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5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü

rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başba
kanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (2) numaralı 5 Kişilik Komis
yon raporu ile bu rapor hakkında 
Adalet eski Bakanı Esat Budaköglu'nun 
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6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı üe düşü
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kanların görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başba
kanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (2) numaralı 5 Kişilik Komis-
raporo. 
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(Ulaşıtrma eski Bakanı Arif Demirer 

ile ilgili olup, Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasında 44 sıra nu-
maarsını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(3/1) (S. Sayısı : 35) 265 

10. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından 
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14. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü

rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından do
layı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (1) numaralı 5 Kişilik Komisyon ra
poru ile bu rapor hakkında Adalet eski 
Bakanı Esat Budakoğlu'nun yazılı mü
dafaası (3/1) (S. Sayısı : 40 ve 40 a ek) 266: 

267 

15. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü* 

Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu 
Üyeliğine seçilen Sadi Koçaş, andiçti. 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile 'düşürülen bafcan-
lardan gayrı bâzı eski bakanların görevleriyle 
ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine 
dair Başbakanlık tezkeresi üzerine teşkil olu
nan 5 kişilik Birinci Komisyona seçilen İçel 
Milletvekili Mazfhar Arikan'm, rahatsızlığına 
binaen Komisyondan çekildiğine dair önergesi 
okundu, 'bilgi edinildi. 

Mazlhar Arıkan'dan boş 'kalan komisyon üye
liğine İçel Milletvekili Celâl Kılıç seçildi. 

Eski ve düşük Balkanlardan Halû'k Şaman 
hakkındaki soruşturma evrakının 44 sayılı Ka
nunun ıgeçiei 7 nci maddesinin 4 numaralı ben
di gereğince gönderildiğine dair Yüksek Soruş
turma Kurulu Başkanlığı tezkeresi ile, 

Sanayi eski Bakanı Sam et Ağaoğlu hakkın
daki şikâyet dilekçesinin Anayasanın 90 neı 
maddesi gereğince gönderildiğine dair Başba
kanlık tezkeresinin evvelce teşkil edilmiş olan 
Soruşturma Kuruluna yerilmesi kabul olundu. 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakan
lardan gayrı bâzı eski Bakanların 'görevleriyle 
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rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma istemine dair Başba
kanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (1) mımarab 5 Kişilik Komis
yon raporu. 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer 
ile ilgili ölüp Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 51 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.) 
(S/l) (S. Sayısı : 41) 267 

ilgili suçlarından dolayı aoruşjturmta istemine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon 
raporlarından Ulaştırma eski Bakanı Arif De
mirer ile ilgili 15, 21, '25 sıra sayılı raporlarla, 
İşletmeler eski Bakam Samet Ağaoğlu ile ilgili 
23 ve 23 ek, 24 ve 24 ek sayılı raporlar okun
du. Kabul olundu. 

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakan
lardan gayrı bâzı eski Bakanların görevleriyle 
ilgili suçlarından dolayı soruş'turma istemine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Komisyon 
raporu ile bu rapor 'hakkında İşletmeler esla 
Bakanı Samet Ağaoğlu'nun, yazılı müdafaası 
okundu, rapor, üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra, reddolundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Çankırı 
ÖmerZekâi Dorntan Nurettin Ök 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 



BtîfcİNCÎ OTüEÜM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankın Milletvekili), ZeM Baltaoıoglu (Bolu Milletvekili) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi müşterek Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çoğunlu-

2, — YOKLAMA 

ğumuz v&r, Oturumu açıyorum. Gündeme geçi
yoruz : 

d. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUBULA SUNUŞU 

1. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, T.B.M.M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğü teklifini görüşmek üzere geçici bir 
komisyon kurulmasına dair önergesi (4/3) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz: 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü tek
lifinin biran önce incelenebilmesini teminen, bu 
teklifin, Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca 
kendi üyeleri arasından Anayasanın 85 nci mad
desine göre seçilecek yedi milletvekili ile Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunca aynı şekilde seçilecek yedi Cumhuriyet 
Senatosu üyesinden kurulu bir geçici komisyo
na havalesini arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir1 Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Ahmet Aydın Bolak 
İstanbul Milletvekili 

Coşkun Kırca 
Üye 

Âmil Artus 
TJrfa Milletvekili 

Atalay Akan 

Saadet Evren 
Bursa C. S. Üyesi 

Şeref Kayalar 
Kastamonu Milletvekili 

Ali özdikmenli 
İstanbul C. S. Üyesi 

Fethi Başak 

Ordu C. S. Üyesi 
Zeki Kumrulu 

Ankara Milletvekili 
Fuat Börekçi 

Erzincan Milletvekili 
Hüsamettin Atabeyli 

Sivas Milletvekili 
Güner Sansözen 

U§ak C. S. Üyesi 
Kâmil Coşkunoğlu 
Kars Milletvekili 

Kemal Güven 
Malatya Milletvekili 

Avni Akşit 
Çorum Milletvekili 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, yüksek 
malûmunuz olduğu üzere, Yüce Heyetiniz bun
dan evvelki bir karariyle müşterek İçtüzüğün, 
Senato ve Millet Meclisi Anayasa komisyonları
nın müştereken toplanmusiyle teşekkül edecek 
bir heyet tarafından intacedümesi şeklinde me
seleyi halletmişti. Bu teklif ise, bu şekilde me
selenin uzaması dolayısiyle ve müşterek İçtü
züğün bir an evvel çıkması lüzumuna binaen, 
her iki Meclisin Anayasa komisyonlarının, par
ti oranlan n&zara alınarak seçilecek yedişer 
kişiden mürekkep bir geçici heyetin teşkili ge
rekmektedir. Şimdi önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEB 

BAŞKAN — Gündemimizin görüşülecek is
ler kısmına geçiyoruz. Birinci madde 

±J— 27 Mayıs 1960 İnkılâbı üe düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Mîllet Meclisi (1) numaralı 5 Kisüik 
Komisyon raporu üe bu rapor hakkında Sanayi 
eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müda
faası. (3/1) (S. Sayısı : 27 ve 27 ye ek) A* 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — (1) numaralı Komisyon üyeleri 

lütfen yerlerini alsın. 

