulunan arkadaşlarımızı mev
cut kabul ediyoruz. İsterseniz, ekseriyetimizin 
olup olmadığını araştıralım. («Lüzum yok» ses
leri) 

Arkadaşımızın bu teklifini reyinizle hallede
lim. Arkadaşımız diyor ki, «Şimdi karar aimı-
yalım, başka bir toplantıda ekseriyet olduğu bir 
zamanda halledelim.» 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda mı söz istiyorsu
nuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili)- — 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın ve İçtü
züğümüzün hükümlerini birlikte mütalâa ettiği
miz zaman durum şu olsa gerek : Her hangi bir 
teşriî heyetin üye tamsayısının salt çoğunluğu 
varsa müzakere açılır. Çünkü, bu, toplantı nisa
bıdır ve Anayasanın hükmü icabıdır. Müzakere
lerin devamı sırasında eğer Riyaset Divanı ekse
riyetin olmadığı kanaatine varırsa, her an yok
lama yapabilir. Bu, Riyaset Divanının takdiri
ne vabeste olan bir husustur. Diğer bir imkân. 
daha vardır : O da beş üye arkadaş ayağa-kal*, 
karak, yahut da Riyasete yazı ile müraeaat ede-r 

rek ekseriyetin olmadığını bildirirlerse o takdir-, 
de Riyaset yoklama yapmaya mecburdur. Şu 
halde Riyaset takdirini kullanmadığı vakit, beş 
üye birlikte ayağa kalkmak suretiyle veyahut 
beş üyenin imzaladığı bir takrirle yoklama ya
pılmasını istemezlerse, o zaman müzakere, usu
lüne uygun olarak devam eder ve o sırada alman: 
kararlar, Meclis Umumi Heyetinin muteber ka
rarlarıdır. Bu böyle olduğuna göre, biraz önce 
muhterem Riyaset Divanının, kendi üyeleri ara
sında müzakere edildikten sonra Yüksek Heye
tinize sunmuş olduğu karar, Anayasaya ve İçtü
zük hükümlerine, tamamen uygundur. 319 kişi
lik toplantı nisabımız var; 319 kişinin de beherna-
hal, • şuracDan geçip, rey atması için, üyelere 
mecburiyet yükliyen bir hüküm ne Anayasada, 
no de İçtüzükte mevcuttur. İstiyen reye'iştirak 
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eder, istiyen iştirak etmez. Bu arada, Riyaset 
Divanı takdir edip yoklama yaptırmaya lüzum 
görmemiş; beş arkadaş da ne yazılı olarak, ne de 
ayağa kalkmak suretiyle nisap olmadığı hakkın
da Başkanlığa bir müraeaattey bulunmamış. Şu 
haldo, bakacağımız şey karar nisabıdır. Karar 
nisabı, hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlası., 
Hazır bulunan üye. sayısı 319 un (her ne ise bel
ki bugün fazladır) yarısından bir fa.;la ise, bu 
takdirde alınan karar, muteber bir karardır. 
Bcnlleniz, esasen İçtüzük vş Anayasanın sarili 
hükümlerine tamamen uygun bir sunuş yapıldı
ğı zaman, bunun ayrıca Yüksek Heyetin reyine 
sunulmasına lüzum görmüyorum. Çünkü bu ka
rar, gerek Anayasada, gerek İçtüzükte Riyase
tin müzakereleri idare etmek hususunda kendi
sine hâs takdir hakkına taallûk eden bir mesele
dir. Eğer Riyaset Divanının verdiği kararlara 
say m üyelerden biri itiraz etmek istiyorsa, bu 
itiraz hakkı daima vardır. Bu hususta Meclisi
mizdeki teamül şudur. Bu itiraz zaptı sabık hak
kında konuşularak yapılır. Bu takdirde, Genel 
Kurulca lüzum görülürse müzakere açılır ve me
sele Yüksek Heyetin tasvibine arz edilir. Benim 
maruzatım bundan ibarettir. Bu mesele hakkında 
reye müracaate dahi lüzum yoktur. (Bir kısım 
sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Riya
set Divanınız yeni Anayasa hükümleri muvace
hesinde, Anayasanın emirlerini, en ufak şekilde 
de olsa ihlâl etmemek, ona aykırı bir tutumda 
bulunmamak mülâhazasiyle bunu enine boyuna 
düşündü. Yüksek Heyetinize görüşünü arza lü
zum hissetti. Bu bakımdan Riyaset Divani ka
rarının ne olduğunu öğrenmiş bulunuyorsunuz. 
Riyaset Divanı, teamülde eşi geçmemiş bir mua
melede Yüksek Heyetinize müracaat etmekle 
Yüksek Heyete karşı saygısını ve kanunlarımı
za uygun harekette titizlik göstermiş bulunu
yor. Binaenalehy bu hareket zannediyorum ki, 
muaheze mevzu olmamak lâzımdır. Çünkü yep
yeni bir Anayasa sistemi ve Meclis sistemine 
girdik. Bu yeni sisteme uygun olarak hazırlan
makta olan İçtüzüklerimiz henüz Meclislerden 
çıkarılamamıştır. Eski Meclis İçtüzüğüne göre 
çalışıyoruz. Binaenaleyh, Başkanlık Divanının 
tutumunda, bana öyle geliyor ki, bir aykırılık 
yoktur. Sadece Yüksek Heyete saygısından ileri 
gelmektedir. Başkanlık Divanının bu tutumu, 
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yanlış bir adım atmamak endişesindedir. (Bravo» 

, sesleri) 
i Arkadaşlar, şimdi tezahür eden görüşüre göre, 
J ekfierivel"in görüşünün Riyasetin g'irüşıine uy-
; gun .olduğu anlaşılmaktadır. Böyle olunca, bura

da eğer «nisap yoktur» denirse, buna iştirak eder-
• seniz,.bunun hallini önümüzdeki bir Büyük Millet 
' Meclisi toplantısında yapacağız. Ama biz bugün 

bu kadar çalışmamıza rağmen, gündemimizde 
' ancak 5 ve G madde halledebildik. Bugün gün

deme girmiş olan maddeler dışında, diğer bir 
| madde gelecek birleşimde önünüze gelecektir ve 
İ Türkiye Büyük Millet Meclisinin yakın bir za-
! manda tatile girmek ihtimali de vardır. O itibar-
| la arkadaşlar, açılış nisabına göre ve Meclisin 
I şimdiye kadar olan teamülüne göre karar al-
I mak vaziyetinin esas olarak kabul edilmesi du-
I rumu da nazarı dikkate alınırsa ve Riyasetin bu 
: görüşüne aykırı görüşte bir arkadaş da yoksa, 

müsaade ederseniz yapılmış olan seçimleri mıı-
'-, teber addedelim. Tamam mı efendim? (Tamam 

sesleri) 
ı O halde gündemimizin birinci kısmındaki 
i 2 - 3 - 4 numaralarında yazılı işleri tetkik etmek 

üzere kurulmuş olan Birinci Soruşturma Kuru-
; lu, şimdi isimlerini okuduğumuz arkadaşlar ta-
i rafından teşkil edilmiştir. Bu muamele tamam-
| dır. 
| Simdi İkinci Soruşturma Kurulu için yapılan 

seçim neticelerini arz ediyorum : 

i Yüksek Başkanlığa 
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkın

da tahkikat yapmak üzere teşkili kararlaştırılan 
Soruşturma Komisyonu için yapılan seçime 
(187) üye katılmış ve aşağıda adları yazılı olati 

I üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 
| Arz olunur. 
İ üye Üye 
| Yakup Ya.kut Nureddln özdomir 
| Üye ^ 
j Mehmet Geçioğlu 

Şevket Asbuzoğlu 
Fehmi Alpaslan 
Lâtif Aküzüm 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Rasim Ilancıoğlu 
Ahmet Çekemoğlu 
Kemal Kaya 
Ali Rıza Polat 

159 
158 
16G 
1G4 
154 
162 
167 
155 

— 188 — 



T. B. M. M. B : 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 157 
Ramazan Demirsoy 160 
Boş pusla 2 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar,' bu ikinci ko
misyon için, demin de arz ettiğim esasa göre, iş
tirak 187 olduğuna ve bizim asgari nisabımız da 
319 olduğuna göre, bunun yarısı olan 160 in üs
tünde oy almış olan arkadaşlar seçilmiş olacak, 
160 dan aşağı oy almış olan arkadaşlar için yeni 
bir seçim yapılması ciheti de düşünülebilecek
tir. 

Yalnız, bu arada müstenkif de mevcudoldu-
ğu nazarı dikkate alınarak, aleyhte rey vermiş 
olan üye de bulunmadığına göre (ki, yalnız iki 
boş pusla çıkmıştır), bu hususta biz Riyaset Di
vanı olarak şimdi arz ettiğim mülâhazalarla 160 
reyden aşağı rey almış olanların seçiminin yeni
lenmesi, 160 ve üzerinde oy alanların seçiminin 
tamam olduğu mütalâasmdayız. Bu hususta bir 
başka görüşte bulunan arkadaş varsa onu da 
dinliydim. Yoksa seçilmiş olan arkadaşlar dı
şında diğer arkadaşlar için seçimi yeni baştan 
yapalım. Bu ya bugün - ki, zannediyorum her se
çim yapıldıkça oya iştirak eden arkadaşların 
adedi eksildiğine göre yeni bir seçime gidildiği 
takdirde bu 187 iştiraki de bulamıyacağımız an
laşılıyor - yahutta önümüzdeki toplantıda yapı
labilir. 

COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili). — 
Anayasanın 85 nci maddesi icaplarına uygun şe
kilde komisyon seçimlerinin sonuçlanması kay-
diyle tehir edilebilir, efendim. 

