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Sayfa 
3. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 

Bekata ve eski Sağlık ve Sosyal Yardımı 
Balkanı Yusuf Azizoğlu hakkında soruş
turma yapmakla görevli Soruşturma Ko
misyonu .üyesi Tekirdağ Milletvekili Hayri 
Mumcuoğlu'nun İmar ve İskân Bakanlı
ğına tâyini dolayısiyle, boşalan üyeliğe bir 
diğerimin seçilmesi hakkında komisyon 
başkanlığı tezkeresi (3/38) 4 

4. — C. Senatosu Çankırı Üyesi Hazım 
Dağlımın eski Ticaret Bakanı Mehmet 
Bavdur hakkında soruşturma yapmakla 
görevli komisyondan istifa ettiğine dair 
önergesi (4/13') 4:5 

5. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve İstanbul Milletvekilli Coşkun 
Kırea'nm, T. B. M. M. Birleşik toplantısı 
İçtüzük teklifini incelemekle görevli Ge
çici Karma Komisyonun mevcut üyeleriyle 
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Sayfa 
4. <— G-Örüşiilen işler 5 
1. — Eski Sanayi Balkanı Sebati Ata

man hakkında, Anayasanın 90 ncı mad
desine göre işlem yapılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve tiki Numaralı 5 Ki
şilik Komisyon raporu (3/26) (S. Sayısı: 
16) 5:8 

Raporlar 
1. — Eski Sanayi Bakanı Sebatta. Ataman 

hakkında, Anayasanın 90 ncı maddesine göre 
işlem yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
ve 2 numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/26) 
(Gündeme) (iS. Sayısı: 16) 

2. — 27 Mayıs 1:960 İnkılâbı ile düşürülen. 
bakanlardan ıgayrı bâzı eski balkanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma dıste-

Sayfa 
2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü

rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma istemine dair Başbakanlık tez
kereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
(3/1) (S. Sayısı: 11) 8 

mine dair (Başbakanlık tezkeresi ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu (3/1) (Gündeme) (S. Sayısı: 
17) 

Not : (Eski 'Devlet Bakanı Mükerrem Sarol 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkereleri ilişik umu
mi dizi puslasmda 68 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) 
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1. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

Ekseriyetimiz var, gündeme BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(İsparta Milletvekillerinin sonuna kadar yok

lama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eski Ticaret Bakanı Z ey yat Mandalinci 
ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz 
Körez'e ait dosyaları incelemekle görevli bulunan 
Meclis Soruşturma Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dair komisyon başkanlığı tezke
resi (3/36) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci ve 

eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz Kö-
rez haklarında tahkikat icrası ile görevli olup 
12 numaralı Kararla teşkil olunan 73 ve 74 nu
maralı Kararlarla da görevlendirilmiş bulunan 

. Komisyonumuza verilen müddet 5.11.1963 tari
hinde sona ermiş, ancak kovuşturma henüz bit
memiştir. Bu sebeple sürenin mezkûr tarihten 
itibaren (altı ay) daha temdidi hususunun ka
rara iktiran ettirilmesini saygılarımla yüksek 
tasviplerinize arz ederim. 

Soruşturma Komisyonu 
Başkanı 

Nevşehir Milletvekili 
Ramazan Demirsoy 

BAŞKAN — Efendim, Soruşturma Komisyo
nu Başkanlığı, sürenin altı ay uzatılmasını is
temektedir. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Altı aylık süre 
kabul edilmiştir. 

2. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 

— 3 

Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla görevli 
bulunan Soruşturma Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dairk omisyon başkanlığı tezke
resi (3/37) 

• BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve es
ki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yusuf 
Azizoğlu haklarında 24 . 10 . 1963 tarih ve 81 
sayılı Karara göre komisyonumuzca yapılmakta 
olan tahkikat süresi her ne kadar Yüksek Mec
lis tarafından bir ay olarak tesbit edilmiş ise de 
halen verilen müddetin bitmek üzere olduğu ve 
komisyonumuzca yapılmakta bulunan tahkikat 
sona ermemiş ve yapılacak işlerin mütenevvi 
olup ve yurdun muhtelif yerlerinde tetkikat ic
rasını gerekli kılması sebebiyle, müddetin 
24 . 11 . 1963 tarihinden itibaren iki ay daha 
uzatılmasına delâlet buyurulmasmı saygılarım
la rica ederim. 

Tahkikat Komisyonu 
Başkanı 

İstanbul Milletvekili 
Saadet Evren 

BAŞKAN — Sürenin iki ay uzatılmasına da
ir Soruşturma Komisyon tezkeresini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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3. — Eski İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Beka-

ta ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla gö
revli Soruşturma Komisyonu Üyesi Tekirdağ Mil
letvekili Hayri Mumcuoğlu'nun İmar ve İskân 
Bakanlığına tâyini dolayısiyle, boşalan üyeliğe 
bir diğerinin seçilmesi hakkında komisyon baş
kanlığı tezkeresi (3/38) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve 
eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla görev
li Tahkikat Komisyonu üyelerimizden Tekirdağ 
Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun bu defa imar 
ve iskân Bakanlığına tâyini dolayısiyle kendi
sinden boşalan üyeliğe bir diğer üyenin seçilme
sinin teminini saygılarımla rica ederim. 