Şimdi Samet Ağaoğlu'nun müdafaasını oku
tuyorum. 

(Samet Ağaoğlu'nun müdafaası okundu.) 
BAŞKAN — Rapor ve müdafaa üzerinde 

söz istiyen ... 

SADRETTÎN TOSBİ (Kütahya Milletveki
li) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya Milletveki
li) — Muhterem arkadaşlar; bu hâdisede mev-
zuubahsolan Türk Ticaret Kanununa göre 
kurulmuş bir anonim şirkettir. Mâlûmuâliniz 
anonim şirketler hükmi şahsiyeti haizdirler. 
Binaenaleyh, her hangi bir bakanın anonim 
şirket idare meclisine veya anonim şirket ida
recilerine emir vermeye salâhiyeti yoktur. Böy
le bir emir de keenlemyekün addedilmek icab-
eder. Eğer bundan bir zarar tevellüdetmişse, 
kanunen mesuliyetin portesi, emri kendi1 ira
deleri ile tatbik eden idarecilere düşıer. Bu 
itibarla bu kabil vakalarda bakanları Meclis 
huzuruna getirip haklarında Meclis tahkika
tı açılmasına hiçbir surette lüzum yoktur. 
(Sağdan alkışlar) Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon konuşmak istiyor 
mu? İstemiyor. Komisyon raporunu oylarımı
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... \ 
Reddedildi 

İkinci maddeye geçiyoruz. 

2. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı 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 
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında 
Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı Nafiz Kö-
rez'in yazılı müdafaası. (3/1) (S. Sayısı : 28 ve 
28 e ek) (1) 

BAŞKAN — Rapor ve müdafaaları .okutu
yorum. 

(Komisyon raporu ve Nafiz Körez'in mü
dafaası okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen olmadığına göre, 
Beş kişilik Komisyon raporunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer maddelere geçmeden evvel, Başkan
lığa verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suç

lardan dolayı tanzim edilen 5 kişilik Komis
yon raporları üyelere dağıtılmış olduğundan, 
raporların sadece netice kısmının okunmasının 
reye arzını teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Göker 

BAŞKAN — Takrirde istenilen şey anla
şıldı mı efendim? (Anlaşılmadı sesleri) Tabı 
ve tevzi edildiği için, komisyon raporlarının 
hepsi okunmasın, yalnız netice kısmı okunsun 
denilmektedir. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Muhterem arkadaşlar, filvaki rapoılar da
ğıtılmıştır. Ancak, bir kısım arkadaşlar ra
porların muhtevasına muttali olmamışlardır, 
okunmaması ihtimali mevcuttur. Bu itibarla 
Yüksek Heyetin huzurunda tavazzuh etmesi ve 
okumamış olanların da isabetle reylerini iz-

(1) 28 ve 28 e ek S. Sayıh basmayazûar 
tutanağın sonundadır, 
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har etmeleri bakımından, raporlarım oktanına*-
smda zaruret vardır; takdirlerinize arz ediyo
rum. 

(KENAN ESENGtL (Zonguldak Milletve
kili) — Söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eserugil. 
KENAN ESENGÎL (Zonguldak Milletve

kili) — Arkadaşlar, bu gibi mevzularda, bir 
yıldan beri, bu Meciste hiçbir zaman hislerin 
dışında bir karara varılamryor. (A. P. sırala
rından Ooo... sesleri;) Bu sebepten ötürü Mec
lisi beyhude yere meşgul etmeye lüzum yok. Bu
nun hepsini toptan reddetmenizi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar. Mec
listeki müzakere usullerini tesbit eden İçtüzü
ğümüz mevcuttur. Eğer takrir kabul edilirse, 
komisyon raporunun tümü zapta geçmemiş ola^ 
çaktır. Ancak netice kısmı okunduğu için zap
ta geçecektir. Mamafih kabul buyurduğunuz 
takdirde komisyon raporu zapta ek olarak mu
hafaza edilebilir.. Vaziyet budur. Yüksek He
yetiniz nasıl takdir ederse o olur. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Anlaşılmadı sesleri) 
Bugünkü birleşim ruznamemizde mevcut 

bu nevi komisyon raporlannm yalnız netice 
krsmı ve raporda adı geçenin müdafaası oku
nacaktır. Bunu oyunuza arz ettim. 

3. — '27 Mayıs 1960 İnkılabı İle 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 
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında 
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı 
müdafaası. (3ı/l) (S. Sayısı : 29 ve 29 a ek) 
(V 

BAŞKAN — 2 numaralı 5 kişilik Komisyon 
lütfen yerini alsın efendim. Komisyon raporu
nun netice kısmını okutuyorum. 

(Komisyon^ raporunun netice kısmı ve Sa
met Ağaoğlu'nun müdafaası olkundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen t 
Yok. 2 numaralı 5 kişilik Kömlsyöii raporunu 

(İ) 29 ve 29 a ek S. Sayüı hasmayazılar 
tutanağın sonundadtr. 
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oytt&U'za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eıski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında İşletme
ler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yozilı mü
dafaası. (3/1) (S. Sayısı : 30 ve 30 a ek) (1) 

BAŞKAN — Raporun /netice kısmı ile ra
porda adı geçenin müdafaası okunacaktır. 

(Komisyon raporunun netice kısmı ve Sa
met Ağaoğlu'nun müdafaası okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinden söz isteyen! 
Yok. (2) numarak 5 kişilik Komisyon raporu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 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 
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında Adalet 
eski Bakanı Esat Budakoğlu'nfun yazılı müdafaa
sı (3/1) (S. Sayısı : 31 ve 31 e ek) (2) 

BAŞKAN — Raporun netice kısmını ve il
gilinin müdafaasını okuyoruz. 

