
DÖNEM : 1 TOPLAOTI : 1 

T.B. M. M. 
* • 

TUTANAK DERGİSİ 

• > • < < 

Cilt 
1 

25 .10 1961 tarihli Birinci Birleşimden 
12.10.1962 tarihli Yirmibirinci Birleşime kadar 

1961 - 1962 

Ankara 
T. B. M. M. Matbaası 





Fihrist 

ATATÜRK 

Sayfa 
— Atatürk'ün ruh ve hâtırasını tazi-

— Bütçeye mevzu tahsisatı bakımın
dan Avrupa Konseyine seçilen arkadaşla
rın komisyonlara iştirak şekli hakkında 
Başkanlığın sunuşu ve Konseye seçilen Ku
rul Başkanlığı yazısı 137:148 

— En yaşlı üye İsmet İnönü tarafın
dan Meclisin açılması 3 

— Eski ve düşük Bakanlardan Halûk 
Şaman hakkındaki soruşturma evrakının 
44 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 
4 numaralı bendi gereğince gönderildiğine 
dair Yüksek Soruşturma Kurulu Başkan
lığı tezkeresi (3/9) 244 

— İktisat ve Ticaret Bakanlığı maka
mı hakkındaki dosyanın 44 sayılı Kanu
nun geçici -7 nci maddesinin 4 numaralı 
bendi geerğince gönderildiğine dair Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezke
resi 174 

— Sabık ve sakıt Bakanlardan Celâl 
Yardımcı hakkındaki ihbar dilekçesinin 
44 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 
4 numaralı bendi gereğince gönderildiğine 
dair' Yüksek Soruşturma Kurulu Başkan
lığı tezkeresi 174 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında şikâyet dilekçesinin Anayasanın 
90 nci maddesi gereğince gönderildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/10) 244:245 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile suç ortağı memurlar hakkındaki doş-

Sayfa 
zen saygı duruşu 4 

yanın, 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci mad
desinin 4 numaralı bendi gereğince gönde
rildiğine dair Yüksek Soruşturma Başkan
lığı tezkeresi 174 

— Türk istiklâli, hürriyet mücadeleleri 
ve Devrim şehitlerinin ruhlarını tazizen 
saygı duruşu yapılması 4:5 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
5 er kişilik 24 aded komisyonları raporu
nun şimdilik okunmaması ve ilgililerin 
müdafaaları alınmak üzere kendilerine bi
rer aylık mühlet verilmesi hususunda ka
rar alınması 150 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) ve (2) numaralı 5 kişilik komisyonla
rın 9 aded raporunun, ilgili eski bakanla
rın; kendilerine verilecek birer aylık me
hil sonunda verecekleri savunmaları ile 
birlikte, okutturulması hususunda karar 
alınması 169 

— Yoklama ve Başkanlığın yoklama 
ile ilgili İçtüzük hükümleri hakkında su
nuşları 112:113 

ÇEŞİTLİ İŞLER 
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DEMEÇLER VE 

Sayfa 
— En yaşlı üye ismet inönü tarafın

dan Meclisin açılması dolayısiyle demeci 3 

MECLÎS ARAŞTIRMA 

—• Cumhuriyet Senatosu Amasya Üye
si Macit Zeren ve Amasya Milletvekili 
Nevzat Şener'in, Transeksport Şirketinin 
delaletiyle ingiliz Firması Bunge'ye satılan 
52 500 ton beyaz arpanın satışı dolayısiyle 
Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hak
kında Meclis Soruşturması yapılmasına da
ir önergesi ve Ticaret eski Bakanı Mehmet 
Baydur'un savunması (9/1) (S. Sayısı: 2) 49: 

50,54,57:62,64:102,106:107, 
113,194:230 

— Sabık ve sakıt Bakanlardan Celâl 
Yardımcı ile iktisat ve Ticaret Bakanlığı 
makamı ve Sanayi eski Bakanı Samet Ağa-
oğlu hakkında Meclis Soruşturması yap
mak üzere teşkil olunan Soruşturma Ko
misyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/15) 277 

—• Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında Meclis soruşturması yapmak üze
re kurulan ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz 
Tarhan ile Adalet eski Bakanı Hüseyin 
Avni Göktürk haklarındaki soruşturmaları 
da yürütmekle görevlendirilen Meclis Soruş
turma Komisyonunun görev süresinin uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkere
si (3/14) 276 

—• Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında tahkikat yapmak üzere teşkili ka
rarlaştırılan Soruşturma Komisyonuna üye 
seçimi 194,200,230 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'-
nun, üç konu ile ilgili olarak savunmasının 
alınması için kendisine verilen bir aylık 
sürenin 15 Nisan 1962 den başlatılması 
hakkındaki telgrafı 108 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur 
hakkında Meclis soruşturması yapmak üze
re teşkil olunan Soruşturma Komisyonunun 

SÖYLEVLER 

tf tt.'/j .'i 
— Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik 

Komitesi ve Devlet ve Hükümet Başkanı 
Orgeneral Cemal Gürsel'in açış söylevi 2 :3 

VE SORUŞTURMALARI 

görev süresinin uzatılmasına dair Soruştur
ma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/7) 167:168 

—• Toprak Mahsulleri Ofisi eski Müşavi
ri Fehmi Yıldıran'm, eski Ticaret Bakanı 
Mehmet Baydur hakkında yaptığı ihbarlar
la ilgili olarak Yüksek Soruşturma Kuru
lu Başkanlığının 75 - 90 sayılı tezkereleriy
le eklerinin gönderildiğine dair Başbakan
lık tezkeresi (3/4) 107:108,109 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
si (3/1) " 39:41,42 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 er 
kişilik 24 aded komisyonları raporunun şim
dilik okunmaması ve ilgililerin müdafaaları 
alınmak üzere kendilerine birer aylık müh
let verilmesi hususunda karar alınması 150 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
ve (2) numaralı 5 kişilik komisyonların 9 
aded raporunun; ilgili eski Bakanların ken
dilerine verilecek birer aylık mehil sonunda 
verecekleri savunmalariyle birlikte, okuttu-
rulması hususunda karar alınması 169 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
si üzerine teşkil olunan 5 kişilik ikinci Ko
misyona seçilen Cumhuriyet Senatosu Ma-
raş Üyesi Nedim Evliya'nm rahatsızlığına 



Sayfa 
binaen istifa ettiğine dair önergesi ile İstan
bul Üyesi Fethi Başak'ın seçilmesi (4/1) 48:40 

— 27 Mayıs 1060 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

(Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 22 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.). (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(Adalet eski Bakam Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 54 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır. (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133 

(Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 55 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 136 

(Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 72 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere-

5 — 
I Sayfa 

leri 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^ v 185:186 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri 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 : 22 ve 22 ye ek) 232:239 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski -Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri 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 : 31 ve 31 e ek) 264 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında Adalet eski Bakanı Esat 
Budakoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) (S. 
Sayısı : 40 ve 40 a ek) 266:267 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

(Adalet eski Bakanı. Hüseyin Avni Gök
türk ve Maliye eski Bakanı Hasan Polat-
kan ile ilgili olup Başbakanlık tezkereleri
ne ilişik umumi dizi puslasmda 36 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö-

I revleriyle flgili suçlarından dolayı soruş-
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turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 271,275, 

278 
(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Gök

türk ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 62 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 47) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında Adalet eski Bakanı Hüseyin 
Avni Göktürk'ün yazılı müdafaası (3/1) (S. 
Sayısı : 14 ve 14 e ek) 230;231 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkeresine ilişik 
umumi dizi puslasmda 18 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

—. 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133 

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 46 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı : 37) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye *Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270,275, 

278 
(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili-

Sayfa 
şik umumi dizi puslasmda 70 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı : 43) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kfşilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında Çalışma eski Bakanı Müm
taz Tarhan'm yazılı müdafası (3/1) (S. Sa
yısı : 11 ve 11 e ek) 182:185 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında Çalışma eski Bakanı Müm
taz Tarhan'm yazılı müdafası (3/1) (S. Sa
yısı : 37 ve 37 ye ek) 266 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270,275, 

278 
(Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğ-

lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 88 - 4 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır. (3/1) 
(S. Sayısı : 44) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzr eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik komisyon raporu (3/1) 53,56, 

160:163 
(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 15 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır.) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş-
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turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasında 25 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasında 26 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 136 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasında 31 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı: 33) 

— 27 Mayış 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270,278 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasında 58 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır. (3/1) (S. Sa- ı 
yısı : 42) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 i 

Sayfa 
(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu I 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili- I 
şik umumi dizi puslasında 66 sıra numara- I 
sini taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) I 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen I 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö- I 
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş- I 
turma istemine dair Başbakanlık tezkere- I 
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) I 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 1341 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasında 80 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 127 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan ıgayrı olan İşletmeler es
ki İBakanı Samet Ağaoğlu'nun Bakanlık j 
göreviyle ilgili suçundan dolayı yargılan
masına mahal olup olmadijğına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/2) 53,54 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan ıgayri bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruştunma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
(ı2) numaralı 5 kişilik Kamisyon raporu 
ile bu rapor hakkında 'İşletmeler esM 
Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müda
faası (3/1) (S. Sayısı : 16 ve 16 ya ek) 231 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayri bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturaiia istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
(fi) numaralı 5 kişilik Kamisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski 
Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müda
faası (3A) (S. Sayısı : 23 ve 23 e ek) 248 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve 'Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Kamisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski 
İBakanı Samet Ağaağlu'nun yazılı müda
faası (3/1) .(S. Sayısı : 26 ve 26 ya ek) 249:257 



— 8 
Sayfa s-

— 27 Mayıs 1900 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı. 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(ı2) numaralı 5 kişilik Kamisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski 
©akanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müda
faası (3/1) (S. Sayısı : 30 ve 30 a e'k) 264 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye IBüyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski Ba
kanı Stamet Ağaoğlu'nun yazılı müda
faası (3/1) (S. .Sayısı : 33 ve 33 e ek) 265 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 271,276, 

278:279 

(Maliye eski Bakanlığı vekili ıSamet 
Ağaoğlu ile ilgili olup Baş'bakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasmda 82 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1.) (S. Sayısı : 49) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan igayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(Millî Eğitim eski Bakanı Ahmet özel 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 312 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır. (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan igayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor 'hakkında Millî Eğitim eski 

Sayfa 
(Bakam Ahmet Özel'in yazılı müdafaası 
(3/1) "(S. Sayısı : 120 Ve 20 ye ek) 23i2 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların (görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
(d) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 136 

('Sağlık ve Sosyal Yardım eski ©akanı 
Dr. Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakan
lık tezkerelerine ilişik umumi dizi pusla
smda 5, (b) sıra numtarasmı taşıyan dos
ya hakkındadır. (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan igayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 53:54. 

