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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

mla sunuşları 18 
] . — Eski Bakanlardan Halûk Şaman 

ve eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu1-
na ait dosyaları incelemekle görevli bulu-
naai! Meclis Soruşturma Komisyonunun 
görev sünesinin uzatılmasına dair Soruş
turma Komisyonu Başkanlığı teskeresi 
(3/25) 18 

5. — Görüşülen işler 18 
1. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü

rülen Balkanlardan gayn bâzı eski Ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başba
kanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu hakkında eski1 Adalet Ba
kanı Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 50 ve 50 ye ek) 18:19 

2 . - 2 7 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayn olan eski Tarım 

Sayfa 
Bakanı Esat Budaikoğlu'nun görevi ile il
gili suçundan dolayı yargılanmasına ma
hal olup olmadığına dair Başbakanlık tez
keresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(2) numaralı 5 'kişilik Komisyon raporu 
(3/8) (S. Sayısı : 1) 19 

3. — 27 Mayıs 196ü İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayn bâzı eski Ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma işlemine dair Başba
kanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu. 

(Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 76 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı : 2) 19:20 

4. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayri 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, 



Sayfa 
, (Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu 

ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 84 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 3) 20 

5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen 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. 

(Eski İşletmeler Bakanı Saıııet Ağaoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 30 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 4) 20:21 

6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 47 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 5.) 21 

7. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 71 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 6) 21 

8. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili-

Sayfa 
şik dizi puslasmda 59/b sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sa
yısı : 7) 22 

9. — İspanya'ya ihracolunan 200 000 
ton buğday dolayısiyle eski Ticaret Baka
nı, Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş hak
kında bir karar ittihazına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon rapo
ru (3/5) (S. Sayısı : 8) 22 

10. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon rapora. 

(Eski t icaret Bakanları Sıtkı Yırcalı 
ve Zeyyad Mandalinci ile ilgili olup Baş
bakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasmda 37 sıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 9) 22:23 

11. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 

(Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni 
Göktürk ile ilgili olup Başbakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasmda 69 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (S. Sayısı : 10) 23 

12. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(1) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu. 

(Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 75 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (S. Sayısı : 11) 23:24 

6. — Sunuklar ve telgraflar 24 



i . - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısı içtüzük teklifini görüşmek üzere evvelce 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonun, yeni 
toplantı yılına girilmiş olması dolayısiyle, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Anayasa 
komisyonlarından ayrılacak 7 şer üye ile ye
niden teşkili kabul olundu. 

Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, Bakanlık 
Teftiş Kurulu eslki Başjkanı Naci Gürol'a haka
rette bulunduğu ve ımüsnet suçun görev sırasın
da ve görevin yapılmasindan dolayı işlendiği 
iddiası üzerine adı geçen hakkında Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 147/2 nci maddesi
ne göre bir karar verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresinin (1) numaralı beş kişilik komisyona 
havalesi kabul edildi. 

Bolu Milletvekili Zeki Baltaeıoğhı ve 2 ar
kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisine ya
pılacak başvurmaların incelenmesi hakkında 
İçtüzük teklifi, teklif sahiplerinin önergeleri 
gereğince, geriverildi. 

(1) numaralı 5 kişilik Soruşturma Komis
yonu üyeliğinden çekilen Manisa Milletvekili 
Muammer Erten'den açılan üyeliğe İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın adaylığına dair C. 
H. P. Meclis Grupu (Başkanlığının, 

Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardımcı 
ile, İktisat ve Ticaret Bakanlığı Makamı ve Sa
nayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu halklarında so
ruşturma yapmak üzere kurulan 'Soruşturma 
Komisyonu üyelerinden Balıkesir Milletvekili 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun Başkanlık Diva
nı Üyeliğine seçilmesi üzerine istifa ettiğine 
dair önergesi ve bu münhal hakkında Komis
yon Başkanlığı ile Adalet Partisi Mecilifc Gru
pu Başkanlığının, 

Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkın
da soruşturma yapmak üzere kumlan ve Ça
lışma eski Balkanı Mümtaz Tarhan ile Adalet 
eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakların
daki soruşturmaları da yürütmekle görevlen
dirilen Soruşturma Komisyonu üyelerinden 
Ağrı Milletvekili Rıza Poüat'ın I Başkanlık 
Divanı Üyeliğine seçilmesi üzerine istifa etti
ğine dair önergesi ve bu münhal hakkında Ko
misyon Başkanlığı ile Millet Partisi Meclis Gru
pu Başkanlığının, 

Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkın
da soruşturma yapmak üzere kurulmuş ve Çalış
ma eski Bakanı Mümtaz Tahran ile Adalet 
eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakların
daki soruşturma Komisyonu üyelerinden Cum
huriyet Senatosu Sivas Üyesi Ahmet Çekem-
oğlu'nun Başkanlık Divanı üyeliğine seçilme
si üzerine istifa ettiğine dair önergesi' ve bu 
münhal hakkında Komisyon Başkanlığı ile 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu Başkan
lığımın tezkereleri okundu. 

Yapılan seçimler sonunda Muammer Erten'-
in yerine Mustafa Uyar'ın, Mithat Şükrü Çaç-
daroğlu'nun yerine Kaya Bulut'un, Rıza Polat'-
ın yerine Halil özmen'in, ve Ahmet Çekemoğ-
lu'nun yerine de Cumhuriyet Senatosu Bolu 
Üyesi Sırrı Uzunbasanoğlu'nun seçildikleri 
anlaşıldı. 

Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkın
da soruşturma yapmak üzere kurulan ve Çalış
ma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile Adalet eski 
Bakanı Hüseyin Avni Göktürk haklarındaki so
ruşturmaları da yürütmekle görevlendirilen 
Meclis Soruşturma Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi okundu, görev süresinin, Ibitiminden baş
lanarak, dört ay uzatılması kabul olundu. 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakan
lardan gayrı bâzı eski Bakanların görevleriyle 
ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ile ilgili : 

İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'na 
ait 42 ve 42 ye ek basmayazı ile, 

Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile 
ilgili 43, 

Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğlır 
ile ilgili 44, 

Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile il
gili 45, 46, 48 sayılı basmayazılar ve ekleri, 

Adalet eski Bakam Hüseyin Avni Göktürk 
ile ilgili 47 ve, 

Maliye eski Bakanı Vekili Samet Ağaoğlu 
ile ilgili 49 sayılı basmayazılarla sunulmuş olan 
raporların netice kısımlariyle eski bakanların 
bunlara ait savunmaLarı birer birer okunarak 
haklarında Meclis soruşturması açılmasına 
mahal olmadığına dair olan işbu raporlar kabul 
olundu. 
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Eski Adalet Bakanı Esat Budafeoğlu ve 
Ulaştırma Bakanı Feyzi Uçaner ile ilgili olup 
Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi ıdizi pus-
îasmda 12 sıra numarasını taşıyan dosya iliş
kin hususta henüz eski Bakanların müdafaaları 
alınmadığından kendilerine birer aylık mehil 
verilmesi kabul edildi. 

Eski Bakanlardan Celâli Yardımcı ile İktisat 
ve Ticaret Bakanlığı! makamı ve eski Sanayi 
Bakanı Samet Ağaoğlu'na ait dosyaiların in
celenerek nihai bir karara bağlanması için 

evvelce verilen (2) ajyhk sürenin, bitimi ta
rihinden başlanarak, (5) ay daha uzatılması 
hakkımdaki Soruşturma Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresi kabul olunarak, 

Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Mekki Keskin Balıkesir 

Mithat Şükrü Çüvdûroğlu 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

2. _ GELEN KAĞITLAR 

Raporlar 
İ, — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 

Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu.(hakkında eski Adalet Bakanı 
Esat Budakoğlu'nıın yazılı müdafaası (3/1) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 50 ve 50 ye ek) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 10 . 1962, 17 . 1 . 1963] 

2. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayri olan eski Tarım Bakanı Esat 
Budakoğlu'nun görevi ile ilgili suçlarından do
layı yargılanmasına mahal olup olmadığına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve . Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (2) Numaralı 5 kişilik Komisyon 
raporu (3/8) (Gündeme) (S. Sayısı: 1) [Dağıt
ma tarihi: 6 . 2 . 1963] 

3. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı 'bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasmcla 76 ısıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) (S. Sayısı: 
2) [Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1963] 

4. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 84 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 3) [Dağıtma tarihi: 6 . 2 . 1963] 

5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Miilet Meclisi (2) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 30 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 4) [Dağıtma tarihi: 6 . 2 . 1963] 

6. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 47 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkında.) (3/1) (Gündeme) (S. Sayısı: 
5) [Dağıtma tarihi- 6 . 2 . 1963] 

7. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

16 — 



(Eski Adalet Balkanı Eeat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık teskerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 71 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 6) [Dağıtma tarihi: 6 . 2 . 1963] 

8. ~ 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair (Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik dizi 
puslasmda 59/b sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) (S. Sayısı : 7) 
[Dağıtma tarihi: 6 . 2 . 1960] 

9. — İspanya'ya ihracolunan 200 000 ton 
buğday dolayısiyle eski Ticaret Bakanı, Burdur 
Milletvekili Fethi Çelikbaş hakkında bir karar 
ittihazına dair Başbakanlık tezkeresi ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu.) (3/5) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 8) [Dağıtma tarihi: 6 . 2 . 1963] 

10. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruştdrma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı ve Zey-
yad Mandalinci ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 37 sıra 
numarasını taşıyan dosya hkkmdadır.) (3/1) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 9) [Dağıtma tarihi : 
6 . 2 . 1963] 

11. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruştdrma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 69 sıra numarasını ta
şıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 10) [Dağıtma tarihi: 6 . 2 . 1963] 

12. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruştdrma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) Numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Na
fiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik umumi dizi puslasmda 75 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 11) [Dağıtma tarihi: 
6 . 2 . 1963] 



B Î R Î N O I OTURUM 
Açılma saati : 14,00' 

BAŞKAN — Başkanvekm Mekki Keskin 
KATİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Rıza Polat (Ağrı) 

». 

BAŞKAN — T. B. M. M. ikinci »birleşimini açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Bursa MiUetvekitaıine kadar yoklama ya

pıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

i. —Eski Bakanlardan Halûk Şaman ve es
ki Sanayi Bakam Samet Ağaoğlu'na ait dosya
lan incelemekle görevli bulunan MecUs Soruş
turma Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Soruşturma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (3/25) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisin S. 7. 1962 tarih ve 17 ııci 

Birleşiminde 11 sayılı kanar ile teşkili olunan Ko
misyonumuzda halen lincelıenmebte olan Eski Ba
kanlardan Halûk Şaman ve eski Sanayi Baka
mı Samet Ağaoğlu'na ait dosyaların ıtetkik ve 
incelenerek nihai bir karara bağlanması için 

1. — 27 Mayıs 1960 înküâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon rakoru hakkında eski Adalet Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun yazıtı müdafaası. (3/1) 
(S. Sayısı : 50 ve 50 ye ek) (1) 

(1) 50 ve 50 ye ek 8. sayılı basma yazı tu
tanağın sonundadır. 

BAŞKAN — ıÇoğunıluğumuz vardır. Günde
me geçiyoruz efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(6 Eylül 1962 tarih ve 26 numaralı Kararla) tes-
bit edilen 3 aylık müddetin Komisyonumuzun ça
lışmalarıma kâffi. ıgeOnıiyeceği anlaşıldığımdan, bu 
sürenin sona erdiği tarihten itibaren (6) ay da
ha uzatılması için Türkiye Büyük Millet Mecli
sine arz edilerek karara iktiran ettiriLmesini say-
(gılarımla yüksek tasvdlbinize arz ederim. 

Soruşturma Komasyosnıu Başkanı 
Kırşehir Senatörü 
Ali Rıza TJlusmam 

BAKAN — Soruşturma Komisyonu Başka
nımın isteğini oylarınıza sunuyorum. Kabul' 
edenler... Efcmiyenler... Kalbul elilmiş ve süre 6 
ay uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Geçen haftalarda da yaptığı
mız gıifbi, Komisyon raporlarınım netice kısımla
rımı okutacağım. Soruşturmaya !üızuım görüitani-
yen hallerde yalnız netice kısımlarımı okutaca
ğım. 

NETİCE 
Yukarda yazılı sebeplere göre eski Adalet 

Bakanı Esat Budakoğlu ve eski Ulaştırma Ba
kanı Fevzi Uçaner haklarında Meclis soruştur
ması yapılmasına lüzum ve mahal olmadığı ka
naatine varılmıştır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olun 
oy birliği ile düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Sadık Perinçek Mehmet Göker 
Üye Üye 

Ordu Senatörü Konya Milletvekili 
Zeki Kumrulu Cahit Yılmaz 

İmzada bulunamadı. 
Üye 

İstanbul Senatörü 
Fethi Başak 

BAŞKAN — Es&t Budakoğlu'nun müdafa
asını da okutuyorum. 

Ankara : 14 . 12 . 1962 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) numara
lı İnceleme Komisyonunun 11 . 10 . 1962 tarih 
ve 33 sayılı mazbatasını tebellüğ ettim. 

Zati hâdise mazbatada tafsilâtı ile izah edil
miş bulunmasına göre bu nokta üzerinde mâ-
ruzatta bulunmuyacağım. 