(Komisyon raporunun netice kısmı ve Esat 
Budakoğlu'nun müdafaası okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen? Yok. Komisyon 
raporunu oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

6.-27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dmr Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında Tarım 
eski Bakanı Esat Budakoğlu'nun yazılı müda
faası (3/2) (S. Sayısı : 32 ve 32 ye ek) (3) 

(1) 30 ve 30 a ek S. Satyıh basmayazılar tu-
tanfrğın sonundadır. 

(2) 31 ve 31 e ek S. Sayılı basmayazılar tu
tanağın sonundadır. 

(3) 32 ve 32 ye ek Ş. Sayılı basmayazılar tu
tanağın öonundadvr. 

— m — 
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BAŞKAN — Raporun neltiee kısmı ile ilgi

li müdafaasını okuyoruz. 
(Komisyon raporunun netice kısmı ile Esat 

Budakoğlfu'nun müdafaası okundu.) 
BAŞKAN — Söz istiyem? Yok. Komisyon ra

porunu oyunuza sunuyorum: Kabul buyuran
lar... Kabul etmiy enler... 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 
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında İşletme
ler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müda
faası (3/1) (S. Sayısı : 33 ve 33 e ek) (1) 

BAŞKAN —• Bir numaralı Ik'omisyon yerin
de mi efendim1? Lütfen 'kamisyion üyeleri yerle
rini alsınlar, efendim. Rapor ve müdafaa oku
nacaktır. 

(Raporun nletiee kısmı ve Samet Ağaoğlu'
nun müdafaası okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Komisyonun 
raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etımiyeriler... Kabul edilmiştir. 

8. — 27 fil ay ıs 1960 İnkılâbı ile, düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemi
ne dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu, 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerini ilişik umumi 
dizi pudasında 39 sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 34) (2) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
bundan evvelki Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik oturumunda müdafaası alınmamış olan 
bu arkadaşın, .bundan evvelki diğer bir husus 
hakkında; müdafaasının gelmesine lüzum yok
tur, mazbatayı müzakere edelim demiştiniz. Çün
kü komisyonun, hakkında bir soruşturma istemi 
mevcut değildi. Bu raporda, Ulaştırma eski Ba
kanı Arif Demirer hakkında soruşturma açılma-

(1) 33 ve 33 e ek S. Sayılı basmayazılar tu
tanağın sonundad/tr, 

(2) 34 S. Sayılı bsmayazı tutanağın somunda
dır. 

10 14.9.1962 0 : 1 
sına mahal yoktur, denilmektedir. Ancak ken
disine tebligat yapılmamış. Çünkü memleket dı-
şmdaymış, müdafaası gelmemiş. 

İstemeniz okuyup oya koyarız, isiterseniz mü
dafaasına inJtizaren gündemde muhafaza ederiz. 
(Oya, oya sesleri) 

Evvelce ittihaz buyurduğunuz karar gibi, 
bunun da komisyon raporunda adı geçen hakkın
da soruşturma açılması talebi mevcudolmamasm^ 
mebni müdafaasına intizaren lüzum yoktur kana
atinde bulunanlar işaret buyursun.. Aksi kana
atte bulunanlar.. Yok. Şu halde komisyon rapo
runun netice kısmını okuyoruz. 

(Raporun netice kıısmı okundu.) 

BAŞKAN — Söz Miyen yolk. Komisyon ra
porunu oyunuza sunuyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

9. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayri bâz% eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemi
ne dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik komis
yon raporu. 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile İlgili 
olup, Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslmında 44 sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındadır.) (3/1) (S, Sayısı : 35) (1) 

BAŞKAN — Bu da aynı fmahiyelttedir. Ko
misyon Arif Demirer hakkında soruşturmaya . 
mahal olmadığına karar vermiş, fakat tebligat 
yapılamamıştır. Müdafaası da yoktur. Bunun 
da müdafaası olmaksızın görüşülmesini Ikalbul 
eklemler... E'tmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(Komisyon raporunun netice kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Komisyon ra
porunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayri bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik 

j Komisyon raporu ile bu rapor hakkında Sanayi 

I (1) 35 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonun-
I dadır. 
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eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası 
(3/i) (S. Sayısı : 36 ve 36 ya &k) (1) 

BAŞKAN — Raporun netice kısanı ile, eski 
Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı mü
dafaasını okutuyorum. 

(Komisyon raporunun netice ıkıismı ile Sa
met Ağaoğlu'nun müdafaası okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok Komisyon 
raporunu oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — 27 Mayış 1960 İnkılabı 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 
Komisyon raporu île bu rapor hakkında Çalış
ma eski Bakanı Mümtaz Tarhan'm yazılı mü
dafaası (3/1) (8. Sayısı : 37 ve 37 ye ek) (2) 

BAŞKAN — Raporun netice kısmı ile, eski 
Çalışma Bakam Mümtaz Tarhan'm yazılı müda
faasını okutuyorum. 

(Komisyon raporu ile Mümtaz Tarhan'm 
müdafaası okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Komisyon 
raporunu oyunuza arz ediyorum. Kalbul 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 İle Ulaştırma 
eski Bakanı Muammer Çavuşoğlu, Arif Demirer 
ve Muzaffer Kurbanoğlu hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (2) numaralı 5 Kişilik Ko
misyon raporu ve bu rapor hakkında Ulaştırma 
eski Bakanı Muammer Çavuşoğlu'nun yazılı mü
dafaası (3/1) (S. Sayısı : 38 ve 38 e ek) (3) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, komisyonun, şim
di müzakere konusu olan raporu ile haklarında 
soruşturma istenen eski Ulaştırma Bakanları üç
tür. Bunlardan Muammer Çavuşoğlu'nun yazılı 

(1) 36 ve 36 ya ek S. Sayılı basmayazdar tu
tamağın sonundadır. 