56:57,113 
(Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı 

Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık 
tezkerelerine ilişik umumi dizi puflasında 
17 sıra numarasını taşıyan dosya hakkın
dadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan igayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suiçlarmdan dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tes
kereleri ve Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım eski Bakanı Nafiz iKörez'in yazı
lı müdafaası (3/1) (IS. Sayısı : 28 ve 
28 e ek) 263:264 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı olan Sağlık ve Sos
yal Yardım eski Bakanı Nafiz Körez'in 
(Bakanlık »görevi ile ilgili suçundan dolayı 
yargılanmasına mahal olup olmadığı hak
kında bir karar verilmesine dair Başba-
knhk tezkeresi (3/6) 149:150 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan igayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suplarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez-
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kereleri ve Türkiye Büyük IMillet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 53,55. 1 

150:151 
{Sanayi eski 'Bakanı Samet Ağaoğlu ile 

ilgili olup 'Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 1 sıra numarasını 
.taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı : 1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan .gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270:271, 

275,278 
(Sanayi eski 'Bakanı Samet Ağaoğlu ile 

ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 2 sıra sıra numa
rasını taşıyan dosya 'hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 45) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan ıgayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez-
kereleri ve Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
(•2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

((Sanayi es'ki Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 6 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 'İnkılâbı ile düşürü-. 
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye iBüyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 53,56, 

151:160 
(ISanayi eski Bakanı .Samet Ağaoğlu 

've SEKA eski Umum Müdürü Enver Ata-
fırat ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik umumi dizi puslasmda 9 sıra 
numarasını taşıyan dosya, Tmkkmdadır.) 
(3/1) (S. Sayısı : 5) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len (Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi I 
(!2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 136 | 

Sayfa 
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaqğım 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi1 dizi puslasmda 10 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 19'60 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bıakaaıla-
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma, istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 134 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaqğiu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 16 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 19'60 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturıma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaojğlıt 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda '20 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet 'Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoığlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 27 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mıayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturıma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet 'Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 271, 

275,278 
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoığlu 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 28 sıra norma-
rasmı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 46) 

— 27. Mayıs 19'60 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bazı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
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soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

((Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakandık tezkerelerine ili
şik umumi dizi pulasında 38 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın (görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 271, 

276,278 
((Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasında 48 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
((S. Sayısı : 48) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla- -
n n görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakandık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasında 513 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. 'Sayısı : 36) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) munııaralı 5 kişilik Komisyon raporuı 
ile Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'-
nun yazılı müdafaası (3/1) .136 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan 'gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(il) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Sanayii eski Bakanı Samet Ağaoğlu'
nun yazılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla-

Sayfa 
rm 'görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporuı 
ila İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'
nun yazılı müdafaası (3/1) 13'6 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ide bu rapor hakkında Sanayi eski Baka
nı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (ıS. Sayısı : 9 ve 9 a ek) (174:182 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından, dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
((2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı .müdafaası 
(3/1) (:S. Sayısı : 10 ve 10 a ek) 182 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan 'gayrı bâzı eski Bakanla
rın 'görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
02) numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 
ile hu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
İSamelt Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası. 
(3/1) (;S. Sayısı : 19 ve 19 a ek) 232 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(ı2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ide bu rapor hakkında Sanayi eski Baka
nı Sameıt Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası. 
(3/1) (ıS. Sayısı : 24 ve 24 e ek) 248:249 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın ^görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez-
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kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numıaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında ıSanayi eski Baka
nı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 

(3/1) (S. Sayısı : 27 ve 27 ye ek) 257:258,263 
— 27 Mayıs 19 GO İnkılâbı ile düşürü

len (Bakanlardan gayn bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
«oms+nnrYia istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoıglu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı : 29 ve 29 a ek) 264 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) inumıaralı 5 kişilik Komisyon raporu! 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski' Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(iS. Sayısı : 36 ve 36 ya ek) 265:266 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın 'görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 53,55: 

56,151 
(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ve 

Tekirdağ eski Milletvekili Zeki Erataman 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puşlasında 7 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı : 4) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan ıgayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 334 

(Tanım eski Bakanı Esat Budakoglnı 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 8 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakamla-

Sayfa 
n n görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 54,57, 

164 
(Tanım eski Bakanı Esat Budakoğlu 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 19 sıra nu
marasını taşıyan dosya 'hakkındadır.) 
(3/1) (S. Sayısı : 8) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayn bâzı eski Bakanla
rın 'görevleriyle ilgili suçlanndan dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 136 

(Tanm eski Bakanı Esat Budakoğlıu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 42 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(S/ l) 

— 27 Mayıs 1%0 İnkılâbı ile düşürü
len Bakamlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlanndan dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Tanm eski Bakanı Esat Budakoğlu'-
nun yazılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayn bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlanndan dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 knşili'k Komisyon raporu 
ile Tanm eski Bakanı Esalt Budalkoğlu,-
nun yazılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayıs 19i60 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlanndan dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Tanm eski Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (ıS. Sayısı : 18 ve 18 e ek) 231 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayn bâzı eski Bakan-
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ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Tarım e'ski Baka
nı Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası 

(3/2) ('S. .Syası : 32 ve 32 ye ek) 264 -265 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı olan esiki Tarım 
Bakanı Esat Budakoğlu'nun Bakanlık gö
revi ile ilgili suçundan dolayı yargılanma
sına mahal olup olmadığına dair Bıaşba-
kanlık tezkeresi (3/8) 168:169 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü- ' 
len Bakanlardan gayrı bâzı e'ski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 53,55,15,1 

(Tk-aret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık (tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasın'da 3 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkındadır.) (S. 
Sayısı : 3) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı e'ski Baklanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma işitenime dair B'aşbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Koımlisyon raporu 134 

('Tliearet eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili- olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi pu'slasında 4 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlar'dan gayrı bâzı e'ski Balkanla
rın görevleriyle ilgili .suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

('Tiiıearet eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dlizi puslasırida 34 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkındadır;) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla 
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rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisti 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133 

('Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 43 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkmdaidır.) (3/1) (S. 
Sayısı: 39) j ^ ' . ' î 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı e'ski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcailı'nın 
yazılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürtü
len Bakanlardan gayrı bâzı e'ski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
lile bu rapor hakkında Ticaret eski Baka
nı Sıtkı Yırcalı'nm yazılı müdafaası 
(3/1). ('S. Sayısı : 13 ve 13 e ek) 186:189 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı e's'ki Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
('2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Ticaret eski Bakanı 
Sıtkı Yırealı'mn yazılı müdafaası (3/1) 
('S. .Sayısı : 17 ve 17 ye ek) 231 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı e'ski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Bıaşbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Ticaret eski Balkanı 
ıSıtkı Yırcalı'um yazılı müdafaası (3/1) 
(IS. Sayısı : 39 ve 39 a ek) 266 -

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakamlardan gayrı bâzı eski Baklanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
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soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi / 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133, 

265 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile 

ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 30 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yın : 34) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakamlardan ıgayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(>2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134, 

231,245 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile 

ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
um(umii dizi puslasmda 40 sıra numarıasmı 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (R Ba
yisi : 15) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü- . 
len Bakanlardan @ayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133, 

265 
Ulaştırma eski Bakanı Arif J^emirer ile 

ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 44 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (IS. Sa
yısı : 35) . j 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı e'ski Bakanla- | 
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135, 

232,245:248 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile 

ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umıumli dizi puslasmda 50 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır. \ (3/1) ($. Sa-
yısı : 21) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez- I 
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kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133, 

267-
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi 'dizi puslasmda 51 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır. (3/1) 
(S. Sayısı : 41) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135,249 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 52 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır. (3/1) 
(S. Sayısı : 25) ' 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133 

(Ulaştırma eski Bakanlarından Muam
mer Çavuşoğlu, Arif Demirer ve Muzaffer 
Kurbanoğlu ile ilgili olup Başbakanlık 
tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 
14 sıra numarasını taşıyan dosya hakkın
dadır.) (3/1) (S. Sayısı : 38) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ile Ulaştırma eski Bakanı Muam
mer Çavuşoğlu, Arif Demirer ve Muzaf
fer Kurbanoğlu hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu ve bu rapor hakkında Ulaş
tırma eski Bakanı Muammer Çavuşoğlu'-
nun yazılı müdafaası (3/1)' (S. Sayısı : 38 
ve 38 e ek) 266 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı olan eski Ulaştırma Ba
kanı Muzaffer Kurbanoğlu 'nun Bakanlık 
görevi ile ilgili suçundan dolayı yargılan
masına mahal olup olmadığına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/3) 107 
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Amasya (Macit Zer en «C. S. Üyesi»), 

Amasya (Nevzat Şener) 
—Transeksport Şirketinin delaletiyle 

İngiliz Firması Bunge'ye satılan 52 500 
ton beyaz arpanın satışı dolayısiyle Tica
ret eski Bakanı Mehmet Baydur hakkın
da Meclis Soruşturması yapılmasına dair 
önergesi ve Ticaret eski Bakanı Mehmet 
Baydurun savunması (9/1) (S. Sayısı: 2) 49:50, 

54,57:62,64:102,106 .-107,113,194:230 
Balıkesir (Ahmet Aydın Bolak ve 15 

arkadaşı) 
— T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç

tüzüğü teklifini görüşmek üzere geçici bir 
komisyon kurulmasına dair (4/3) 262 

Bolu (Zeki Baltacıoğlu ve iki arkadaşı) 
— Yeni içtüzük hazırlanıncaya kadar 

dilekçelerin incelenebilmesini sağlamak 
üzere, hazırladıkları geçici İçtüzük teklifi
ni, C. Senatosu ve Millet Meclisi Anayasa 
komisyonlarından kurulacak Karma Ko
misyona havalesine dair 113:129 

Erzurum »Nihat Pasinli «C. S. Üyesi», 
İstanbul (Coşkun Kırca), Elâzığ (Nuret
tin Ardıçoğlu), Erzincan (Sadık Perin-
cek), Aydın (Orhan Apaydın) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı İçtüzüğü teklifinin Millet 

Sayfa 
Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
komisyonlarında kurulacak Karma Komis
yona havalesine dair (2/284) 173:174 

Çanakkale (Refet Sezgin ve iki arka
daşı) 

— Genel Kurul sırasında dinleyiciler 
tarafından gösteri yapılmamasının sağlan
ması hakkında 8:9 

İçel (Mazhar Arıkan) 
— Rahatsızlığına binaen, 5 kişilik Bi

rinci Komisyondan istifa ettiğine dair 
(4/2) 243:244 

Manisa (Muammer Erten) 
— 1 No. lu İnceleme Komisyonundan 

çekildiğine dair 277 
Maraş (Nedim Evliya «C. S. Üyesi») 
— Rahatsızlığına binaen 5 kişilik İkin

ci Komisyondan istifa ettiğine dair (4/1) 48:49 
Trabzon (Ali Rıza TJzuner) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisinin; ' 

Cumhurbaşkanlığına seçilen Cemal Gür-
sel'e tebrik, bağlılık ve muvaffakiyetler di
leğinin ve İkinci Cumhuriyetimizin kuru
luşunda üstün gayretler sarf ederek Millî 
İradeyi gerçekleştiren Millî Birlik Komite
si üyelerine tebrik ve teşekkürlerinin Baş
kanlıkça duyurulması hakkında 13 

RAPORLAR 

Meclis Soruşturma Komisyonu raporları 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâibı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) ve (-2) numaralı 5 kişilik komisyonla
rın 9 aded raporunun, ilgili eski Bakan
ların; kendilerine verilecek birer aylık me
hil sonunda verecekleri savunmaları ile 
birlikte, okutturulması hususunda karar 
alınması 169 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez

kereleri ve Türkiye Büyük Millet' Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu . 134 

(Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 22 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 54 sıra nu-
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marasım taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133 

(Adalet eski Bakanı Esat Budakpğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 55 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 136 

(Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 72 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) 

— l27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Baka-
kanı Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 12 ve 12 ye ek) 185:186 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile dü sürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Baka-
kanı Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye ek) 232:239 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sayfa 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Baka-
kanı Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 31 ve 31 e ek) 264 

— 27 Mayıs 1060 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Baka-
kanı Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 40 ve 40.a ek) 266:267 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni 
Göktürk ve Maliye eski Bakanı Hasan Po-
latkan ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik umumi dizi puslasmda 36 sıra 
numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) 

— 27 Mayıs 19*60 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 271, 

275,278 
(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni 

Göktürk ile ilgili olup Başbakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasmda 62 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (S. Sayısı : 47) 

— 27 Mayıs T960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Ba
kanı Hüseyin Avni Göktürk'ün yazılı mü
dafaası. (3/1) (S. Sayısı: 14 ve 14 e ek) 230:231 
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— 2;7 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 18 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır. (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ik düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133 

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 46 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 37) 

— 27 Mayıs 19'60 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270,275. 