BAŞKAN —• Anlıyamadım, 160 dan fazla 
oy alanları da yeniden mi seçelim? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlarım, her komisyon gibi 
bu komisyon da Anayasanın 85 nci maddesinin 
icaplarına göre siyasi parti grupları tarafından 
kendi kuvvetleri oranında gösterilen adaylar
dan teşekkül etmek zorundadır. Yalnız Anaya
sanın 85 nci hükmü muvacehesinde, seçimleri 
gizli oyla yapmakla beraber, seçim sonucu 
olarak çıkacak neticenin komisyon üyeleriıua 
siyasi partilerin kuvvetleri oranında taksimi 
esasına uygun olması lâzımdır. Bu durumda, 
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j komisyon üyelerinin bir kısmı seçilmiş olup 

diğer kısmının seçilmemiş olması halinde, şayet 
yeniden seçilmiyen adaylar için tekrar seçim 
yapıldığı vakit, bundan çıkacak mâna, belli 
bir siyasi partinin kontenjanından girmesi ica-
beden kimseler seçilemiyeeek yahut seçilmi-
yebilecekse, burada bunu kabul etmeye elbett3 
ki imkân yoktur. Bu kayıt ile, yani han
gi patrinin kontenjanından üye seçmek imkâ
nı hâsıl olmamışsa, bu kontenjandan seçimi tek
rarlamak kaydı ile seçimin tehiri mümkün 
olabilir. Anayasa gereğince bunun böyle halle
dilmesi lâzımdır. (Doğru, doğru sesleri) 

BAŞKAN — Coşkun Kırca arkadaşımızın 
görüşünü anladınız, yani parti gruplarının aday 
olarak göstermiş olduğu 10 arkadaşımızdan 

• hangi partiye mensup âza nisabı doldurmamış-
I sa, yeni adaylar da o partiden gösterilmesi kay-
I diyle seçimler yenilensin demek istiyor. Bu şe-
j kilde hareket gayet tabiîdir. -
! Bu tarzda hareket edilmesini kabul edenler... 
I JEtmiyenleı*... Kabul edilmiştir. 

Demek ki, elimizde mevcut listeye göre se-
| çimleri tamam olan arkadaşlar : Lâtif Aküzüm,, 

166 oy almıştır ve seçimi tamamdır. Hüseyin 
Kalpaklıoğlu 164 oy almıştır, onunki de ta
mamdır. Ahmet Çekemoğlu 162 oy almıştır, 
onunki de tamamdır. Kemal Kaya 167 oy almış
tır, muamelesi tamamdır. Ramazan Demirsoy 
160 oy almıştır, onunki de tamamdır. Şimdi 
155 ile 159 oy alanlar arasında bulunan diğer 
5 arkadaşın seçimi önümüzdeki Cuma günü 
saat 10 da toplanacak olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi birleşiminde yenilenecektir. 

Gündemde yine soruşturma açılması iste
nilen bir madde vardır. Fakat bu maddelerin 
görüşülmesi uzun sürmektedir. Vakit de epey
ce geçmiştir. Müsaade ederseniz Türkiye Bü
yük Millet Meclisi birleşimini Cuma günü saat 
10 da toplanmak üzere kapatacağım. Bu hu-

I susu reylerinize arz ediyorum : Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşimini, 
6 Temmuz Cuma günü saat 10 da toplanmak 

i üzero kapatıyorum. 

! Kapanma saati : 18,40 





Dönem : 1 Q 
Toplantı: 1 T, B. M. M. S. Sayısı : u 

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 (2) 

numaralı S kişilik Komisyon raporu (3/1) 
Not: (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu üe ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 

dizi puslasında 6 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 9.11.1961 

özlük ve Yazı İşleri: 6/2 - 5167 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suç
larına ait tahkikat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) «ski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal <olup olmadığı 'hakkında bir 'karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alman 6.11.1061 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik diz; 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 Katım 1961 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı : 

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

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhii 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargllanmal&rı geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve Sanıkların sorumluluklarını araştırmak, haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek ıSoruşturma 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 Çakanların 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 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bukanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından babsile bu husus
taki tahkikat dosyalan Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere Millî 
Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazdfesizlik karan ile Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiş 
bulunan bahis konusu tahkikat dosyalan bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantı
sını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığımıza dev
redilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Yüksek Soruştüraıa Kurulunca haklarında vazifesizİik karan verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalanna mahal olup olmadığına karar 
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutulma
sı gerekmektedir. 

Bu iltüfbaaia Yüödsek Soruşturana Kuskundan BakaAğıimıııza itnltifaal edtenı 84 dosya dizi pusma
sı uyarınca ve aynca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 

Sahir Kuruüuoğlu 
Aldaılctt Balkanı V. 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 9 ) 
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9.12.1961 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle 
ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala
rının gönderildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9.11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılabı 

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

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

Başbakan 
îsmet înönü r* 

25 . 11 . 1961 

özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
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 înkılâbiyle düşürülen 

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 'hakkındaki 
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22.7 .1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

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

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

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

'5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi 
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 

Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yaz% î§leri : 6/2-5513 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza îş. On. Müdürlüğü 
Sayı: 38922 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 9 ) 
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2 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
2 Numaralı İnceleme Komisyonu 26 . 3 . 1962 

Sıra No. 6 
Mazbata No. 8 

* 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Eski Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu'nun empirme edilmek üzere muvakkaten dış memleketlere 
ihracedilip bilâhara istanbul gümrüğüne getirilen pamuklu mensucatın Sümerbank tarafından sa-
tınalınması için. mezkûr Banka Umum Müdürü ile idare meclisi üyeleri üzerinde nüfuz icra ederek 
bilâlüzum bu malların alınmasını temin etmek suretiyle vazifesini kötüye kullandığı iddiası üze ti
ne yapılan soruşturmaya ait evrak, Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından verilen 26 ."2 . 1961 
tarihli ve 664/716 sayılı görevsizlik kararı üzerine içtüzüğün 170 nci maddesine uyularak kurulan 
komisyonumuza havale edilmesiyle incelendi : 

Olayın mahiyeti : Samet Ağaoğlu'nun evrakı arasından çıkan ve kız kardeşi Süreyya Ağaoğ-
lu'na hitaben yazılan imzasız bir mektupta, Samet Ağaoğlu'nun, Alsat firmasına ait bir milyon 
metre pamuklu tapon kumaşı Sümerbank'a devrettiği sırada bundan elde ettiği meşru kazancın 
ne olduğunun kendisine sorulmasını ve şayet öğrenemezse istanbul'daki toptancı manifaturacı ve 
tüccarlardan öğrenebileceği yazılı olması üzerine Alsat firmasından Sümerbank'm satmaldığı pamuk
lu mensucata (mütedair muamelelerin mahiyeti ve tarzı cereyanı soruşturmaya tâbi tutulmuştur. 

Sümerbank «alım satım müessesesi, Sümerbank camiasına dair işletme ve müesseselerin çalışma 
ve istihsal faaliyetlerinde kullanılacak lüzumlu malzemeyi bir e'lden tedarik etmek ve bu işletme 
ve müesseselerin mamullerini satmak için ancak 1953 yılında pamuklu mensucat piyasasına ferah
lık vermek maksadiyle 20 milyon lira tutarında pamuklu mensucat ithaline K/910 ve 4/1426 sa
yı ile Bakanlar Kurulunca karar verilmiş ve ithal işi ile Sümerbank görevlendirilmiştir. Bu karar 
gereğince, Sümerbank'a bağlı alım satım müessesesi Çekoslovakya, Macaristan ve italya'dan 7 
milyon 482 bin 918 liralık pamuklu mensucat ithal ederek satmıştır, ispanya'ya yapılan sipariş
te ispanya firmasının mukavelenin cezai şartını kabul etmemesi dolayısiyle ispanya'dan pamuklu 
mensucat satmalmmasmdan vazgeçilmiştir. Bunun yerine Macaristan'dan satmalmmasma izin ve
rilmesi Sümerbank Umum Müdürlüğü tarafından «karar verilmesi üzerine, İşletmeler Bakanlığı 
19 . 12 . 1955 tarihli yazı ile, ithalât yapılmasına lüzum (kalmadığından katı zaruret tahassul edin
ceye kadar ithalât yapılmamasını ve bu arada Ma caristan'da ithali düşünülen kretonların alınma
sından vazgeçilmesi Sümerbank Umum Müdürlüğüne bildirilmiş ve bu sebeple hariçten pamuklu 
mensucat ithali için sarfına yetki verilen 20 milyon liranın 12 milyon 500 bin lirası sarf edilme
miştir. 

1957 yılında Sümerbank'a bağlı alım satım müessesesi, Sümerbank Umum Müdürlüğü idare 
Meclisi kararma uyarak 10 milyon 646 bin 440 liraya tekabül eden 3 milyon 553 bin 231 metre mu
vakkat ihraç yoliyle hariçte empirme edilmiş olup gümrüklerde bulunan pamuklu mensucatı satın-
almıştır. Bu mubayaa istanbul'da bulunan Alsat Kolektif Şirketi, Cahit Paga ve Fatma Atakan fir
malarından yapılmıştır ve bu suretle Sümerbank tarafından alman bu mallara 10 milyon 646 bin 
940 lira 96 kuruş ödenmiştir. Esas itibariyle Sümerbankm böyle bir mubayaa yapmasına lüzum ve 
zaruret olmadığı halde, Samet Ağaoğlu'nun bu malların alınması için tesir icra ettiği ve hakiki mak
sadın satıcı firmaların himayesine matuf olduğu iddia olunmaktadır. 