(2) S. Sayısı 37 ve 37 ye ek S. Sayılı basma-
yazılar tutanağın sonundadır. 

(3) 38 ve 38 e ek S. Sayılı basmayazdar tu
tanağın sonundadır. 
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müdafaası gelmiş, mevcuttur. Muzaffer Kurban
oğlu yurt dışındadır. Arif Demirer'e tebligat ya
pılıp müdafaası gelmemiştir. Muammer Çavuşoğ
lu'nun müdafaasını okuruz; diğerleri hakkında 
da komisyonca soruşturma açılması istenmediği
ne göre durumu oylarınızla halledeceğim. 

Muzaffer Kurbanoğlu ve Arif Demirer'in mü
dafaasının alınmasına lüzum olmadığını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Muammer Çavuşoğlu'nun yazılı mü
dafaası ve hakmda komisyon kararının netice kıs
mı okunacak ve raporun heyeti umumiyesi oyla
rınıza sunulacaktır efendim. 

(Komisyon raporunun netice kısmı ile Mu
ammer Çavuşoğlu'nun müdafaası okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok.. Komisyon 
raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

13. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı 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 
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında Ticaret 
eski Bakanı Sıtkı Yırcalınm yazılı müdafaası 
(3/1) (S. Sayısı : 39 ve 39 a ek) (1) 

BAŞKAN — Eaporun müdafaa ve netice kıs
mını okutuyorum. Bir numaralı Komisyon lütfen 
yerini alsın. 

(Raporun müdafaa vt>. netice kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen yok... Komisyon ra
porunu oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... 
Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

14. — 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 
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında Ada
let eski Bqkanı Esat Budakoğlu'nun yazılı mü
dafaası (3/1) (S. Sayısı : 40 ve 40 a ek) (2) 

(1) 39 ve 39 a ek 8. Sayılı basmazayüar tu
tanağın sonundadır. 

(2) 40 ve 40 a ek S. Sayılı basmayazılar tu
tanağın sonundadır. 

— 266 — 
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BAŞKAN —Raporun netice ve müdafaa kı

sımlarım okuyoruz. 
('Komisyon raporunun netice kısmı ile E&at 

Budakoglu'nun müdafaası okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Ko
misyon raporunu oyunuza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler.., Kalbul edilmiştir. 

15. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı 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 
Komisyon raporu. 

(Ulaştırma eski Bakanı Arif D emir er ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasmda 51 sıra numarasını taşıyan dosya 
hakkındadır. (3/1) (S. Sayısı : 41) (1) 

(1) 41 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Arif Demirer'e tebligat yapıl

mamıştır. Komisyon, hakkında soruşturma yapıl
masına malhal olmadığı neticesine varmış bulunu
yor. Kendisinin müdafaasını beklemeden müzake
reye başlanılmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, komisyonun raporunun netice kısmını 
okutuyorum. ' 

(Komisyon raporunun netice kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Ko-
misyon raporunu oyunuza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler.., Kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik top
lantısına ait gündemdeki bütün işler bitirilmiş 
bulunmaktadır. Milletvekili arkadaşlar salonu 
terketmesinler lütfen. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.00 





Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı 28 

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

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 ) 

Not : (Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakam Dr. Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık tezkereleri
ne ilişik umumi dizi puslasında 5, (b), sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5167 

9 . 11 . 1961 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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 İş. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Sorutturma Kurulunca vazifesizlik 
kararı verilen düşük Bakamlara adıt dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak, haMarHida 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, 
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 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 sure'le 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 düşünülen 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. 
üdlıir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. ( S . Sayısı : 28 ) 



T. C. 9.12.196İ 
Başbakanlık 

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

kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 .11.1961 tarihli ve -38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

Ceza İs. Gn. Müdürlüğü özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
Sayı : 38922 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 düşürülen 

Kabineye dâhil 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 Kurbanpğlu 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 tnrih 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. 
Bahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

T. B, M. M. ( S. Sayısı : 28) 
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Sıra No. 5 
Mazbata No. 8 

Türkiye Büyük Millet Meslisi Yüksek Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Saflık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Nafiz Körez 
hakkındaki soruşturmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından verilen 5.3.1961 
tarih ve 709 esas, 759 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. 

HÂDISE 

Ticaret Vekâleti; Ataçeri (Ankara, Atatürk Bulvarı, Sosyal Han) firmasına, ensülin ithal 
etmek üzere ICA yardım programından 20 311,68 dolar tahsis etmiştir. 

Adı geçen firma; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderdiği 12 .8 .1957 tarihli ya
zısında, piyasada iki yıllık ihtiyacı karşılıyacak kadar ensülin bulunduğunu, miatlı ilâçlardan 
olan ensülinin ithalinde^ sonra bu kadar beklenildiği takdirde bozulacağını, bu sebeple, ensü
lin yerine başka ilâcın ithal edilmesine, bu mümkün olmadığı takdirde akreditif müddetinin bir 
yıl uzatılmasına ve bu da mümkün olmadığı takdirde tahsisin iptal olunmasına müsaade verilme
sini istemiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; 16 .8 .1957 tarih ve 11196 sayılı yazısiyle, bu isteği Ti
caret Bakanlığına intikal ettirmiş ve Ticaret Bıkanlığı; 24 .8 .1957 tarih ve 51/21057 sayılı ce
vabında, ICA regülâsyonları bakımından Ataçeıi firmasının mal değişikliği şeklindeki isteğinin 
kabulüne imkân görülemediğini, tahsis müstenidatı 7240 sayılı PA'ya ait teslim vâdesi 30 
Eylül 1957 tarihinde sona erdiğinden tahsis mevzuu ensülinin en geç bu tarihe kadar sevk edilmesi 
gerektiği ve mütaakıp yardımlar üzerinde yapacağı tesirler bakımından tahsisin iptal edilmesi 
uygun karşılanmamış ise de, ihtiyaç durumu ve teknik bakımından ensülinin ithal olunmaması 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca muvafık görüldüğü takdirde iptal konusu üzerinde ayrı
ca durulacağını bildirmiştir. 