Muhbir avukat Suat Tahsin tarafından ya
pılan şahsımla ilgili ihbarın mesnetsizliği ve 
her hangi bir suça konu teşkil etmiyeeeği, nraz-
batada tebarüz ettirdiği gibi, aşikâr bulun
maktadır. 

Mevzuu Yüksek Heyetin takdirine saygı ile 
arz ederim. 

E. Budakoğlu 
Adalet eski Bakanı 

BAŞKAN — Fevzi Ucjaner'in müdafaası 
yoktur. Fakat soruşturmaya lüzum görülme
diği hallerde müdafaasının alınmasına lüzum 
görülmüyor. 

Şu halde, Fevzi Uçaner'iin hakkındaki (2) 
numaralı Komisyon raporunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı olan eski Tarım Bakanı 
Esat Budakoğlu'nun görevi ile ilgiU suçundan 
dolayı yargılanmasına mahal olup olmadığına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Türkiye Büyük 

2 8 . 2 . 1963 O : 1 
Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişiUk Komisyon 
raporu (3/8) (S. Sayısı : 1) (1) 

BAŞKAN — Raporun netice kısmını okutu
yorum efendim. 

NETİCE 
Fiillerin bir suç. olarak isnat kabiliyeti bu

lunmaması ve buna munzam olarak hâdisede 
zamanaşımının tahakkuk etmiş olması itibariyle 
Esat Budakoğlu hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına mahal olmadığı mütalâasına varıl
mıştır. 

Bu mazbata İçtüzüğün 170 nci maddesine 
göre kurulan komisyonumuzca oy birliği ile 
düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Sadık Perinçek Mehmet Göker 
Üye Üye 

Ordu Senatörü Konya Milletvekili 
Zeki Kumrulu Cahit Yılmaz 

Üye 
İstanbul Senatörü 

Fethi Başak 

BAŞKAN — Savunma yok. Savunmamın 
alınmasına lüzum görüyor musunuz. '(«Lüzum 
yok» sesleri.) 

O halde, raporu oya sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgiU suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Mecls (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu. 

(Eski Ticaret Bakmıı Sıtkı Yırcalı ile ügiU 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasında 76 sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 2) (2) 

BAŞKAN —• Raopnın netice kısmını okutu
yorum. 

NETİCE 
Yukarda izah edilen sebeplere göre eski Ti

caret Bakanı Sıtkı Yırcalı 'mu suç teşkil edecek 

(1) 1 . S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. ^ * 

(2) 2 S. Saydı basmayazı tutanağa ilişiktir. 
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her hangi bir fiili görülmediğinden hakkında 
Meclis Soruşturması yapılmasına, mahal olma
dığı mtüalâasına varılmıştır. 

Bu mazbata îztüzüğün 170 nci maddesine 
göre kurulan komisyonumuzca oy birliği ile 
düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı 
Erzincan Milletvekili 

Sadık Perineek 

Üye 
Ordu Senatörü 
Zeki Kumrulu 

Sözcü 
Kayseri Milletvekili 

Mehmet Göker 

Üye 
Konya Milletvekili 

Cahit Yılmaz 

İstanbul Senatörü 
Fethi Başaik 

BAŞKAN — Müdafaası yok. Müdafaanın 
alınması için Yüksek Heyetiniz lüzum görüyor 
mu? («Lüzum yok» sesleri.) Komisyonun rapo
runu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu. 

(Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu ile il
gili olup Başbakanlık 'tezkerelerine ilişik umumi 
dizi pusasında 84 sıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 3) (1) 

BAŞKAN —• Komisyon raporun netice kıs-. 
ııımı okutuyorum. 

NETİCE 

Kanuni vasfı itibariyle görevi kötüye kul
lanma mahiyetinde olup işlendiği 26 . 11 . 1957 
tarihinden itibaren Türk Ceza Kanununun 
J02 nci maddesinde yazılı, zamanaşımını kesen 
bir işlem *yapılınamış ve zamanaşımı tahak
kuk etmiş olduğundan Esat Budakoğlu hakkın-

(1) 3 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadıf. 

8 . 2 . 1963 0 : 1 
da Meclis Soruşturması açılmasına mahal ol
madığı mütalâasına varılmıştır. 

Bu mazbata İçtüzüğün 170 nci maddesine 
göre oy birliği ile düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkam Sözcü 
Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Sadık Perineek Mehmet ÖÖker 

Üye 
Ordu Senatörü 
Zeki Kumrulu 

Üye 
Konya Milletvekili 

Cahit Yılmaz 

Üye 
İstanbul Senatörü 

Fethi Başak 

BAŞKAN — Müdafaa yoktur. Yüksek He
yetiniz alınmasına lüzum görüyor mu? («Yok 
yok» sesleri.) 

Şu halde komisyon raporunu oylarmıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu. 

(Eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 30 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (8. Sayısı : 4) (1) 

'BAŞKAN — Raporun netice kısmını okutu
yorum. 

NETİCE 

İsnadolunan fiilin ma'hiyetine ve işlendiği ta
rihten itibaren Türk Ceza Kanununun 102 nci 
maddesinde yazılı zamanaşımı tahakkuk etmiş 
ve bu müddet içinde kanunen zamanaşımını 
kesen bir muamele yapılmamış olmasına göre, 
işin esasının tetkikine ve Meclis Soruşturması 
'açılmasına mathal olmadığı mütalâasına varıl
mıştır. 

(1) 4 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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(1) 5 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

T, B. M. M. B : 2 
Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 170 nıci maddesine göre oy birli
ğiyle düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Erzincan Milletvekili ' Kayseri Milletvekili 

S. Perinçefe M. Oöker 
Üye Üye 

Ordu 'Senatörü îstanibül Senatörü 
Z. Kumrulu I \ Başak 

Üye 
Konya Milletvekili 

C. Yılmaz 
BAŞKAN — Savunma ryolk, lüzum görü

yor musunuz? («Lüzum yok» sesleri) 
O 'halde, raporu oya sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu. 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 47 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 5) (1) 

BAŞKAN — Raporun netice kısmını okutu
yorum. 

NETİCE 
Iş'bu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamna

mesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve izah 
edilen selbeplerden dolayı Esat Bıîdakoğlu hak
kında Meclis (Soruşturması 'açılmasına lüzum ve 
mahal olmadığı kanaatine ^y (birliği ile varıla
rak tanzim edilmiştir. 
1 Numaralı inceleme Sözcü 
Komisyonu Başkanı Bize Milletvekili 

Cumhuriyet 'Senatosu C. Yalçın 
TokaJt Üyesi 

Z. Betil 
Kâtip Üye 

Sivas Milletvekili İçel Milletvekili 
C. Odyakmaz C. Kılıç 

Üye 
İzmir Milletvekili 

M. Uyar 

8 . 2 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Müdafaası yok, Yüksek Heyeti

niz müdafaanın alınmasına lüzum görüyor mu? 
(«Lüzum yok» sesleri) O halde raporu oylarını
za sunuyorum. Ka'bul edenler... 'Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu. 

(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dtzi puslasında 71 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 6) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun netice 
kısmını okutuyorum. 

NETİCE 

îş'bu mazbata, 'T. B. ;M. M. Dahilî Nizamna
mesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yu
karda izah edilen selbeplerden dolayı sanık Esat 
Budakoğlu hakkında Meclis Soruşturması açıl
masına lüzum ve mahal olmadığı 'kanaatine oy 
birliği ile varılarak tanzim edilmiştir. 

1 Numaralı İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Tokat Üyesi 

Z. ©etil 

Kâtip 
Sivas Milletvekili 

C. Odyakmaz 

Sözcü 
Rize Milletvekili 

O. Yalçın 

Üye 
îçeıl Milletvekili 

C. Kılıç 

Üye 
İzmir Milletvekili 

M. Uyar 

BAŞKAN — Müdafaa yoktur. Yüksek Heye
tiniz alınmasına lüeum görüyor mu efendim. 
(«Yok, yok» sesleri) 

Şu ihalde komisyon raporunu oylarınıza arz 
ediyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

(1) 6 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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8. — 27 Mayıs 1960 inkılabı ile düşürülen 

Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu. 

Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
dizi puslasında 59/b sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 7) (1) 

BAŞKAN 
y»orum. 

Raporun netice kısmını (okutu-

NHTÎÖE 
İşbu mazbata, İT. B. M. 'M. Dahilî Nizamna

mesinin 170 nci maddesin'e uy&un 'olarak ve eski 
Tarım Balkanı Esat Budakoğlu hakkında Mec
lis Soruşturması açılmasına lüzum ve mahal ol
madığı kanaatine oy 'birliğiyle varılarak tanzim 
olunmuştur. 

1 'Numaralı İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Cumhuriyet ISenatosu 
'Tokait Üyesi 

Z. ©etil 

'Sözcü 
Bize Milletvekili 

C. Yalçın 

Kâtip Üye 
Sivas Milleltvekili İçel Milletvekili 

C. Odyakmaz . C. Kılıç 

Üye 
İzmir Milletvekili 

M. Uyar 

BAŞKAN — Savunma yok, lüzum görü
yor musunuz? («Lüzum yok» sesleri) 

O 'halde, raporu oya sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

9. — İspanya'ya ihraç olunan 200 000 ton 
buğday dolayısiyle eski Ticaret Bakanı, Bur
dur Milletvekili Fethti Çelikbaş hakkında bir 
karar ittihazına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisif 2) numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu (3/5) (S. Sayısı : 8) (2) 

(1) 7 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(2) 8 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

8 . 2 . 1963i O : 1 
BAŞKAN — Raporun netice kısmını oku

tuyorum. 

Netice 
Yukarda özet olarak belirtilen fiil 1953 sene

sinde vukubulmuş ve Türk Ceza Kanununun 
102 nci maddesinde yazılı zaman aşımı tahak
kuk etmiş bulunduğundan, işin esasının tetki
kine mahal olmadığı ve zamanaşımı sebebiyle 
Fethi Çelikbaş hakkında Meclis Soruşturması 
açılmasına lüzum olmadığı mütalâasına varıl
mıştır. 

Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 170 nci maddesine göre oy birliği 
ile düzenlenmiştir. 

Sözcü 
Kayseri Milletvtekili 

M. Çöker 

Komisyon Başkanı 
Erzincan Milletvekili 

S. Perinçek 

Üye Üye 
Ordu Senatörü İstanbul Senatörü 

Z. Kumrulu F. Başak 
Üye 

Konya Milletvekili 
C. Yılmaz 

BAŞKAN — Müdafası yok. Müdafaaya, he
yetiniz lüzum görüyor mu? («Lüzum yok» ses
ler.) O halde, raporu, oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlardan dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon 
raporu. 

(Eski Ticaret Bakanları Sıtkı Yırcalı ve Zey-
yad Mandalinci ile ilgili olup Başbakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasında 37 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı : 9) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun netice-
kısmını okutuyorum. 

Netice 
İşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamna

mesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve za-

(1) 9 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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manasımımn tahakkuk etmesi sebebiyle 1.10.1954 
tarihli anlaşmanın imzalanmasından mütevellit 
suç için Sıtkı Yırcalı ile ona tebaan Munis Faik 
Ozansoy haklarında- Meclis Soruşturması açıl
masına lüzum ve mahal bulunmadığı ve 10 . 8 . 
1956 tarihli anlaşmanın imzalanmasından müte
vellit suç için de Zeyyad Mandalinci ile ona 
tebaan Munis Faik Ozansoy haklarında Meclis 
Soruşturması açılması lâzımgeldiği kanaatine 
çoğunlukla varılarak, tanzim edilmiştir. 

4 . 2 . 1963 
1 Numaralı İnceleme Sözcü 
Komisyonu Başkanı Rize Milletvekili 

C. Senatosu Tokat Üyesi (Karara muhalifim, 
Zihni Betil muhalefet şerhi eklidir.) 

Cevat Yalçın 

Kâtip 
Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz 

Üye 
İçel Milletvekili 

(Karara muhalifim, 
muhalefet şerhim, eklidir.) 

Celâl Kılıç 

Üye 
İşbu Rapor Sözcüsü 
îzmir Milletvekili 

Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Efendim, bunda da çoğunlukla 
Meclis soruşturması açılmasına karar verilmiş 
olduğuna göre, müdafaalarının alınması için 
kendisine bir aylık mehil verilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle Ügilî suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu. 

(Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 69 sıra numarasını taşı
yan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı: 
10) (1) 

2 8 . 2 . 1963i O : 1 
BAŞKAN— Raporun netice kısmını okutu

yorum efendim. 

NETİCE 
İşbu mazbata, T. B. M. M. Dafhilî Nizamna

mesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yu
karda izah olunan sebeplerden dolayı Hüseyin 
Avni Göktürk ve ona tebaan Celâl Yardımcı 
haklarında Meclis soruşturması açılmasına ma
hal olmadığı kanaatine oy birliğiyle varılarak, 
tanzim olunmuştur. 

4 . 2 . 1 9 6 3 

1 Numaralı inceleme 
Komisyonu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Tokat Üyesi 

Z. Betil 

(D 
dadır. 

10 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-

Kâtip 
Sivas Milletvekili 

C. Odyakmaz 

Sözcü 
Rize Milletvekili 

C. Yalçın 

Üye 
içel Milletvekili 

C. Kılıç 

Üye 
izmir Milletvekili 

M. Uyar 

BAŞKAN — Savunma yok, lüzum görüyor 
musunuz? («Lüzum yok» sesleri) 

O halde, raporu oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu. 

(Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Na
fiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik umumi dizi puslasında 75 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. 
Sayısı : 11) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun netice kıs
mını okutuyorum. 