Filhakika, Ticaret Bakanlığınca 1955 senesinde muvakkat ihraç suretiyle yurt dışında empirme 
edilecek olan pamuklu mensucat için her firmaya 500 bin metrelik kontenjan tesbit edildiği halde, 
Şükrü Gürün, Nail Gürün, Rahmi Köseoğlu ve Yusuf Gürün'ün iştirakleri bulunan firmada bu pren
sipten istifade ederek aynı yıl içinde italya ve Ho] ânda'ya empirme edilmek üzere muvakkaten ham 
bez ihracetmişlerdir. Buı firmalar Alsat, Birlik, Anadolu, Gürsat, ihraç, Yusuf Gürün ve Şükrü Gü
rün şirket ve firmalarının bu şirketleri ihraçlarının finansmanını Ziraat Bankası yapmış, Galata ve 
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Beyoğlu şubelerinde teminat mukabili 6,5 milyon liralık kredi açılmıştır. 1956 yılında bu malların 
tamamı gümrüklere getirilmiş ve gümrükten çekilmesi için borçlarının tamamım nakden ve derhal 
ödenmesi gerektiği bildirilmişse de, firmalar nakten tediyeye muktedir olmadıklarından dolayı kısmen 
ödeme ve kısmen de kefalet mukabilinde mallarının gümrükten çekilmesine müsaade istemişlerdir. 
Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü, kredi açan Galata ve Beyoğlu şubelerine «nakden tediye suretiy
le mallarını çekemiyeeeklerine göre kanuni yollara müracaat ederek malların bu yoldan satışı sure
tiyle hesabın tasfiyesd icabettiği» yolunda talimat vermiştir. Ziraat Bankasının hesabın tasfiyesinde 
ısrar etmesi ve bu tarihlerde diğer firmaların piyasaya bol miktarda dışarda empdrme edilmiş mal çı
karmaları ve pamuklu mensucat satışlarında durgunluk husule gelmesi gibi sebepler bahis konusu 
firmaları bu malların doğrudan doğruya gümrükte Sümerbanka satılması için çareler aramaya sevk 
etmiştir. 

Sümerbank Umum Müdürü ile yapılan temaslarda mezkûr banka münhasıran kendi mamullerini 
sattığım bildirerek mubayaa taleplerini reddetmiştir. Bundan sonra Samet Ağaoğlu işe müdahale ede
rek Umum Müdüre sık sık telefon edip bu malların gümrükten mubayaasını emretmişsede Umum Mü
dür Mehmet Akm, statünün müsaidolmadığmı ileri sürmüştür. Bunun üzerine Samet Ağaoğlu Umum 
Müdür Mehmet Akm'a K/910 sayılı Kararname ile verilen 20 milyon liralık ithal yetkisinin kulla
nılmayan kısmıyla bu malların alınmasında ısrar etmiş ve fakat Mehmet Akm sözü geçen karara 
göre dahilî mubayaaya imkân olmadığını, gümrüklerde bulunan malların alınması arzu ediliyorsa bunun 
için yeni bir Kooardinasyon Heyeti kararma ihtiyaç olduğunu yazı ile İşletmeler Vekâletine bildir
miş, İşletmeler Vekâleti de yazıyı Ticaret Vekâletine göndererek mütalâa sormuş, Ticaret Vekâletin
den verilen cevapta pamuklu mensucatın mubayaası uygun olup alâkalıların rızalaniyle cereyan edecek 
bir satmalma muamelesi olduğunda koordinasyon heyetinden karar almaya lüzum olmadığı bildi
rilmiştir. 

Samet Ağaoğlu bu yazıyı Sümerbank Umum Müdürüne göndererek «mubayaa işine hemen teves
sül olunması ve neticeden bilgi verilmesi» ni istemiştir. Sümerbank Umum Müdürlüğü İdare 
Meclisi bu yazı üzerine aynı gün toplanarak mubayaaya karar vermiş ve alım - satım mües
sesesi gümrüklere gelmiş olan bu kabil malların satmalmmasma memur edilmiştir. Alım - satım 
müessesesi ise halen gümrüklere gelmiş olan bu gibi malların sâtınalmacağım ilân etmiştir. İda
re Meclisinin satmalma kararı İstanbul'da bulunan alım - satım müessesesine evvelâ telefonla, 
sonra da yazı ile tebliğ olunmuştur. 

Alım - satım müessesesinin ilânı üzerine 16 firma teklif mektubu vermiştir. Bu teklif 
mektuplarının bir kısmı gümrükten çekilmiş ve bir kısmı da gümrükte bulunan mallara aittir. 
Gümrükte bulunan ve satmalma kararı şümulüne giren malların sahipleri, Cahit Faga 338 871, 
Fatma Atakan 56 240, Alsat Şirketi 2 950 473 metre malın metresi üçer liradan satmalınması
nı teklif etmişlerdir. Gümrüklerden çekilmiş olan malların satmalınmasını teklif eden grup 
13 firma olup ceman 3 297 699 metre malı satmayı teklif etmişlerdir. Bu grup firmalar da 
Alberdiyap ve Ömer Sabuncu metresini 282,22, Fahri Gürani 280 kuruş teklif etmişlerdir. Fahri 
Gürani ve ortağı Mahmut Gürani soruşturmadaki ifadelerinde açık eksiltme yapılmış olsa 
idi 250 kuruştan satmaya razı olacaklarını da beyan etmişlerdir. Ancak müessese verilen ka
rarda «halen gümrükte bulunan» kaydı olduğundan ikinci grupu teşkil eden teklif sahiplerinden 
mubayaa yapmamıştır. 

Alsat Şirketinin gümrüklerde tesbit edilmiş malı 2 950 473 metre iken Sümerbank alım - sa
tım Müessesesi İdare Komitesi adı geçen firmadan 3 282 383 metre pamuklu mensucatın satm
almmasma karar vermiştir. Aradaki farkı teşkil eden 331 905 metre malın daha evvel gümrük
ten çekilmiş ve Sümerbank İdare Meclisi kara^ şümulüne girmiyen mallar olduğu anlaşılmak
tadır. Bundan başka bahis konusu firmaların mallarının metresini üçer liradan teklif edilme
si, Cahit Faga ile Alsat firmasının temsilcilerinin Ankara'ya davet edilerek Sümerbank Umum 
Müdürlüğünde yapılan pazarlık neticesinde bu fiyat üzerinde mutabakat hâsıl olmasından ileri 
geldiği ve teklif edilen fiyatların Sümerbankm muaddil çeşitlerinin fiyatlarına nazaran hayli 
yüksek olduğu Alım - Satım Müessesesi İdare Komitesi kararında yer almıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 9 ) 



Bahis konusu malların mubayaası için tanzim olunan şartnameye emsali şartnamelere derc-
olunan şartlar konmadığı gibi teminat alınmamış ve bu suretle satıcı firmalar hususi bir mu
ameleye tâbi tutulmuştur. Mukavele gereğince malın teslimi için kabul olunan müddetlere Al-
sat Şirketi riayet etmediği halde üç defa müddet uzatılmış, son verilen müddet de geçirildiği 
halde taahhüt ifa edilmediğinden 31.5.1957 tarihinde mukavelenin feshine ve kalan miktann 
alınmamasına karar verilmiştir. Bu karar verildikten sonra Alsat Şirketi, işletmeler Bakanlı
ğına müracaat ederek müddetin geçmesinde kusuru bulunmadığından mukavelenin feshinin 
doğru olmadığını ileri sürmüş ve mazeret olarak da gümrükte malın boya muayenesinin elinde 
olmıyan sebeplerle geciktiğini bildirmiştir. Bunun üzerine Ticaret Vekâletince gerekli incele
meler yapılarak gecikmede firmanın kusuru olmadığını bildirmesi üzerine Sümerbank Alım -
Satım Müessesesi îdare Komitesince malların alınmasına ekseriyetle karar verilmiştir. Kara
ra muhalefet eden Hukuk Müşaviri vâki gecikme dolayısiyle malların ucuzlaması ve müesse
senin zarar etmesi mülâhazasına dayanmıştır. 

Netice : Yukarda izah edildiği' gibi olayın cereyanı tarzı itibariyle Samet Ağaoğlu'nun ve 
ona tebaan diğer ilgililerin cezai veya malî bakımdan sorumlulukları bulunup bulunmadığının 
anlaşılması Meclis soruşturmasına bağlı görülmüş olduğundan Meclis soruşturması yapılması 
lüzumlu mütalâa edilmiştir. 

Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 170 nci maddesine uyularak oybir
liğiyle düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı Sözcü Üye Üye 
Sadık Perinçek Mehmet Oöker Zeki Kumrulu Cahit Yılmaz 

Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü Konya Milletvekili 

Üye 
Fethi Ba§ak 

istanbul 'Senatörü 

(t. B. M. M. (S. Sayısı : § ) 



Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı : 9 a ek 
27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı S kişilik Komisyon raporu hakkında Sanayi eski Bakanı 

Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi. 
dizi puslasında 6 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

18.5.1962 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 No. lı İnceleme Komisyonunun hakkımda Meclis soruştur
ması açılmasını istiyen 26 . 3 .1962 tarih, ve 8 No. lı mazbatasını okudum. 

Peşin olarak söylemek istediğim şudur : 
Bu mesele mahiyet itibariyle daha önce 1 No. lı İnceleme Komisyonunun yine hakkımda 

Meclis soruşturması açılmasını istediği konulardan tamamen başkadır. Burada benim bâzı tacir
leri himaye maksadiyle hareket etmiş olduğum yolunda bir iddia bulunduğu, bu iddia komis-. 
yon tarafından benimsenmeden, yazılmaktadır. Sonra, 2 No. lı İnceleme Komisyonunun kendisi
ne havale edilmiş dosyalar hakkında hüküm verirken hissî baskılardan her zaman uzak kaldı-. 
ğını bu meselelerle ilgili bir insan sıf atiyle görüyorum. Bu iki sebeple bu konuda hakkımda 
soruşturma açılması isteğine tamamen katılıyor ve Yüksek Meclisin kararının böylece tecelli et
mesini temenni ediyorum. < : 

Asıl meseleye gelince, Büyük Meclisin dikkat nazarına şu hususları arz etmekle yetineceğim: 
1. Bahis konusu pamukluların Sümerbank tarafından satmalınacağı gazetelerle resmenr ilân 

edilmiş, böylece şu veya bu tacir için hususi bir muamele yapılmamış, herkese şâmil, • isim$&, 
umumi bir muamele cereyan etmiştir . 

2. Açık eksiltme yapılması veya yapılmaması kararı ve ilân edilen satmalma şartları üze
rinde bir müdahalem olduğu hakkında her hangi bir iddia dosyada yoktur. Mazbatadan anla
şıldığına göre Sümerbank eski Umum Müdürünün hakkımda söylediği, gümrüklerdeki kumaş
ların alınmasını istemiş bulunmamdan ibarettir. Fakat Umum Müdürün böyle bir ifadesine za
ten lüzum yoktu. Zira kumaşların alınması için bankaya imzam ile yazılmış resmî bir tezkere 
de mevcuttur. 