Bunun üzerine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum 
Müdürlüğünün ifadesiyle Ataçeri firmasına verdiği 3 .9 .1957 tarih ve 11612 sayılı cevapta 
aynen, 

(ICA yardımından ensülin ithal etmek üzere firmamıza ayrılan 20 311,68 dolarlık tahsisin 
iptali uygun görülmemiştir. 

Mezkûr tahsisle ensülin ithal edildiğinde Vekâletimiz sıhhi müesseseleri tarafından satın alı
nacaktır. 

Bilgi edinilmesini ve bir an evvel gerekli muameleye tevessül olunmasını rica ederim.) 
Demiştir. 
Bu yazı Mütehassıs Eczacı Meral Erertem, Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum Müdürü 

Doktor A. Rıza Bakay tarafından parafe, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Doktor Nafiz Körez 
tarafından da imza edilmiştir. 

Bu talimat ve taahhüdü mütaakıp Ataçeri firması; adı geçen Bakanlığa muhatap 23.12.1957 
tarihli yazısiyle, 20 311,68 dolarlık ensülini ithal ettiğini ve Bakanlık emrine amade tuttuğunu 
bildirmiş, hangi hastane ve müesseselere teslim edeceği bakımından talimat istemiştir. 

Aynı firma; 6.11.1958, 22 .11.1958 ve 27 . 4 .1959 tarihli yazılariyle bu müracaatı tek
rarlamıştır. 

T. B. M. M. (S . Sayısı : 28) 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; Ataçeri firmasının tevali eden bu müraeaatleri karşı

sında hâdisenin hukuki mahiyeti hakkında Maliye Bakanlığından mütalâa istemiş, Maliye Ba
kanlığı da; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü ifadesiyle verdiği 30 Man 
1959 tarih ve 4198/4389/11550 sayılı cevapta, ithalâtçı firmanın miadlı olan ilâçlardan ensülini 
sırf Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının isteğine istinaden getirmesi halinde hüsnüniyetle 
hareket etmiş sayllamıyacağını, bununla berab?r, ihracatçı müessesenin, ithalâtçı firmaya, is
teğini aynen yerine getirdiği için mesuliyet tevcihi yoluna gitmesi halinde mukabil iddialara 
yer verilmemek Üzere ensülinin mubayaa edilmesinin uygun olacağını bildirmiştir. 

Nihayet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; 17 . 7 .1959 tarihli mucibinde, adı geçen firmadan 
bu ensülinleri satın almıştır. 

Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum Müdürlüğü tarafından Soruşturma Kurulu Başkan
lığına gönderilen ve dosyada yer alan 5 Ekim 1960 tarih ve 23228 sayılı yazıda ifade edildiğine 
göre miadlı olan ve miadları çok kısalan bu ensülinlerin bir kısmı halka satılmak üzere eczanele
re intikal ettirilmiş fakat bakiyeyi teşkil eden 60 904 şişesi kullanılamaz hale geldiğinden im
ha olunmuş veya imha edilmesi gerekli duruma düşmüştür. 

Dosyada 17. 7.1959 tarihli mucibin bir örneği yoksa da, mucibe imza vaz'edenin o zamanki 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Doktor Lûtfi Kırdar olduğu anlaşılmaktadır. Lûtfi Kırdar'm 
naip üye Doğan Tanyer tarafından 9.2.1961 tarihinde ifadesi alınmış ise de Yüksek Soruştur
ma Kurulu 5.3.1961 tarih ve esas 709, karar 759 sayılı karariyle ölümünden dolayı T. C. K. 
96 ncı maddesine tevfikan Lûtfi Kırdar hakkındaki âmme dâvasının ortadan kaldırılmasına 
karar vermiştir. 

HÂDİSENİN CEZA MEVZUATIMIZ KARŞISINDAKİ MAHİYETİ 

Ataçeri firması; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderdiği 12.8.1957 tarihli yazısında, 
piyasada iki yıllık ihtiyacı karşılıyacak kadar ensülin bulunduğunu, miatlı ilâçlardan olan ensü
linin ithalinden sonra bu kadar bekletilmesi halinde bozulup kullanılamıyacağını bildirmiş, bu se
beple, ensülin yerine başka ilâem ithal edilmesine, bu mümkün olmadığı takdirde akreditifin bir 
yıl uzatılmasına, bu da mümkün olmadığı takdirde tahsisin iptal olmasına müsaade istemiş bulun
duğuna ve Ticaret Vekâleti; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu müracaati intikal ettiren 
16.8.1957 tarih ve 11196 sayılı yazısına verdiği 24.8.1957 tarih ve 51/21057 sayılı cevabında, mal 
değişikliği yapılması ve akreditif müddetinin uzatılması mümkün değilse de, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından ensülinin ithal olunmaması muvafık görüldüğü takdirde tahsisin iptal 
edilmesinin mümkün olabileceğini bildirmiş olduğuna göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
iptal yoluna gitmesi icabederdi. Memleketimizde ensülin ihtiyaç ve miktarını daima bilebilecek du
rumda olan ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; üstelik Ataçeri firması tarafından ikaz da edilmiş 
olmasına rağmen, iptal yoluna gitmemiş ve bilâkis, Ataçeri firmasına cevaben gönderdiği 3.9.1957 
tarih ve 11612 sayılı yazıda, (... mezkûr tahsisle ensülin ithal edildiğinden Vekâletimiz sıhhi mü-
esseselerince satmalmaeaktır) demek suretiyle satmalma taahhüdüne girmiştir. 

Bu satmalma taahhüdüne istinaden ithal edilen ensülinin mühim bir kısmı, piyasada bol mik
tarda ensülin bulunduğu için, miadında kullanılamamış ve imha olunmuştur. O halde fiilden zarar 
da doğmuştur. Bakan Nafiz Körez'in, satmalma taahhüdünü izah edilen şartlar altında imzalaması, 
fiilden zararlı bir netice de doğduğu göz önünde bulundurulursa, unsurları T.C.K. 240 ncı mad
desinde yapılı memuriyet görevini kötüye kullanma cürümüne konu teşkil edebilir. 