NETİCE 
işbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamna

mesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yu-

(1) 
dadır. 

11 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-

— 23 — 



T. B. M. M. B : 2 
karda izah edilen sebeplere mebni eski Sağlık 
ve Sosyal Yardım. Bakanı Dr. Nafiz Körez hak
kında Meclis soruşturması açılması gerektiği ka
naatine çoğunlukla varılarak, tanzim edilmiştir. 

(Not : Yüksek Soruşturma Kurulunca, bu 
hâdise ile ilgili görülen eski içişleri Bakanı Dr. 
Namık Gedik hakkında daha önce ölümü dola-
yısiyle soruşturma yapılması ve soruşturmaya 
tabi tutulan eski Başbakan Adnan Menderes 
hakkındaki âmme dâvasının da ölümü sebebiyle 

ve T. C. K. 96 ncı maddesine tevfikan ortadan 
kaldırılmasına karar verilmiştir.) 

4 . 2 . 1 9 6 3 

1 numaralı inceleme 
Komisyonu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Tokat Üyesi 

Z. Betil 

Sözcü 
Rize Milletvekili 

(Karara muhalifim) 
Muhalefet şerhim „ 

aşağıdadır 
C. Yalçın 

8 . 2 . 1963 O : 1 
Kâtip 

Sivas Milletvekili 
C. Odyakmaz 

Üye 

Üye 
içel Milletvekili 

(Karara muhalifim) 
Muhalefet şerhim 

aşağıdadır. 
C. Kılıç 

İşbu raporun Sözcüsü 
îzm'ir Milletvekili 

M. Uyar 

BAŞKAN — Efendim, soruşturma açılması
na lüzum .görüldüğü ve müdafaalarının alınma
sı için bir aylık mehil verilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi gündeminde görüşüle
cek başkaca iş kalmadığından Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 14,30 

6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — İzmir İktisadi Ve Ticari İlimler Akade
misi Talebe Gmiyetinin, Ankara'da vukubulan 
feci uçak kazası dolayısiyle teessürlerini bildi
ren ve başsağlığı dileyen telgrafı 

2. — İzmir Dolmuş Kamyonet çiler i Derneği 
Umumi Heyetinin en derin saygılarını iletmesi
ne mütedair kararlarını bildiren telgrafı 

3. —Rum Ortodoks Cemaati Patriğinin, yeni 
yıl münasebetiyle Başkanlığa ve onun şahsında 
Türk Milletine sıhhat ve afiyet dileyen telgrafı 

4. — Millî Türk Talebe Birliği 46 ncı Genel 
Kongre Başkanı İsmail Sivri'nin, komünizmi 
tel'in mitingleri münasebetiyle, daima komüniz
min karşısında olduklarına dair telgrafı 

5. — Türkiye Eski Muharipler Derneği Baş
kanlığının, yeni yılın uğurlu ve başarılı olması 
dileklerini bildiren telgrafı 

6. — Türkiye Ermeniler Patriğinin, yeni yılı 
kutlayan ve başarı dileyen telgrafı 

*>«B<( 



Dönem : 1 g 
Toplantı: 2 T. B. M. M. S. Sayısı : i 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı eski 
Tarım Bakanı Esat Budakoğlu'nun, görevi ile ilgili suçundan 
dolayı yargılanmasına mahal olup olmadığına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik 

Komisyon raporu ( 3 / 8 ) 

T. G. 
Başbakanlık 25 . 4 * 1962 

özlük ve Yazı İşleri . 
6/2 - 1743 Konu : Eski Tarım Bakanı Esat 

Budakoğlu hakkındaki tahkikat 
evrakının gönderildiğine dair . 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 16 .«4 . 1962 tarihli ve 6/2 - 1592 sayılı yazımıza. 
Yüksek Soruşturma Kurulunca yapılan tahkikat sonunda haklarında vazifesizlik kararı 

verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayri olan) eski Tarım Bakanı Esat 
Budakoğlu'nun Bakanlık göreviyle ilgili suçun d-an dolayı yargılanmasına mahal olup olmadığı 
hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 18 . 4 . 1962 tarihli ve 9066 
sayılı tezkerenin suretiyle ekleri, dizi puslası Veçhile, bağlı olarak sunulmuştur, 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı m n 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir 
ve ifa buyurulmasmı arz ederim. 

Başbakan 
1. İnönü 

2 numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
â numaralı İnceleme Komisyonu 2.2.1963 

Sıra No. 3/8 
Mazbata : 37 

TÜEKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bâza yıafo-ancı Devlet Başkanlaroınia eski Cumhurbaşlbanı Celâl Bayar tarafından) hediye: edilen 
hayvanların bedelsiz olarak verilrnesine ve bunların kayıtfllarunın süinjmıesine emir vermek sure
tiyle görevini 'kötüye kullandığı iddia ölunian eski Tarım Balkanı Esat Budakoğkı hakkındaki 
soruişıtarmıa evrakı suretleri, Yüksek Soruşturma Kurulunun 5 .4 .1962 tarühli ve 941/1020 
sayılı gönevsâizlik kararı üzerime Başbakanlığım 25 . 4 .1962 teıihld ve 6/2-1743 sayılu yazısiyle 
Türkiye Büyük Millet MeelM Başkanlığıma gönderifllmEiş ve Türkiye Büyük MilıİJet Meclisinin 
9 . 5 . 1 9 6 2 tarihli Birlleışliıminde içtüzüğün 170 nei mıaıdidesine göre kurulmuş bulunan komisyonu
muza tlövdi edilmişi olmakla incelendi, 
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OLAYIN MAHİYETİ 

16 . 5 .1956, 25 .12 .1956 ve 10. 9 .1957 tariflilerinde hem ecnebi Devlet Balkanlarına eski 
Cuımlhıırbaşlkanı tarafından hediye edilen atların kayıtlarıtnıo ısildnttnıeistine Esat Budaikoğlu tara
fımdan mıuivıafalk&ıt edilmesinden ibarettir. 

HUKUKÎ DURUM 

Ecnebi DeMlielt Başkanlarımla Deflet BaşıkanlamıniHi hed&ye vermeleri öteden beri cereyan 
edegelen teamüllerden ve nezaket' kaidelerinden 'Olmasınla göre 'bu hayvanlaritti memletketiımizi 
ziyaret edemi Devlet Başkanlarına bedelsiz olarak verilllnı'eisliınıde suç teşkil edecek bir mahiyet ve 
maksat görülmediği gibi dosya münderecatına göre Esat Buda'koğlu'nun bu hayvanların veril-
anıesinje dair yukanda yazıda buluıruan muvafıakat tarihlerinden itibaren Türk Ceza Kanununun 
102 nci maddesinde yazılı zamanlaşımı da tahakkuk ©ttmüştir. 

NETÎÖE 

'FMıetrlki bir suç olarak iısnıaıt kabiliyeti bulunnıamıası ve buma munzam olarak; nâdisedıe zaman-
aşılmamın taihakkuik ctımolş olması itibariyle Esat Budakoğlu hakkında Meclis soruşturması açıi-
mıasnnıa mahal olmadığı mütalâasınla vanlmıştır. * 

Bu mıazbata İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan kömilsyionuımuzca oy birliği ile dü-
zentonımiştir. 

Komisyon Başkamı Sözcü Üye Üye 
Erzincan Milletvekili' Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü Konya Milletvekili 

S. Perinçek M. Göker Z. Kumrulu C. Yılmaz 

Üye 
İstanbul Senatörü 

F. Başak 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 1 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 T. B. M. M. S. Sayısı : 

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 ) 

No : (Eski Ticaret Bakam Sıtkı Yır cali ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 76 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 9 .11.1961 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 - 5167 
Konu : Eski fb akanların görevleriyle ilgili 
suçlarına ait tahkikat dosyalan Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Baışibakan Yardımcısı 

F. Özdilek — 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara: 6 Kasım 1961 

Ceza İş. On. Müdürlüğü 
35445 özel Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 

kurarı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

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

mezkûr 'kanunum (B) bendindeki düşük tâbirimin Barbakanla birlikte Bakanlara muzaf 'bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülletn mânasını tazammum ettiği (cihetle 
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakamların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin '.şü
mulü dışında 'kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maiddesinin 'birinci fıkrasının da bu 
şekfilde anlaşılmakla beraber (mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan 
gayri olan eskü Balkanlar ha'kkmda da Kuralda tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına 
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 «ayılı Kanunun 41 nci maddeci 
ile 1 sayılı Kamunuın 6 meı ımaddesiniin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe (konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eiski Balkanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargıfllama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divaıma bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayri olan esiki Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fiknasına dayanılarak tahkikat icrasına arnikan 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturana yapılması Kurulun görevi dışında 'bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında, düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tabi olaciaklarından 'bahsi 1c bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksdk Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa 'edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulumdan vazifesizlik kanarı iile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş (bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısını yapmasiyle hukuiki varlığı soma ermiş bulunan Millî Birilik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş (bulunmaktadır. 

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

Bu itibarla Yükselk Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası 
uyarınca ve ayrıca birli tahta, diğeri nrakavvia kutudan ibaret diki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğinle müsaadelim arz ••olunur. 
Adalet Bıakanı V. 

Sühir Kurutluoğlu 

T. C. '•' ' ' ' 
Ba§bakankk 9 . 12 . 1961 

Özlük ve Yazı İşleri 
6/2 - 5513 Konu : Eski Bakanların görevle

riyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) esiri Bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 2 ) 
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bu kere alman 25 . 11 . 1961 talihli ve o8922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
İsmet înönü 

25 . 11 . 1961 

Özü : Yüksek Soruşturma Kuru
lundan görevsizlik karariyle gön
derilen eski Balkanlara ait dos
yaların sunulduğu Tik. 

Başbakanlığa 

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

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

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

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

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

4. Yine görevini kötüye kul]anmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğiıı hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 . 10 . 1961 tarih ve 717/767 sayılı, 

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırealı hak
larındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 10 . 1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik ka
rarlarını havi beş aded dosya ibağlı olarak birlikte olarak sunulmuştur. 

öncesiyle 'birleştirilerek gereğini1 müsaade? bııyurulması arz olunur. 
Adalet Bakana 

S ahir Kurutluoğlu 

2 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
2 Numaralı İnceleme Komisyonu 4 . 2 . 1963 

Sıra No : 76 
Mazbata : 38 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı hakkında 
yapılan soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 25.9.1961 tarih 377 esas ve 444 karar 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza îs. Gn. Müdürlüğü 
Sam : 38922 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 2 ) 
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sayılı görevsizlik karariyle Türkiye (Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 
nci maddesine ıgöre kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle incelendi. 

OLAYİN MAHİYETİ 

(Sıtkı Yırcalı'nın, hususi münasebet tesis ettiği Sabahat Bakan, Ekrem Bakan ve Hamdi Can 
Bakan'a menfaat temini maksadiyle, bunlar tarafından takibolunan Holânda'dan bâzı şartlarla 
100 bin dolar kredi temini, Fransa'dan 200 milyon liralık istikraz yapılması ve ingiltere'den ye
dek parça ithali işlerinde memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı iddiasından ibarettir. 

HUKUKİ DURUM 

Tahkikat evrakı münderecatına göre : 
1. Holânda ile 23.3.1955 - 5.4.1955 tarihleri arasında Lâhey'de ariere borçların süratle tasfiyesi 

ve Türkiye için Holânda piyasasında tatminkâr bir iştira kabiliyeti imkânı mevzuunda anlaşmaya 
varılmakla beraber bu anlaşmada 100 bin dolarlık bir istikraz mündemiç değildir. 

Holânda ile yapılan bu anlaşma dolayısiyle Bakan Sıtkı Yırcalı'nın kendisine veya başkasına 
bir menfaat temin ettiği ve her hangi bir suretle nüfuzunu kötüye kullandığı hakkında hiçbir 
delil görülmemiştir. 

2. Ankara'da 12.11.1955 - 14.11.1955 tarihleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde Fran
sa'ya 10 bin ton pamuk satılması ve bedelin yüzde ellisinin ariere borçlara tahsis olunması ve bir 
miktar kredili ithalâta imkân verilmesi hususunda mutabakata varılmıştır. Ancak iddia edildiği 
gibi bu anlaşmada 200 milyon Türk liralık bir istikraz bahis mevzuu değildir. 

Bu hâdisede de Bakan Sıtkı Yırcalı'nın suç teşkil edecek bir fiili bulunduğuna dair hiçbir delile 
raslanmamıştır. 

3. İngiltere'den yedek parça ithali işine gelince: Türk Motor Anonim Şirketi tarafından İn
giltere'den kredili olarak otomobil ve kamyona aidolmak üzere 100 bin sterlin kıymetinde yedek 
parça ithali için Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiş ise de Bakanlıkça 522 sayılı yeni sirküler 
muvacehesinde müracaatlerinin hükümsüz kaldığı ve yeniden müracaat lâzımgeldiği bildirilmiş ve 
şirketçe de yeni bir talepte bulunulmamış ve bu itibarla böyle bir ithal de yapılmamıştır. 

;,'"'"' "''""• NETİCE 

Yukarda izah edilen sebeplere göre eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı'nın suç teşkil edecek her 
hangi bir fiili görülmediğinden hakkında Meclis Soruşturması yapılmasına mahal olmadığı mü
talâasına varılmıştır. 