3. Yine mazbatadan öğreniyorum ki Sümerbank benim henüz İşletmeler Vekili olmadığım 
1953 yılında pamuklu mensucat piyasasını ferahlatmak maksadiyle hariçten yirmi milyon lira
lık bu cins mal ithaline girişmiş ve bunu temin için, K/910.ve 4/1426 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı çıkartılmıştır. Yine mazbata, bu karara dayanarak Sümerban'km 1955 yılında yani Ba
kanlığım zamanında da Macaristan'dan pamuklu mensucat ithaline izin verilmesini Bakanlıktan-
talebettiğini yazmaktadır. Bakanın 4.9.1955 tarih ve 24543 sayılı tezkeresinde «Gümrüklere 
gelmiş tacir mallarının satmalmması suretiyle mağazalardaki çeşitlerin artırılacağı» tebarüz 
ettirilmekte ve bu maksatla yeni bir karar istihsali istenmektedir. Bankanın bu talebi Ticaret 
Bakanlığına intikal ettirilmiş ve bu Bakanlığın yeni kararnameye lüzum olmadığı yolundaki 
mütalâası üzerine İşletmeler Bakanlığınca müspst cevap verilmiştir . 



Bundan sonra da banka 17 Kasam İ955 tarih ve 31549 sayılı yazısı ile İşletmeler Bakanlığı
na, evvelki muameleler neticesinde henüz kullanılmamış elli bin dolarlık mubayaa için de teşeb
büse geçildiğini «Keyfiyeti yüksek bilgilerine arz ederim.» cümlesi ile ve sırf bilgi için yazmıştır. 

Görülüyor ki hariçten veya gümrüklere gelmiş mallardan pamuklu ithali fikri bankanın 
daha benim Vekilliğimden çok önce tatbika koyduğu ve devam ettirdiği bir fikirdir ve yine 
görülüyor ki banka kendi satış mağazalarının halkın talebini ikarşılıyabilmesi maksadiyle bu 
çeşit muamelelere kendiliğinden lüzum görmüş ve tarafımdan her hangi bir arzu izhar edilme
den bu yola girmiştir. 

4. Bankanın ellibin dolarlık bu yeni ithalât teşebbüsü üzerine, bir yandan pamuk ziraatimizin 
o yıldaki şartları, bir yandan da pamuklu sanayimizin istihsal elilen pamuğu işlemek hususunda 
vardığı merhaleyi göz önünde tutarak, katî zaruret olmadıkça ithalât yapılmamasını, bu arada da 
ellibin dolarlık malın mubayaasından sarfınazar edilmesini Bankaya yazdım. 

5. İşte Sümerbank tarafından hariçten gümrüklere gelmiş emprimelerin satmalınması işi ana hat
ları itibariyle böyle cereyan etmiş ve bütün muameleler Sümerbankın yetkili organlarının istek ve
ya muvafakatleri ile yürütülmüştür. Bu ithalât ve muamelelerin ana hedefi halk ihtiyacının Sü
merbank mağazaları vasıtasiyle karşılanmasından ibarettir. Bu mağazaların adedi ise her yıl hızla 
artmıştır. IHlihakika 1949 yılında 15 ten ibaret olan mağaza adedi 1954 te 26 ya, 1956 da 97 ye, 1957 
de 113, 1958 de 168 e, 1959 da ise 216 ya çıkmıştır. 

Aklımda kaldığına göre Sümenbank mağaza satışlarında perakendeci kârı ya hiç alınmamakta ve
ya az alınmakta idi. Hariçten gümrüklere gelmiş malların Sümerbank mağazaları vasıtasiyle bir an 
önce piyasaya çıkması, halk ihtiyacının karşılanması bakımından olduğu kadar bu mallar üzerinde 
her çeşit ihtikârı da önliyen Ibir tedbir mahiyetinde idi. 

Bir noktaya tekrar işaret etmek isterim : 
Mazbatadan anlaşılıyor ki, dosyada Sümerbank Umum Müdürünün «bu işi Vekil istiyordu» ifade

sinden başka bana taallûk eden bir delil de yoktur. 
Bu konu hakkında, içinde bulunduğum şartların bahşettiği imkân nisbetinde Yüksek Meclise ve

rebileceğim malûmat ancak bundan ibarettir. Bütün tacirlere ve gümrüklere gelmiş malların her han
gi bir tefrik yapılmadan bütün sahiplerine şâmil, kanun ve usullerine uygun bir kararın şu veya 
bu hususi firmayı himayeye matuf olamıyacağını bir kere daha hatırlatarak savunmamı bitiriyorum. 

En derin saygılarımla. 
Samet Ağaoğlu 

gamet Ağaoğlu: 
Bölge Ceza Evinde 

Kayseri. 

î . B. M. M. ( S. Sayısı : 9a eik) 



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 (2) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/1) 

Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgüi olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 16 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 9.11.1961 

özlük ve Yazı İşleri: 6/2-5167 
Konu : Eski Bakanların görevleriyle ügiü suç
larına ait tahkikat dosyalan 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 
alman 6.11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkereli in 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 maddesin'e tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa buyurulmasını arz ederim. 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. Özdüek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Müdürlüğü Ankara: 6 Kasım 1961 
Sayı : ' 

35445 özel 
Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
kararı verilen düşük bakuılara ait dosyalar Hk. 

, i • • 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Balkanlar 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
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek 

Dönem : 1 
Toplantı: 1 



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

Sözü geçen 169 sayjh 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 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 çliğer 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 edilmiş 
bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantı
sını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden,Bakanlığımıza dev
redilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan 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 tutulma
sı gerekmektedir. 

Bu itibarla Yüksek Sorutturma KuruRundan Bakanlığımıza in'tdkai edem 84 dosya dizi pusl<ar 
sı uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 
Sahir Kurutluoğlu 

' Adaılett Bakara V. 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 10) 
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T. a 

Başbakanlık 
özlük w Yazı 1§UH : 6/2-5513 

9.12.1961 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle 
ilgili- suçlarına ait tahkikat dosyala
rının gönderildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 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 yargıla
malarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından bu kero 
alman 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı olarak sunul
muştur. 

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

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza 1§. Gri. Müdürlüğü 
Sayı: 38922 

25 . 11 . 1961 

özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
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 düşürülen 

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 hakkındaki 
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7 .1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

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

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

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

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını ûavi 
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade Duyurulması arz olunur. 
Sahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 10) 
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2 Numaralı 5 (kişilik komisyon raporu 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 26 . 3 . 1962 

•2 Numaralı İnceleme 
Komisyonu 

Sıra No : 16 
Mazbata No,: 1 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında düzenle
nen dosya Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 4 . 1961 tarihli, Esas 498, Karar 916 sayılı görev
sizlik kararı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş ve içtüzüğün 170 nci madde
sine göre kurulan komisyonumuza havale edilmiş olmakla okunup incelendi : 

Olay : Eski Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu 'nun, ortağı bulunduğu Hurdacılık Anonim Şir
ketine, Çatalağzı Elektrik Santralinde, Devlet Demiryollarının Çatalağzı iş yerinde, Ereğli Kö
mürleri işletmesi Müessesinde bulunan font, bakır, pirinç ve demirleri 1956 ve 1957 yıllarında ucuz fi
yatla sattırmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ihbar olunmuştur. 

Soruşturma sonuçları : 
1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 4 numa

ralı Soruşturma Kurulu Başkanlığına verilen 22 . 11 . 1960 tarihli 94400 - 100/21600 sayılı ce
vapta Maden Hurdacılığı Türk Anonim Şirketinin 1956 yılında kurulduğu, bu tarihten sonra 
mezkûr şirkete işletmenin muhtelif iş yerlerinden hurda demir satılmış ise de Çatalağzı deposunda font, 
bakır, pirinç ve demir satılmadığı; 

2. Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesinden yazılan 15 Kasım 1960 tarihli ve 193 sayılı cevapta 
3 . 5 . 1956 tarihli ve 4/7021 sayılı Kararnameye uyularak her üç ayda bir tesıbit edilen fiyat
lar üzerinde demir, çelik ve font hurdalarının Maden Hardacılığı Türk Anonim Şirketine satıldığı 
bildirilmiş ve bunların satış fiyatları ile tarihleri ve satılan hurdaların miktarı ayrıca beyan 
olunmuştur. 

3. Etibank Genel Müdürlüğünden verilen 1068 sayılı cevapta da, 1958 ve 1959 senelerinde 
Çatalağzı iSantrali tarafından Hurdacılık Anonim Şirketine satılan hurdaların miktarı ile satış 
fiyatları gösterilmekle beraber, Ticaret Vekâleti tarafından hurda madenlerin beynelmilel 
cari fiyatları hakkında gönderilen yazı ve fiyat listesi de eklenmiştir. 

4. Yüksek Soruşturma Kurulunun bu işi tetkik ve tahkike memur ettiği 5 kişilik kurul 
24 . 1 . 1961 tarihli mütalâasında Hurdacılık Türk Anonim Şirketine 1956 dan 1959 yılına kadar 
satılan font, pirinç ve demirlerin normal rayiç fiyatlar üzerinden satıldığı anlaşıldığından Samet 
Ağaoğlu'nun muhakemesinin men'i gerektiği bildirilmiştir. 

5. Ankara'da bulunan Maden Hurdacılık Türk Anonim Şirketinin, Sümerbank, Etibank, 
Devlet Demir Yolları ve Demir Çelik işletmeleri gibi iktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından 
kurulduğu ve bu şirketle hususi şahısların bir alâkası olmadığı komisyonumuzca gerekli merciler
den sorularak öğrenilmiştir. 