Tahkikat Komisyonu 
Başkanı 

istanbul Milletvekili 
Saadet Evren 

BAŞKAN —• Efendim, Hayri Mumcuoğlu 
Vekil olduğundan dolayı, Soruşturma Komisyo
nundaki boşalan üyeliğe yeniden bir tâyin ya
pılması gerekmektedir. 

Şimdi bu boşalan üyelik seçimi için Yeni Tür
kiye Partisinden aday kimdir, efendim? (Yeni 
Türkiye Partisi sıralarından «Orhan Apaydm'-
dır» sesleri.) 

Orhan Apaydın aday olarak gösterilmekte
dir. 

4. — C. Senatosu Çankırı Üyesi Hazım Dağ-
lı'nın, eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hak
kında soruşturma yapmakla görevli komisyondan 
istifa ettiğine dair önergesi (4/13) 

BAŞKAN — Başkanvekili olması dolayısiy
le bu komisyondan istifa etmiştir. Önergesini 
okutuyorum :. 

Tahkikat Komisyonu Yüksek Başkanlığına 
Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hak

kında yapılan tahkikat için Türkiye Büyük Mil
let Meclisince seçilen Geçici Komisyona üye se-

• çilmiştim. 
Sonradan Senato Başkanvekilliğine Yüksek 

Senatoca seçilmiş bulunuyorum. 
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j içtüzüğün 39 ncu maddesi gereğince, üyelik 
| sıfatımın devamına imkân bulunmadığını arz 

eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

C. Senatosu Çankırı Üyesi 
Hazım Dağlı 

BAŞKAN — Komisyonun yazısını okutuyo
rum, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hak

kında soruşturma yapmakla görevli komisyonu
muz üyelerinden Çankırı Senatörü Hazım Dağlı 
Senato Başkanvekilliğine seçilmesi dolayısiyle 
istifa etmiştir. 

Yerine bir üyenin seçilmesi hususunun temi
nini talep ve rica ederim. 

Soruşturma Komisyonu Başkanı 
istanbul Milletvekili 

Saadet Evren 

BAŞKAN — Efendim, Hazım Dağlı istifa et
tiğine göre grupça yerine kimin aday gösteri
leceği, tesbit edilmiş midir? 

SEYFI ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Sadık Artukmaç. 

BAŞKAN — Eski Ticaret Bakanı Mehmet 
Baydur hakkında soruşturma yapmakla görevli 
komisyona C. K. M. P. den Grupça Sadık Ar
tukmaç aday gösterilmektedir. Y. T. Partisin
den de eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata 
ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla gö
revli bulunan komisyona Orhan Apaydın aday 
gösterilmektedir. Her ikisinin seçimini bir ara
da yapmakla işi kısaltacağız. Kürsüye iki sepet 
koyduracağız, kürsüden arkadaşlar oylarını 
kullansınlar. Orhan Apaydın ve Sadık Artuk
maç arkadaşlarımız için ayrı ayrı kâğıtlar yazı
lacak ve ayrı ayrı sepetlere atılacaktır. 

Şimdi bir tasnif komisyonu seçiyoruz. 
Şevket Asbuzoğlu Burada. 

I ibrahim Cem alçılar Burada. 
I Orhan Tuğrul Burada. 

Her iki tasnifi de bu komisyon yapacaktır. 
Efendim, eski Ticaret Bakanı Mehmet Bay-

I dur için kurulan komisyona Sadık Artukmaç 
I aday gösterilmiştir, 
I Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve 
I eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 



T.B.M. Meclisi B : 
Azizoğlu hakkında kurulmuş olan Soruşturma 
Komisyonuna Orhan Apaydın aday gösterilmiş
lerdir. 

Gündem sırasına göre birinci sepet, Orhan 
Apaydın, ikinci sepet ise, Sadık Artukmaç için
dir. 

Oylama için kur'a çekiyorum. (Gaziantep) 
(Gaziantep'ten C. Senatosu üyelerinden baş

lamak suretiyle oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş

lar lütfen kullansınlar. 

5. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, T. B. M. 
M. Birleşik toplantısı İçtüzük teklifini incele
mekle görevli Geçici Karma Komisyonun mev
cut üyeleriyle vazifeye devam etmesine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — Efendim, İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca, Elâzığ Milletvekili Nurettin Ar-
dıçoğlu, Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek 
ve Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'm Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzük teklifi ve Millet Meclisi Anayasa ve Ada-

1. — Eski Sanayi Bakanı Sebati Ataman hak
kında, Anayasanın 90 ncı maddesine göre işlem 
yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve İki 
Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu (3/26) 
(S. Sayısı: 16) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN —• Söz istiyen var mı 'efendim? 