Satmalma taahhüdünü parafe etmiş bulunan Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum Müdürü 
Dr. A. Rıza Bakay ile mütehassıs eszacı Meral Erertem'in sabit olan hâdisedeki durumlarına 
gelince : 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 28) 



Kendileri için, Nafiz Korez'in cürmüne, ancak iştirak etmiş bulunmaları, bahis mevzuu olabilir. 
Soruşturma ikmal edilmeksizin Yüksek Soruşturma Kurulu; vazifesizlik kararı vermiş bulundu
ğuna ve komisyonumuz, T.B.M.M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine göre sadece dosya 
üzerinde inceleme yapmaya yetkili olduğuna göre Nafiz Körez hakkında açılacak Meclis Soruş
turmasının Nafiz Körez'e tebaan Dr. A. Rıza Bakay ve Meral Erertem'e de teşmil olunması ve 
haklarında bu soruşturmadan elde edilecek neticeye göre muktaza tâyin edilmesi doğru olur. 

NETİCE 

îşbu mazbata, T.B.M.M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yukarda 
izah edilen sebeplerden dolayı sanık Nafiz Körez ve ona tebaan Dr. A. Rıza Bakay ve Meral Erer-
tem haklarında Meclis Soruşturması açılması lâzimgeldiği kanaatine oy birliğiyle vrılarak tanzim 
edilmiştir. 

13 . 4 . 1962 
1 No.lu İnceleme 

Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
C. Senatosu Tokat Üyesi İçel Milletvekili Sivas Milletvekili Rize Milletvekili 

Zihni Betü Mazhar Ankan Cevad Odyakmaz Cevat Yalçın 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erten 

$. B. M. M. (S. Sayısı: 28 ) 



Dönem : 1 AQ — *\\* 
Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : Jjj 6 c K 

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 hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 

eski Bakanı Nafiz Körez'in yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Hot: (Sağlık ve Sosyal Yardım Eski Bakanı Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi pusulasında 5 (b) sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

18.5.1962 

Kayseri Ceza Evi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğün 26 .4 .1962 tarih ve 
1973 sayılı yazısına cevap: 

istenilen müdafaamı yazılı olarak takdim ediyorum, saygılarımla. 
18 . 5 .1962 

Dr. Nafiz Körez 
Eski Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mâruzâtıma başlarken Büyük Meclisin muhterem azalarından dikkatlerini bendenizden esir
gememelerini bilhassa istirham edeceğim. Büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakılmış bir 
kimsenin, bu şekildeki ricasının mazur görüleceğinden eminim. 

B.enimle bu işin hiç alâkası yoktur. O kadar yoktur ki, Yüksek Soruşturma Kurulu namına 
naip heyet, merhum Lütfi Kırdar'la beraber beni de çağırdığı halde benimle irtibatı olmadığını 
tesbit etmiş ve ifademi almadan geri göndermiştir. Hâdise şudur : 

Ticaret Vekâleti, «Ataçeri» firmasına insülin ithal etmek üzere «ICA» yardım programından 
20 311 dolar tahsis etmiştir. Mezkûr firma 12. 8.1957 tarihinde Sağlık Bakanlığına müracaat 
ederek memlekette iki senelik ihtiyacı karşılayacak insülin bulunduğunu, miatlı ilâçlardan olan 
insülinin ithalinden sonra bu kadar bekletildiği takdirde bozulacağını bu sebeple yerine başka 
bir ilâcın ithal edilmesine, bu mümkün olmadığı takdirde akreditif müddetinin bir yıl uzatılması
na, bu da mümkün olmadığı takdirde tahsisin iptal edilmesine müsaade verilmesini istemiştir. 

Bir tahsisin ciheti tahsisini değiştirmek, tehir veya iptal etmek Sağlık Vekâletinin vazife ve sa
lâhiyeti dışında bir muamele olduğundan firmanın bu müracaatını Ticaret Vekâletine intikal et
tirmiştir. 

Ticaret Vekâletinin 24 .8 .1957 tarih ve 51/21057 sayılı cevabi yazısında : «ICA» regülâsyonları 
bakımından «Ataçeri» firmasının mal değişikliği isteğinin kabulüne imkân görülemediğini, müta-
akıp yardımlar üzerinde yapacağı tesirler bakımından da tahsisin iptal edilmesinin uygun olma-
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dığmı ifade ettikten sonra, ihtiyaç durumu ve teknik hakmıdan insülin ithal olunmaması Sağlık 
Bakanlığınca muvafık görüldüğü takdirde iptal konusu üzerinde ayrıca durulacağı bildirilmiştir. 

Ticaret Vekâletinin bu cevabi yazısı Sağlık Vekâletinin 3 .9 .1957 tarih ve 11612 sayılı yazısı 
ile «Ataçeri» firmasına' intikal ettirilmiştir. Yukarda arz ettiğim gibi bu hususta Sağlık Vekâle
tinin hiçbir vazife ve salâhiyeti yoktur. Bu noktaya gelmiş iken adı geçen firmanın memlekette 
iki senelik ihtiyacı karşılıyacak insülin bulunduğu iddiasının tamamen indî, sübjektif ve peşin 
bir hüküm olduğunu arz etmek isterim. Çünkü: 

1. Bilhassa dış yardımlar yoliyle yapılan tahsislerde tahsisi yapan yabancı memleket ve teşek
kül mümessilleri Ticaret Vekâleti ile müştereken piyasa durumunu ve ihtiyacı göz önünde bulun
durarak * ve ellerindeki istatistikleri nazara alarak bu tahsisi yaparlar. Eğer iki senelik insülin 
stoku bulunsa idi lüzumsuz ve beyhude olarak bu tahsisi yapmazlardı. 