278 
(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 70 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 43) 

— 27 Mayıs 1960- inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Çalışma eski Ba
kanı Mümtaz Tarkan'ın yazılı müdafaası. 
(3/1) (S. Sayısı 11 ve 11 e ek) 182:185 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon , raporu 

Sayfa 
ile bu rapor hakkında Çalışma eski Ba
kanı Mümtaz Tarhan'm yazılı müdafaası. 
(3/1) S. Sayısı : 37 ve 37 ye ek) 266 

—- 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270,275. 

278 

(Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurban-
oğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik umumi dizi puslasmda 88-4 sıra 
numarasını taşıyan dosya hakkındadır. 
(3/1) (S. Sayısı : 44) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile "düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) ' 53,56,160:163 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 15 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(işletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 25 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 176 

(işletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 26 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
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Sayfa 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 31 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 33) 

— 27 Mayıs 1060 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270,273 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 58 sıra, numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı :42) 

- - 27 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
lu ile ilgili olu]) Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 66 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— '27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 80 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27-Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sayfa 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlıv-
nun yazılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürtLi-
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi . 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'-
nun yazılı müdafaası. (3/1) (S. Sayısı : 16 
ve 16 ya ek) 231 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlıı'-
H) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu
nun yazılı müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 23 
YO 23 e ek) 248 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâibı ile düşünü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'-
nım yazılı müdafaası {3/\) (S. Sayısı : 26 
ve 26 ya ek) 249:257 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'-
nun yazılı müdafaası. (3/1) (S. Sayısı : 30 
ve 30 a ek) 264 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile. düşürü
len Bakanlardan, gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'-
nun yazılı müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 33 
ve 33 e ek) 26? 
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Sayfa 

— 27 Mayıs 1060 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 271,276, 

278:279 
(Maliye eski Bakanlığı vekili Samet 

Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasmda 82 sı
ra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (S. Sayısı : 49) . 

— 27 Mayıs 1960 -İnkılâbı ile düşünü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(Millî Eğitim eski Bakanı Ahmet Özel 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 32 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 'inkılâbı ile, düşünü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
hakkında Millî Eğitim eski Bakanı Ahmet 
özel'in yazılı müdafaası (3/1) (S. Sayısı: 
20 ve 20 ye ek) 232 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 136 

(Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı 
Dr. Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık 
tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 
5, (b) sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 53:54, 

56:57,113 

Sayfa 
(Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı 

Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine iliişik umumi dizi puslasmda 17 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında (Sağlık ve Sosyal Yar
dım eski Bakanı Nafiz Körez'in yazılı mü
dafaası (3/1) (S. Sayısı: 28 ve 28 e ek) 263:264 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 53,55, 

150:151 
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 

ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 1 sıra numarasını 
(taşıyan dosya hakkındadır.) (S. Sayısı: 1) 
(3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başlbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270:271, 

275,278 
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumu dizi puslasmda 2 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı: 45) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 134 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 6 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

- - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü-
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136 

Sayfa 
len bakanlardan gayri bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri vo Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 53*56, 

151:160 
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 

ve SEKA eski Umum Müdürü Enver Ata-
fırat ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik umumi dizi puslasında 9 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) (S. 
Sayılı : 5) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 10 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 134 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili, olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 16 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından fdoloyı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Kemiısyon 'raporu 135 

"(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 20 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 135 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 

Sayfa 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumî dizi puslasında 27 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 28 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır. (3/1) (S. Sa
yısı: 46) 271,275,278 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet MecMsi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 135 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi diai puslasında 38 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1.960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 271,276, 

278 
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 

ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 48 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yısı: 48) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 133 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 53 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yısı: 36) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla-
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rm görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun 
yazılı müdafaası (3/1) 136 

_— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu ile 
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nıın ya
zılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nıın yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı: 9 ve 9 a ek) 174:182 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık- tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Baka
nı Samet Ağaoğlu'nıın yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı: 10 ve 10 a ek) 

— -27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suç]arından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Baka
nı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı: 19 ve 19 a ek) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Baka-

Sayfa 
nı Samet Ağaoğlu'nıın yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı: 24 ve 24 e ek) 248:249 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereci yo Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(J.) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında. Sanayi eski' Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı: 27 ve 27 ye ek) 257:258,263 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri vo Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Baka
nı Samet Ağaoğlu'nun .yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 29 ve 29 a ek) 264 

— 27 Mnvr: 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili saçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkive Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 

i Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı: 36 ve 36 ya ek) . 265:266 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri YO Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 53,55:56,151, 

(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ve 
Tekirdağ eski Milletvekili Zeki Erataman 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi pus!asında 7 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır.) (S. Sayısı: 
4) 

- - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili, suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 135 



Sayfa 
(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ile 

ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 8 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ilo düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez-
kebeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 54,57,164 

(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 19 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) 

— 27 Mayı-: 1960 İnkılâbı, ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili, suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 136 

(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 42 sıra numarasını 
taşıyan chr:ya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 M'iyr; 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardım gayrı bâzı eski bakanla-
'̂M '""rov'ei.'!vlo ilgili suçlarından dolayı 

soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu ile 
Tarım, eski Bakanı Esat Budakoğlu'nun 
yazılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü- . 
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu'
nun yazılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayı-; 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Tarım eski Bakanı 

Sayfa 
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı: 18 ve 18 e ek) 231 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ilo bu ra'por hakkında Tarım eski Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı: 32 ve 32 ye ek) 264:265 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
eonışturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 53,55,151 

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

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü-
V'u bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma • ist emine dair Başbakanlık tez
kereleri. ve Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 134 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 4 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 134 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 34 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 133 
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Sayfa 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 43 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yısı: 39) 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırealı'nm 
yazılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Ticaret eski Bakanı 
Sıtkı Yırealı'nm yazılı müdafaası (3/1) (S. 
Sayısı: 13 ve 13 e ek) 186:189 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görev le r le ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Ticaret eski Bakanı 
Sıtkı Yırcalı 'nm yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı: 17 ve 17 ye ek) 231 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla-
rm görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişlik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Ticaret eski Bakanı 
Sıtkı Yırealı'nm yazılı müdafaası (3/1) 
(S. Sayısı: 39 ve 39 a ek) 266 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayri bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 133, 

265 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Denıirer 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 

ilişik umumi dizi puslasmda 39 sıra nu* 
marasmı taşıyan dosya hakkındadır. (3/1) 
(S. Sayısı: 34) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134,231, 

245 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Denıirer 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 40 sıra numa-
rasmı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı: 15) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
g'örevleri ile ligi'li suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133,265 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Denıirer . 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 44 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) (S. Sayısı: 35) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ilo düşürü
len bakanlardan gayrı bâjzı eski bakanla
rın görevieriylo ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135,232, 

245:248 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Denıirer 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 50 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
('S. Sayısı: 21) 

- - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133,267 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslarında 51 sıra numa-

İ rasmı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
j (S. Sayısı: 41) 
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135, 
249 

Sayfa 
— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü

len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiyo Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 52 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı: 25) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri vo Türkiyo Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 133 

Sayfa 
(Ulaştırma eski Bakanlarından Muam

mer Çavuşoğlu, Arif Demirer ve Muzaffer 
Kurbanoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 14 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (S. Sayısı: 38) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ile Ulaştırma eski Bakanı Muam
mer Çavuşoğlu, Arif Demirer ve Muzaffer 
Kurbanoğlu hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (2) Numaralı 5 Kişilik Komis
yon raporu ve bu rapor hakkında Ulaştırma . 
eski Bakanı Muammer Çavuşoğlu'nun ya
zılı müdafaası (3/1) (S. Sayısı: 38 ve 38 e 
ek) 266 

SAYIN ÜYELERLE İLGtLÎ İŞLER 
Andiçme 

—• Anayasanın 70 nci maddesi gereğin
ce Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Sena
tosu Üyeliğine seçilen Esat Çağa, Hasan 
Kangal, Enver Kök, Salıir Kurutluoğlu, 
Necati özdeniz, Nevzat Sengel, Burhanet-
tin Uluç, Âdil Ünlü ile, İsparta Milletve
kili İhsan Balım'm andiçmeleri 17 

— Anayasanın 70 nci maddesi gereğince 
Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu 
Üyeliğine seçilen Hidayet Aydmer'in andiç-

mesı 20 

—• Anayasanın 70 nci maddesi gere
ğince Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Se
natosu üyeliğine seçilen Kâzım Orbay, En
ver Akoğlu, Cevat Açıkalm ve Âmil Ar-
tus ile Hatay Milletvekili İnayet Mursaloğ-
lu'nun andiçmeleri . 13 

—• Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Se
natosu Üyeliğine seçilen Sadi Koeaş'm 
andiçmesi 243 

— Türkiye Büyük Millet Meclisine yeni 
katılan üyelerin andiçmesi 26,32,44:45 

— Üyelerin andiçmesi 3 

Çekilmeler 
— Ali Fuat Başgil'in Cumhuriyet Se

natosu üyeli gülden çekilmesi 3:4 
— Cemal Madanoğlu'nun Tabiî üyesi 

bulunduğu Cumhuriyet Senatosundan çe
kilmesi 3 

— Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, 1 No. lu İnceleme Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi ile yerine İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar'ın seçil
mesi 277 

— 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezke
resi üzerine teşkil olunan 5 kişilik İkikıcd 
Komisyona seçilen Cumhuriyet Senatosu 
Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm rahatsızlı
ğına binaen istifa ettiğine dair öner
gesi (4/1) 48:49 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
resi üzerine teşkil olunan 5 kişilik Birinci 
Komisyona seçilen İçel Milletvekili Maz-
har Ankan'm, rahatsızlığına binaen istifa 
ettiğine dair Önergesi (4/2) 243:244 



— 24 — 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

•Say I a 
—• Sabık ve sakıt Bakanlardan Celâl 

Yardımcı ile İktisat ve 'Ticaret Bakanlığı 
makamı ve Sanayi eski Bakanı Samet Ağa-
oğlu hakkında Meclis Soruşturması yap
mak üzere teşkil olunan Soruşturma Ko
misyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(3/15) 277 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğiu 
hakkında Meclis Soruşturması yapmak 
üzere kurulan ve Çalışma eski Bakam 
Mümtaz Tarhan ile eski Adalet Bakanı 
Hüseyin Avni Göktürk haklarındaki so
ruşturmaları da yürütmekle görevlendiri
len Meclis Soruşturma Komisyonunun gö
rev süresinin uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi (3/14) 276 

— Sanayi eski Bakanı Samet Ağa
oğiu hakkında tahkikat yapmak üzere 
teşkili kararlaştırılan Soruşturma Ko
misyonuna üye secimi 194,200,230 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
resi üzerine teşkil olunan 5 kişilik İkinci 
Komisyona seçilen Cumhuriyet Senatosu 
M araş Üyesi Nedim Evliya 'nın rahatsız
lığına binaen istifa ettiğine dair öner
gesi ile yerine İstanbul Üyesi Fethi Ba-
şak'm seçilmesi (4/1) 48:49 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke-
ersi üzerine teşkil olunan 5 kişilik Bininci 
Komisyona seçilen İçel Milletvekili Maz-
har Arıkan'm, rahatsızlığına binaen istifa 
ettiğine dair önergesi ile yerine üye se
çilmesi (4/2) 243:244 