Buyurun Sayın Giritlioğu. 
FAHİR GtRİTLlOĞLU (Edirne Milletve- • 

kili) — Pek muhterem efendim; hâdisede te
selsül eden bir yolsuzluk karakteri vardır. Bu 
hususları komisyon lâyıkı veçhile tebarüz ettir
mediği için söz almış bulunmaktayım. 

Şevket Akyürek isimli bir zat Devlete ait 
müesseseden yani Sümerbank ateş tuğlası sana
yimden kendi ihtiyacı için bir miktar ateş, tuğ
lası alıp, kendi evinde istimal etmiştir. Hâdi
senin böyle olduğunu o tarihte yapılan müfet-

(1) 16 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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I let komisyonlarından yedişer üye seçilerek ku

rulan Geçici Komisyon raporu elimizde idi. Ay-
| m komisyonun devamı hakkında İstanbul Mil

letvekili Sayın Kırca'nın bir teklifi var, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top

lantısı İçtüzüğü teklifinin incelemekle görevli 
olarak geçen toplantı yılında kurulan Geçici 

I Karma Komisyonun, mevcut üyeleriyle vazife
ye devam etmesinin karara bağlanmasını arz-ve 
teklif ederiz. 
C. Senatosu Kars Üyesi İstanbul Milletvekili 

Sırrı Atalay Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu komisyonun yine aynı kad
ro ile görevine devamı hususunu derpiş eden 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon seçimlerinde oylarını kullanmıyan 
arkadaşlarımız var mı?.. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Gündemimizin görüşülecek işler kısmına ge-
I çiyoruz : 

tiş tahkikat raporu tesbidettiği gibi, bugün ko
misyon dahi bunu kabul etmiş bulunmakladır. 
Evvelemirde, teselsül eden yolsuzluk tâbirini, 
birinci halka olarak Şevket Akyürek üzerinde 
tesbit etmek isterim. Vaka buradan başlar ve 
bunu tahkikle mükellef bulunan Sanayi Bakan
lığı müfettişleri raporunda, vazifeyi suiistimal 
şeklinde vasıflandırmışlardır. Hukukî münaka
şayı bililtizam geçiyorum, hâdise vazifeyi suiis
timal değildir. Eğer, iddia mahaza doğru ise hâ
dise zimmettir. Bu münakaşanın bu kürsüde ya
pılmasının tek sebebi de şudur; vazifeyi suiisti
male giren suçlar, Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine temas eden fiillerdir ki, Af Kanununun 
şümulüne girmiştir. Eğer, hâdise zimmetse, Af 
Kanununun şümulü dışındadır. Bu noktayı Ko
misyon tebarüz ettirmemek kusurundadır. Hâdi
se; Şevket Akyürek isimli zatın, ateş tuğlalarını 
evine götürüp istimal etmesiyle başladığı halde 
bu konu unutulmuş ve ancak bundan sonraki 
idari muameleler üzerindeki tasarruflara temas 
edilmek suretiyle elimizdeki rapor tanzim edil
miştir, 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Şimdi, teselsül eden yolsuzlukların ikinci saf

hasına geçiyorum. Hâdiseyi tesbit eden müfettiş 
raporunda, vazifeyi suiistimal şeklinde vasıflan
dırılan ve bu suretle Teftiş Kuruluna intikâl et
tirilen olayda, o devrin Teftiş Kurulu Başkanı, 
ki, Komisyon raporunda ismi zikredilmişti!-. Na
ci Gürol, bu olayda zimmet suçu görmemiş, vazi
feyi suiistimal var, demiştir. Nasıl bir içtihat 
ise bilmem, öyle bir içtihadı raporunda benim
semiştir ki, «vazifeyi suiistimal suçlarında eğer 
Deylete mrar verilmemişse, ceza terettübetmez» 
diye bir hukuk fermanını benimsemiş ve müfet
tişlik raporuna da bunu yazmıştır. Şöyle ki; eli
mizde bulunan dosyaya göre, ateş tuğlaları Şev
ket Akyürek'in evine gittikten sonra, aynı evde 
oturan Doktor Sait isminde bir zat güya bu 
tuğlaların parasını müesseseye ödemiş; ödediği 
takdirde Devlet zarar görmemiş oluyor. .Binaen
aleyh, vazifeyi suiistimal fiili de ortadan kalk
mış oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdisede şayet 
zimmet varsa, ödenmiş olsa dahi ceza düşmez. 
Ancak, Ceza Kanununa göre, ceza miktarı 
yarıya iner. Vazifeyi suiistimal suçu olduğu
nu bir an için kabul edelim. Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesinin namütenahi tatbika
tında, Devlete zarar verilip verilmemesi un
surunun münakaşa edildiğini gösteren bir 
vakıayı tesbiıte imkân yoktur. Vazifeyi suiis
timal ayrıdır, Devletin zarar görmesi veya 
zarar görmemesi yine' ayrıdır. 