Bu mazbata İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumuzca oy birliği ile düzen
lenmiştir. 

Komisyon Başkanı Sözcü Üye Üye 
Ertzliıncara Milletvekili Katytseri1 Milletvekili Ordu Senatörü Konya Milletvekili 

S. Perinçek M. Gök er Z. Kumrulu C. Yılmaz 
Üye 

İstanbul Senatörü 
b\ Başak 

»« -^m^ 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 2 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 T. B. M. M. S. Sayısı : 3 
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3 /1 ) 

Not: (Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 84 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 - 5167 
9.11.1961 

KOIKU : Etski 'bakanların görevleriyle ilgili 
suçlarına ait talhkükat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Barbakan Yardımcısı 

F. Özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
35445 Özel 

Ankara: 6 Kasım 1961 

Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak, haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkanlan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek 
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın 
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 
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Sözü geçen 169 sayılı K&nunun yürürlüğe gitmesini m üt a akıp Yüksek Sorutturma Kurulu, 

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

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

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

Bu itibarla Yüksek 'Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası 
uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 
SaMr Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

9 . 12 . 1961 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

T. G. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yaz% İşleri 
6/2 - 5513 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 3) 
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334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 

ifa buyuralmasını arz ederim. 
Başbakan 

İsmet tnönü 

T. C. 
Adliye Vekâleti 25 . 11 . 1961 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 38922 özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 

görevsizlik karariyle gönderilen eski 
Bakanlara ait dosyaların sunulduğu 
Hk. 

Başbakanlığa 

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

len Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu de
fa Bakanlığımıza intikal eden; 

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

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

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

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

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

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 

S ahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 3 ) 
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2 numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2 Numaralı İnceleme Komisyonu 2.2. 1963 

Sıra No: 84 
Mazbata : 35 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

G-örevini kötüye kullanmaktan sanık Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu hakkında yapılan so
ruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 10 . 1961 tarih 212 esas ve 281 zeyl karar 
sayılı görevsizlik kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 
nei maddesine göre kurulan komisyonumuza tevdi edilmekle incelendi. 

OLAYIN MAHİYETİ 

Kanuni bir mesnedi olmadığı halde Devlet Üretme Çiftlikleri Döner Sermayesinden bâzı der
neklere ceman 80 864 lira nakdî yardım yapılmasına emir vermek suretiyle görevi kötüye kul
lanmaktan ibarettir. 

HUKUKÎ DURUM 

Esat Budakoğlu'na isnad olunan fiilin Tarım Bakanlığında bulunduğu 10 . 12 . 1955 tarihin
den 26 . 11 . 1957 tarihine kadar geçen zaman içinde işlendiği dosyada bulunan belgelerden an
laşılmıştır. 

NETİCE 

Kanuni vasfı itibariyle görevi kötüye kullanma mahiyetinde olup işlendiği 26 . 11 . 1957 ta
rihinden itibaren Türk Ceza Kanununun 102 nei maddesinde yazılı zamanaşımını kesen bir işlem 
yapılmamış ve zamanaşımı tahakkuk etmiş olduğundan Esat Budakoğlu hakkında Meclis Soruştur
ması açılmasına mahal olmadığı mütalâasına varılmıştır. 

Bu mazbata İçtüzüğün 170 nei madesine göre oy birliği ile düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı Üye Üye Üye 
Erzincan Miletvekili Kayseri Milletvekili Konya Milletvekili Ordu Senatörü 

Sadık Perinçek Mehmet Gök er Cahit Yılmaz Zeki Kumrulu 

Üye-
İstanbul Senatörü 

Fethi Başak 

- * • ! » » • 

T. B. M. M. ( S . Sayısı : 3 ) 



Dönem : 1 
VW&fo 2 T. B. M. M. S. Sayısı : 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/1) 

Not: (Eski işletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 30 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 9.U.1961 

ötVük ve Yazı İşleri: 6/2 - 5167 
Kontu : Eski bakanların görevleriyle ilgili 
suçlarına anft tahkikat dosyalan Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

Başbakan Vekili 
Devlet (Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F, özdilek 

T. QJ 

Adalet Bakanlığı Ankara: 6 Kasım 1961 
Ceza îş. On. Müdürlüğü 

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

Başbakanlığa 

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

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

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

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

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

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 
Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 4) 
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T. C. 

Başbakanlık 9 . 12 . 1961 
özlük ve Yazı İşleri 

6/2 - 5513 Konu : Eski Bakanların görevleriyle 
ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala
rının gönderildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

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

Başbakan 
ismet tnönü 

T. C. 
Adliye Vekâleti 25 . 11 . 1961 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 38922 özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 

görevsizlik karariyle gönderilen eski 
Bakanlara ait dosyaların sunulduğu 
Hk. 

Başbakanlığa 

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

len Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu de
fa Bakanlığımıza intikal eden; 

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

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

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

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

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

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 
Adalet Bakanı 

Sahir Kurutluoğlu 

T. B. M. M. (S . Sayısı: 4 ) 
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2 numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2 nmnaırah İnceleme Komisyonu 2.2. 1963 

Sıra No.: 30 
Mazbata :34 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında yapılan 
soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 23 . 4 . 1961 tarih 868 esas ve 949 karar sa
yılı görevsizlik karariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine îçtüzüğün 170 nci 
maddesine göre kurulan komisyonumuza tevdi edilmekle, incelendi : 

OLAYIN MAHÎYETÎ 

Murgul Bakır ve Şark Kromları İşletmesine 11 . 1 . 1957 ve 7 . 4 . 1957 tarihlerinde yapılan 
Müdür tâyinlerinin sanık Bakan Samet Ağaoğlu'nun tazyik ve tesiriyle vukubulduğu ve bu suretle 
adı geçenin görevini kötüye kullandığı iddiasından ibarettir. 

NETÎCE 

îsnadolunan fiilin mahiyetine ve işlendiği tarihten itibaren Türk Ceza Kanununun 102 nci mad
desinde yazılı zamanaşımı tahakkuk etmiş ve bu müddet içinde kanunen zamanaşımını kesen bir 
muamele yapılmamış olmasına göre, işin esasının tetkikine ve Meclis Soruşturması açılmasına mahal 
olüaadîğı mütalâasına varılmıştır. 

Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine göre oy birliğiyle dü
zenlenmiştir. 

Komisyon Başkam Sözcü Üye 
Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü 

8. Perinçek M. döker Z. Kumrülu 

Üye Üye 
İstanbul Senatörü Konya Milletvekili 

F. Başak O: Yîlmaz 

• • • « • » t* 

:T. B. M. M, (S. Sayısı : 4) 



Dönem : i 
Toplantı : 2 T. B. M. M. S. Sayısı : S. Sayısı: 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 ) 

Not: (Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 47 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık % 9.11.1961 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 - 5167 
KJonnı : Eski ibakanların ıgörevl'eriyle ilgili 
suçlarına ıaüt tahkikat dosyalan Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

(Başbakan Vekili 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara: 6 Kasım 1961 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
35445 özel * Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 

kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

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

mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Baka.nlara nıuzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği p cihetle 
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 'birinci fıkrasının da bu 
şekilde »anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan 
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasınav 

karar verilmiş bulunmakta 'ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 -• 66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak 'tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma, yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan, eski Bakanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıklarfh da Bakana tâbi olacaklarından baVhsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

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

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

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

Gereğine müsaadeleri arz olunur. Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. e. 
Başbakanlık !) . 12 . 1961 

özlük ve Yazı İşleri 
6/2 - 5513 Konu : Eski Bakanların görevleriyle1 

ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala
rının gönderildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına ^^M^^^^--^^^H\':1 

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

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

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90.ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
Ha Duyurulmasını arz ederini. Başbakan 

İsmet İnönü 

T. B. M. M. ( S . Sayısı: 5 ) 



T. C. 
Adliye Vekâleti 25 . 11 . 1961 

Ceza î§. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 38922 Özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 

görevsizlik karariyle gönderilen eski 
Bakanlara ait dosyaların sunulduğu 
Hk. 

Başbakanlığa 

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

len Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara, ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu de
fa Bakanlığımıza intikal eden; 

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

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

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

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

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

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade Duyurulması arz olunur. 

Sakır Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

1 Kamaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
1 Numaralı İnceleme Komisyonu 1 . 2 . 1963 

Sıra No : 47 
Mazbata No : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS BAŞKANLIĞINA 

Görevlerini kötüye kullanmaktan sanık eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ve eski Trabzon 
Milletvekili Salih Zeki Ramoğlu haklarındaki soruşturmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma 
Kurulu tarafından verilen 16.4.1961 tarih ve 1961/356 esas, 1961/911 karar sayılı vazifesizlik ka
rarma istinaden T.B.M.M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nei maddesine göre teşekkül eden komisyo
numuza havale edilmiş bulunan 47 sıra numaralı dosya okunup incelendi : 

HÂDİSE 

İncelemeye konu olan hâdise, Mustafa Bektaş ve Hakkı Sarı Alioğlu taraflarından verilen 
20.7.1960 tarihli ihbar dilekçesiyle bunların Of Sorgu Hâkimliği tarafından alman ifadelerine 
göre, 1957 seçimlerinde bir seçim sandığının yerinin değiştirilmesi için eski Trabzon Milletvekili 
Salih Zeki Ramoğlu tarafından vukubulan rica ile bir suçtan maznun olan yeğeninin tevkif ve 

T. B. M. M. ( S . Sayısı : 5) 
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mahkûm edilmemesi için Of D.P. İlçe idare [Kurulu Üyesi Mehmet Akyıldız tarafından yapılan ricayı 
reddeden Of Ceza Hâkimi Muzaffer Akgün'ün, bu hâdiselerden dolayı kendisine muğber olan Sa
lih Zeki Ramoğlu'nun şikâyeti üzerine eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu tarafından Of Ceza 
Hâkimliği kadrosunun tenkis edilmesi suretiyle, açıkta bırakılmasından ibarettir. 

(Not . Sözü edilen ihbarda, Mustafa Üstündağ'm, Fisko Birlik Of Şubesi Müdürlüğüne tâyin 
edilmesinin o zamanki Ticaret Bakanı Hayrettin Erkmen üzerinde yapılan tesirle olduğu da ileri 
sürülmüş ise de, Yüksek iSoruşturma Kurulu; bu konudan dolayı Hayrettin Erkmen hakkında 
muhakemeden men kararı vermiştir.) 

HÂDİSENİN OLUŞU 

Çift hakimli Asliye Mahkemesi teşkilâtı bulunan Of adliyesinin tetkik edilen iş durumuna gö
re tek hakimli Asliye Mahkemesi haline getirilmesi, bu yerdeki mevcut Hukuk Hâkimliği kadro
sunun hâkimlik olarak değiştirilmesi ve Ceza Hâkimliği kadrosunun tenkis edilmesi yolundaki 
Adalet Bakanlığı Zatişleri Umum Müdürü Necati Araş imzasiyle yapılan teklifin 28.1.1960 tarihin
de Müsteşar Kevni Nedimoğlu tarafından tasvib olunduğu, Of Ceza Hâkimi Muzaffer Akgün'ün bu 
suretle açıkta kalıp bir başka göreve tâyin edilmediği ve 9.6.196Û tarihinde de vefat ettiği dos
yada bulunan tahkikat evrakiyle sabit olmuş, Salih Zeki Ramoğlu tarafından el yazısiyle Mehmet 
Akyıldız'a gönderilen ve dosyada bulunan 13.1.1960 tarihli mektupta aynen (burada söz aldığı
mız mahut işin kararnamesi sevk edildi. Kapalıkalsm) şeklinde bir cümle yer almış ve muhbirler, 
bu cümlenin, Muzaffer Akgün'ün açıkta bırakılması işlemine aidolduğumı söylemişler ise de, muh
birlerin ihbarlarını teyiden her hangi bir delil gösterememiş olmalarına, alman ifadesinde Salih 
Zeki Ramoğlu kendisine isnadedilen müdahale ve tesirde bulunma fiilini inkâr eylemesine, Esat 
Budakoğlu dahi yapılan işlemin kendisi tarafından keyfî olarak verilen emir üzerine değil, Zat
işleri Umum Müdürü ve Müsteşarın iş ve kadro durumunu nazara almaları suretiyle yapıldığını 
bildirmesine, Necati Aras'ın da aynı şeyi ifade eylediği görülmesine, Zatişleri Umum Müdürü ta
rafından, aynı yazıda, Susurluk Asliye Mahkemesi teşkilâtının çift hakimli mahkeme haline getiril
mesi de teklif olunmuş ve Müsteşarca tasvibedilmiş bulunmasına, nihayet, bu konuda Esat Bu
dakoğlu tarafından Zatişleri Umum Müdürü ile Müsteşara emir verildiği hakkında hiçbir delil 
tahassül etmemesine, Muzaffer Akgün'ün hâkime ihtiyaç bulunduğu bir sırada 4 ay kadar açıkta 
bırakılması Salih Zeki Ramoğlu'nun sözü edilen mektubu tarihinin 13.1.1960 ve Müsteşarın mu
cibine iktiran eden Zatişleri Umum Müdürlüğü yazısı tarihinin de 28.1.1960 olması dikkati ga
lip ise de, bunların, vukuu iddia edilen ve suça konu teşkil edebilecek olan fiilin sübutunu ka
bul ettirmeye kâfi gelememelerine mebni, Esat Budakoğlu hakkında Meclis Soruşturması açılma
sına lüzum ve mahal olmadığı kanaatine varılmıştır. 