TELGRAFLAR 

Sayfa 
Seçimler ve komisyonlarla ilgili işler 

— Avrupa Konseyi Istişari Assamble-
sine katılacak üyelerin seçimi 21:24 

— Avrupa Konseyine iştirak edecek 
milletvekilleri ve senatörlerin seçimi hak
kındaki Dışişleri Bakanlığı tezkeresi 137 

— Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, T. B. M. M. Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğü teklifini görüş
mek üzere geçici bir komisyon kurulması
na dair önergesi (4/3) 262 

—• Bütçeye mevzu tahsisat bakımın
dan Avrupa Konseyine seçilen arkadaşla
rın komisyonlara iştirak şekli hakkında 
Başkanlığın sunuşu ve Konseye seçilen 
Kurul Başkanlığı yazısı 137:148 

— Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu 
ve iki arkadaşının, yeni İçtüzük hazırla
nıncaya kadar dilekçelerin incelenebilme
sini sağlamak, üzere, hazırladıkları geçici 
İçtüzük teklifini, C. Senatosu ve Millet 
Meclisi Anayasa komisyonlarından kurula
cak Karma Komisyona havalesine dair öner
gesi 113:129 

— Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Nihat Pasinli'nin, İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca, Elâzığ Milletvekili Nuret
tin Ardıcoğlu, Erzincan. Milletvekili Sa
dık Perinçek ve Aydın Milletvekili Orhan 
Apaydın'm, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Tolantısı İçtüzüğü teklifinin 
Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa komisyonlarında kurulacak Kar
ma Komisyona havalesine dair önergesi 
(2/284) 173:174 

— Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, 1 No. lu İnceleme Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi ile yerine İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar'ın seçil
mesi 277 

— Abdullah Bilen'in, Cemal GürsePin 
Devlet Başkanlığına seçilmesini temenni 
eden telgrafı, 18 

— Adapazarı Ortaokulu Öğretmenleri 
adına Müdür Hasan Baleıoğlu'nun Millet 
Meclisince irfan ordusuna gösterilen sevgi 
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Saııfa 

ve güven duygusuna karşı saygı ve te
şekkür telgrafı * 164 

— Ankara bağımsız milletvekili ıadayı 
Abdülâziz Ayyıldız'm, milletvekillerine ve 
Kabineye başarı dileyen ve Cemal Gür
sel'in Cumhurbaşkanlığına seçilmesini 
tebrik «den telgrafı 18 

—• Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi 
Talebe Cemiyeti Başkanının, Millî Bir
lik Komitesi ve onun Başkam Cemal 
Gürsel'in Türk Milletine verdiği sözü ye
rine getirmesinden dolayı minnetlerini 
ifade eden ve ikinci Cumhuriyetin mille
timize ve vatanımıza hayırlı ve uğurlu 
olmasına dair temenni telgrafı 17 

— istanbul Milletvekili Talebe Birli
ğinin, Millet Meclisine ve Cumhuriyet Se
natosuna bir numaralı sandalyenin Ata
türk için ayrılması ve devamlı boş 
bırakılması hususunda ki temenni telgrafı 17 

•— Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğ-
lu'nun, üç konu ile ilgili olarak savun
masının alınması için kendisine verilen 
bir aylık sürenin 15 Nisan 1962 den baş
latılması hakkındaki telgrafı 108 

—• Selâmet Partisi kurucularının, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yeni çalış
malarında başarılar dilediklerine ve de
mokratik nizamın kesin kararlarının ne
ticesini bekledikleirine dair telgrafı. 258 

—• Şimalî ve Cenubi Amerika Rum 

Ortodoks Başpiskoposu Jakovos'mı, Cum
huriyet Bayramım tebrik ve Türk Mil
letine saadet ve iyi dileklerini bildiren 
telgrafı 

—• Trabzon Gümrük Muhafaza âmir 
ve memurları adına Avni Guncalar'm, 
Gümrük Muhafaza Teşkilâtı mensupları
nın tayın bedellerinin artırılmasından do
layı saygı ve teşekkür telgrafı 

—• T. B. M. Meclisinin- açılması müna
sebetiyle, 

a) Bozkurt Kazası Gençlik Kulübü 
İdare Heyetinin, 

1)) Tokyo Türk Cemiyetinin, 
c) Kahire Başkonsolosu Salâhattin 

Ünver'in başarı diliyen 'telgrafları. 
— Türkiye Emekli öğretmenler Cemi

yeti Genel Merkezi Başkanlığının son çı
kan Kadro Kanunu ile öğretmenlerin hak
larının. Yüce Meclisçe korunmasından do
layı saygı ve bağlılık telgrafı 

—• Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi Genel 
Başkanı Abdülâziz Ayyıldız'm, partile
rinin Millî Birlik ve demokrasi ruhuna 
sadakatlerini bildiren ve Meclise başarılar 
dileyen mektubu. 

— Türkiye Maden işçileri Federasyo
nu İkinci Dönem Kongre Başkanlığı
nın; Grev ve Kolektif Akit kanunu tasa
rısının komisyonda kabul edilmesinden 
duydukları memnunluğu ifade eden 
telgrafı 

Sayfa 

17 

164 

18 

239 

24 

279 

TEKLİFLER 

istanbul (Coşkun kırca,) Elâzığ (Nuret
tin Ardıçoğlu), Erzincan (Sadık Perinçek) 
ve Aydın (Orhan Apaydın) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı içtüzüğü hakkında (2/284) 173: 

174 

TEZKERELER 

Dışişleri Bakanlığı tezkeresi 
— Avrupa Konseyine iştirak edecek 

milletvekilleri ve senatörlerin seçimi hak
kında 

Başbakanlık tezkereleri 
(Soruşturma istemi) 

— ispanya'ya ihracolunan 200 000 ton 

137 

buğday dolayısiyle Ticaret eski Bakanı 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş hak
kında bir karar ittihazına dair (3/5) 148:149 

— Sanayi eski Bakam Samet ağaoğlu 
hakkında şikâyet dilekçesinin Anayasanın 
90 ncı maddesi gereğince gönderildiğine 
dair (3/10) 244:245 
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— Toprak Mahsulleri Ofisi eski Mü

şaviri Fehmi Yıldıran'm, eski Ticaret Ba
kanı Mehmet Bay dur hakkında, yaptığı ih
barlarla ilgili olarak Yüksek Soruşturma 
Kurulu Başkanlığının 75 - 90 sayılı tezke
releriyle eklerinin gönderildiğine dair 
(3/4)' 107;108,109 

— 27 Mayıs 1900 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair (3/1) 39:41,42 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski 1)akanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye. Büyük Millet Meclisi. 
(1) ve (2) numaralı 5 kişilik komisyonla
rın. 9 adet raporunun; ilgili eski bakanla
rın kendilerine verilecek birer aylık mehil 
sonunda verecekleri savunmalariylc bir
likte, okutturuiması hususunda karar alın
ması 

— 27 Mayıs 1900 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların. 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

(Adalet: eski Bakanı Esat Bııdakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puflasında 22 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(Adalet eski Bakanı Esat Bııdakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine. 
ilişik umumi dizi puslasında 54 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

- - 27 Mayıs 1960 Inkılâlbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez-

Sayfa 
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 133 

(Adalet eski Bakanı Esat Bııdakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 55 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) (S. Sayısı: 40) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 136 

(Adalet eski Bakanı Esat Bııdakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 72 sıra numa 
rasım taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Bakanı 
I4sat Bııdakoğlıı'nun, yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı: 22 ve 22 ye ek)) 232;239 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Bakanı 
Esat Bııdakoğlu'nun yazılı müdafaası. 
(3/1) ('S. Sayısı : 31 ve 31 e ek) 264 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Bakanı 
Esat Bııdakoğlıı'nun yazılı müdafaası 
(3/1) ('S. Sayısı : 40 ve 40 a ek) 266:267 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so-
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ruşturma 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 

- - 2 7 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık: tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2), numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

(Adalet eski Bakanı! Hüseyin Avni 
Göktürk ve Maliye eski Bakanı Hasan Po-
latkan ile ilgili olup Başbakanlık tezkere
lerine ilişik umumi dizi puslasında 36 sıra 
numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
( 3 / î ) : 

—-27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 271,275, 

278 
(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni 

Göktürk ile ilgili olup Başbakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasında 62 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (S. Sayısı : 47) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı il'e düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla-
rm görevleriyle ilgili «uçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

. (2)~ numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Baka
nı Hüseyin Avni Göktürk'ün yazılı mü-
cMmm. (3/1) (S. Sayısı : 14 ve 14 e ek) 

230:231 
;— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 

Bakamlardan gayrı bâzı eski 'Bakanların gö
revleriyle ilgili ısuçlarındam dolayı sonuş-
turmıa istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 134 

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan 
ile ilgili olup Başbakanlık (tezkerelerine ili
şik umumi drâî puslasında 18 sıra numara-

Sayfa 
•sini (taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakamla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 133 

(Çalışma eski Bakanı Mühtaz Tarhan 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkereleri ilişik 
aımumi dizi puslasında 46 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yısı : 37) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemline dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270,275, 

278 
(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Ta»'-

han ile ilgili olup Başbakanlık tezkereleri
nle ilişik umumi dizi puslasında 70 sıra 
numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) (S. Sayısı : 43) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon, raporu 
ile ıbu rapor hakkında Çalışma eski Bakam 
Mümtaz Tarhan'ın yazılı tnııüdafaası. (3/1) 
(S. Sayısı : 11 ve 11 e ek) 182:185 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturana istemime dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 
ile ıbu rapor hakkında Çalışma eski Bakanı 
Mümtaz Tarhan'ın yazılı (müdafaası. (3/1) 
(S. 'Sayısı : 37 ve 37 ye ek) 266 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rım görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270,275, 
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(Devlet eski Bakamı Muzaffer Kur-
hanoğlu İle ilgili olup Başbakanlık tezke
relerime ilişik uımuımi dizti puıslasanıda 88-4 
sıra .numarasını taşıyan dosya hakkında
dır. (3/1.) (S. Sayısı : 44) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü-" 
lem -Bakamlardan gayrı 'bâzı eski Bakanla
rım görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemııine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisli 
(1) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 53,56,160:163 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
Ju ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik uımıiımi dizi puslasında 15 sıra nu-
ımaraısmı taşıyan dosya hakkındadır.) 
(S. Sayısı : 6) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili .suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporn 135 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizıi puısılasında 25 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/>) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile dü sürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 136 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkere!erine 
ilişik umumi dizi puslasında 26 sıra nu
marasını taşıyan dosya • hakkındadır.) 
(3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakamlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 133 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağa oğ
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 

' alişilk umumi dizi puslasında 31 sıra nu-
| maraısını taşıyan dosya hakkındadır.) 
j (3/1) (S. Sayısı : 33) 

""— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakamlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 

| soruşturma istemine dair Başbakanlık tez-
I kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisli 
i (2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 270,278 

I (İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
! lu ile ilgili okı p Başbakanlık tezkere!erinci 
i ilişik umumi dizi puslasında 58 sura numa

rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
. (S. Sayısı : 42) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturana istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Nnmaraiı 5 kişil.;:lk KomİTyon raporu 135 