Naci Gürol'un bu hareketle yapmak iste
diği, bir adamı kayırmak, bir suçu örtbas et
mek karakterinden, ibaret kalmıştır. Naci 
Gürol ile bu işi sağlıyan ikinci bir isim bura
da geçmemekle beraber, Yüksek Meclisin hu
zuruna bundan 4-5 ay evvel gelmiş bir hâ
disede ismi geçen Sümerbank Umum Müdürü 
Salâhattin Akyol'dur. Onun yazısı ile bu pa
ranın ödendiği anlaşılıyor. Ne zaman ödendi, 
nasıl ödendi? Belli değildir. Bu suretle, Sa
yın Fethi Çelikbaş'ın bu kürsüden hepimize 
hitaben söylediği ve o zaman ibir infial yara
tan sözünü tekrarlamaktan kendimi alamıyo
rum : «bir çete şeklinde çalışmak;» Sayın Çe-
likbaş bunu, bu suretle vasıflandırmıştır. Fil
hakika, Devletin en yüksek mevkiini işgal eden 
bu zatlar bir çete gibi çalışmış. Naci Gürol, 
T et fiş Kurulu Başkanı olarak birçok mese-
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leleri örtbas etmiş, Salâhattin Akyol'da. Ona 
lâzım gelen her türlü doneyi vermiş ve elbir
liği ile çalışmışlardır. 

Şimdi, komisyonun, bu raporuna karşı iti
raz ve tenkidimi arz ediyorum : Büyük Hu
kukçu, Âmme ve Anayasa Hukukçusu La 
Freuiller'in içtihadına göre, «yolsuzlukların tes
hiri halinde, araştırma veya tahkik ko
misyonları, re'sen adlî makamlara bildirmek 
mecburiyetindedir.» Şahsi fikrim de bu merkez
dedir. Diyeceksiniz ki, lokomotif tahkikatında 
neden bu vecibe yerine getirilmedi? istihale
leri buna müsait değildi. Belki, ferden bunu 
yapmak mecburiyetindeyim, bugünden sonra. 
Çünkü, o gün istihaleleri buna müsait de
ğildi. Hem Büyük Millet Meclisine, hem Mec
lise ikisi birden geldi ve işi karmakarışık bir 

'hale getirdi. Bunda, şahsi kanaatim, adlî mer
cie komisyonun dosyayı havale etmek mec
buriyeti vardı. Bu yapılmamıştır. 

Komisyon bir noktaya daha temas etmiştir 
«Naci Gürol hakkında yapılacak muamelenin 
tâyini için dosyanın aidolduğu mercie tev
diine» diyor. Buna da yuvarlak lâf derler. 

«Naci Gürol hakkında yapılacak muamele
nin tâyini için,» deniyor. Hangi merci, hangi 
muamele ve hangi yolsuzluk? Bütün bunlar ra
porda belirtilmemiştir. Bu haliyle, rapor ta-
mamiyle noksan bir rapordur. 

Bahsi, esas konuya getiriyorum : Sayın Se
batı Ataman'ın, bu vadide bir yolsuzluğa işti
raki hususunda, komisyon her hangi bir kusu
runun olmadığını tebarüz ettirmiştir. Âcizane 
ve şahsi kanaatim de o merkezdedir ki, bir 
Bakan mevkiinde bulunan zat, en son noktaya 
kadar tahkikatı yürüten Teftiş Kurulu Baş
kanının mütalâasına itimat etmek durumunda
dır. Bu bakımdan, eski Sanayi Bakanı Se-
ibati Ataman hakkında komisyon tarafından 
ittihaz buyurudan kararın yerinde olduğunu 
teyiden ara etmek isterim. Fakat, diğer hu
suslardaki tahkikat noksandır. Bu noksan
lığın Türkiye Büyük Millet Meclisi kana-
liyle tekrar ele alınması mümkün olmadığı 
için, huzurunuzda bu konuyu Sanayi Bakanı
nın dikkatine arz etmekle yetiniyorum- Saygı
larımı sunarum. 

BAŞKAN —• Komisyon sözcüsü Sayın Meh
met Göker. 

"— 6 — 
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ÎKl NUMARALI BEŞ KlŞlLÎK KOMÎS- I 

YON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER (Kayseri 
Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, kıymetli arkadaşım Fahir Giritli- I 