* ? * * ~ """ NETİCE 

İşbu mazbata, T.B.M.M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve izah edi
len sebeplerden dolayı Esat Budakoğlu hakkında Meclis Soruşturması açılmasına lüzum ve mahal 
olmadığı kanaatine oy birliği ile varılarak tanzim edilmiştir. 

1 Numaralı İnceleme Sözcü Kâtip Üye 
Komisyonu Başkanı Rize Milletvekili Sivas Milletvekil'i içel Milletvekili 

Cumhuriyet Senatosu C. Yalçm C. ödyakmaz C. Küte t 
Tokat Üyesi 

Z. BeM 
Üye 

İzmir Milletvekili 
M. Uyar 

T. B. M. M. (S. Sayı» : 5) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 T. B. M. M. S. Sayısı; 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 ) 

Not: (Eski Adalet Bakam Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 71 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 - 5167 
9.11.1961 

Konnı : Eski bakanların görevleriyle ilgili 
suçlarına ait taihkikat dosyalan Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdüek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
35445 özel 

Ankara: 6 Kasım 1961 

Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

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

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun-



— 2 — 
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle 
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu 
şekilde 'anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan 
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın 'açılmasına 
karar verilmiş 'bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nei maddesi 
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama, icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

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

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

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

Gereğine müsaadeleri °rz olunur. 
Sdhir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

ı • 

T. G. 
Başbakanlık 9 . 12 . 1961 

Özlük ve Yazı İşleri 
6/2 - 5513 Konu : Eski Bakanların görevleriyle 

ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala
rının gönderildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

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

Başbakan 
îsmet tnönü 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 6) 
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T. C. 

Adliye Vekâleti 25 . 11 . 1961 
Ceza İ§. Gn. Müdürlüğü 

Sayı : 38922 Özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
görevsizlik karariyle gönderilen eski 
Bakanlara ait dosyaların sunulduğu 
Hk. 

Başbakanlığa 

6 Kasını 1961 tarih ve 1)5445 saydı yazımıza ektir. 
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 İnkılâbiyle düşürü

len Kabineye dâhil bulunnııyaıı eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu de
fa Bakanlığımıza intikal eden; 

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

2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 . 10 . 1.961 tarih ve 525/580 sayılı, 

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 . 1 0 . 1961 tarih ve 405/558 sayılı, 

4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer- Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun .13 . 10 . 1961 tarih ve 717/767 sayılı, 

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırealı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 10 . 1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi 
bv3ş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 
Adalet Bakanı 

S ahir Kurutluoğlu 

1 Numaralı L Kişilik Komisyon raporu 
T. B. M. M. 

1 Numaralı İnceleme Komisyonu , 1.2.1963 
S%ra No. 71 

Mazbata No. 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu hakkında olup Yüksek 
Soruşturma Merkez Kurulu Baışkanlığmın 7 . 3 . 1961 gün ve 1961/410 sayılı tezkeresine istinaden, 
T. B. M. M. Dalhi'lıî Niaamınaaıuesane göre teşekkül edeni komisyonumuza tevdi ediltoiş buluraıan. 
ekli dosya okunup in/celendi. 

HÂDİSE 

Kaidrli Erler ıtıarafııudaai) Yüfesek Adalet Divanı Başkanlığınla göndiörillıen 12 .1 .1961 tarihli 
ihbar yazışımda, Gemaleltltan Çalkar ve Nunettlün Sürüjeü'nün., 1957 miIletbveJkli seçimlerinde, 
ıai'1'e'lleriıyle ıbirlıilktıe ikişer defa oy kullandıkları ve Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu tarafın
dan verilen emir üzerine, saıdeee Gemalettiiîn Çakar ve NutreıtıtUn iSürfücü haklaraıjda dâva açılıp 
aileleri hakkımda dâva la'çrlmıaJdığı ve Cemal'ettin Çakar ile Nurettin 'SÜTÜcü'nün 'mahkûm olma
larına nağonlesn taMye edildikleri ihbar olunmuştun*. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 6 ) 
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HÂDİSENİN OLUŞU 

Filhakika Bandırana Savcılığı tarafından, Adalet Bakanlığına gönderilen 1 .8 .1961 tarih 
ve 1961/183 sayılı cevabi yazıda; 1) Gönen Asliye Cöza Mahkenııeısiniin 1957/197 esas numara
sında kayıtlı dosyanın tetkikinden Cenıalettin Çalkar hakkında, 1957 milletvelklili seçimlerinde 
iki 'sandıkta oy kullandığı iddiiatsiyle âmıme dâvası ikanıe olunarak: 28 .10 .1957 (tarihinde tevkiif 
edildiği ve kendiıslMta, duruşunla sonunda üç ay on gün hapis ve 138,'80 T.L. ağur para oezasiylie 
mahkûmiyetinle, 2 500 T.L. kefalette tahliyesine ''karar, verildiği ve ve'rtiilen karıarın Temyiz Mah
kemesi Üçüncü Gezin Dairesinıce tıaisdilk edildiği ve ıbakıye hapliis ^ezıasmı Baiıkesiri Ceza Evinde 
çektiği ve para ceızıasını da ödediği, 2) Gömen Asliye Ceza Mahkemesiniin 1957/198 esas numa
rasında ıkaıyıltlı dosyamın tetkikinde, Nurettin Sürücü hakkında, 1957 milflJötvıekili seçîmle-
nünjde ilki sandıkta 'oy kull'andığı iddiaıslüyie âmme dâvası iilkamıe olunduğu! ve kendisinin, duruşma 
sonunda 6 aly hapis ve 250 T.L. lağıır para eezasiiyle mahkûmiyetine ve tevkifine karar verildiği, 
veııilten 'kararın Temiyiz Mahkemesi Üçüncü Ceza Daireısince Itasdik edildiği, lanlcıaik, dosyanın Tem
yiz Mafhkem'eslfcıde bulunduğu sırada hastalandığı1 için Balıkesir: Devlet Hastanesi Sağlık Kuru
lundan verilen raporla tıalhliye olunduğu, fakat hükmün kösinlle^mıesiıyle bakiye cezasıınıii Gönien 
Cefca Evinde çıelktiğft ve para: ceaammı da ödediği, 8) Ceımallettin Çakar ve Nunelttdn1 'Sürücü'nün 
işlerihlin aynı suiçuı işiliediğine dair her hangi bir İddia ileri sürülmıediğli, ve böyle !bir suç işle
miş otealiar Ibiılie fiillerinin 113 ve 134 sayılı Af kianumlarının şümulüne gireceğft aaılaişılmuştıır. 

HÂDİSENİN SUÇA KONU TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ 

Bandıranla C. Savcılığımın Adalet Bakanlığına hiltalben yazdığı 1 .8 .1961 gün ve 1961/183 sa
yılı cevabi yazısı münderecatına ve Esaıt Budafkoğlü'nun ihJbarlda ileri .sürüldüğü gafbi fbir emir 
verdiği! yolunda hiçbir delil ıbulunmamıaısınıa; binaen hâdisenin1 ısuça konu 'teşkili «İtmediği kana
atine varılmıştır. 

NETİOE 

İşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnakmjesinin 170 ndi madldesinıe utyigum olaralk ve yu
karda iaalh edilen sebeplerden dolayı sanık Esaıt Budakoğlu halklkunda Meclis stoıruışturmıaeı açıfl.-
masmja lümum ve ımalhal loümıadığı kanaaftüne oy 'hirliği ille varılarak taoiEİm. edi'lmigtdtr. 

1 Nuımıaıralıı İnceielniie 
Komisyonu! Başkanı 
Cumfhuıriryeıt Senato'su Sözcü Kâtip Üye 

Tokat Üyesi Mze Milletvekili Sivas MilleffcvekiM İçel Milletvekili 
Z. Betil C. Yalçın C. Odyakmaz C. Kılıç 

Üye 
İzmir Milletvekili 

M. Uyar 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 6 ) 



Donem : 1 
Toplantı : 2 T. B. M. M. S. Sayısı: 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 ) 

Not: (Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umû
mi dizi puslasında 59/6 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 9 .11.1961 

Özlük ve Yazı îşleri: 6/2-5167 
Kamu : Eski (bakanların görevleriyle ilgili 
suçlarına ait tahkikat dosyalan Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

Başbakan Vekili 
Devlet ©akanı ve Baışlbalkan Yardımcım 

F. Özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara: 6 Kasım 1961 

Ceza İş. Müdürlüğü 
35445 özel Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 

kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

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

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

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

Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar 
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektediı1. 

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

Gereğine müsaadeleri arz olunur. Adalet Bakanı V. 
. . - - • • • - • 8ahir Kuruüuoğlu 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 12 . 1961 

Özlük ve Yazı İşleri 
6/2 - 5513 Konu : Eski Bakan]arın görevleriyle 

ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala
rının gönderildiğine dair. 

K- : ? Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 9 . 11 . 1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanımalarma mahal olup lolmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlı
ğından bu kere alınan 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayilı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya 
bağlı olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. B, M. M. ( S. Sayısı : 7 ) 



25 . il . 1961 

Özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
görevsizlik karariyle gönderilen eski 
Bakanlara ait dosyaların sunulduğu 
Hk. 

Başbakanlığa 

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

len Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu de
fa Bakanlığımıza intikal eden; 

1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki 
Yüksek Soruşturma Kumlunun 22 . 7 . 1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

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

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

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

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

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade imyurıılması arz olunur. 

SI ahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

1 Numaralı 5 kişilik Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 . 2 . 1963 
1 Numaralı İnceleme Komisyonu 

Sıra No. : 59/10 
Mazbata No. : 18 

« E K İ M [BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ö,Öretvihi ifcotuye MiainmaMaıh sanık eski Tarım 'Bakanı (Esat Budakoğlu hakkındaki ®oruş-
faıranayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulu »tarafnidan verilen 7 . 5 . 1%1 tarih ve 1961/ 
929 esas, 1961/11-1006 karar sayılı vazifesizlik kararma istinaden, T. (B. M. M. Dahilî Nizamna
mesinin 170 nci maddesine göre teşekkül eden komisyonumuza havale edilmiş bulunan ekli dos
ya okunup incelendi: 

HÂDİSE 

'Tarım Bakanlığı Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikaları ımütedaivil sermaye bütçe
lerinin temsil ımasrafları bölümünden .muhtelif zamanlarda (muhtelif kurum ve derneklere eski 
Tarım Bakanı Nedim Öıkmen tarafından verilen emirle yapılan yardımlardan dolayı adı geçen 

T. G. 
Adliye Vekâleti 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 38922 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 7 ) 
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'hakkında, yetkili mercice, evrakının tefriki suretiyle kanuni muktezanın tâyin edilmiş olduğu 
anlaşılmakla, komisyonumuz, incelemesini eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu'na hasretmiştir. 

9 . 12 . 1955 'tarihinden 16 . 11 . 1957 tarihine -kadar Tarım Bakanlığı yapmış 'bulunan Esat 
Budakoğlu'nun emri ile s'özü edilen 'bütçenin temmsil masrafları 'bölümünden muhtelif 'kurum ve 
derneklere yapılan yardımın 57 190 'T. L. tuttuğu, orman müfettişi Vefa Arf on tarafından tanzim 
edilen 21 . 4 . 1961 tarihli rapor ve dosyada bulunan diğer evrak münderecatı İle rai bit olmuştur. 

HÂDİSENİN «MEVZUATIMIZ KARŞISINDAKİ DURUMU 

19'53 bütçe iza'hnamesinde, cemiyetlere yapılacak yardımın temsil masraflarından ödenileceğ'i 
yazılıdır. 

1954 ve 1995 yılları bütçe izahnaımele rinde temsil masraflarından yardım yapılabilecek cemi
yetler ('hayır cemiyetleri) olarak tavsif edilmiş, 1956 ve 1957 yılları 'büğtçe izalhnaım ele rinde de 
(hayır cemiyetleri!) yerine '('kurum ve dernekler) tabiri kullanılmıştır. 

Görülüyor ki, önceki yıllara ait izahnamelerde yazılı, «cemiyetlere, hayır cemiyetlerine yar
dım» tâbirinin yerine «kurum ve derneklere yapılacak yardımlar» tâbiri yer almış bulunmaktadır. 
Dosyada mevcut l'istelerin tetkikinden, yardım yapilan cemiyet veya kurum ve derneklerin, «Aıı-
(kara 'Spor Kulübü, Türik Hukukçular Cemiyeti, Verem. ISavaış Derneği, Türkiye Okutma Derneği, 
Orman Umum Müdürlüğü Memurları Yardımlaşma iSandığı, 'Siyasal (Bilgiler Talebe 'Cemiyeti, İs
tiklâl İlkokul Koruma Derneği, Keçiören Mecidiye Oamii Yaptırma Derneği) .gibi kurum ve der
nekler oldulkları anJaışılma'k'tadır. Şu vaziyete göre, Esat Budakoğlu'nun; yekûn 57 .190 lira tutan 
yardım için verdiği emirlerle mevzuata- 'aykırı ve hususi bir im aksat güttüğü düşünülemez. 

NEMCE 

tşibu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamname sinin 170 ntei maddesine uygun olarak ve eski 
Tarım (Ba'kanı Esat Budakoğlu hakkında Meclis Sorüşıturması 'açılmasına lüzum ve mahal olma
dığı 'kanatma oıy 'birliğiyle varılarak tanzim olunmuştur. 