(İşletmeler eski Bakamı Samet Ağaoğ-
'u ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
iıliş'ıık umumi dizi puslasında 66 sıra numa
rası nı lası yan dosya hakkındadır.) (3/1) 

i — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Baikanla-

. ruıı görevi eri vle ilgili .suçlarından dolavı 
soruşturma, istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

(İşletmeler eski Bakamı Samet Ağaoğ-
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 80 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların ' 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

ile bu rapor hakkında İşletmeler eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'ımn yazılı müdafaası 
(3/1) • ' 136 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke-
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releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
OVl) (S. Sayısı : 16 ve 16 ya ek) 231 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski Ba
kam Samet ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1.) (S. Sayısı : 23 ve 23 e ek) 248 

-— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 26 ve 26 ya ek) 249:257 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 30 ve 30 ek) 264 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 33 ve 33 e ek) 265 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı olan* İşletmeler eski 
Bakanı Samet Ağaoğlu'nun Bakanlık gö
revi ile ilgili suçundan dolayı yargılanma
sına mahal olup olmadığına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/2) 53,54 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

(Maliye eski Bakan Vekili Samet Ağa-
oğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik umumi dizi puslasmda 82 sıra 
numarasını taşıyan dosya hakkındadır) 
(3/1) (S. Sayısı : 49) 271,276,278:279 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135 

(Millî Eğitim eski Balkanı Ahmet özal 
ile ilgi!i olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 32 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so-
rusturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Millî Eğitim eski 
Bakanı Ahmet Özal'ın yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 20 ve 20 ye ek) 232 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyonu raporu 136 

(Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı 
Dr. Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık 
tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 
5, (b) sıra numarasını taşıyan-dosya hak
kındadır. (3/1) 

-— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 53:54,56:57,113 



(»Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı 
Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık 
tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 
17 sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (S. Sayısı : 7) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan, gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(!) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım eski Bakanı Nafiz Körez'in yazılı 
müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 28 ve 28 e ek) 263: 

264 
— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 

Bakanlardan gayrı olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım eski Bakanı Nafiz Körez'in Ba
kanlık görevi, ile ilgili suçundan dolayı 
yargılanmasına mahal olup olmadığı hak
kında bir karar verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi. (8/6) 149:150 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma işlemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
'•VI) 53,55,150:151 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 1 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (S. Sa
yısı : 1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski. bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 270,271, 

275,278 
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 2 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır) (3/1) 
(S. Sayısı : 45) 

— 27 Mayıs 1960 İnkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 

Sayfa 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 134 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 6 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 53,56,151:160 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ve SEKA eski Umum Müdürü Enver 
Atafırat ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 9 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (S. Sayısı : 5) 

— 27 Mayıs 1960 İnkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 136 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 10 sıra. numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 134 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 16 sıra numa
rasını taşıyan dosya'hakkındadır) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair' Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 



— 31 
Sayfa 

(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 135 
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 20 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 Inkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 135 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 27 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len. bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 271,275. 

278 
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 28 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır) (3/1) 
(S. -Sayısı : 46) 

— 27 Mayıs 1960 Inkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so-
ruştunııa istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 135 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğfe 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 38 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 Inkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 271,276, 

278 
(Sanayi eski 'Bakanı 'Samet Ağaoğiu 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 48 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır) (3/1) 
(S. Sayısı : 48) 

Sayfa 
— 27 Mayıs 1960 Inkilâbı ile düşürü

len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 133 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğılu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi pustasında 53 sıra numa
rasını' taşıyan dosya hakkındadır) (3/1) 
(S. Sayısı : 36) 

— 27 Mayıs 1960 Inkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrt bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun 
yazılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayıs 1960 Inkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzL eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun 
yazılı müdafaası {'3/1) 130 

— 27 Mayıs 1960 Inkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakam 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası. (3/1) 
(S. Sayısı : 9 ve 9 a ek) 174:182 

— 27 Mayıs 1960 Inkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası. (3/1) 
(S. Sayısı : 10 ve 10 a ek) 182 



32 
Sayfa 

— 27 Mayıs 1960 înkilâbı ile düşürü
len balkanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
;Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası. (3/1) 
(S. Sayısı : 19 ve 19 a ek) 232 

— 27 Mayıs 1960 înkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası. (3/1) 
(S. Sayısı : 24 ve 24 e ek) ' 248:249 

— 27 Mayıs 1960 înkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası. (3/1) 
(S. Sayısı : 27 ve 27 ye ek) 257:258,263 

— 27 Mayıs 1960 înkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayri bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası. (3/1) 
(S. Sayısı : 29 ve 29 a ek) 264 

— 27 Mayıs 1960 înkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası. (3/1) 
(S. Sayısı : 36 ve 36 ya ek) 265:266 

— 27 Mayıs 1960 înkilâbı ile düşürü-
rülen bakanlardan gayrı olan eski Tarım 

Sayfa 
Bakanı Esat Budakoğhı'nun Bakanlık gö
revi ile ilgili suçund'an dolayı yargılanma
sına mahal olup olmadığına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/8) 168:169 

— 27 Mayıs 1960 înkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 53,55: 

56,151 
(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ve 

Tekirdağ eski Milletvekili Zeki Erataman 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi pus! asında 7 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (S. Sayısı :4) 

— 27 Mayıs 1960 înkilâbı ile düşürü
len bakanlardan gayrı bâzı eöki bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 135 

(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu'-
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi puslasmda 8 sıra numarası
nı taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 54,57,164 

(Tarım eski Bakanı Esat -Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine. 
ilişik umumi dizi puslasmda 19 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkında.) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so-
rırjturnıa istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 136 

(Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumli dizi puslaısmda 42 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkında). (3/1) 



— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı dle düşürülen 
bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
rutturma istemine dair 'Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu'nun 
yazılı müdafaası (3/1) 136 

—• 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı »bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu'nun 
yazılı müdafaası (3/1) 136 

—• 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ille düşürülen 
bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so-
ruşturnıa istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu'nun 
yazılı müdafaası (3/1) 231 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ille düşürülen 
Bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili surlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile 'bu rapor 'hakkında Tarım eski Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) 264:265 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı dle düşürülen 
balkanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 53,55,151 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 3 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı file düşürülen 
bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
(3/1) 134 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 4 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı lile düşürülen 
bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 134 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 34 sıra numarasını 
taşıyan dosya .hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı 'ile düşürülen 
bakanlardan gayri bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(l)numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133 

(Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlilk tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 43 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı iile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı'nın 
yazılı müdafaası (3/1) 136 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı dle düşürülen 
bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair 'Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Ticaret Eski Bakanı 
Sıtkı Yırcalı 'nın yazılı müdafaası (3/1) 186: 

189 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı 'ile düşürülen 
bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 



- 3 4 -
Sayfa 

(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Ticaret eski Bakanı 
Sıtkı Yırcalı'mn yazılı müdafaası. (3/1) 231 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı lile düşürülen 
bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suplarından dolayı so
ruşturma istemine dair 'Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Ticaret eski Bakanı 
Şii ki Yırcalı'nm yazılı müdafaası. (3/1) 26(5 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı lile düşürülen 
bakanlardan gayri 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
rutturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
(1) numaralı !5 kişilik Komisyon raporu 133, 

t265 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 39 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı lile düşürülen 
bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik: Komisyon raporu 134, 

ı231,;245 
(Ulaştırma eski B'akanı Arif Demirer 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 40 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 In'kılâbı iile düşürülen 
bakanlardan gayrı hâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133, 

265 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
-ilişik umumi dizi puslasında 44 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960-İnkılâbı lile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski - balkanların 
görevleriyle ; ilgili' süçttarîndan dolayı so
ruşturma istemline dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sayfa 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 135, 

232,245:248 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umuma dizi puslasında 50 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 133, 
267 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 

, ilişik umumi dizi puslasında 51 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 41) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 138, 

1249 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 52 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 25) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı olan eski Ulaştırma 
Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu'nun Bakan
lık görevi ile ilgili suçundan dolayı yargı
lanmasına mahal olmadığına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/3) 104,107 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 133 

(Ulaştırma eski Bakanlarından Muam
mer Çavuşoğlu, Arif Demirer ve Muzaffer 
Kurbanoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasında 
14 sıra numarasını taşıyan dosya hakkm-

I dadır.) (3/1) (S. Sayısı : 38) 
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—27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı Uûzı eski Bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruştu rina istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ile Ulaştırma eski Bakanı Muam
mer C'avuşoğlu, Arif Demirin- ve Mu
zaffer Kurbanoğlu hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (2) numaralı ö kişilik 
Komisyon raporu ve bu rapor hakkında 
l'la-tırma eski Bakanı Muammer f'avuş-
oğlu'nun yazılı müdafaası C.}/\) (S. Sayı
sı : :{S ve 3S e eki 2(>K 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(.'umluvrbiişkanı Cemal Oürsel'uı. 

Cumhurbaşkanlığına serilmiş olması mü
nasebetiyle Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin {.Vüııcü Birleşiminde i/.har bııyurıı-
lan iyi duygulardan dolayı şahsı ve arka
daşları adına teşekkür ve iyi dileklerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzına 
dair Ci/'ö) H.-.17 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
- Cumhuriyet Senatosunca Avrupa 

Konseyi tstişari Asamblesine katılarak 
üyeler hakkında .!2 :M.l 

Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
[Adalet ve Anayasa komisyonlarından kurulu] 

— ispanya'ya, ihracolunan 200 000 •• 
buğday dolayısiyle Ticaret eski Bakanı 
Burdur Milletvekili 1-Vtlıi Çelikbas hak
kında bir karar ittihazına dair (.T'Tı. 1-1̂ :14!» 

Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığı 
tezkereleri 

—Sabık \e sakil Bakanlardan Celal 
Yardımcı île İktisat ve Ticaret Baka'nlıg: 

makamı ve Sanayi eski Bakanı Samet 
Ağaoğlu hakkında Meclis »Soruşturması 
yapmak üzere teşkil olunan Soruşturma 
Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına'dair (.5/K)^ 277 

- Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında Meclis Soruşturması yapmak 
üzere kurulan ve Çalışma eski Bakanı 
Mümtaz Tarkan ile Adalet eski Bakanı 
Hüseyin Avni Cüktürk haklarındaki so
ruşturmaları da yürütmekle görevlendiri
len Meclis Soruşturma Komisyonunun gö
rev süresinin uzatılmasına dair f'\'14) 27li 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
dur hakkında Meclis Sorust inanası yap
mak üzere teşkil olunan Soruşturma Ko
misyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair (yi) 1(37 :16b 

Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkereleri 
— l'iski ve düşük Bakanlardan Halûk 

Saman hakkııulaki soruşturma evrakının 
44 sayılı Kanunun gerici 7 nci maddesinin 
4 numaralı be-ndi gereğince gönderildiğine 
dair t:)/'.)) 244 

- İktisat ve Ticaret Bakanlığı maka
mı hakkındaki dosyanın 44 sayılı Kanu
nun geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı 
bendi gereğince gönderildiğine dair 174 

. Sabık ve .• "1.:; Bakanlardan «'elâl 
Yardımcı hakkındaki ihbar dilekçesinin 
44 sayılı Kanunun gerici 7 net ıw,cciestuiiı 
4 numaralı bendi gereğince gönderildiğine 
dair 174 

- Sanayi e>ki Bakanı Sanın Ağaoğlu 
ile suç ortağı memurlar hakkındaki dos
yanın, 44 saydı Kanunun geçjei 7 nci mad
desinin 4 numaralı bendi gereğince gönde-
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• Cild Sayfa 
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YOKLAMALAR 

Sayfa : 12,20,26,44,48,54,64,104,106,112,113,137,167,173. 194,230.243,262,271,276 