« ı 
oğlu hâdiseyi huzurunuzda izah ettiler. Bü- I 
yük Millet Meclisi adına kurulmuş olan Beş 
Kişilik Komisyonun asli görevi, bu işte eski 
Bakan Sebati Ataman'in bir iştiraki, bir kas- I 
ti, ihmali olup olmadığının tesbiti meselesi- I 
dir. Komisyonumuz işi bu zaviyeden tetkik I 
ederek, sadece, Bakan zaviyesinden tetkik I 
ecîerek Bakanın bu işte ihmali veya kasdi I 
bir hareketi olmadığını tesbit etmiş ve size I 
sunulan raporu tanzim etmiştir. B'akanm bu I 
hareketi tesbit edildikten sonra, komisyo- I 
:nun gerek Şevket Akyürek, gerekse Nacd Gü- I 
rol hakkında tahkikat salâhiyeti ve yetkisi 
yoktur. Eğer bu Bakan suçlu olarak kabul I 
edilseydi, Bakana tebaan o şahısların fiilleri- I 
nin de tesbit edilip beraber tahkikata vaz'-
edilmesi icaibederdi. Kıymetli arkadaşımın be
lirttiği gibi, raporun sonunda diyoruz ki, Se
batı Ataman'm bu mevzuda bir suçu yoktur. I 
Naci Gürol veyahut buna bağlı olarak mües
sese müdürü Akyürek hakkında yapılacak iş
lemin takibi için Büyük Millet Meclisi ola
rak dosyanın şu veya bu mercie tevdii şek- I 
linde bir karar veremeyiz. Dosya, geliş duru
muna göre Başkanlığa tevdi edilir. Başkanlık I 
dosyayı alâkalı Başvekâlete gönderir. Başve
kâlet, alâkalı vekâlete gönderir. Alâkalı ve
kâlet Naci Gürol hakkında kendi bakanlığı 
içinde özel kanuni durumu itibariyle gerekli 
tahkikatı ikmal eder; o tahkikat sonunda adlî 
mercilere bırakır. Bu bakımdan arkadaşımı
zın, «"Komisyonun bu noktada vazife, çalış
ma ve ımütalâası noksandır,» şeklindeki muta- I 
lâasını yerinde bulmuyoruz. Komisyon, Ve
kilin bir mesuliyeti bulunmadıktan sonra Ve
kile tebaan muamele gören şahıslar hakkında 
bir muamele yapamaz. Kaldı ki, bu dosyada 
bir Vekil olmasa idi, Muhterem Heyetiniz bu 
dosyayı tetkik ©demiyecekti, bir tahkikat he
yeti kuramıyaeaktı. Bunun hakkında da ilk 
tahkiakt mahiyetinde her hangi bir muamele 
yapamıyacaktı. O halde, Vekilin durumu tesbit 
edildikten sonra Vekile bağlı olan, ona tabî 
olan şahıslar ayrılmıştır. VekiMn suç du
rumu kalmamıştır. Bununla ilgili memlekette 
yetkili adlî ve idari merciler vardır. Gerekli I 
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takibat, tahkikatı yapacaktır. Arkadaşımın bu 
noktadan mütalâasına komisyon olarak iştirak 
etmediğimizi bildiririm. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım; ben
denizin söz alına sıram komisyondan önce 
olmuştu. Eğer, komisyon daha önce söz almış 
olsaydı, şimdiki mâruzâtı karşısında benim 
ayrıca konuşmama lüzum kalmıyaeaktı, zan
nederim. Yalnız, buraya çıkmışken şu hususu 
belirtmekte fayda mülâhaza etmekteyim: 

Huzurunuzdaki dosya, Anayasanın 90 ncı 
maddesi mucibince bir vekile isnadolunan yol
suzluğun vâridolup olmadığı hususunun tesbi
ti için kurulan komisyonun vermiş olduğu 
rapora göre müzakere edilmektedir. Raporun 
neticesi, tahkikat mevzuu olan eski Sanayi 
Bakanı Sebati Ataman'm, kendisine isnade-
dilen fiillerde bir kusuru olmadığı ve binne-
tice hakkında tahkikat icrasına da lüzum kal
madığı noktasında toplanıyordu. Sayın sözcü 
arkadaşımızın da beyan ettiği gibi, vekile te
baan ve onun vekâletinde vazife alan bâzı şahıs
ların şu veya bu şekilde yolsuzluk yapmala
rının, sayın arkadaşım beni mazur görsün
ler, kendi ifadelerine göre âdeta bir çete gi* 
bi çalıştıklarının bu yüksek kürsüden Heye
ti Umumiyeye arzı, burada kendilerini mü
dafaa imkânı olmıyan arkadaşlar için haki
katen ağır bir töhmet olacaktır. O arkadaş
ların müdafaalarının alınabileceği veya o ar
kadaşların kendilerini müdafaa edebilecekle
ri bir yerele Sayın Fahir Giritlioğlu'nun yapa
cağı bu yoldaki bir konuşma, belki faydalı 
olabilir. Fakat, onların kendilerini müdafaa 
etmekten mahrum oldukları bu kürsüde, bu 
mukaddes kürsüde, bu arkadaşların hakkında
ki suçluluk hususu kesbi katiyet etmeden, hak
larında bu şekilde ağır konuşulması da insaf 
hudutlarına sığmıyacak bir keyfiyet olacak
tır. Bendenizin maruzatı bundan ibarettir. 
Vekil hakkında komisyonun bir suçluluk ha
li görmemesi sebebi ile, Sayın Fahir Giritli-
oğlu arkadaşımızın sözlerinin sonunda belirt
tiği gibi, onun hakkında yapılacak husus, ko
misyonun raporunnu 'kabulünden ibarettir. 
Bendenizin aynı kanaatteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
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Efendim 2 numaralı Tahkikat Komisyonu

nun raporu eski Sanayi Bakanı Sebati Ata
man hakkında Meclis soruşturmasına mahal 
olmadığı hakkındadır. Komisyonun raporunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — 27 Mayıs 1960 Inkilâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leri ile ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 2 numaralı 5 Kişilik Komis
yon raporu (3/1) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN —• Rapor hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı?.. Yok. 2 numaralı beş ki
şilik Tahkikat Komisyonunun raporu, Müker-
reıa Sarol Hakkında Meclis soruşturması ya
pılmasına kanunen imkân bulunmadığı hakkın
dadır. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler.. Etmiyenler... # Kabul edil
miştir 