Netice : ihbarda adı geçen müesseseler iktisadi Devlet Teşekkülleri olup hurda madenlerinin 
satışında 4/7021 sayılı Kararnamede gösterilen esaslarla bağlı olmalarına ve bu Kararname ge
reğince tesbit edilen fiyatlara göre satış yapmak mecburiyetinde oldukları gibi, dosyadaki ce
vaplardan da Ticaret Vekâletince tesbit olunan fiyatlarla satış yaptıkları anlaşılmasına ve Ma-

T. B. M. M. (S. Sayısı: 10) 



den Hurdacılığı Anonim Şirketi ile şahsi bir ilgisi de bulunmadığı Öğrenilmesine göre, eski Sa
nayi Vekili Samet Ağaoğlu hakkında Meclis soruşturmasına mahal olmadığı mütalâasına varıl
mıştır. . 

Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 170 nci maddesine uyularak oy birli
ğiyle düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı 
8. Perinçek 

Erzincan Milletvekili 

Sözcü 
M. Göker 

Kayseri ^Milletvekili 

Üye 
Z. Kumrulu 
Ordu Senatörü 

üye 
C. Yümae 

Konya Milletvekili 

Üye 
F. Ba$ak 

istanbul Senatörü 

»m<t 

T. B. M. M. ( S. SayiAİ: İO) 





Toplantı: ı T, B. M. M. S. Sayısı : 10 a ek 

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 (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Sanayi eski Bakanı 

Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 16 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

4 . 5 . 1D62 

Kayseri C. Savcılığı eliyle T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ankara 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 26 . 4 . 1962 tarih ve 1973 sayılı yazılan ce
vabıdır : 

T. B. M. Meclisi 2 Numaralı İnceleme Komisyonunun 26 . 3 . 1962 tarih ve 1 numaralı maz
batasını okudum. 

Bahis konusu mesele üzerinde savunmaya lüzum görmediğimi derin saygılarımla arz ederim. 
Samet Ağaoğlu 
Kayseri Bölge Ceza evinde 

Samet Ağaoğlu 





Dönem : 1 I I 
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 (2) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/1) 
Not : (Çalışma eski Bahanı Mümtaz Tarhan Üe ügîli olup Başbakanlık tezkerelerine üişik umumi 

dizi puslasmda 18 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 9.11.1961 

özlük ve Yazı îşleri: 6/2-5167 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suç
larına ait tahkikat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Babanların 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. özdılek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza î§. Müdürlüğü Ankara: 6 Kasım 1961 
Sayı : 

35445 ÖB4Î 

özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
karan verilen düşük bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçlan da dâhil 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmalan geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıklann sorumluluklarını araştırmak, haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkanlan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen sahıslann münhasıran 
raıifeUrinden 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 inkılâbı ile düşürülen mânasını tazammum ettiği cihetle 
bu tarihte düşürülen Kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 nci 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 nci maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 nci maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 nci maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 nci 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 ortaklan 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 edilmiş 
bulunan bahis konusu tahkikat dosyalan bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantı
sını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığımıza dev
redilmiş bulunmaktadır. 

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

Bu itibarla Yüksek Soruşturana Kurulundan Bakanlığıtmıza intikali eden 84 dosya dizil puma
sı uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 
8aMr Kurutluoğlu 
Adalet Bakana V. 

T. B. M. M. (& Sayuı: 11) 
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T. a 

Başbakanlık 
özlük ve Yazı İşleri : 6/3-5513 

9.12.1961 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle 
ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala
rının 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 tnkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargıla
malarına 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 sunul
muştur. 

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

*" Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Bayı: 88922 

26 . 11 . 1961 

özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
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 tnkılâbiyle düşürülen 

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 hakkındaki 
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22. 7 .1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

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

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

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

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi 
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 
Sahir Kurutluöğlu 

Adalet Bakanı 

T. B. M.M* (S. Sayısı: 11) 
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2 Numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
S Numaralı Tahkikat Komisyonu M6 . û , ÎOSM 

Stra No : 18 
Mazbata No 12 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1957 yılında yapılan milletvekilleri seçimi münasebetiyle mensubolduğu Demokrat Parti lehine 
propaganda maksâdiyle «işçiye sağlanan faydalar» adlı bir broşürün basılmasını temin için îşçi v 
Sigortaları Kurumu îdare Kuruluna tesir yaparak sözü geçen broşürün basılmasını sağlamak su
retiyle görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan hakkında Yüksek 
Soruşturma Kurulu tarafından düzenlenen 16.4.1961 tarihli ve 268 esas 938 karar sayılı görevsiz
lik kararma istinaden İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumuza tevdi edil
mekle incelendi : 

Olay : 
1. Mümtaz Tarhan 26.3.1957 tarihli ve 289 sayılı yazı ile vekâlet ve vekâlete bağlı kurum

ların faaliyetiyle son yıllarda çalışanlar lehine saklanan faydaların resim ve fotoğraflarla belirte
cek bir broşür neşrinin uygun görüldüğünü ve broşürün hazırlanması için mütehassıs bir elema
na tevdi edildiğini, halen büyük bir kısmı tamamlanmış olan broşürün ilgililere tevzi edilmek 
üzere 100 000 - 200 000 sayıda tabı için vekâletin ve vekâlete bağlı kurumların yapılacak mas
rafa siaları dâhilinde iştirakleriyle tabı şartnamesi, ilân ve sair hususların bir an evvel yapıl
masını îşçi Sigortaları Umum Müdürlüğünden istemesi üzerine bu yazı Umum Müdürlükçe Yöne
tim Kurulu Başkanlığına havale olunmuş ve Yönetim Kurulunca bu teklifin prensibolarak kabu
lüne ve realize edilmesi için Umum Müdürlüğe yetki verilmesine 4.4.1957 tarihinde karar veril
miş ve Umum Müdürlük tarafından bu broşürün hazırlanması için ressam Rasih Sonat'a 4 000 
lira ücret mukabilinde tevdi olunmuş ve ayrıca broşürün basılması için yapılan ilânlara da 908 
lira ücret ödenmiştir. 

2. îlân üzerine basım için Doğuş ve Yeni Desen matbaaları tarafından müştereken verilen 
mektupla 100 bin aded broşürün, kâğıdı Kuruma aidolmak üzere 159 bin liraya basılacağı bildi
rilmiş ve Merkez Satmalma Komisyonu tarafın da,n verilen 2.8.1957 tarihli 123 «ayılı Kararla 
teklif edilen fiyatla bastırılması uygun görülmüştür. 

3. Broşürün matbaada baskı işinin kontrolü 4 750 lira ücretle ressam Raşit Sonat'a veril
miştir. 

4. Broşür, 99 570 aded basılmış ressam Rasim Sonat'a verilen paralarla birlikte bu iş için 
ceman 180 589 lira 66 kuruş sarf edilmiş ve broşürün bir kısmı 1957 seçimlerinden evvel, bir kıs
mı da seçimden sonra dağıtılmıştır. 

5. Yüksek Soruşturma Kurulunca tâyin olunan 3 kişiden müteşekkil bilirkişi heyeti tarafın
dan verilen raporda broşürün bir vekâlet mesaisini objektif bir şekilde belirtmekten ziyade ikti
dar partisinin propagandası mahiyetinde olduğu ve bilhassa broşürün 1957 seçimleri arifesinde 
'bastırılıp tevzi olunmasının ayrıca seçim propagandası mahiyetini arz ettiğinin aşikâr bulunduğu 
beyan olunmuş ve bu kanaati doğuran sebepler raporda delilli olarak gösterilmiştir. 

Netice : Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, bahis konusu broşür îşçi Sigortalan KuTuırm-
nun veya Çalışma Bakanlığının faaliyetlerini obiektif şekilde belirten bir broşür olmayıp 1957 
yılı Ekim ayında yapılan milletvekili seçiminde Demokrat Parti propagandasında kullanılmak 
maksâdiyle bastınlmış olduğu ve bu mahiyette bulunan bir broşür için îşçi Sigortalarının masraf 

T. B. M. M. (S. Sayın :1i) 
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yapmasının veya bu masrafın yaptınlmasının görevi kötüye kullanmak vasfında bir suç olarak 
kabulünün mümkün bulunduğu ve bu itibarla eski Bakan Mümtaz Târhan ile ona tab'an diğer 
şahıslar hakkında Meclis Soruşturması yapılarak alınacak sonuca göre keyfiyetin tâyin ve takdiri 
gerelktiği mütalâasına varılmıştır. 

Bu mazbata, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uyularak oy birli
ğiyle düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı 
Sadik Perinçek 

Erzincan Milletvekili 

Sözeü 
Mehmet Göker 

Kayseri Milletvekili 

Üye 
Zeki Kumrulu 
Ordu Senatörü 

Üye 
Cahit Yılmaz 

Konya Milletvekili 

Üye 
Fethi Başak 

istanbul Senatörü 

» » - « 

T. B. M. M. (S. Sayısı : U ) 





Dönem : 1 I I ^ *s\* 
Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : I I 6 6 K 

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Çalışma eski Bakam 

Mümtaz Tarhan'ın, yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 18 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
26 . 5 . 1962 

26 . 4 . 1962 tarihli ve 1974 sayılı emirleri cevabıdır. 
Türkiye Büyük Millet MeclM 2 numaralı 5 kişilik Komisyonunca 'hazırlanıp 10 . 5 . 1962 tari

hinde tarafıma tebliğ edilen rapora, İçtüzüğün İTİ nci maddesi gereğince aşağıdaki savunmamı 
arz ediyorum. 

İşçilerimize kanunlarla kabul edilen hakları ve Çalışma Bakanlığı ve teşkilâtı olarak yapılan 
hizmetleri tanıtmak maksadiyle, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından çıkarılan resimli broşürün, 
1957 seçimleri için propaganda sebebiyle bastırıldığı zehabına düşülerek (görevi kötüye kullan
mak) suçundan töhmetlendirilmekteyim. 