Söz alanlar 

Seyfa 
Niyazi Ağırnask (O. S. Ankara Üyesi) -

C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren 
ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexport Şirketinin delâleti ile ingiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 
arpanın satışı dolayısı ile Ticaret eski Ba
kanı Mehmet Baydur hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair önergeleri 
dolayısiyle 199,219:224 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur 
hakkında Meclis soruşturması yapmak 
üzere teşkil olunan Soruşturma Komisyo
nunun görev süresinin uzatılmasına dair 
Soruşturma Komisyonu Başkanlığı tezke
resi münasebetiyle 168 

—• Usul hakkında 12 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Maraş Milletve
kili) - C. Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat 
Şener'in Transexport Şirketinin delâleti 
ile ingiliz Firması Bunge'ye satılan 52 500 
ton beyaz arpanın satışı dolayısı ile Tica
ret eski Bakanı Mehmet Baydur hakkın
da Meclis soruşturması yapılmasına dair 
önergeleri dolayısiyle 96:97 

Erol Yılmaz Akçal (Rize Milletveki
li) - 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) 'numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
hakkında Adalet eski Bakanı Esat Bu-
dakoğlu'nun yazılı müdafaası dolayısiyle 237 

Burhan Akdağ (Sakarya Milletvekili) -
C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren 
ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexport Şirketinin delâleti ile ingiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton be-

Sayfa 
yaz arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eski 
Bakanı Mehmet Baydur hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergeleri 
dolayısiyle 98 

Hasan Aksay (Adana Milletvekili) -
Bütçeye mevzu tahsisat bakımından Av
rupa Konseyine seçilen arkadaşların, ko
misyonlara iştirak şekli hakkında Başkan
lığın sunuşu ve Konseye seçilen Kurul 
Başkanlığı yazısı münasebetiyle 144:145 

Şevket Akyürek (C. S. istanbul Üye
si) - 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı Bakanların görev
leri ile ilgili suçlarından dolayı soruştur
ma istemine dair Başbakanlık tezkeresi 
münasebetiyle 156,158 

Mahmut Alicanoğlu (Sinop Milletve
kili) - Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay
dur hakkında Meclis soruşturması yap
mak üzere teşkil olunan Soruşturma Ko
misyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Soruşturma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi münasebetiyle 167:168 

Nurettin Ardıçoğlu (Elâzığ Milletve
kili) - C. Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat 
Şener'in _Transexport Şirketinin delâleti 
ile ingiliz Firması Bunge'ye satılan 52 500 
ton beyaz arpanın satışı dolayısiyle Tica
ret eski Bakanı Mehmet Baydur hakkın
da Meclis soruşturması yapılmasına dair 
önergeleri. dolayısiyle 85 :86,87:88 

— Cumhuriyet Senatosunca Avrupa 
Konseyi Istişari Asamblesine katılacak 
üyeler hakkında Cumhuriyet Öenatosu 
Başkanlık tezkeresi münasebetiyle 33:34 

Gündemin tanzimi hakkında 30:31 
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görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
hakkında Adalet eski Bakanı Esat Bu-
dakoğlu'nun yazılı müdafaası dolayı
siyle. 234 

Hidayet Aydıner (0. Senatosu Üyesi) -
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düğüm
len bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleriyle ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında işletmeler eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
dolayısiyle. 177 

Sayfa 
Mehmet Ali Arıkan (Mardin Milletve

kili) - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası do
layısiyle 236 

Talât Asal (Edirne) - Bütçeye mevzu 
tahsisat bakımından Avrupa Konseyine 
seçilen arkadaşların, komisyonlara iştirak 
ş/akli hakkında Başkanlığın sunuşu ve 
(Konseye seçilen Kurul Başkanlığı yazısı 
münasebetiyle. 141:142 

Sırn Atalay (C. S. Kars Üyesi) - Av
rupa Istiş&ri Assamblesine katılacak üye
lerin seçimi münasebetiyle <21,2i2 

— Usul hakkında 121,126:127. 
ihsan Ataöv (Antalya Milletvekili) -

Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve ^ki 
arkadaşının, Yeni içtüzük hazırlanıncaya 
kadar dilekçelerin incelenbilmesini sağla
mak üzere verdikleri içtüzük teklifinin 
C. enatosu ve Millet Meclisi Anayasa 
komisyonlarına havalesine dair önergeleri 
münasebetiyle. 116,118,119 

— Usul hakkında. 163 
— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü

len bakanlardan gayrı bâzı eski balkanların 

Kemal Bağcıoğlu (Maraş Milletvekili) -
ö. Senatosu Amasya Üyesi Maeit Zeren 
ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transsexport Şirketinin delaletiyle ingi
liz Firması Bungu'ye satılan 52 500 ton 
beyaz arpanın satışı dolayısiyle Tiearet 
eski Bakanı Mehmet Baydur hakkında 
Meclîs soruşturması yapılmasına dair 
önergeleri dolayısiyle. 199:200 

— Cumhuriyet Senatosunca Avrupa 
Konseyi Istişari Assamblesine katılacak 
üyeler hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık tezkeresi münasebetiyl'e 35:36 

Mehmet Alî Aytaş (İzmir Milletvekili) -
Bütçeye mevzu tahsisat bakımından Av
rupa Konseyine seçilen arkadaşların ko
misyonlara iştirak şekli hakkında Baş
kanlığın sunuşu ve Konseye seçilen Kurul 
Başkanlığı yazısı münasebetiyle. 140 

Yusuf Aznzoğlu (Diyarbakır Millet
vekili) - 27 Mayıs inkılâbı Ee düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski (Bakanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi münasebetiyle. 40 

— Gündemin tanzimi haikkında 29 
Halûk Nur Baki (Afyon Karahisar 

Milletvekili) - Bütçeye mevzu tahsisat ba
kımından Avrupa Konseyine seçilen arka
daşların, komisyonlara iştirak şekli hak
kında Başkanlığın sunuşu ve Konseye se
çilen Kurul Başkanlığı yazısı münasebe
tiyle. 142 

ZeM Baltacıoğlu (Bolu Milletvekili) -
27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleri ile ilgili suçlarından do
layı soruşturma istemine dair Başbakanlık 

B 



Sayfa 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (1) Numaralı 5 kişilik Komisyon ra-
opru ile bu rapor hakkında İşletmeler 
eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı 
müdafaası dolayısiyle. 178,179 

Tahsin Banguoğhı (C. S. Edirne Üye
si) - Gündemin tanzimi hakkında (26:27,29:30) 

Suphi Batur (C. S. Sinop Üyesi) -
Bütçeye mevzu tahsisat bakımından Avru
pa Konseyine seçilen arkadaşların, Korniş 
yanlara iştirak şekli hakkında Başkanlığın 
sunuşu ve Konseye seçilen Kurul Başkan
lığı yazısı münasebeti ile. (138,) 

Nuri Bayar (Sakarya Milletvekili) -
C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zer en ve 
Amasya Milletvekili Nevzat Şener Hn Tran-
sexport şirketinin dalâleti ile İngiliz Fir
ması Bunge'ye satılan '52 500 itan beyaz ar- , 
pamın satışı dolayısiyle Ticaret eski Baka
nı Mehmet Bıaydur hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair önergeleri do
layısiyle. (05:71) 

Mahmut Rıza Bertan (İstanbul Mil
letvekili) - 27 Mayııs 1900 İnkılâbn ile dü
şürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından do
layı soruşturma istemine dair Başbakan
dık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (1) Numaralı 5 kişilik Komisyon 
raporu ile bu rapor hakkında İşletmeler 

eski Bakam Saanet Ağaoğlu'num yazılı 
müdafaası münasebetiyle. (183:184) 

Zihni Betil (C. S. Tokat Üyesi) - 27 
Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakam
lardan gayrı bâzı eaki 'Bakamların görevle
ri ile ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakainlı/k tezkeresi müna
sebetiyle. ' (157,160,162) 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla 
rın görevleri ile ilgili .suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyüık Millet Meclisi 

39 — 
I Sayfa 

(1) Numaralı 5 kişilik Komisıyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafa
ası dolayısiyle. (249:251,252:254,257:258) 

Cihat Bilgehan (Balıkesir Milletveki
li) - 27 Mayıs 1960 İnkııliâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
larım -görevleri İle ilgili suçlarından 

I dolayı soruşturma istemine dair Başbakan-
I lık tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Mec-
I İtişi (2) Numaralı 5 kişilik Komisyon ra-
I poru hakkında Adalet eski Bakanı Esat 
I Budakoğlu'nun yazılı müdafaası dolayısiy

le. (233,235) 

Sahabettin Bügisu (Kocaeli Milletve
kili) - 27 Mayih 1960 İnkılâbı ile düşürü-

I len. Bakan landan gayrı bâzı eski Bakaırla-
I -nıı görevleri 'iile ilıgili suçlarundam dolayı 
I soruşturma istemine dair Başbakamlık tez-
I kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I (1) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile 

;>u rapor hakkında İşletmeler eski Bakanı 
ikamet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası dola
yısiyle. (159) 

Sadi Binay (Bilecik Milletvekili) - 27 
I Mayıs 1960 înkıllabı ile düşürülen Ba

kanlardan gayrı bazı eski Bakanların gö-
I revleni ile ilgili suçlarımdan dolayı soruş-
I turma istemime dair Başbakanlık tezkere-
I leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
I numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 

rapor hakkında İşletmeler eski Bakam 
I ıSamet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 

dolayısiyle. (177) 

tzzet Birand (O. S. îzmir Üyesi) -

Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve 
I iki arkadaşının, yeni İçtüzük hazırlanınca

ya kadar dilekçelerim, ineelenebilmesim 
sağlamak üzere verdikleri İçtüzük tciklifi-

. min C. Senatosu ve Millet Meclisi Anaya-
I sa Komisyonlarına havalesine dair önerge 
I leri münasebetiyle. (125:126) I 



Fethi Çelikbaş (Burdur Milletvekili) -
Usul hakkında 

Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş (Burdur 
Milletvekili) - C. Senatosu Amasya Üyesi 
Maeit Zeren ve Amasya Milletvekili Nev
zat Şener'in Transexport şirketinin delâ
leti ile İngiliz Firması Bunge'ye satılan 
52 500 ton Beyaz arpanın satışı dolayısı ile 
Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay dur hak
kında Meclis soruşturması yapılmasına 
dair önergesi dolayısiyle. 

Ramazan Demirsoy (Nevşehir Millet
vekili) - O. Senatosu Amasya Üyesi 
Maeit Zeren ve Amasya Milletvekili Nev
zat Şener'in Transexport şirketinin delâ
leti ile İngiliz Firması Bunge'ye satılan 

40 

ç 

62 

Sedat Çumralı (C. S. Konya Üyesi) -
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
babanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
hakkında Adalet eski Bakanı Esat 
Budakoğhı'nıın yazılı müdafaası dolayıısiy-
le. 