Komisyon üyeliklerine seçimin neticesi 
gelmiştir, okutuyorum. ; • 

Yüksek Başkanlığa 
• Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve 

eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla gö
revli Soruşturma Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için yapılan seçime (337) zat ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri yazılı olan-

(1) 17 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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lar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

j Arz olunur. 
j Üye Üye 
[• Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Şevket Asbuzoğlu İbrahim Cemalcılar 
Üye 

Bilecik Milletvekili 
Orhan Tuğrul 

Orhan Apaydın : 328 
Muhtelif : 9 
BAŞKAN — Aranan nisap temin edilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski Ticaret Bakanı Mehmet Bay dur hak

kında soruşturma yapmakla görevli Soruştur
ma Komisyonunda 'açık bulunan üyelik için 
yapılan seçime (334) zat katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri yazılı olanlar hizalarınla gös
terilen oyları almışlardır.. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu ibrahim Cemalcılar 

Üye 
Bilecik Milletvekili 

Orhan Tuğrul 
Sadık Artukmaç : 329 
Muhtelif : 4 
Boş : 1 

BAŞKAN — İstenilen nisap temin edilmiş 
I ve Sayın Artukmaç komisyona seçilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
•Gündemimizde başka görüşülecek iş bulun

madığından, Türkiye Büyük Millet^ Meclisi 
Birleşimini kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 15,10) 
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Türkiye Büyük.Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

BİRİNCİ BİRLEŞİM 

4 . 12 . 1963 Çarşamba 

Saat : 14.00 

I 
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Eski Ticaret Bakanı Zeyyat Manda-

linci ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Nafiz Körez'e ait dosyaları incelemekle görevli 
bulunan Meclis Soruşturma Komisyonunun 
görev süresinin uzatılmasına dair komisyon baş
kanlığı tezkeresi (3/36) 

2. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-
ta ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla 
görevli bulunan Soruşturma Komisyonunun 
görev süresinin uzetılmasına dair komisyon baş
kanlığı tezkeresi (3/37) 

3. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-
ta ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla 
görevli Soruşturma Komisyonu üyesi Tekirdağ 
Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun îmar ve 
İskân Bakanlığına tâyini dolayısiyle, boşalan 

üyeliğe bir diğerinin seçilmesi hakkında komis
yon başkanlığı tezkeresi (3/38) 

4. — C. Senatosu Çankırı Üyesi Hazım Dağ-
h'nın eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hak
kında soruşturma yapmakla görevli komisyon
dan istifa ettiğine dair önergesi (4/13) 

II 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Eski Sanayi Bakanı Sebatı Ataman 
hakkında, Anayasanın 90 ncı maddesine göre 
işlem yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
ve İki Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 
(3/26) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1963] 

2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleri ile ilgili suçlarından dolaı soruşturma 
istemine dair Başbakanlık tezkeresi ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi 2 Numaralı 5 Kişilik 
Komisyon raporu (3/1) (S. Sayısı : 17) [Da
ğıtma tarihi : 29'. 11.1963] 





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

Eski Sanayi Bakanı Sebatı Ataman hakkında, Anayasanın 90 ncı 
maddesine göre işlem yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 2 

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3 /26 ) 

T. C. 
Başbakanlık 21.3.1963 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 1371 
Konu : Eski Sanayi Bakam Sebati Ataman 
halkkındaki talhkifaat dosyasının gönderildiği. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sümer bank Filyos Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi eski Müdürü Şevket Akyürek'in göre
vini kötüye kullandığına dair 1958 yılında bir müfettiş tarafından düzenlenen raıporu adlî mer
cilere intikal ettirmiyen Balkanlıklaırı eski Teftiş Heyeti Reisi Naci Gürol hakkında tahkikata 
memur edilen üç kişiden ibaret Tahkikat Heyetince ittihaz olunan 24. 7 . 1962 tarihli '.kararda, 
sabık iSanayi Babanı Sebati Ataman'ın da fiile iştirak ettiği belirtilerek dosyanın, Anayasanın 
90 ncı maddesine ıgöre işleme tabi tutulması gerelvtiğine dair Sanayi Bakanlığından alınan 
15 . 3 .1963 tarihli ve O. i302-2/3'22 sayılı tezkerenin suretiyle eki dosya bağlı olarak sunul
muştur. 

334 .sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine göre gereğinin talkdir ve ifa
sını arz ederim. 