Bu telâkki tarzında hukuki ve fiilî Vakıalar bir tarafa, esaslı maddi yanlışlık vardır. 
Her şeyden evvel bu yanlışlığı vesikaya müsteniden belirterek suçsuzluğumu ortaya koymak 

istiyorum; 
1. Gerçi böyle bir broşür, Vekil sıfatiyle izhar ettiğim arzu üzerine İşçi Sigortaları Kurumu 

tarafından kabul edilip bastırılarak dağıtılmıştır. Fakat bu broşürün bastırılmasına başlandığı ta
rih, seçimlerin öne alınması hakkındaki Meclis kararından aylarca ve normal seçim zamanından 
ise birbuçuk sene evvelki tarihtir. Broşürüm dağıtılması tarihi ise, seçimlerden aylarca ve Ihatta 
bîr sene sonraki tarihtir. Bahis konusu broşürün normal seçim zamanından iki sene ve öne alın
ması kararından '6 - 7 ay evvel hazırlanmaya başlanması ve tabı işinin ise - seçimlerden evvel bit
miş olmasına rağmen - dağıtılması işinin seçimlerden sonraya bırakılması, bendenize isnadedilmek 
istenilen suçun, bu kanaate es-as olan, delillerini bertaraf etmekte ve suçsuzluğumu açığa çıkar
maktadır. İşçi Sigortaları Kurumundan resmen aldığım ve fotokopisini bağlı olarak sunduğum 
resmî vesika bunu isbat edecektir. 

2. Bu broşür bir seçim propagandası gayesine matuf değildir. Broşürün çıkarılması fikri, sol
cu cereyanların en müsait intaş zemini olarak telâkki edilen işçi muhitlerinde, bu cereyan ve faa
liyetlerinin tesirsiz bırakacak bir tedbir olacağı mülâhazasına müstenittir. Ayrıca, işçi - iş veren 
münasebetlerinde kanunlarımızın işçiye tanıdığı hakları, bu iki zümrenin ekseriya bilmemesi se
bebiyle, ta'haddüs dden ihtilâf ve sıkıntıları bertaraf ederek bunların yaşama ve çalışmalarında 
bir ahenk ve tesanüt sağlıyacağı fikrine yer veriümek istenilmiştir. 

3. Propaganda; olmıyan şeyi var imiş gibi veya az olan şeyi çok olarak göstermektir. Bro
şürde işçilere kanunlar ne gibi haklar tanımışlarsa ve Bakanlık ve teşkilâtı tarafından onların le
hine ne gibi hizmetler yapılmış ise bunlar aynen broşüre intikal ettirilmiş olup içinde uydurma 
veya mübalâğalı hiçbir malûmat yoktur. 

Her hizmet müessesesinin, yapılan hizmetlerini bu suretle alâkalılara duyurmasını tabiî kar
şılamak icabeder. Bu gibi neşriyata bütün bakanlıklar ve dairelerce dün ve evvelsi gün olduğu. 
gibi bugün de devam edilmektedir. 
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4. Dünyayı kominiSt yapmak istiyen teşkilâtlı çalışmalara >hür dünyanın bulduğu yegâne 

çare; çalışanlar lehine çalıştıranlara tahmil edilen sosyal şarjları artırarak insani gayelerle yeni 
müesseseler kurmak ve sosyal adaleti tesis imkânları arıyarak cemiyet bünyesinde rahatsızlıklar 
tevlidedecek ruhi, içtimai ve iktisadi sebepleri izale etmektir. (Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve Ce
nevre'deki Beynelmilel Çalışma Bürosu mütemadi toplantılar yapmakta ve bu toplantılar neti
cesinde çıkarılan konvansiyonlarla bu maksada hizmet eylemektedirler, 'birçoğuna memleketimizin 
katıldığı bu konvansiyonları ve işçi lehine 'ka/bul edilen hakları bir tarilh kronolojisi içinde işçiye 
tanıtmak da bu faaliyetlerin bir safhasını teşkil eder ve bunun da bir suç telâkkisinden uzak 
olarak mâkul karşılanması icabeyler. 

5. Mevzuun emir ve salâhiyet yönünden tetkiki halinde esasen Çalışma Vekilinin alâkalı te-
şekküllerce tatbiki zaruri olacak şekilde İşçi Sigortalarına emir vermeye de yetkisi mevcut de
ğildir. Filhakika bu kurum 9.7.1946 tarihli ve 4792 ve 5565 sayılı kanunlarla malî ve idari ba
kımdan muhtar ve Özel kişilikte bir Devlet kurumu olarak teşkil edilmiştir. Bu kurumun yönetim 
kuruluna diğer iktisadi Devlet Teşekküllerinden farklı olarak işçi ve iş verenlerin ikişer temsil
cisi, genel kurulca işçiler ve iş verenler tarafından seçilmekte ve yalnız başkan ile iki üyesi Ça
lışma ve bir üyesi de Maliıye Bakanlığı tarafından tâyin edilmektedir. Genel Kurulu ise 12 nci 
maddesine göre; 

a) îş verenler arasından Ticaret ve Sanayiodalarmdan 15 üye, 
b) îşçiler arasından işçilerce seçilen 15 üye, 
c) Çalışma Vekâletinden 4 genel müdür, 
d) Mâliye Vekâletinden Hazine Umum Müdürü, 
e) Başvekâlet Murakabe Heyetinden Ibir zat, 
f) Üniversiteler ve yüksek okullar profesörleri arasından seçilecek profesörlerden kurulmak

ta ve bu heyet her yıl toplanarak icraatı, hesap ve blânçoları ineeliyerek Yönetim Kurulunu i'brâ 
eylemektedir. Yukarda bahis konusu broşür hesapları da bu kanallardan geçmiş ve Yönetim Ku
rulu ibra olunmuştur. Arz ettiğim kanunlar muvacehesinde Çalışma Vekilinin Kurum üzerinde 
murakalbe hakkından başka onlara emir verme, emrini dinletme, yönetim kurulu üyelerini azil veya 
nakletme gibi bir yetkisi yoktur. Böyle olunca Çalışma Vekilinin Kurum üzerinde, kanuni veya mâ
nevi bir tesiri de 'bahis konusu olamaz. Aksine Kurum, kendi kararlarında tam bir muhtariyete sahip
tir. Bakanlığa bağlı teşekküllerin müştereken bir broşür çıkarması hakkındaki kararını da İşçi Si
gortaları Kurumu Yönetim Kurulu tam bir karar istiklâli içinde almıştır. 

6. Konunun hukuk zaviyesinden incelenmesi halinde de yine suçsuz olduğum tefbarüz edecektir. 
Ceza Hukuku Profesörü Sayın Faruk Erem'in kitabından aynen iktibas. ettiğim birkaç cümleyi 

mevzua tam bir tetabuk arz etmesi bakımından aşağıda tesbit ediyorum. 
«Emrin icrası; her Devlet ımemuru meratip silsilesine tâbi değildir. Muhtar görev sahiplerini, hi-

yerarsik rabıta ile merkezdeki en büyük âmire bağlı olanlardan tefrik etmek lâzımdır. Emrin icrası 
suretiyle işlenen suça ceza verilmemesi, ancak bâzı şartlarla mümkündür. Emrin saiâhiyettar merci 
tarafından verilmiş olması ve infazının da vazifeten zaruri bulunması .gerekir. Anayasa ve idare hu
kuku, kayıtsız ve şartsız itaat usulünü de kabul etmemiştir. Ceza Kanununun 49 ncu maddesi, ceza
sız çalışmayı (İnfazı vazifeten zaruri emir) e hasretmektedir» 

Yukarda 5 numaralı fıkrada arz ettiğim kanunlar muvacehesinde velev ki, bir arzu izhar etsem 
dahi bu arzu, (İnfazı vazifeten zaruri ıbir emir) mahiyetinde telâkki edilemez. 

7. Vazifeyi kötüye kullanmak fiilinin tekevvünü için hâdisede cürmi bir kasıt aranmak lâzımdır. 
Cürümler fiil ve netice cihetlerinden mücrim tarafından arzu edilmedikçe tecziye edilemez. Kasıt 
için failde vâki olan ive belli bir hâdiseye tevcih olunan bir zihni faaliyet şarttır. İşçi Sigortaları bu 
neviden broşürler çıkarmaya daima salahiyetlidir. Ve bu gibi broşürler çıkartmasını meneden bir hü
küm de yoktur. Nitekim bugün de bu nevi broşürler çıkarmaktadır. 

(Bahis konusu olan broşürün propaganda mahiyetini taşıması düşüncesi mesuliyetime kaynak itti
haz edilmek istenmesine mukabil ben, bu broşürün hangi maksatla çıkarıldığını işbu müdafaanın baş 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 11 e e!k)i 
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taraflarında arz ettim. Esasen broşürün seçimlerin öne alınması kararından aylarca evvel hazırlığı
na başlanması, benim imzamla işçi Sigortaları Kurumuna ıgönderdiğim 289 sayılı yazı tarihinin 
2 6 . 3 .1957 olmasiyle ve ressama avans verilerek broşür işine başlanma tarihinin 14.12.1956 tarihi 
olduğunun bağlı vesikadaki kayda müstenit malûmat ile sabittir. Broşürün dağıtılmasının ise 1957 
seçimlerinin hitamından sonra yani 21.11.1957 ve 14. ö . 1958 tarihlerinde vukubulduğu keza foto
kopisi merbut vesikadan anlaşılmaktadır. Böylelikle, Türkiye (Büyük Millet Meclisi 2 Numaralı 5 Ki
şilik Komisyonunca hazırlanan raporda (olay) kısmında ve 4 numaralı paragrafın sonunda ya
zılı ( ve broşürün bir kısmı 1957 seçimlerinden evvel, bir kısmı da seçimden sonra dağıtıl
mıştır.) ibaresi, mesnedini kaybetmekle ve bu suretle bana atfedilen propaganda yapmak suçu 
da keza muallâkta kalmaktadır. 

8. Yine bu kararın bana tebliğ edilen matbuanın 4 ncü sayfasının sonlarında ve 5 nci say
fasının ilk ve ikinci satırlarında bana suç izafesi için hâdisenin ne derecelere kadar zorlanmak 
istendiği aşikâr olarak görülmektedir. Matbuanın 4 ncü sayfasının sonunda ( Parti propa
gandasında kullanılmak maksadiyle bastırılmış olduğu ve bu mahiyette bulunan bir broşür 
için işçi Sigortalarının masraf yapmasının veya bu masrafın yaptırılın asının görevi kötüye kul
lanmak vasfında bir suç olarak kabulünün mümkün bulunduğu ilâ) şeklinde bir ibare, suç 
aramak için birtakım istidlaller yapılmak istendiğini açığa çıkarmaktadır. Suç sarih unsur-
lariyle ya mevcut olur veya olmaz. Birtakım tefsirlerle zihinlerde suç yaratılamaz. Eğer tef
sire muhtaç bir husus olursa, tefsirin daima maznun lehine yorumlanması ceza hukukunun de
ğişmez ilmî esasını teşkil eder. 