1 Numaralı İnceleme Sözcü Kâtip Üye 
Komisyonu Başjkanı Rize Milletvekili Sivas Milletvekili İçel Milletvekili 

Cumhuriyet Senatosu C. Yalçın C. Odyakmaz C. Kılıç 
Tokat Üyesi 

Z. Betü 
Üye 

İzmir MlletveMTi 
M. Uyar 

T. B. M. M. ( S. Sayım : 7 ) 



Dönem : i 
Toplantxr2 T. B. M. M. S. Sayısı : 

ispanya'ya ihraç olunan 200 000 ton buğday dolayısiyle eski Ti
caret Bakam Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş hakkında bir karar 
ittihazına dair Başbakanlık tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 5 ) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 9 . 1961 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 4422 
Konu : Temsilciler Meclisi Üyesi Fethi Çelikbaş 
hakkında bir karar ittihazına dair. 

TEMSİLCİLER MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Halen Temsilciler MeclÜsa Üyesi bulunan eski Ticaret 'Bakanı Fethi Çelikbaş'in Bakan bulun
duğu 1953 yılında ispanya'ya yapılan 200 000 ton buğday ihracı muamelesinde cereyan ettiği iddia 
olunan yolsuzluk ve bundan mütevellit döviz kaybı iile ilgili olarak Yüksek Soruşturma Kurulunca 
Fethi Çelikbaş'in düşük Bakanlardan olmaması sebebiyle umumi hükümler dairesinde muamele ya
pılmak üzere Ticaret Bakanlığına intikal ettirilen tahkikata dair iadı geçen Bakanlıktan lalınan 
2 . 9 . 1961 tarihli ve 234-6/2042 sayılı tezkerenin örneğiyle ilişiği dosya, 157 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre bir karar ittihaz olunmak üzere bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. . 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
"'.'"'..» Cemal Gürsel 

— , • • * - " • - • • * ; 

r " 2 Numaralı 5 kigüik Komisyon raporu ° ' 

T.B.M.M. 
2 Numaralı İnceleme Komisyonu 

Sıra No. 3/5 2.2. 1963 
Mazbata: 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Eski Ticaret Bakanı Fethi Çelikbaş'm Bakan ibulunduğu 1953 yılında İspanya'ya yapılan 200 
bin ton buğday ihracı muamelesinde cereyan ettiği iddia olunan yolsuzluğa mütaallik evrak Tür
kiye Büyük Millet Meclîsinin 25 . 4 . 1962 tarihli Birleşiminde verilen karar üzerine içtüzüğün 170 
nci maddesine göre kurulmuş bulunan komisyonumuza tevdi edilmiştir. 

ÎSNADOLUNAN FİİLİN MAHİYETİ 

19 . 6 . 1951 tarihli Türk İspanyol Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek olarak yapılan 8.4.1953 
tariMi Protokol ile Türkiye'nin ispanya'ya, bedelinin % 50 si serbest döviz veya EPU doları % 50 
si de anlaşma doları Üe dönmek ve fiyatı sonra tesbit edilmek, Protokolün yürürlüğe girmesi de 



fiyat Hesbitini müteakip olmak üzere 200 bin ton buğday satılması ve mevcut Anlaflnaya diğer 
maddeler ilâvesi kararlaştırılmıştır. 

BÜlâhara fiyat (tes'bdti için yapılan ve o [sırada Türk Hükümetinin (buğdayın dâhildeki mubayaa 
fiyatlarının arasının laçıÛımaması ve Üünya piyasasında yüksek fiyatla ıtuıtuiLması politikası güderek 
96 doMrdâ îsrltr etmesin* »niukttM fcfarşı tavafın bu fiyata yaMafmanlı&sı üzerine uzun müddet de
vam Men ınü«&%#e(ler neticesinde, Paris'te kontinental, dreyfüs, 'bûnge firmaları hesabına hareket 
eden birtaş, genel ithalât ve ihracat, ve dümeks firmalarının iaraya girmeleri ile mezkûr firmalar 
tarafından ofisle mutaibakata varıldıktan sonra bedelinin '% 50 si EUP ddlârı ve Tünk hesabına 
geçecek sterlin ve % 50 si ispanya klMnginden ödenmek şantiyle Ibeher tonu 94 dolardan İspan
ya'ya buğday ihracının ve bu firmalara buğday bedelinin % 25 ine telkabül eden 4 700 000 bin do
lar tutarında 23 cins malm ihracı ve aynı tkıymette on dört cins malın takas yoliyle ithali müsaa
desi verilerek mevzuata aykırı hareket etmelk suretiyle görevi kötüye kullanmaktan ibarettir. 

' '* KfeTÎCE 

Yukarda Özett ollartaık belirtken fiil 1953 senesinde vuıkubükauş ve Türk Ceza Kanununun 102 
nci maddesinde yazılı zaman aşımı ıtahakkuik etmiş bulunduğundan, işin esasının tetkikine mahal 
olmadığı ve zaman aşımı sebebiyle Fethi Çelikbaş halkkında Mecüis Soruş'turmaısı açılmasına lüzum 
kainmdığı fitütalftasıîia vantett§>feır. 

Bu mazbata Trörlkiye Büyük Millet Meclei içtüzüğünün 170 nci maddecine göre oy birliği ile 
düzeı^enaaiştir. 

Komisyon Başkam Sdztü Üy© Üye 
Erzincan Milletvekili K&y*eri MıletvtMi Ordu Senatörü Ifetanfefcl Se&aıtörıi 

S. Peringek M. Oöker Z. Kumrulu F. Bafük 

Üye 
. ... ; v n . Konya Milletvekili 

C. Yılma* 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 8) 



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

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/1) 

Not: (Eski Ticaret bakanları Sıtkı Yırcalı ve Zeyyat Mandalinci ile ilgili olup Başbakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasında 37 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5167 
9 . 11 . 1961 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili 
suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayn olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alman 6 . 11 ." 1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince 
biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunul
muştur. 

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı: 

35445 özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

Özü : Y'üksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
kararı verilen düşük bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

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

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

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

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

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

Gereğine müsaadeleri arz olunur. Adalet Bakanı V. 
8ahir Kurutluoğlu 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 12 . 1961 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5513 
Konu : Eski Bakanların, görevle
riyle ilgili suçlarına ait tahkikat 
dosyalarının gönderildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

lâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı ol'a-n) eski Bakanların görevleriyle ilgili «suçlarından dola
yı yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dalir Adalet Bakanlı
ğından bu kere alman 25 . 11 . 1961 tarihli ve -38922 sayılı tezkerenin suretiyle <e:ki beş adad 
dosya bağlı olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı • maddesine tevfikanı gereğinin takdir 
ve ifa buyıırıümasını arz ederim. Başbakan 

İsmet İnönü 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 9 ) 
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25 . 11 . 1961 

Özü : Yüksek Soruşturma Kuru
lundan görevsizlik kanariyle gön
derilen eski Bakanlara 'ait dosya
ların sunulduğu Hk. 

Başbakanlığa 

6 Kasını 1961 tarih-ve 35445 sayılı yazımıza ektir . •' < 
Muhtelif surette görevlerini kötüye lnıilanma ktan sanık olup 27 Mayıs 1060 İnkılâbıyla dü

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

1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık esM Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş haOdkıoda-
ki Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7 . 1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

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

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

4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakamı Muzaffer, Kurbanıoğlu 
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 . 10 . 1961 tarih ve 717/767 sayılı, 

5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yıroalı hak
larındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 10 . 1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik ka
rarlarını havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade bu vurulması arz olunur, 
Adalet Bakam 

Sahir Kurutluoğfoı 

1 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
• - * • • - ; • • • " . ' • % 

T. B. M. M. 
1 Numaralı İnceleme Komisyonu $^ . *r ^ -«w?*?> <*• 4.2.1963 

' Sıra No. 37 "r¥& - , -v- • ~ . , 
Mazbata No. 21 • -«. 

TÜBKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevlerini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanları Sıtkı Yırealı ve Zeyy&t Manda-
linci iie Ticaret Bakanlığı esM Müsteşarı Munis Faik Ozansoy haklarmdaki soruşturmayı muhte
vi olup Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından veralen 16 .4.1961 tarih ve 486 esas, 926 karar 
sayılı vazifesizlik kararına istinaden T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine göre 
teşekkül eden komisyonumuza havale edilmiş bulunan 37 sıra nolu dosya okunup incelendi : 

İDDİA 

Mer'i dış ticaret rejimine aykırı olarak Türkiye ile İsviçre a/rasındıa krom ve ilâç mübadelesi 
Anlaşması yapılmasına Oilba İlâç Fabrikası Mümessili Doğan Sağlık ve Sigorta A. §. hissedarı ve 
Müdürü Turg-ut Bayar'm takibi üzerine eski Ticaret Bakam Sıtkı Yıroalı tarafından verilen 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza İş. Grn. Müdürlüğü 
Sayı : 38922 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 9) 
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emre istinaden Müsteşar Munis Faik Ozansoy tarafından anlaşmanın imzalanması ve bilâhara bu 
aınlaşmiaiûin hatama «rmesi üzerine ikinci defa eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci'nin muvafa
kati ile aynı mahiyette yeni bir anlaşmanın yine Müsteşar Munis Faik Ozansoy tarafından imza-
lanm«8i m fen/süratle •Iber üçünün memuriyet görevlerini kötüye kullandıkları iddiasından iba-
r&föür. 

HADÎSE 

1954 yılında İsviçre îlâç Sanayiine bağlı firmalar isviçre Hükümeti vasıtasiyle Türk Hüküme
tine müracaat ederek Türkiye'den krom ithal ve mukabilinde Türkiye'ye ilâç ihracetmek istedikle
rini bildirmişlerdir. O zamanki Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Munis Faik Ozansoy, durumun, o za
manki Diş Tkaret Daar«si Reisi Namık Kemal Savun, Dış Ticaret Dairesi Reis Muavini Fehmi 
#üıi#l ve Bafeoslık Müşaviri Mahmut Şeyda'dan müteşekkil bir komite marifetiyle tetkikini em
retmiştir. Komite, böyle bir mübadeleyi, o zaman mer'i Dış Ticaret Rejimine (JEylül 1953 tarih 
ve 4/ÎS00 «ayılı Dış Hearet Rejimi Kararnamesi) aykırı ve bâzı bakımlardan da mahzurlu bu
larak, bu mübadelenin yaptlı&fBBnı Muvafık görmemiştir. 

-<vfea&a rağmen Munis Faik Ozansoy'un imzasiyle Bakanlık ile isviçre Elçiliği arasüada teati 
olunan mektuplarl» müasateeye denssın esiHImiş ve ai'hayet Sıtkı Yıroali'-nıa Ticaret BafcanUğı za-
mamn#a 1 ÜJkim 1954 tarihinde Munis Faik Öasansoy ve muhatabı taraşında mektup teatisi sure
tiyle krom - ilâç mübadelesi 3sakkındaki anlaşma yapılmıştır. 

l ^ y i s olunan 3118 000 limçre foariklık kontenjanın 1 875 000 franklık kısmı yani yarısı, 
bu işi takip ve tafhakkuk ettiTPen Turgut Bayar'm Türkiye Mümessili1 (bulunduğu isviçre CtBA 
Fîimamifflt taranmış ve diğer yansı ise 8 İsviçre firması 'arasında bölüştürülmüştür. 

îBu anlaşmanın tatibikatı 1956 senesi Ağustos ayında bitmif#r. 
isviçre Elçiliği, anlaşma tatbikatının bitmek üzere olduğunu nazara alarak 1956 Ocak - Mart 

aylarında yeniden bdr anlaşma yapılması için müracaat yapmıştır, işi yine Turgut Bayar taMb-
etmekteddr» Û «aeöıanki Bakan Fahrettin Ulaş'ın dosyada mevcut eski harfli bir mektubu bu hu
susu açıklainakfcaiır, &1İ takip üzerine Dış Ticaret Rejimine aykırılığı nazara alınmadan yeni
den krom - ilâç mübadele anlaşması yapılması o zamanki Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci ta
rafından imzası altında uygun görülmüş ve ikinci anlaşma Munis Faik Ozansoy tarafından 
10. £. 1956 tarihinde imzalanmıştır. 

Bu defa miktarı 3 900 000İsviçre,._ frangına yükselen kontenjanın yarısı ClBA Firmasına 
tanınmış, diğer yarısı da sekiz İsviçre firması arasında bölüştüruîmüştür. 

- - DELİLLER 

Hâdisenin açıklandığı şekilde cereyan ettiği, krom - ilâç mübadele anlaşmalarına ait Tica
ret Bakanlığı muameleli evrakı, bilirkişi Maliye Müfettişi Celâl Şardan'm 31 . 10 . 1960 ta
rihli raporu, Namık Kemal Savun, Femi Gün el ve Mahmut Şeyda'dan müteşekkül komitenin 
7 . 7 . 1954 tarihli mütalâası, Mahmut Şeyda, Namık Kemal Saınm'usı 20 . 1 . 1961 tarihli 
ifadeler! ve JSeyyat Mandalinm'nin imzası altında muvafakatinin .ihtiva eden isviçre Elçiliğine 
yagalmış Fransızca yazı M<e sabittir. Munis Faik Ozansoy, 17 . 1 . 1961 tarihli ifadesinde, miı-
aDH'elfinâft dış ticaret rejimi üstünde bir Hükümet tasarrufu olmak itibariyle mevzuata aykı
r ı lanın âü§ünüâemiyeceğind ve Zeyyat Mandalinci ise, 27 . 12 . 1960 tarihli ifadesinde, sapı
lan işin eski muamelenin tekrarı mahiyetinde bulunduğunu söylemişlerdir. Sıtkı Yırcadı'nım 
ifadesi alınmamıştır. 