/. înönü 
Başbakan 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Teftiş Heyeti Reisliği 15.4.1963 
Sayı : C. 302 - 2/322 

Konu : Sebati Ataman Hak. 

Başbakanlık makamına 
Sümerbaıık Filyos Ateş Tuğlası Sanayi Müessesesi eski Müdürü Şevket Akyürek'in görevi

ni kötüye kullandığına dair 1958 yılında bir müffetiş tarafından düzenlenen raporu adlî merci
lere intikal ettirmiyen Bakanlığım eski Teftiş Heyeti Reisi Naci Gürol hakkında tahkikata memur 
edilen üç kişiden ibaret tahkik heyetince ittihaz olunan 24 ; 7 . 1962 tarihli kararda, sabık Sa
nayi Bakanı Sebati Ataman'mda fiile iştirak ettiği belirtilerek dosyanın, Anayasanın 90 ncı 
maddesine göre işleme tabi tutulması gerektiği ileri sürülmüştür. 

Bu itibarla, Anayasanın sözü geçen .maddesi gereğince işlem yapılmak üzere, tahkik heye
tinin kararı ve buna ait dosya ilişikte sunulmuş tur. 

Keyfiyeti arz ederim. 
İmza 

11 - : Dosya Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı 

16 



__ 2 ~; 

2 Numaralı 5 Kişilik Komisyon rapora 

T. B. M. M. 
2 Numaralı İnceleme Komisyonu i . 11.1963 

SwaNo.3/26 
Mazbata No. 47 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eskil Sanayi Bakanı Şefaati Ataman hakkında yapılan 
soruşturma evrakı, Başbakanlığın 2 1 . 3 .1963 tarih 6/2-1371 ısayılı yazısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderilmesi üzerine, İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonu
muza tevdi edilmekle incelendi : 

Olayın mahiyeti : 
ıSümerbank Ateş 'Tuğlası Sanayii müessesesi Müdürü, Şevket Akyürek'in ıçeşitli yolsuzluklar

da bulunduğu hakkında aynı müessese Personel Şefi Şeref Kaptanoğlu imzasiyle Vekâlete gön
derilen ihbar mektu'bu üzerine Bakanlıkça yapılan tahkikat neticesinde adı geçen Şevket Akyü
rek'in eşi üzerine kayıtlı bulunan İstanbul'da Yeşilköy'deki evinde yaptıracağı şömine için 511 
aded şamot ateş tuğlasını mezkûr mahalle gönderdiği ve bu suretle müesseseyi' ızırar 'ettiği tes-
bît edilmiştir. 

Bakanlığın müfettişlik raporumda' Şevket Akyürek hakkında mezkûr fiilinden dolayı Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine göre kanuni takibat yapılması teklif olunmuştur., 

Ancak, Sümerbank "umum Müdürlüğünün 6, 10.1969 ıgün ve 1278 - 40/24905 sayılı yazısında 
bahis konusu tuğla bedelinin aynı evde oturan Dr. Sait Kurşuncu tarafından ödendiği bildi
rilmesi üzerine Bakanlık Teftiş; Kurulu Başkanı tarafından Sanayi Bakanlığına hitaben yazılan 
ve dosyada bulunan yazıda, Ateş Tuğlası İSanayii Müessesesi Müdürü Şevket Akyürek'in ıgörevi-
ni kötüye kullanmaktan dolayı T. C. Kanununun 240 neı maddesinle temas eden fiili sebebiyle 
hakkında takibat yapılmak üzere evrakın C. Savcılığına tevdii mütalâasını ihtiva eden müfet
tiş raporundan "bahsedildikten sonra sözü geçen tuğlu bedelinin aynı evde oturan Dr. Sait Kur
şuncu taralfından ödendiğinin ISümerbank Umum Müdürlüğünden alman 6 .10.1959 tarihli ve 
1278 - 40/24905 sayılı yazıda bildirildiği1 beyan edildikten sonra (Temyiz Mahkemesi- Umumi 
Heyetince ittihaz Olunan 13 . 1 2 . '1948 gün ve esas 149, karar 130 ısayılı karar mucibince göre
vi .savsamak veya kötüye kullanmak fiillerinin cezayı müstelziîm olabilmesi yani bu suçlan* do-
layısiyle bir kimsenin T. C. Kanununun 230, 240 ncı maddeleri (gereğince cezalandırılaJbilmesi için 
müessesenin malî zararının mevcudolması lâzımdır.) yolundaki kararından 'bahsedilerek tuğla 
bedelinin Dr. [Sait Kurşuncu tarafından ödendiğine göre müessesenin) duçar olduğu bir zarar 
meveudolmadığı zikredilerek ve özeti yukarda gösterilen Temyiz Mahkemesi Umumi Heyeti ka
rarına istinıadolunarak sanık hakkında yapılacak bir muamele bulunmadığından dosyanın saklan
masının muvafık olacağı hakkındaki mütalâa Bakanın tasvibine sunulmuş ve Bakan Sebatı 
Ataman tarafından da bu mütalâa 21.10.1959 tarihinde muvafık (görülmüştür. 