Netice olarak : 
Fotokopilerini takdim ettiğim vesikaların ve savunduğum hususların tetkiki neticesinde; 
1. Bahis mevzuu olan broşürün seçimlerden çok önce hazırlandığı ve tabettirildiği, halbu

ki hepsinin seçimlerden çok sonraki tarihlerde dağıtıldığı, 

2. Bir propaganda için olmayıp işçiyi uyarmak ve komünist propagandalarını tesirsiz hale 
getirmek maksadına müstenit bulunduğu, 

3. Kuruluşundaki kanuni özellikler bakımından broşür çıkarma kararının, muhtar idareye 
mali,k olan işçi Sigortalan Kurumu Yönetim Kurulunca hiçbir tesir altında kalmmıyarak, 
faydası mezkûr kurulca takdir edildiği için benimsenerek verildiği, 

4. Cürmî bir kasdın asla mevcut bulunmadığı, 

5. Ceza hukukuna göre tefsir yoliyle maznuna ceza verüemiyeeeği, 
Sebepleriyle masumiyetim aşikâr bulunduğu cilhetle hakkımda soruşturma açılmasına ma

tuf bulunan 2 numaralı 5 kişilik Büyük Millet Meclisi Komisyonunun verdiği ka rann kabul 
edilmiyerek hakkımda soruşturma açılmasına lüzum olmadığına karar ittihaz buyurulmasını 
saygılanmla arz ve istirham ederim. 

Mümtaz Tarkan 
Eski Çalışma Bakanı 

Nişantaşı - Topağacı Cad. 
30/5 Şıhar Ap. 

istanbul 

26 . 5 .1962 

imza 
Mümtaz Tarkan 

T. B. M. M. ( S . Sayısı: 11 e dk) 
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Telgraf : îştak Ankara 
Telefon : 25150 

IŞÇÎ SİGORTALARI KURUMU 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

İADELİ - TAAHHÜTLÜ 

Bay Mümtaz Tarhan BİZİM YAZIMIZIN : 
Teşvikiye Topağacı Caddesi No. : 30/5 No. : İşareti : XII - 1232/V. 
istanbul Tarihi : 27 Nisan 1962 

SİZİN YAZINIZIN : Özeti : Broşürler Hk. 
No. : İşareti :86164 

Tarihi : 

18 . 4 . 1962 tarih 80283 kayıt sayılı dilekçenize karşılıktır. 
1. Bahis konusu işçiye sağlanan faydalar adlı borşürtin basıtırılması için Yönetim Kurulunca 

ittihaz edilmiş bulunan kararının tarihi 4 . 4 . 1957 ve numarası XVI/536-19 dur. 
2. Broşürün hazırlanması için Ressam Rasih Sonat'a verilen avanslar aşağıda gösterilmiştir : 
14 .12. 1956 tarih 4335 Ted. 12 .12. 1956 - 503 sayılı muciple 250,00 
24 . 1 . 1957 » 338 » 24 . 1 . 1957 - 34 :» » 500,00 
15 . 3 . 1957 » 1084 » 15 . 3 . 1957 - 145 » » 700,00 
20 . 4 . 1957 » 1654 » 20 . 4 . 1957 - 186 ;» » 500,00 
5 . 6 . 1957 » 2342 » 5 . 6 . 1957 - 236 » » 1 600,00 

12 . 8 . 1957 » 3390 » 10 . 8 . 1957 - 313 » » 450,00 

3. Sözü geçen broşürlerin tevziine dair liste ilişiktir. 
Malûmat husulünü rica ederiz. 4 000,00 

Ek : 

GENEL MÜDÜRLÜK 
Ali İzmir Yunus Işık 

NK. FK. Genel Müdür Mv. Levazım Müdürü 

İşçiye sağlanan faydalar adlı broşürün tevzi listesi 

Sağlık İşleri Başkanlığı 
Çalışma Vekâletine 
İdare Meclisi Bask. 
Hususi Kalem 
Etüt 
Levazım 
Yönetim Kurulu 
Levazım Müdürlüğü 
Emlâk İşleri Md. 

NOT : 

3 
48 750 

10 
10 
10 
10 
2 

50 777 
5 

Aded 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tevzi tarihi 

21.11.1957 

| 

14 : 5 .1958 

Levazım Müdürlüğüne çıkışı yapılan 50 777 aded broşür sendikalara gönderilmiştir. 

T, B. M. M. (S. Sayısı: 11 e ek) 



Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı 12 

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 (2) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/1) 
Not : (Adalet eski Bakam Esat Budakoğlu üe ügüi olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 

dizi puslasmda 22 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri: 6/2 - 5167 
9.11.1961 

Konu •. Eski Bakanların görevleriyle ilgili suç
larına ait tahkikat dosyaları 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 dolay. 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alınan 6 r l l . 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 buyurulmaaını arz ederim. 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdüek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Müdürlüğü 
Sayı : 

$5445 özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
kararı yerilen 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 sorumluluklarını araştırmak, haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken büâhara çıkarılan 160 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan «uçlarından dolayı Yükstk 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 geqeıı 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini nıütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara mıızaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 inkılâbı 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 Kuralca 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 ortaklan 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 edilmiş 
bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantı
sını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığımıza dev
redilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan 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 tutulma
sı gerekmektedir. 

Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kuralundan' Bakantoğuınnza Mtitoal ed'era 84 dosya dizi puısla-
sı uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 
8ahir Kurutluoğiu 
Adalelt. Bafcanı V. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 12) 



T. C. 
Başbakanlık 9.12.1961 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5513 
Konu : Eski Bakanların görevleriyle 
ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala* 
rmın gönderildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına , 

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 gayri olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargıla
malarına 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 bağlı olarak sunul
muştur. 

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

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı: 38922 

25 . 11 . 1961 

Özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
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 İnkılâ'biyle düşürülen 

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 hakkındaki 
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22.7.1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık' eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarttan hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10.1961 tarih ve 525/580 sayılı, 

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

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

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi 
beş aded dosya bağlı olarak, birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulmasr ara olunur. 
Şahir Kurutluöğlu 

Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sa#8i : 1%) 
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2 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
2 Numaralı İnceleme Komisyonu - ' 26 . S . 1962 

Sıra No. : 22 
Mazbata No, : 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu'nun görevini kötüye kullandığına dair yapılan ihbar ve şi
kâyet üzerine Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından düzenlenen soruşturma evrakı, 16 . 4 . 1961 
tarihli ve 577 esas 918 karar sayılı görevsizlik kararma istinaden İçtüzüğün 170 nci maddesi ge
reğince kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle incelendi. 

Şikâyet ve ihbarın özeti : Zeytinburnu Hukuk Hâkimi Mehmet Alaybayoğlu 23 . 6 . 1960 ta
rihli dilekçe ile Millî Birlik Komitesi Başkanlığına müracaat etmiştir. Adı geçen dilekçesinde, Ba
lıkesir Hukuk Hâkimi iken kadro yokluğu yüzünden aylarca terfi beklediğini ve fakat yerinde 
terfi ettirilmiyerek Balıkesir'den partizan maksatlarla uzaklaştırılmak istendiğinden kendisine De
nizli Hukuk Hâkimliğinin teklif olunduğunu, bu teklifi kabul etmediğini, çocuklarının tahsilini 
temin için İstanbul'a nakli hakkındaki müracaatı üzerine Zeytinbumu Asliye Hukuk Hâkimliğine 
terfisiz olarak nakledildiğini, buna mukabil, Esat Budakoğlu'nun Şubat 1958 de kendi adamı olan 
Şinasi Akın'ı ve Eylül 1959 da da Mustafa Saygı'yı Temyiz âzalığma tâyin ettiğini, kendisinin 
Zeytinburnu'na naklinden sonra Balıkesir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ünveren, Hâkim Mehmet 
Barutçu, Hâkim Osman Kaplangı ile Zerrin Akgün'e kadro verip yerlerinde terfi ettirildiğini ileri 
sürmüş ve eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ile onun kanunsuz emirlerini yerine getiren eski 
Müsteşar Kevni Nedimoğlu ve Zatişleri Umum Müdürü Necati Araş adlarında gerekli muamelenin 
yapılmasını istemiştir. 

Soruşturma sonuçları : 
1. Adalet Bakanlığından Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığına gönderilen 30 . 7 . 1960 ta

rihli yazıya ekli Zatişleri Umum Müdürlüğünün 22 . 7 . 1960 tarihli ve 28064 sayılı yazısında, şi
kâyetçiye 23 . 12 . 1958 tarihinde yapılan kadro tevziatında, kadro alma sırası gelmesi üzerine Hâ
kimler Kanununun 59 ncu maddesine tevfikan 19 . 11 . 1958 tarihli ve 48257 sayılı telle 1 250 lira
lık kadro verilmek suretiyle Denizli Hukuk Hâkimliği teklif edilmişse de, 20 . 11 . 1958 tarihli 
telle teklifi kabul etmediğini bildirmesi üzerine sırasını geçirmiş bulunduğu, bilâhara 6 . 5 . 1959 
tarihli Kararla naklen Zeytinburnu Hukuk Hâkimliğine tâyin edilmiş olduğu ve 20 . 7 . 1959 ta
rihinde yapılan tevziatta sırası gelmesi üzerine adına 1 250 liçalık kadro tahsis edildiği, Hâkim
ler Kanununun 64 ncü maddesinde (Yargıtay üyeliği açıldığında 49 ncu maddede gösterilen defte
re ismi geçmiş olanlardan bir zat Adliye Vekili tarafından intihap ve millî iradeye arz olunur) 
denilmekte olmasına göre, dilekçede bahsi geçen Şinasi ve Mustafa Saygı'nm Yargıtay üyeliğine 
tâyinlerinde ve Balıkesir C. Savcısı Mehmet Ünveren ve bu yer Ceza Hâkimi Osman Kaplangı ile 
Hâkim Mehmet Barutçu ve Zerrin Akgün'e aynı yerlerde kadro verilmesinde kanun hükümlerine 
aykın bir cihet bulunmadığı, bildirilmiştir. 