T/B.-M..*. (S..Sft*u« 9) 
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İÎÂDİSENÎN CEZA MEVZUATIMIZ KARŞISINDAKİ DUİtÜMÜ 

İsviçre CİBA İlâç Firmasının Türkiye Mümessili olan Doğan Sağlık ve Sigorta Anonim Şir* 
ketinin hissedarı ve Müdürü Turgut Bayar'm takibi ile başlayıp bitirilen ve 3 Eylül 1953 tarih 
ve 4/1360 sayılı Dış Ticaret Bejimi kararı hükümlerine aykırı ve çeşitli yönlerden mahzurlu 
bulunan krom - ilâç mübadelesi anlaşmasının; bu aykırılıkla mahzurlar bakanlığın bu konuda 
salahiyetli 3 mütehassıs zattan müteşekkil komitesince bir karar halinde bildirilmiş olmasma 
rağmen, isviçre Hükümetiyle 1 . 10 . 1954 tarihinde imzalanmasında muvafakat eden eski T%* 
caret Bakanı Sıtkı Yırcalı ile anlaşmayı imzalıyan müsteşarı Munis Faik Ozansoy'un ve ikin
ci defa 10 . 8 . 1956 tarihli .anlaşmanın imzalanmasına muvafakat eden eski Ticaret Bakanı 
Zeyyat Mandaliinci ile müsteşarı Munis Faik Ozansoy'un fiilleri, Türk Oeza Kanunum 240 ncı 
maddesine uygun memuriyet görevini kötüye kullanma cürmüne konu teşkil eder. 

Ancak 1 . 10 . 1954 tarihli ilk anlaşmanın imzası tarihine nazaran Sıtkı Yıroalı'nın suçu 
T. C. K. 102/4 ncü ve Munis Faik Ozansoy'un yalnız bu anlaşmadan mütevellit suçu da aynı 
kanmnun: 102/4 ve 104 ncü maddelerine göre zamanaşımına uğramıştır. 

NETİCE 

İşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve za
manaşımının tahakkuk etmesi sebebiyle 1 . 10 . 1954 tarihli anlaşmanın imzalanmasından mü
tevellit suç için Sıtkı Yırcalı ale ona tebaan Munis Faik Ozansoy haklarında Meclis Soruştur
ması açılmasına lüzum ve mahal bulunmadığı ve 10 . 8 . 1956 tarihli anlaşmanın imzalanmasın
dan müteveEit cuç için de Zeyyat Mandalinci ile ona tebaan Munis Faik Ozansoy haklarında 
Meclis Soruşturması açılması lâzımgeldiğd kanaatine eağunlukla varılarak, tanzim edilmiştir. 

4 . 2 . 1963 

1 Numaralı İnceleme Komisyonu 
Başkanı 

C. Senatosu Tokat Üyesi 
Zihm Betü 

Sözcü 
Bize Milletvekili 

(Karara muhalifim, muhalefet şerhim eklidir.) 
Cevat Yalçın 

Kâtip 
Sivas Milletvekili 
Cevad Odydkmaz 

Üyfe 
İçel Milletvekili 

(Karara muhalifim, muhalefet 
şerhim eklidir.) 

Celâl Kılıç 

Üye 
İşbu Rapor Sözcüsü 
İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

MUHALEFET ŞEBHtM 

Maznunlar hakfkında müspet suçların tekevvün ettiğine vicdanen kaani olmadığımdan muha
lifim. 

- ' „v , İçel Milletvekili 
. . . . * * " " ' . "* "J CelâlKıkç 

f. B;rJ&1& (S> Say»i: 9) 
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JJ#r $# W i T M f̂fiik i$#8iai Savun, î ^ t a i Qünü ve Mahmut Şeyda, dan ımüte^kkii komite 
HİY^IH ^yt i i fpn^ mül^llft v#riim$?i i§in havale adildiğinde, o tarifte mer'i 4/1360 «ayılı Dış 
i \ j^Kt Bgj te to aykırı pl4ui& müMla «e4§m% ise de, bu (komitede âza plan Mahmut Şeyda, 
20 . I. W% günl^ ifad^gin^ ku 'kabil ifterd© velkiljn takdir 'hakkının bulunduğu ve hattâ feu mu-
8̂Kg|#H|n ©f |a j4#t %mi®$&V$& tekımrl'aş.dığı subu'ta erdiğinden ve yine aynı 'ifadeden o zamanki 

İıtiyftgın Yfküin feu.tMü hft^fe^tin» §ebep temsil ettiği.'anlaşıldığından1 ve dı§ ticaret rejimi hak
kımdaki Jp^ftfift Mmm (inaj^eşi d«bi buna iroMn vermekte olduğundan (veya iki Hükümetin mu<ta-
biç M&e&ğı 4^mf W^İ&mm$âQ ©e^yan şçbr, «d̂ mek suretiyle) ve esasen «uç teşkil ettiği iddia 
(ğmm wâmm y®â î#r «sofama ©taftayıp mwM anla^aalarm bir- tekrarı bulunduğundan sanıkta 
görevi kötüye l ı ^ t ı ^ kaj& ve bmîlf&eç ha^©k«tin<fe smçluMc ha]i ıjçöjraaçdiğimden! Meelis Soruş-

Bize Mületvekili 
O, Yalçm 

• •• >"ttmt^ıı 1 » 

VMMt- (ikBmmş*) 



Dönem : 1 Q 0 ^U 
Toplantı : 2 T. B. M. M. S. Sayısı : \J ö , wlV 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkındaki Ticaret Bakanı Sıtkı 

Yırcalı'nın yazılı müdafaası 

(Not : J3»M Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı ve Zeyyat Mandalinci ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişkin ninnimi dizi puslasmda 37 sıra numarasını taşıyan dosya lıafckındadır.) 

13 . 3 . 1963 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Maşkanlığına 

özet : 1 No. lı. İnceleme Komisyonunum. 4.2.1963 
tarih ve 37/İ2H sayılı -Meclis soruşturması açıl
masına lüzum ve mattıal bulunmadığı hakkındaki 
rapor için 8 . 2 . 1963 tarihli Birleşimde taleb-
edilmesi kararlaştırılan 'savunma. 

,19 . 2 . 1963 tarihinde tebellüğ ettiğim 9 . 2 . 19*63 tarih ve 4474 sayılı yazınıza C. 
Yüksek Kurulca; 1 No. lı. 5 kişilik İnceleme {Komisyonunca 'hakkımda Meclis soruşturması 

açılmasına lüzum ve mahal bulunmadığını belirten 4 . 2 . 19»63 tarih ve 3721 sayılı rapor için, 
S . 2 . 1963 tarihli (Birleşimde istenmesi kararlaştırılan savunmamı sunuyorum. 

I - Olayın ve .dosyanın tetkiki, tanıkların ifadesi adı »geçen Anlaşmanın o «günkü ihtiyaç ve 
döviz durumu karşısında bir Vekil takdiri ve Hükümet tasarrufu olduğunu (göstermektedir. 

Kaldı ki o günkü dış ticaret rejiminin verdiği salâhiyete dayanılarake iki Hükümet arasında 
karşılıklı (hesap ve ticari zorunluklara uytgun objektif bir Anlaşma yapılmıştır. 

I I - Anlaşma yapılan Devletten ithal edilen ilâçlarını o Devletin firmaları arasındaki dağı
tım, ya da oranlarının tesbitinde ne Ticaret Vekâleti ne de memleketimizin -her hangi bir mües
sesesinin ilgisi yoktur. Bunlar Anlaşma yapan Devletçe tamamen kendi eylem ve işlemlerinde 
yürütülmüştür. 

[Böylece; raporda da belirtildiği gibi, olayda esas ve usul bakımından sorumluluğum söz 
konusu olamaz. 

Durumu saygı ile takdirlerinize sunarım. 
Ticaret eski Bakanı 

Avukat 
Dr. Sıtkı Yırcalı 

>>-e« 

N 





Dönem : 1 
Toplantı: 2 T. B. M. M. S. Sayısı : 10 
27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 ) 

Not: (Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk ile İlgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasında 69 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 - 5167 
9 . 11 . 1961 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili 
suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alman 6 . 11 .1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince 
biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunul
muştur. 

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Müdürlüğü 
Sayı: 

35445 özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

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

Başbakanlığa 

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

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

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

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

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

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 
Adalet Bakanı V. 
Sahir Kurutluoğlu 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 12 . 1961 

özlük ve Tazı İşleri 
6/2 - 5513 Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili 

suçlarına ait tahkikat dosyalarının gönde
rildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

T. B. M. M, ( S. Sayısı: 10) 
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334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının. 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve ifa 

Duyurulmasını arz ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

T. C. 
Adliye Vekâleti 25 . 11 . İMİ 

Ceza iş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı: 38922 özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan gö

revsizlik karariyle gönderilen eski Bakan
lara ait dosyaların sunulduğu hakkında. 

Başbakanlığa 

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

Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa Ba
kanlığımıza intikaî: eden; 

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

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

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

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

5. Görevimi ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 10 . 1951 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarım 
havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz. olunur. 
Adalet Bakanı 

Sakır Kurutbt&ğlıı 

l Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

T.B..M.M. 
1 Numaralı İnceleme Komisyonu 4.2.196$ 

Sıra No: 69 
Mazbata No: 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Göref^lermi kötüye kullanmaktan sanık eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk ve eski 
Bakanlardan Celâl Yardımcı haklarındaki soruşturmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulu 
tarafından verilen 28. 6.1961 ve 1961/989 esas, 1961/1067 karar ısayıh vazif esizlik kararma isti
naden, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine göre teşekkül şden Komisyonumu
za havale edilmiş Ibulunan 69 sıra numaralı ekli dosya okunup incelendi : 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 10) 
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HÂDISE 

incelemeye feonu olan ihâdise, Mülkiye Başmüfettişi Ali Akseven tarafından Yüksek Soruştur
ma Kurulunun 4 Numaralı Soruşturma Kurulu Başkanlığına gönderilen 10 .4 .1961 tarihli ihbar 
mektubu münderecatına ve adı geçenin bu kurul tarafından alman, 8 .6 .1961 tarihli ifadesine na
zaran, 

1. 1957 milletvekili seçimlerine takaddüm eden günlerde 'eski Bakanlardan Celâl Yardımcı 
tarafından vâki teısir üzerine eski Adalet Bakanı Hüseyin Avnıi Göktürk'ün Taşlıçay ilçesi C. Sav
cısı Kemalettin Baykal'ı kanuni hiçbir sebep yok iken, ısırf sijjasi mülâhazalarla Arpaçay C. Sav
cılığı .görevine salâhiyetle tâyin ettiği ve, 

2. Gene Hüseyin Avni Göktürk'ün, Karaköse C. Savcısı yardımcısı Belhiç Bal'ı, (Halife Yu
suf) adlı şahıs hakkında dini siyasette alet etmek suçundan dolayı tahkikat yaptığı için ve bu tah
kikata lonun tarafından devam edilmesine mâni olmak maksadiyle, Van'da bir göreve nakleyledi-
ği iddiasından ibarettir. 

İHBAR ÜZERİNE YAPILAN İŞLEMLER 

Eski Ağrı Valisi olan Ali Akseven tarafından yapılan ihbar, bu iki konu dışında, münhasıran 
Celâl Yardımcı'yı ilgilendiren başka konuları da ihtiva etmektedir. 

Yüksek Soruşturma Kurulu: Münhasıran Celâl Yardımcı'yı ilglendiren (konular için gerekli 
tahkikatı yapmış ve gerekli kararı almıştır, ancak, yukarda zikredilen iki konu hakkında henüz 
hiçbir tahkik muamelesi yapmadığı sırada 169 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve vukuu iddia edi
len ilk konunun sübutu halinde görevi kötüye kullanma suçu teşkil edeceği ve aslî failin Hüsetyin 
Avni Göktürk olacağı, Celâl Yardımcı'nm da iştirak etmiş sayılacağı ve ikinci konunun da Hü
seyin Avni Göktürk için görevi kötüye kullanma suçuna konu olacağı mucip seıbeıbiyle vazifesiz-
lik kararı vermiştir. 

HUKUKÎ DURUM 

Her iki tahkik konusu hakkında Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından hiçbir tahkik muame
lesi yapılmamıştır. T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nei ve mütaakıp maddelerine göre 
Komisyonumuzun bu hususlarda tahkikat yapmak yetkisi de yoktur. 

Her iki tahkik konusu, ıbir an için sabit kabul edildiği takdirde T. C. K. 240 ncı maddesinde 
unsurları yazılı memuriyet görevini kötüye kullanma cürmünü teşkil eder ve işlendiği iddia edi
len tarihlere tgöre T. C. K. 102/4 ncü maddesi veçhile ızaman 'aşımına uğramıştır. 

NETİCE 

işbu mazlbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nei maddesine uygun olarak ve yukar
da izah olunan sebeplerden dolayı Hüseyin Avni Göktürk ve ana tabaan Celâl Yardımcı hakların
da Meclis soruşturması açılmasına mahal olmadığı kanaatine oy (birliğiyle varılarak, tanzim olun
muştur. 