Hukukî durum : , . 
Sanayi Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yapan Naci Gürol'un vazife ©ördüğü 

sahada kompetan ve mutemet bir şalhıs sayılıma sı itibariyle Bakanın onayına sunduğu yazıda 
ileri sürdüğü 'gerekçeler karşısında! Bakanı Sebati Ataman'ın 'sözü ıgeçen mütalâayı muvafık 
görmesinde her hangi bir hususi maksat taşıdığını gösteren bir delil ve seTsep (görülmemiştir. 

Netice : 
1. Yukarda belirtilen sebeplere göre eski Sanayi Bakanı Sebati Ataman hakkında Meclis 

Soruşturması yapılmasına maihal olmadığı , 
2. Sanayi Bakanlığı eski Teftişi Heyeti Başkanı Naci Gürol hakkında yapılacak muamele

nin tâyini üçin dosyamın aidolduğu mercie tevdiinin uygun bulunduğu, 
'Sonucunla varılmıştır. 

T l B . M. M. (S . Sayısı : 16) 
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Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi îetüzdiğünün 170 mci maddesine göre oy ıbirliğiyle 

düzemlenmjiftir. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Erziıi'caın Milletvekili Kayseri Milletvekili 

S. Perinçek M. Göker 
Ordu Senatörü 

Z. Kumrulu 
îstanfoul Senatörü 

F. Başak 

Konya !MM«ıtiveîk41i 
C. Yıflımaız 

îmızada Ibuiunaımadı 

»»•<< 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 16) 





Dönem : 1 
Toplanü: 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 rporu ( 3 / 1 ) 

Not: (Devlet eski Bakanı' Mükerrem Sar ol ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 68 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5167 

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 dola} ı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir ikarar verilmesine dair Adalet Bakanlığında o 
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 sunulmuştur. 

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. Özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 6 Kasım 1961 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Özel : 35445 

Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazif«sizlik 
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 
Yükseik 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. 

9 . 11 . 1961 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk 
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Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,. 

mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Balkanlara 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 
şümulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 'birinci fıkrasının da bıı 
sekilide anlaşılmakla beraber mezkûr maddeniu 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 ııci 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 Balkanların 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 tabi olacağından 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 hukukî varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır. 

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

Bu itibarla Yüksek Soruşturmja 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. C. 9 . 12 . 1961 
Başbakanlık Konu : Eski Bakanların görevle-

özlük ve \Yazı İğleri riyle ilgili suçlarına ait tahki-
6/2 - 5513 kat 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 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 

X B. M. M. "(S. Sayısı i 17) 
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bu bere alman 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eski beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

İsmet İnönü 
Başbakan 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 38922 

25 . 11 . 1961 
özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başkanlığa 

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

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

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

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

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 . 10 ., 19 61 tarih ve 405/558 sayılı, 

4. Yine görevini ıkötüye 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 Bakam Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 10 . 1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını ha
vi beş aded dosya, bağlı olarak birlikte sunulmuşjtur. 

Öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade bu vurulması arz olunur. 
S ahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

2 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Mİtt-et Meclisi 
2 numaralı İnceleme Komisyonu 

Sıra No. : 68 
Mazbata No. : 46 

4 . 11 . 1963 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

•Görevini kötüye kullanmaktan sanık, eski Devlet Bakanı Mükerrem Sarol hakkında yapılan 
soruşturma evrakı, Yüksek 'Soruşturma Kurulunun lö . 7 . 1961 tarih, 1004 esas ve 1083 karar 
sayılı görevsizlik kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine, İçtüzüğün 170 
nci maddesine göre kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle incelendi. 

Olayın mahiyeti : 
Turizm Bankasının kurucuları ve hissedarları arasında bulunan ve bu sırada Devlet Bakanı 

T. B. M. M. ( S . Sayısı: 17 ) 
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olan Mükerrem iSarol'un Bankanın kuruluşu sırasında usulsüz muameleler yapmak suretiyle 'göre
vini kötüye kullandığı iddiasından ibarettir. 

Hukukî durum : 
İncelenen dosya münderecatına göre sanığa isnadolunan fiil sübutu halinde. T. C. Kanununun 

240 ncı maddesinin şümulüne giren görevi kötüye kullanma suçu vasfındadır. 
Netice : 
Bu suçun işlendiği ileri sürülen 1955-1956 yıllarından itibaren zaman aşımını kesen kanuni bir 

muamele yapılmamış ve T. C. Kanunumun 102 ııei maddesıinde yazılı zamanaşımı süresi tahakkuk 
etmiş bulunduğundan Mükerrem Sarol hakkında Meclis • soruşturması yapılmasına kanunen imkân 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 1(70 inci maddesine göre oy birliğiyle 
düzenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü İstanbul Senatörü 

S. Perinçek 'M. Göker Z. Kumrulu F. Başak 

Konya Milletvekili 
C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

—•<««gg> >-<&-< 

T. B. M. M. (S . Sayışı : 17) 