2. Yüksek Soruşturma Kurulundan bu işi tahkik ve tetkik için ayrılan üç kişilik kurul 
tarafından Yüksek Soruşturma Kuruluna veril n 26.12.1960 tarihli ve 112 sayılı raporda 
Adalet Bakanlığı Zatişleri' Umum Müdürlüğünden yazılan ve özeti yukarıya çıkarılan yazıda 
açıklanan duruma istinadolunmak suretiyle, ne iceten tâyin tasarrufunda usulsüzlük görülmi-
yen eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu'nun muhakemesinin men'ine karar verilmesi mütalâa 
edilmiştir. 

Netice : Şikâyete konu teşkil eden tasarruflır, Hâkimler Kanununun Bakana tanıdığı yet
kiler cümlesindendir. Bu tasarrufların, görevin kötüye kullanılması suretiyle yapıldığına dair 

T.B. M.M. (S. Sayı» : 12) 
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bir delil yoktur. Bu sebeple eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ile ona tebaan diğer ilgililer 
haklarında Meclis soruşturmasına mahal olmadığı mütalâasına vanlmıştır. 

Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 170 nei maddesine uyu
larak oybirliğiyle düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı Sözcü Üye Üye 
Sadık Perinçek Mehmet Göker Zeki Kumrulu Cahit Yûmaz 

Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü Konya Milletvekili 

Üye 
Fethi Başak 

İstanbul Senatörü 

İ B. M. M. (S. Sayısı: 12) 





Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : 12 ye ek 

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 (2 ) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Adalet eski Bakanı 

Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 22 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

26.4.1962 tarih ve 1973 sayılı yazınızla tarafıma tebliğ edilen İki Numaralı incele Komisyonu
nun üç sayılı mazbatasını tetkik ettim. 

Bu mevzuda muhterem inceleme komisyonunun mütalâasına eklenecek hiçbir maruzatım yoktur. 
Keyfiyeti yüksek takdirlerinize arz eder saygılarımı sunarım. 

18 . 5 . 1962 
Esat Budakoğlu 

Adalet Eski Bakanı E. Budakoğlu. 





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 (2) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/1) 

Not : (Ticaret eski Bakam Sıtkı Yarcah ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslastnda 34 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 9.11.1961 

özlük ve Yazı İşleri: 6/2-5167 
Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suç
larına ait tahkikat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
île düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine daii' 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. özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 6 Kasım 1961 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı : 

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

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçlan da dâhil 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmalan geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıklann sorumluluklarını araştırmak, haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkanlan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargıianacaklan 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 inkılâbı 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 nei "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 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 edilmiş 
bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantı
sını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığımıza dev
redilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan 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 tutulma
sı gerekmektedir. 

Bu iftitarla Yüksek Söruişt-'unma Kuımüundam Baikamlağmüiza 'injtıifoal eden 84 dosya dizi pusma
sı uyannea ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 
Sahir Kurutluotflu 
Adaılöt Balkanı V. 

T, B. M, M. ( S. Sayısı : İ$) 



T. C. 
Başbakanlık 

özlük v$ Yaz% İşleri : 6/2-5513 
9.12.1961 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle 
ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala
rının 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 gayri olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargıla
malarına mahal olup olmadığı~hakkmda bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından bu kere 
alınan 25 .11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı olarak sunul
muştur. 

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

Başbakan 
tsmet İnönü 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza 1§. Gn. Müdürlüğü 
Sayı: 38922 

25 . 11 . 1961 

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

Başbakanlığa 

6 Kasım İ961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir. 
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 tnkılâbiyle düşürülen 

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 hakkındaki 
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22.7.1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

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

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

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

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16'. 10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi 
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 
S ahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

T. B. M M. ( S. Sayısı • 13 ) 
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2 numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

Tüî'kiye Büyük Millet Meclisi 
2 Numaralı İnİeleme Komisyonu 26 .3.1962 

Sıra No. : 34 
Mazbata No. : 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ticaret Bakanı bulunduğu sırada dış ticaret rejimine taallûk eden 1.9.1953 tarihli ve 
4/1360 sayılı Karara aykırı olan Ayvalık tüccarlarından Hulusi Zarplı'ya peşin transfer suretiyle 
kredili ithal müsaadesi vererek görevi kötüye kullanmaktan dolayı eski Ticaret Bakanı Sıtkı 
Yırcalı ile eski Müsteşar Munis Faik Ozansoy haklarındaki soruşturma evrakı Yüksek Soruş
turma Kurulunun 16.4.1961 tarihli ve 961/23 esas, 923 karar sayılı görevsizlik kararı üzerine 
İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulmuş bulunan komisyonumuza havale edilmekle incelendi-

Olay : Ayvalık tüccarlarından Hulusi Zarplı 4.5.1955 tarihinde Ticaret Bakanlığına mü
racaat ederek 41 018 dolar kıymetinde komple yağ tesisatı ile 15 105 dolar kıymetinde dizel 
elektrik santrali için kredili ithal müsaadesi talebinde bulunmuş ve bu talebini 15.5.1955 ta
rihli mektupla Sıtkı Yırcalı'ya bildirmiş ve 16.5 .1955 tarihinde Müsteşar Munis Faik Ozansoy 
tarafından imzalanan bir yazı ile mezkûr talep kabul edilmiştir. Hulusi Zarplı kredili ithal mü
saadesi istemesine rağmen ithal edileceği bildirilen dizel elektrik santrali bedeli olan 15 105 do
ların aynı tarihte peşin olarak transferine müsaade edildiği anlaşılmıştır. Suç konusu olarak 
ileri sürülen husus da peşin transfere müsaade edilmesinden ibarettir. 

Hukuki durum : Sıtkı Yırcalı ile Müsteşar Munis Faik Ozansoy'a isnadolunan görevi kötü
ye kullanma fiili 16.5 .1955 tarihinde işlenmiş ve Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinde 
gösterilen 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde zaman aşımını kesen bir muamele yapılmamış ol
duğundan olayda zaman aşımının tahakkuk ettiği anlaşılmıştır. 

Netice : îsnadedilen suçun zaman aşımına uğramış olması itibariyle simklar haklarında 
Meclis soruşturmasına mahal olmadığı mütalâasına varılmıştır. 

Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olarak oy
birliğiyle düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkam Sözcü Üye Üye 
Sadık Perinçek Mehmet Göker Zeki Kumrulu Cahit Yılmaz 

Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü Konya Milletvekili 

Üye 
Fethi Başak 

İstanbul Senatörü 

T. B. M. M. ( S. Sayısı t 13) 



Dönem : 1 I O A *s.\* 
Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : \Q © w l \ 

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 (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Ticaret eski Bakanı 

Sıtkı Yırcalı'nın yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasında 34 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 25 . 4 . 1962 tarihli Birleşimindeki karara 
uyularak yazılı savunma için Başkanlığınızın 26 . 4 . 1962 tarih ve 1973 sayılı yazılarına ek ola
rak gönderilen Büyük Millet Meclisi iki sayılı İnceleme Komisyonunun 26 . 3 . 1962 tarih ve 34/4 
sayılı mazbatasını 27 . 4 . 1962 tarihinde tebelüğ ettim. 

İlgili savunmamı sunuyorum. 
1. Mazbatada da açıklandığı üzere; olayda kredili olarak 41 018 dolar kıymetinde bir -komple 

yağ tesisatı ile 15 105 dolar kıymetinde bir dizel elektrik santrali talebi vardır. Sadece bunlardan 
komple tesisin dışında dizel motorunun talebedilen tahsisi peşin olarak yapılmıştır. 

Çünkü; o günkü dış ticaret rejimine göre ancak komple tesisler için kre'dili ithal izni verile
bilirdi. Bir müessesenin, olayda olduğu gibi, dizel santrali veya *buna benzer kısmî ihtiyaçları 
için kredili tahsis ya.pmak mümkün değildi. Peşin tahsis zarureti vardı. 

Hattâ bu hususlar ıgöz önüne alınarak, BakanHklararası Döviz Komitesince resmî sektörler için 
Maliye" ve özel sektörler için İktisat ve Ticaret Bakanlıklarına, aylık kontenjanlar içinde, peşin 
tahsisler için doğrudan doğruya T. Merkez Bankasına transfer emri vermek salâhiyetleri tanın
mıştı. 

2. Yine mazbatadan anlaşılacağı üzere; ilgili müessese talebini mahallî Ticaret ve Sanayi Oda
ları ile Odalar Birliğinden usulüne göre geçirerek 4 . 5 . 1955 tarihinde Bakanlığa müracaat etmiş 
ve dış ticaret rejimi icaplarına göre tahsisle ilgili işlemleri yaptırtmıştır. 16 . 5 . 1955 tarihindeki 
müracaatı ise işin tacili için hir talepten ibarettir. 

3. Kaldı ki Bakanlıklar 'bu gibi tahsislerin işlemlerini yaptıktan sonra bunları T. C. Merkez 
Bankasına intikal ettirir. Banka da döviz imkânları içinde sıraya koyup öder. IBununla da 
Bakanlığın her hangi bir ilgisi yoktur. 

Olayda da elektrik santrali tahsisi tamamen dış ticaret rejiminin usul ve şartlarına uygun ola
rak yapılmıştır. 

Binaenaleyh, esas bakımından olayda bir suç unsuru olmadığı gi'bi usul yönünden de komis
yonca varılan sonucu Yüksek Cfene! Kurulun takdirlerine saygı ile «unarım. 

8 . 5 . 1962 
Sıtkı Yırcalı; Ticaret eski Vekili 
Kayseri Oeza evi 

Sıtkı Yırcalı 
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