4 . 2 . 1 9 6 3 
1 Numaralı inceleme Komisyonu 

Başkan Sözcü Kâtip 
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Rize Milletvekili Sivas Milletvekili 

Z. Betil C. Yalçın C. Odydkmaz 

Üye Üye 
içel Milletvekili izmir Milletvekili 

C. Kılıç M. Uyar 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 10) 



Dönem : İ 
Toplantı: 2 T. B. M. M. S. Sayısı : II 
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski 
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1 ) 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 ) 

Niöt: (Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Nafiz Kör ez ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 75 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. O. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5167 
9 . 11 . 1961 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgıK 
suçlarına ait tahkikat dosyalan Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alman 6 . 11 . 1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince 
biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunul
muştur. ı 

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 özel 

Ankara: 6 Kasım 1961 

Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
kararı verilen düşük bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

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

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

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

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

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

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 
Adalet Bakanı V. 
Sdhir Kurutluoğlu 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 12 . 1961 

özlük ve Yazı İşleri 
6/2 - 5513 Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili 

suçlarına ait tahkikat dosyalarının gönde
rildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi i 9 . İ l ' . 1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile 

düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargıla
malarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından bu kere alı-

T. B. M. M. ( S . Sayısı : 11) 
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nan 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı olarak sunul
muştur. 

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

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 
Adliye Vekâleti 25 . 11 . 1961 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı: 38922 özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan gö

revsizlik karariyle gönderilen eski Bakan
lara ait dosyaların sunulduğu hakkında. 

Başbakanlığa 

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

Kabineye dahil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa Ba
kanlığımıza intikal eden; 
, 1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki 

Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7 . 1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hakkın

daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 . 10 . 1961 tarih ve 525/580 sayılı, 
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın

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

Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 . 10 . 1961 tarih ve 717/767 sayılı, 
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Sam et Ağaoğlu ile Sıtkı Yırealı hakların

daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 10 . 1931 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını 
havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 
Sdhir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

1 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

1 Numaralı İnceleme Komisyonu 
Sıra No : 75 4 . 2 . 1963 

Mazbata No : 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ (BAŞKANLIĞINA 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Nafiz Körez hak
kındaki soruşturmayı muhtevi olup, Yüksek Soruşturma Kurulunun 23.9.1961 tarih, 1961/824 
esas ve 1961/867 karar sayılı vazifesizlik kararma istinaden, T.B.M.M. Dahili Nizamnamesine 
göre teşekkül eden komisyonumuza tevdi edilmiş bulunan ekli dosya okunup incelendi : 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 11) 
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HÂDISE 

incelemeye konu olan hâdise, Haydarpaşa Numune Hastanesi eski Başhekimi Dr. Nuri Feh
mi Ayberk tarafından yazılan ihbar mektubunda ifade edildiği üzere, ortada hiçbir ciddî sebep 
yokken, sadece 1957 seçimlerine takaddüm eden günlerde muhalefet partilerinden birinden aday
lığını koymak üzere istifa eden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarı Nail Karabuda'nın 
yakın arkadaşları olduklarından dolayı kendisinin, Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatistik 
Umum Müdürü Dr. Bahri Pelit ile Bakanlık Teftiş Heyeti Reisi Dr. Kemalettin önge'nin Bakan
lık emrine alındıkları iddiasından ibarettir. 

HÂDİSENİN OLUŞU 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tahkik Komisyonu Başkanlığına gönderilen 26.9.1960 tarih ve 12324 
sayılı cevabi yazıda, Nail Karabuda'nın 23.9.1957 tarihinde istifaen vazifesinden ayrıldığı, Dr. 
Bahri Pelit ve Dr. Kemal önge ve Dr. N.F. Ayberk'in de Dr. Nafiz Körez imzasını taşıyan 
30.9.1957 tarihli mucip ve aynı tarih ve 30058 sayılı kararname ile Bakanlık emrine alındıkları 
bildirilmektedir. 

Aynı yazıya göre Dr. Lûtfi Kırdar'm Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sırasında, Dr. Bahri 
Pelit istanbul Belediyesi Sıhhi Muayene Komisyonu Cildiye Mütehassıslığına tâyin edilip 
22.2.1958 tarihinde, Dr. Kemalettin önge eski görevine iade olunup 16.1.1958 tarihinde ve Dr. Nu
ri Fehmi Ayberk ise Haseki Hastanesi Göz Hastalıkları Mütehassıslığına tâyin edilip 12.5 10a8 ta
rihinde görevlerine başlamışlardır. 

Sanık olarak ifadesine müracaat edilen eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Nafiz Kö
rez ; 20.11.1960 tarihli ifadesinde, Dr. Bahri Pelit, Dr. Kemalettin önge ve Dr. Nuri Fehmi Ay
berk'in, Müsteşar Dr. Nail Karabuda'yı istifasını mütaakıp ziyaret ederek siyasi konuşmalar yap
tıklarını, «inşallah sizi yakında başımızda göreceğiz» diye temennilerde bulunduklarını, Müste
şarlık makam odasını bu suretle parti ocağı haline getirdiklerini duyunca, Bakanlık takdir hakkını 
kullanarak ve Dr. Bahri Pelit, Dr. Kemalettin önge ve Dr. Nuri Fehmi Ayberk'i Bakanlık emrine 
aldığını beyan etmiş ve müdafaasını teyit için de, Dr. Suat Seren ve Dr. Selçuk Tabanlı'yı şahit 
göstermiş ise de, her iki şahit; tesbit edilen ifadelerinde, istifasını mütaakıp Nail Karabuda'nın 
odasında gördükleri hekimlerin ağzından siyasi mahiyet taşıyan bir söz çıkmadığı gibi, «inşallah 
sizi yakında başımızda göreceğiz» şeklinde bir söz de çıkmadığını söylemişlerdir. 

Adı geçen Bakanlığın o zamanki Müsteşar Muavini Tevfik Çaydam; alman ifadesinde, Dr. 
Nail Karabuda'nın 1957 seçimlerinde Hürriyet Partisinden adaylığını koymak üzere istifasından 
sonra, Dr. Nafiz Körez'in kendisini çağırıp Dr. Bahri Pelit ile Dr. Kemalettin önge ve Fehmi 
Ayberk'in görevlerinin değiştirileceğini söyleyip iki gün sonra istanbul'a gittiğini, istanbul'dan da 
telefonla kendisine görevlerini değiştirmeden vazgeçip vekâlet emrine alacağını bildirdiğini ve bu
na göre mucip hazırlanmasını istediğini, aynı gün içişleri Bakanı Dr. Namık Gedik'in de telefon 
ederek adları geçen üç hekimin vekâlet emrine alınmaları için mucip hazırlanmasını söylediğini 
ve bir memur göndererek hazırlanan mucibi aldırıp, istanbul'a gönderdiğini ve istanbul'da bulu
nan Dr. Nafiz KÖrez tarafından bu mucibin imzalandığını ve Bakanlık teşkilâta, tarafından da hük
münün yerine getirildiğini bildirmiş ve aynen, (kanaatim ve hissiyatım odur İd, o zaman mebus adayı 
olmak üzere istifa eden (Muhalefetten) müsteşar Nail Karabuda gazetelere beyanatta bulunmuştu. 
İşte bu müstafi müsteşarın yakın arkadaşları olan bu zevat bu sebeple vekâlet emrine alınmışlardı) 
demiştir. 

O zamanki Bakanlık Zatişleri ve Muamelât Genel Müdür Vekili Dr. Salâhattin Ai'can'da, aynı 
mahiyette bilgi ve kanaat izhar etmiştir. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 11) 
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HÂDİSENİN SUÇ TEŞKÎL EDİP ETMEDİĞİ 

Mevzuatımıza göre memurların Bakanlık emrine alınmaları Bakanın takdirine taallûk eden mua
melelerden ise de, Bakanın bu konudaki takdirinin de, mutlak olmayıp mâkûl ve muhik sebeplere da
yanması gerektiği aşikârdır. Dr. Nafiz Körez'in, takdirini, adları geçen üç hekimin siyasetle iştigal et
mesine istinadettirdiği yolundaki müdafaası teeyyüdeylememiştir. Aksine, müdafaa şahidi olarak gös
terilen Dr. Suat Seren ve Dr. Selçuk Tabanli'nm şahadetleri o müdafaayı tekzibetmiştir. Adları ge
çen üç hekimin sonradan Dr. Lûtfi Kırdar'ın Bakanlığı zamanında tekrar göreve alınmaları da, ken
dilerinin siyasetle iştigal etmediklerini ve Dr. Nail Karabuda'mn odasında siyasi mahiyette bir söz 
sarf etmediklerini gösterir. Dr. Nafiz Körez'in, Ankara'da iken görevi değiştirme kararı verip İstan
bul'a gidince bu kararından vazgeçerek vekâlet emrine alma kararını ittihaz etmesi ve o zamanki İçiş
leri Bakanı Dr. Namık Gedik'in de işe müdahale edip, Bakanlık Müsteşar Muavinine, (Vekâlet emri
ne alma mucibi hazırlayın) demesi ve bu mucibi tâyin ettiği memura teslim aldırtıp, İstanbul'a o me
murla yollaması da vekâlet emrine alma işleminin sırf siyasi mülâhazalarla ve makbul bir sebebe isti-
nadedilmeksizin yapıldığını tesbit eder. Vekâlet emrine alma kararının, sağlık teşkilâtında uzun müd
det ehliyetle çalışmış ve mühim mevkilere gelmiş üç hekim hakkında hiçbir tahkik muamelesi yapıl
maksızın ve kullanılan takdir yetkisi, vukuu iddia edilen fiilin sübutu haiKkmda delil şöyle dursun 
hiçbir emare hattâ karineye istinadettirilmeksizin, yersiz kullanılarak değil, kötüye kullanılarak, alın
ması da, yukarda belirtilen görüşü bilhassa teyideder. 

Bu izahat karşısında Dr. Nafiz Körez'in müdafaası varit görülememiş ve sabit olan fiilinin T. C. 
K. 240 ncı maddesine göre görevini kötüye kullanma suçuna konu teşkil edeceği neticesine varılmış
tır. 

NETİCE 

İşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yukarda 
izah edilen sebeplere mebni eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Nafiz Körez hakkında Meclis 
soruşturması açılması gerektiği kanaatine çoğunlukla varılarak, tanzim edilmiştir. 

(Not : Yüksek Soruşturma Kurulunca, bu hâdise ile ilgili görülen eski İçişleri Bakam Dr. Na
mık Gedik hakkında daha önce ölümü dolayısiyle soruşturma yapılması ve soruşturmaya tâbi tutu
lan eski Başbakan Adnan Menderes hakkındaki âmme dâvasının da ölümü sebebiyle ve T. C. K. 96 ncı 
maddesine tevfikan ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.) 

4 . 2 . 1963 
1 numaralı İnceleme Komisyonu Sözcü Kâtip 

Başkanı Rize Milletvekili Sivas Milletvekili 
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi (Karara muhalifim) Cevad Odyakmaz 

Zihni Betil Muhalefet şerhim aşağıdadır. 
Cevat Yalçın 

Üye Üye 
İçel Milletvekili İşbu Raporun Sözcüsü 

(Karara muhalifim. Muhalefet İzmir Milletvekili 
şerhim aşağıdadır.) Mustafa Uyar 

Celâl Kılıç 

MUHALEFET ŞERHİM 

Maznunlar hakkında müsnet suçların tekevvün ettiğine vicdanen 'baıani olmadığumdan muhalifim. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kılıç 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 11) 
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MUHALEFET ŞERHİM 

Mevzuatımıza göre memurların Bakanlık emrine alınmaları Bakanın takdirine taallûk eden hu
suslardandır. Ve sanık Dr. Nafiz Körez takdirini bahsi geçen üç hekimin siyasetle iştigal etmesine 
istinadettirmektedir. Memurun siyasetle iştigal etmesi kanunen menedilmiş olduğundan sanığın isti-
nadettiği bu sebepler kanaatimce mâkul ve muhiktir. Ve kanunen kendisine takdir hakkı tanınan sa
nığın bu takdir hakkını kullanmasından ibaret fiilinde görevi kötüye kullanma kasdı yoktur. Bu iti

barla Meclis tahkikatı açılmasına muhalifim. 

Rize Milletvekili 
Cevat Yalçın 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 11) 



Toplantı: 2 T. B. M. M. S. Sayısı : 50 ye ek 

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

Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ve eski Ulaştırma Bakanı Fevzi Uçaner ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasında 12 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) 

Ankara : 14 . 12 . 1962 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEOLfSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi iki numaralı inceleme Komisyonunun 11.10 .1962 tarih ve 33 sayılı 
mazbatasını tebellüğ ettim. 

Zatı hadise mazbatada tafsilâtı ile izah edilmiş bulunmasına göre bu nokta üzerinde maruzat
ta bulunmıyacağım. 

Muhbir avukat Suat Tahsin tarafından yapılan şahsımla ilgili ihbarın mesnetsizliği ve her 
hangi, bir suça konu teşkil etmiyeceği, mazbatada tebarüz ettirildiği gibi, aşikar bulunmaktadır. 

Mevzuu Yüksek Heyetin takdirlerine saygı ile arz ederim. 

E. Budakoğlu 
Adalet e^ki Bakanı 

>&« 