D 

235 

52 500 ton Beyaz arpanın satışı dolayısı ile 

Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydın* hak

kında Meclis soruştuı*ınası yapılmasına 

dair önergeleri dolayısiyle. 209:211 

Hasan Erdoğan (Kars Milletvekili) -
Avrupa Kanseyi Istişari Asamblesine ka
tılacak üyelerin seçimi münasebetiyle • 23 

— Cumhuriyet Senatosunca Avrupa 
Konseyi îstişari Assaanıbleısinie katılacak 
üyeler hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık tezkeresi münasebetiyle 36 

Asım Eren (Niğde Milletvekili) - Bolu 
Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve iki arka
daşının, yeni İçtüzük hazırlanıncaya ka
dar dilekçelerin incelenebilmesini sağla
mak üzere verdikleri İçtüzük teklifinin 
C. Senatosu ve Millet Meclisi Anayasa ko
misyonlarına havalesine dair önergesi mü
nasebetiyle 122,128 :129 

—- Bütçeye mevzu tahsisat bakımından 
Avrupa Konseyine seçilen arkadaşların, 
komisyonlara iştirak şekli hakkında Baş
kanlığın sunuşu ve Konseye seçilen Kurul 
Başkanlığı yazısı münasebetiyle 139 :140 

— 27 Mayıs 1960 lnkilâbı ile düşürülen 
babanlardan gayrı- bâzı eski bakanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında Adalet eski Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası do
layısiyle. 235:236 

Muammer Erten (İstanbul Milletvekili) 
- 27 Mayıs 1960 lnkilâbı ile düşürülen ba
kanlardan gayrı bâzı bakanların görevleri 
ile ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkeresi mü
nasebetiyle 151 :156,164 

—• 27 Mayıs 1960 lnkilâbı ile düşürülen 
babanlardan gayrı bâzı eski bakanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile 
bu rapor hakkında İşletmeler eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası mü
nasebetiyle 255 :256 

Celâl Ertuğ (C. S. Elâzığ Üyesi) -
Bütçeye mevzu tahsisat bakımından 
Avrupa Konseyine seçilen arkadaşların, 
komisyonlara iştirak şekli hakkında Baş
kanlığın sunuşu ve Konseye seçilen Kurul 
Başkanlığı yazısı münasebetiyle 138:139 



— 41 — 

Arif Ertunga (İzmir Milletvekili) 
- 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen ba
kanlardan gayrı bâzı eski bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkeresi 
münasebetiyle 1 55 :1 56 

Vasfi Gerger (C. S. Urfa Üyesi) -
(Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve ikti 
(arkadaşının, yeni içtüzük hazırlanıncaya 
kadar dilekçelerin incelenebilmesini sağla-
m'ak üzere, verdikleri içtüzük teklifinin C. 
Senatosu ve Millet Meclisi Anayasa Komlis-
ylonlanna havalesine dair önergeleri mü
nasebetiyle 117 

Fahrettin Kerim Gökay (İstanbul Mil
letvekili) - Cumhuriyet Senatosunca Av
rupa Konseyi Istişari Asamblesine katıla
cak üyeler hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlık tezkeresi münasebetiyle 37 

— Bütçeye meivzu tahsisat bakınıınldan 
Avrupa Konseyine seçilen arkadaşların, 
komisyonlara iştirak şekli hakkınida Baş
kanlığın sunuşu ve Konseye seçilen Kurul 
Başkanlığı yazısı münasebetiyle 146:147 

Mehmet Göker (Kayseri Milletvekili) -
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Ba-
kanlar'dan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleri ile ilgili .suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (ı2) nu
maralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkın
da Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu'-
nun yazılı müdafaası dolayısiiyle 23i3,&37,'238 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
'görevleri ile ilgili suÇİarın'dan dolayı so
ruşturma istemine dair (Başbakanlık etzke-
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında işletime eski Bakanı 
Sam et Ağaoğlu'nun yazılı .müdafaiası dola-
V":yV 158:159,174,175,176,177,180,183 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 

Sayfa 
Kenan Esengin (Zonguldak Milletveki

li) - Bütçeye mevzu tahsisat bakımından 
Avrupa Konseyine seçilen arkadaşların, 
komisyonlara iştirak şekli hakkında Baş
kanlığın sunuşu ve Konseye seçilen Kurul 
Başkanlığı yazısı münasebetiyle 141,145:146 

görevleri ile ilgili suçların'dan dolayı so
ruşturma istemine dair 'Başbakanlık etzke-
releri ve Türkiye Büyük MMlet Meclisi 
(2) numaralı Komisyon raporu 

(Ulaştırma eski iBakanı. Arif Demlirer 
ile ilgili olup ıBaşbakanlık tezkerelerine ili
şik umumi dizi pus'lasmda 50 sıra numara
sı nı taşıyan dosya hakkında) 246,247 

Kasım Gülek (Adana Milletvekili) -
Bütçeye mevzu tahsisat bakımından Av
rupa Konseyine seçilen arkadaşların Ko
misyonlara iştirak şeklıi' hakkında Başkan
lığın yazısı münasebetiyle 140:144) 

— Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay-
(dur hakkında Meclis soruştlrması yapmak 
üzere teşkil olunan Soruşturma Komisyo-
nunun görev süresinin uzatılmasına dair 
.Soruşturma Komisyonu Başkanlığı tezke
resi münasebetiyle 167 

Abdurıahman Güler (Çorum Milletve
kili) - Bütçeye mevzu .tahsisat baknmındıan 
Avrupa Konseyine seçilen arkadaşların, 
komisyonlara iştirak şekli hakkın'da Baş
kanlığın sunuşu ve Konseye seçilen Kurul 
Başkanlığı yazısı münasebetiyle 140 

Hilmi Güldoğan (Diyarbakır Milleltıve-
kili) - Cumihuriyet Senatosunca Avrupa 
Konseyi tstjşari Asamblesine katılacak 
üyeler hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık tezkeresi münasebetiyle 36:37 

Muslihittin Gürer (Sakarya Milletve
kili) - Bolu Millet-vekili Zeki Baltacıoğlu 
ve iki arkadaşının, yeni içtüzük hazırla
nıncaya kadar dilekçelerin incelenebilme
sini sağlamak üzere verdikleri içtüzük tek
lifinin C. Senatosu ve Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonlarına havalesine dair öner
geleri münasebetiyle 119:120 
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Ticaret Bakanı îhsan GKirsan (İzmir 
Milletvekili) - C. Senatosu Amasya, Üyesi 
Macit Zeren ve Amasya Milletvekili Nev
zat Şener'in Transrport Şirketinin delâle
ti ile în/gıiliz Firması Bunge'ye satılan 
52 500 ton beyaz arpanın satışı dolayısiyle 
Ticaret eski Bakanı Mehmet. Baydur'ıın 
hakkında Meclis soruşturımjaısı yapılmasına 
daliir önergeleri ıdolayısiyle 71:712,73 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve Hükü
met Başkanı Cemal Gürsel - Türkiye Bü-

Hüseyin Kalpaklıoğlu (C. Senatosu 
Kayseri Üyesi) - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile 
düşürülen bakanlardan gayrı bâzı eski ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından 
dolayı soraşturma istemine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (2) numaralı Komisyon raporu. 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkeresine ili
şik umumi dizi puslasmda 50 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkında.) 245 

Turhan Kapanlı (C. Senatosu Sakarya 
Üyesi) - C. Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in Transexport şirketinin delâleti ile İn
giliz Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton 
ton beyaz arpanın satışı dolayısiyle Ticaret 
eski Bakanı Mehmet Baydur hakkında Mec
lis soruşturması yapılmasına dair önerge
leri dolayısiyle. 86:87 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı Komisyon raporu ile bu rapor 
hakkında İşletmeler eski Bakanı Samet Ağa-
oğlu'nun yazılı müdafaası dolayısı ile 161:162 

tsmet Kapısız (Yozgat Milletvekili) -
C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren 
ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transxport Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 
arptnm satışı dolayısiyle Ticaret eski Ba
kanı Mehmet Baydur hakkında Meclis so-

Sayfa 
yük Millet Meclisi açış söylevi 2:3 

Baki Güzey (C. Senatosu Bursa Üyesi) -
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leri ile ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tczekereleri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numara
lı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu rapor 
hakkında İşletmeler eski Bakanı Samet Ağa-
oğlu'nun yazılı müdafaası münasebetiyle 179,180 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirci* 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkeresine ili
şik umumi dizi puslasmda 50 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkında 245 

Esat Mahmut Karakurt (C. Senatosu 
Urfa Üyesi) - Gündemin tanzimi hakkında 27 :28 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
si ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) nu
maralı 5 kişilik Komisyon raporu. 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkeresine ili
şik umumi dizi puslasmda 50 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkında.) 247 

Kâmil Karavelioğlu (O. Senatosu Tabiî 
Üyesi) - C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Ze
ren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transxport Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 
arptnm satışı dolayısiyle Ticaret eski Ba
kanı Mehmet Baydur hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair önergeleri do
layısiyle 94 

K 
I i'iışturması yapılmasına dair önergeleri do

layısiyle 
Gıyasettin Karaca (Erzurum Milletve

kili) - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı Dazı eski bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
si ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) nu
maralı 5 kişilik Komisyon raporu. 

95 



43 
Sayfa 

Mehmet Kazova (Tokat Milletvekili) -
C. Senatosu Amasya Üyesi Maeit Zeren 
ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transxport Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 
arptnın satışı dolayısiyle Ticaret eski Ba
kanı Mehmet Bay dur hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair önergeleri do
layısiyle 94:95 

Zeyyat Kocamemi (Tokat Milletveki
li) - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı Komisyon raporu ile bu rapor 
hakkında İşletmeler eski Bakanı Samet Ağa-
oğlu'nun yazılı müdafaası dolayısiyle 162 

Muhiddin Kılıç (0. Senatosu Konya Üye
si) - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 

bakanlardan gayri bâzı eski bakanların 
görevleri ile ilgili suçlardan dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
si münasebetiyle 56 

İbrahim Etem Kıhçoğlu (Giresun Mil
letvekili) - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile dü
şürülen bakanlardan gayrı bâzı eski bakan
ların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında İşletmeler eski Bakanı Sa
met Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası dolayı
siyle 176 

Coşkun Kırca (î&tanbul Milletvekili) -
Avrupa Konseyi İstişari Assamblesine ka
tılacak üyelerin seçimi münasebetiyle 21:22 

— Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlıı 
ve iki arkadaşının, yeni İçtüzük hazırlanın
caya kadar dilekçelerin incelenebilmesini 
sağlamak üzere verdikleri İçtüzük teklifi-

Sayfa 
nin C. Senatosu ve Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonlarına havalesine dair önergele
ri münasebetiyle 115:116,124:125 

— C. Senatosu Amasya Üyesi Maeit Zeren 
ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexport Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 
arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eski Ba
kanı Mehmet Baydur hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair önergeleri do
layısiyle 195,197,224 

— Cumhuriyet Senatosunca Avrupa 
Konseyi İstişari Assamblesine katılacak üye
ler hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık tezkeresi münasebetiyle 84:36 

— Gündemin tanzimi hakkında 27,28:29 
— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 

bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruştur
ma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 
Beş Kişilik Komisyon raporu ile bu rapor 
hakkında Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırea-
lı'nm yazılı müdafaası dolayısiyle i87:189 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruştur
ma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 
Komisyon raporu.' 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkeresine ili
şik umumi dizi puslasmda 50 sıra numara
sını taşıyan dosya hakkında 246 

Fikret Kuytak (0. Senatosu Tabiî Üye
si) - C. Senatosu Amasya Üyesi Maeit Zeren 
ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexport Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 
arpanın satışı dolayısiyle Tiearet eski Ba
kanı Mehmet Baydur hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair önergeleri do
layısiyle 97:98 
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Sayfa 

Faruk Küreli (Çorum Milletvekili) -
C Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren 
ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexport Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 

Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ Millet
vekili) - C. Senatosu Anayasa Üyesi Macit 
Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in Transexport şirketinin delâleti ile İn
giliz Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton 

Muammer Obuz (0. S. Konya Üyesi) -
C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve 
Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in Tran-
sexport Şirketinin delâleti ile İngiliz Firma
sı Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz arpa
nın satışı dolayısı ile Ticaret eski Bakanı 
Mehmet Baydur hakkında Meclis soruştur
ması yapılmasına dair önergeleri dolayı
siyle 217 

Cevad Odyakmaz (Sivas Miletvekili) -
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leri ile ilgili suçlarından dolayı soruştur
ma istemine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 
5 kişilik Komisyon raporu hakkında Ada
let eski Bakanı Esat Budakoğlu'nun yazılı 
müdafaası dolayısiyle 238 

Talât Oğuz (Mardin Milletvekili) -
C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve 
Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in Tran-
sexport Şirketinin delâleti ile İngiliz Firma
sı Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz arpa
nın satışı dolayısı ile Ticaret eski Bakanı 
Mehmet Baydur hakkında Meclis soruştur
ması yapılmasına dair önergeleri dolayısiy
le 200:201 

Sayfa 
arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eski Ba
kanı Mehmet Baydur hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair önergeleri do
layısiyle 218 

ton beyaz arpanın satışı dolayısiyle Ticaret 

eski Bakanı Mehmet Baydur hakkında Mec

lis soruşturması yapılmasına dair önerge-

i leri dolayısiyle 72:73 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
si ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) nu
maralı Komisyon raporu 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 50 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkında 246,247 

Sabahattin Orhon (C. S. Giresun Üye
si) - C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Ze
ren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexport Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 
arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eski Ba
kanı Mehmet Baydur hakkında Meclis soruş
turması yapılmasına dair önergeleri dolayı
siyle 225:228 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu 
rapor hakkında İşletme eski Bakanı Samet 
Ağaoğlu'nnn yazılı müdafaası dolayısiyle 162 

o 

M 
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Sayfa 

Cevat önder (Erzurum Milletvekili) -
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakan
lardan gayrı bâzı eski Bakanların görevleri 
ile ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 
kişilik Komisyon raporu ile bu rapor hak
kında İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğ-
ltı'ımn yazılı müdafaası dolayısiyle 178 

Reşat Özarda (Aydın Milletvekili) -
Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve iki ar
kadaşının, yeni İçtüzük hazırlanıncaya ka
dar dilekçelerin incelenebilmesini sağlamak 
üzere verdikleri İçtüzük teklifinin C. Sena
tosu ve Millet Meclisi Anayasa Komisyon
larına havalesine dair önergeleri münasebe
tiyle 116 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleri ile ilgili suç]arından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı Komisyon raporu ile bu rapor 
hakkında İşletmeler eski Bakanı Samet Ağa-
oğlu'nun yazılı müdafası dolayısiyle 158 

Kadri Özek (İzmir Milletvekili) - 27 
Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakan
lardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leri ile ilgili suçlarından dolayı soruştur
ma istemine dair Başbakanlık tezkereleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) numa
ralı f> kişilik Komisyon raporu 

Emin Paksüt (Ankara Milletvekili) -
Avrupa Konseyi istişari Assamblesine ka
tılacak üyelerin seçimi münasebetiyle 

Sadık Perinçek (Erzincan Milletveki
li) - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bazı B'akanların gö-

Sayfa 
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 50 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkında) 247 

Halil özmen (Kırşehir Milletvekili) -
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
si ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hak
kında Adalet eski Bakanı Esat Budakoğ-
lu'nun yazılı müdafaası dolayısiyle 238:239 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 50 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkında) 248 

Seyfi Öztürk (Eskişehir Milletvekili) -
C. Cenatosu Amasya Üyesi Macit Zeren 
ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexport Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 
arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eski Ba
kanı Mehmet Baydur hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair önergeleri 
dolayısiyle 218 

revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemine dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ile 
bu rapor hakkında İşletmeler eski Bakanı 
Samet Ağa oğlu'nun yazılı müdafaası mü
nasebetiyle 180:181 
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Sayfa 
Ömer Faruk Sanaç (Elâzığ Milletvekili)-

Büçeye mevzu tahsisat bakımından Avrupa 
Konseyine seçilen arkadaşların 'komisyon
lara. iştirak şekli hakkında Başkanlığın 
sunuşu ve Konseye seçilen Kurul Başkan
lığı yazısı münasebetiyle 147:148 

Osman Saim Sarıgöllü (C. S. Aydın Vfye-
si) - Avrupa Konseyi îstişari Asamlblesine 
katılacak üyelerin vseçimi münasebetiyle 21 

Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve 
iki arkadaşının, yeni İçtüzük hazırlanıncı-
ya kadar dilekçelerin incelenebilmesini sağ
lamak üzere verdikleri İçtüzük teklifinin 
O. Senatosu ve Millet Meclisi Anayasa ko
misyonlarına havalesine dair önergeleri 
münasebetiyle 117 :118 

— 27 M'ayıs 1900 İnkılâbı ile düşürülen 
'bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolayı soruş
turma istemline dair Başbakanlık tezkere
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı Komisyon raporu ile bu ropar 
hakkında İnletmeler eski Bakanı Samct 

Sayfa 
Ağaoğlıı'nmı yazılı müdafaası dolayısiyle 168 

Selim Sarper (İstanbul Milletvekili) -
Bütçeye mevzu tahsisat bakımından Avru
pa Konseyine seçilen arkadaşların, komis
yonlara iştirak şekli hakkında Başkanlığın 
sunuşu ve Konseye seçilen Kurul Başkan
lığı yazısı münasebetiyle 145 

îlyas Seçkin (Ankara Milletvekili) - Büt
çeye mevzu tahsisat bakımından Avrupa 
Konseyine seçilen arkadaşların, komisyon
lara iştirak şekli hakkında Başkanlığın 
sunuşu ve Konseye seçilen Kurul Başkan
lığı yazısı münasebetiyle 144,147 

Refet Sezgin (Çanakkale Milletvekili) -
27 Mayıs 1960 İnkılâ'bı ile düşürülen bakan
lardan gayrı bazı eski Bakan'larm görev
leri ile ilgili suçlarından dolayı soruştur
ma istemine dair Başbakanlık tezkereleri 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) nu
maralı 5 kişilik KomÜsyon raporu ile bu 
rapor hakkında İşletmeler eski Bakanı Sa
nıet Ağoğlu'mın yazılı müdafaası münase
beti vl e 252:253,254:255 

Nevzat Şener (Amasya Milletvekili) -
('. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve 
Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexpoıt Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge 'ye satılan 52 500 ton beyaz 

arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eski 

Bakanı Mehmet .Baydur hakkında Meclis 

soruşturması yapılmasına dair önergeleri 

dolayısiyle 58:61,196,201:204 

Ahmet Tahtakılıç (Uşak Milletvekili) -
F. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve 
Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexport Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 
arpanın satışı dolayısiyle Tiicıaret eski 
Bakanı Mehmet Baydur hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergeleri 
dolayısiyle 58,74,229 

thsan Hamit Tigrel (O. S. Diyarbakır 
Üyesi) - Avrupa Konseyi Îstişari Asam'ble-
sine katılacak üyelerin seçimi münasehe-
tiylo 23 

Sadrettin Tosbi (Kütahya Milletvekili) -
O. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve 
Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexport Şirketinin delâleti ile İngiliz 
Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 
arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eski 
Bakanı Mehmet Baydur hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergeleri 
dolayısiyle 211:21S 

— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski bakan
ların görevleri ile ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemin o dair Başbakanlık 
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Sayfa 

tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mey
lisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon ra
poru ile 'bu rapor hakkında İşletmeler eski 
Bakanı Sanı et. Ağaoğlu'nun yazılı müda
faası münasebetiyle 

Mehmet .Turgut (Afyon Karahisar Mil
letvekili) - 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski bakan
ların görevleri ile ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (1) nunıaral' 5 kişilik Komisyon ra
poru ile bu rapor hakkında İşletmeler 

26:5 

O 
Reşit Ülker (İstanbul Milletvekili) -

Bolu Milletvekilli Zeki Baltacıoğlu ve iki 
arkadaşının, yeni içtüzük nazırlanmeaya 
ka'dar •dilekçelerin incelenebilmesini sağ 
lamak üzere verdikleri İçtüzük teklifi
nin C. Senatosu ve Millet Meclisi Ana
yasa komisyonlarına havalesine dair Öner
geleri münasebetiyle. 116,122 

— C. Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat 

Şener'in Transexport Şirketinin del'âle 
It-fyüe İngiliz Firması Bunge'ye satılan 
52 500 ton beyaz arpanın satışı dolayı
siyle Ticaret eski Bakanı Mehmet Ray
dın' hakkında Meclis gonıştu-rmıası yapıl
masına dair önergeleri dolayısiyle. 62 

— Usul hakkında 99:100 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayri bâzı eski Bakanların 
görevleri ile İlgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi münasebetiyle. 56 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayri bâzı eski Babanların 

Sayfa 
eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı mü
dafaası dolayısiyle 178 

Fikret Turhangil (C. S. Aydın Üyesi) -
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürüren bakan
lardan gayrı bâzı eski bakanların görevleri 
ile ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi (1) numa
ralı 5 kişilik Komisyon raporu ile bu rapor 
hakkında işletmeler eski Bakanı Samet 
Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası münasebe
ti vl e 254 

görevleri ile ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
('!.) Numaralı Komisyon raporu ile bu ra
por hakkm'da İşletmeler eski Bakanı Sa
met Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası dola
yısiyle. 160:161 

Fethi Ülkü (Tunceli Milletvekili) -
Bütçeye mevzu tahsisat bakımından Av
rupa Konseyine seçilen arkadaşların, 
komisyonlara iştirak şekli hakkında Baş
kanlığın sunuşu ve Konseye seçilen Ku
rul Başkanlığı yazısı münasebetiyle. 140:141 

Mehmet Ünaldı (O. S. Adana Üyesi) 
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan. gayri bâzı eski Bakanların 
•görevleri ile ilgili suçlarınidan dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(12) Numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demi-
rer ile ilgili olup Başbakanlık tezkere
lerine ilişik umumi dizi puslasından 50 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkın
da) 247 

V 
Sabri Vardarlı (İstanbul Milletvekili) -

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan gayri bâzı eski Bakanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so

ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
resi münasebetiyle 156:157 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanla-
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Sayfa 

rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(l2) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
hakkında Adalet eski Bakanı Esat Budak-
oğlu'nun yazılı müdafaası dolayısiyle 

— 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düştürülen 
Bakanlardan 'gayri bâzı eski Bakanlların 

236 

Sayfa 
görevleri ile ligili saçılarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında. İşletmeler eski Ba
kam Samet Ağa oğlu'nun yazılı müdafaası 
dolavısiyle. 255 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu 
Milletvekili) - C. Semaltasiu Almalsıya Ü)yie!sli 
Macit Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat 
Şener'in Transport Şirketinin delâleti ile 
İngiliz Firması Bunge'ye satılan 52 500 
ton beyaz arpanın satışı dolayısiyle Tica
ret eski Bakanı Mehmet Baydur'un hak
kında Meclis soruşturması yapılmasına 
dair önergeleri dolayısiyle. 88:89 

Cahit Yılmam (Konya Milletvekili) -
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen (Ba
kanlardan gayri bâzı eski Bakanların 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı so
ruşturma istemine dair Başbakanlık tezke
releri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 
ile bu rapor hakkında İşletmeler eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müda
faası münasebetiyle. 251 

Macit Zeren (0. S. Amasya Üyesi) -
C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve 
Amasya Milletvekiil Nevzat Şener'in Tran-
sexport Şirketinin delaletiyle İngiliz Fir
ması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz 

j arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eski 
i 

! Bakanı Mehmet Baydur hakkında Meclis 
I 
soruşturması yapılmasına dair önergeleri do-

I layısiyle. 62,89:94,198,204509 
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