2. Eğer iki senelik insülin stoku bulunsa idi mezkûr firmanın insülinleri ithal ettiği 12.12.1957 
tarihinden itibaren iki sene müddetle yani 29 .12 .1959 tarihine kadar insülin ithal edilme
mesi icabederdi. Halbuki Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesi ve Merkez Bankası Akreditif Şube
sinin kayıtları tetkik edilirse görülecektir ki adı geçen firmanın ithal ettiği insülinlerden sonra 
iki sene içinde daha on binlerce dolarlık insülin ithal edilmiştir. 

3. Memlekete, ancak hayati ehemmiyetteki ilâçların birinci derecede ithalini temin ve bu ehem
miyette olmıyanların ikinci dereceye bırakılması ve bu suretle dövizlerin heder olmaması bakımın
dan Ticaret Vekâletiyle idari bir koordinasyon tesis etmek dikkat ve itinasını göstermiş bulunan 
Sağlık Vekâletinin lüzumsuz yere insülin ithal edilmesinden ne gibi bir kârı olabilirdi. 

4. 1957 senesi memlekette ilâç darlığı iddialarının en had noktaya vardığı ve mevzuun sual tak
r i r l e r d e kür°.üve getirildiği bir yıldı. Böyle bir zamanda yalnız insüline mahsus olmak üzere iki 
sen-V^k stokun bulunduğunu ileri sürmek ne istatistik kayıtlariyle, ne de umumi efkârdan gelen 
dileklerle izahı kabil olmıyan bir garabetti. « 

H^ngi sahada olursa olsun ithalât işlerinde bir kere bir tahsis ele geçirildikten sonra bununla 
memleketin birinci derecede ihtiyacı olan maddeleri ithalden ziyade harcıâlem, satışı ve sürümü 
kolay ve üzerinden daha çok kâr temin edilebilecek eşyanın getirilmesi yoluna , gidildiğini ve ci
heti tahsis değişiklikleri için merci vekâletlere müracaatlar yapıldığını da birçok vesilelerle öğ-
renmişimdir. Bu sözlerimde hiçbir telmih yoktur. 

Arz etmiş bulunduğum hususları göz önünde bulundurarak Sağlık Vekâleti firmanın tereddü
dünü izale etmek için kendisine, bu tahsisten insülin getirildiği takdirde Vekâlet bunları kendi 
müesseseleri için satmalınacaktır, şeklinde yazı yakmıştır. Böyle bir yazı tek taraflı bir taahhüd-
•olarak kafoul edilse dahi, her şeye rağmen, firmı arzu etmese idi kendisine zorla ithalat yaptır
mak mümkün olmazdı. Görülüyor ki, buraya kadar her şey hesaba, istatistiğe ve hüsnü niyete 
bağlı olarak yürütülmüştür. 

Büyük Meclisin muhterem azaları. Bendenizin ve insüiinlerin talihsizliği bundan sonra başlı
yor. Şöyle ki : 

«Ataçeri» firması insüiinlerin ithal edildiğini 23 .12 .1957 tarihli yazısı ile Sağlık Vekâletine 
bildirmiştir. Bendeniz bu tarihten tam bir ay evvel vekillikten ayrılmış bulunuyordum, binaena
leyh Vekâletim zamanına aidolmıyan muamelelerle elbette irtibat ve alâkam olamaz. Bunu dikkat 
nazarlarınıza arz ettikten sonra bu, kısma ait bâzı düşüncelerimi ilâve etmek isterim. 

Firma 23 .12 .1957 tarihindeki ilk müracaatından sonra 6 .11.1958 tarihinde yani 11 ay son
ra insüiinlerin teslim alınmasını tekrar istiyor ve nihayet 27. 4 .1959 tarihinde yani bir buçuk se
ne sonra müracaatını tekrarlıyor. Vekâletin zımni bir taahhüdü bulunmasına rağmen bu müraca-
atler nedense cevapsız bırakılıyor. Nihayet Maliye Vekâletinden mütalâa soruluyor, müspet mü
talâa karşısında 17. 7.1959 tarihinde yani insüiinlerin ithalinin üzerinden tam 19 ay geçtikten 
sonra Sağlık Vekâletince teslim alınmıştır. 

Görülüyor ki, insüiinlerin miadİarmın büyük bir zamanı sebebini bilmediğim muamele gecik
meleri ile firmanın deposunda heder olup gitmiştir. Eğer bu insülinler firmanın ilk müracaatında 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 28 e ek ) 
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teslim alınsa ve müesseselerine dağıtılsa idi miailarmın geçmesi veya dolması gibi bir talihsizlik 
olmazdı. îşte insülinlerin talihsizliği bu. Benim talihsizliğim de işin bu safhasında hâlâ vekil zan-
nedilmekliğimdir. 

Çok şayanı dikkat olan bir hususu da dikkat nazarlarınıza arz etmek isterim. Sağlık Vekâleti 
Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum Müdürlümü tarafından Yüksek Soruşturma Başkanlığına 
gönderilen ve dosyada yer alan 5 Ekim 1960 tarihli yazıda: Miadları çok kısalan bu insülinlerin 
bir kısmı halka satılmak üzere eczanelere intikal ettirilmiş fakat bakiyeyi teşkil eden miktarın 
miadı dolmuş olmakla kullanılmaz hale geldiğinden imha olunmuş veya imha edilmesi gerekli du
ruma düşmüştür, deniliyor. 

Bu bir intakı hak. demek oluyor ki, insülinlerin bir kısmını sarf etmek imkânını bulmuşlar 
bir kısmı da ancak miadları dolduğu için sarf edilememiş. Yoksa insuline ihtiyaç olmadığı için 
değil. Tekrar tekrar arz ediyorum insülinler zamanında teslim alınsa idi hepisini sarf etmek 
mümkün olurdu insülinleri zamanında teslim almayıp miatlarının dolmasına sebebolan ben değilim; 
zira o zamanlar Vekil değildim. 

Mâruzâtımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Vazifeyi suiistimal edebilmek için evvelâ böyle bir va
zifenin mevcudiyeti lâzımdır. Sağlık Velkâleitinm ilâç ithalâtında tahsis temin etme, bu tahsisi değiş
tirme veya iptal etme gibi bir vazife ve salâhiyeti yoktur. 

Hulâsa : Yukarıda arz ve tafsil ettiğim üzere : 
1. ICA, Ticaret ve Sağlık Vekâletimin istatistiklere dayanan kanaatlerine mukabil 1957 senesin

de iki senelik insülin stoku bulunduğu iddiası varit değildi. Yine iistatisıtiklere dayanan (bilgiye 
göre Türkiye'de 250 000 şeker hastası vardr. Bunlardan aıSgari yarısının insülin kullandığını farz-
ediniz ihtiyacın miktarı kendiliğinden ortaya-çıkar. Kaldı ki insülin gibi hem hayati hem miadlı 
ilâçlar stok yapılarak değil devamlı ithaller yapmak suretiyle ihtiyaç karşılanır bu teknik bir zaru
rettir. 

2. Firma her şeye rağmen kendi kanaatlinin isabetini muhakkak olarak inanıyor idi ise bu it-
'hali. yapmamakta serbest idi zor kullanarak ithalât yaptırılmış değildir. 

3. Firmaya bu ithali yapmaya teşvik eden Sağlık Vekâletinin bahsi geçen yazısı olmuşsa bu tek 
taraflı ve zımni taahhüdün yerine getirilmemesi ve insülinlerin ithalini mütaakıp teslim alınmıyarak 
19 ay bekletildikten sonra teslim alınmak suretiyle firmanın deposunda miatlarının dolmasında be
nim hiçbir irt'lbat ve alâkam yoktur. Zira o zamanlar Vekil değildim. 

Bütün bu hakikatler karşısında encümenin hakkımda Meclis soruşturması açılması hususundaki 
kararının isabetini Yüksek Heyetinizin taktirlerine bırakır saygılarımı arz ederim. 

18 . 5 . 1962 

Dr. Nafiz Körez 
Eski Sılhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 28 e ek ) 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı 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 : (Sanayi eski, Bakam Samet Ağaoğlu ile ilgüi olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik •»*MWWH dizi 
puslasında 10 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 11 . 1961 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 6 Kasım 1961 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı: özü : Yüksek Sorutturma Kurulunca vazifesizlik 

. . . . . Genel kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 
35445 özel 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak, haklarmda <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 nezdindo 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 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 sure'le 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 soruştur na yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında düşünülen 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 dosyalan 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. 
S ahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 29) 
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T. C. 9.12.1961 

Başbakanlık Konu : Eski Bakanların görevle-
özlük ve Yazı îşleri riyle ilgili suçlarına ait tahki-

6/2 - 5513 kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

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

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 .11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

İsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 . 
Adliye Vekâleti özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba-
Sayı : 38922 kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başkanlığa 

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

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

1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Tİ3aret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki 
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7 .1961 tarih ve 1016/1095 sayılı, 

2. Yine görevini kötüye kullanmaktan san'k es'd Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10 .1961 tarih ve 525/580 sayılı, 

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan san«k 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 Sanavi Bakanı Sam et 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 bnyurulması arz olunur. 
8 ahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

2 Numaralı 5 Kişiklik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2 Numaralı İnceleme Komisyonu 20.4.1962 

Sıra No. 10 
Mazbata No. 21 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Sanayi Bakanı Sam'et Ağaoğlu ile Karabük Demir 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 29) 
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ve Çelik Fabrikası Umum Muhasebe Müdürü Şemsettin Koray ve înşaat Müdürü Münci Tan-
gör hakkındaki soruşturma evrakı Yüksek Sor ışturma Kurulunun 12 . 3 .1961 tarihli ve 716 
esas, 766 karar sayılı görevsizlik kararı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmekle, 
İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan kom*Syonumuzea incelenmiştir. 

Olayın mahiyeti : 1955 yıılnda Karabük Dem> . Çelik İşletmelerinin tevsii sırasında, yaptı
rılacak toprak hafriyatı İle işçi pavyonları a rkamdak i tepenin kazılıp düzeltilmesi hususunda 
verilen karar üzerine bu işler için gerekli keşif ve şartname yapılarak Satmalma Yönetmeliği
nin 48 nci maddesi gereğince isteklisine pazarlık1^ yaptırılmasına idare komitesince 15 . 6 .1955 

- tarihinde karar verilmiştir. 
Bu karara müsteniden yapılan pazarlık son- nda işin en az fivat veren Karabük Köylerini 

Kalkındırma Derneği namına bu Derneğin Baş^ani Fevzi Fırat ile 16 . 5 .1955 tarihinde mu
kavele akdedilmiştir. 

Samet Ağaoğlu'nun, bu kabîl işlerde ehliye'i ve tecrübesi bulunmıyan Derneğe işin ihale 
edilmesine sebebiyet verdiği ve şartnameye mütaıhhide avans verilmesine dair kayıt koydurarak 
bu avansla Derneğin buldozer almasını temin etliği ve hakikatte hu gayretlerin partizan maksat
lara matuf bulunduğu ileri sürülmektedir. 

Hukuki durum : Bahis konusu işin en az fi Tat teklif eden Karabük Köylerini Kalkındırma 
Derneğine yaptırılması hususu 16. 5 .1955 tarih'nde idare komitesince karara bağlanmıştır. 
Bundan sonraki safhaların takip ve kontrolü m'iessesenin yetkili elemanlarına aidolup inşaatın 
takip ve kontrolü safhalarında Samet Ağaoğlu'nun mütaahhit Dernek, lehine ve müessese aleyhi
ne neticelenen bir- harekette bulunduğuna dair delil mevcut değildir. 

Mukavelenin akdi tarihinden itibaren görevi kötüye kullanma suçunun istilzam eylediği ve 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesinde yazı'ı cezanın âzami haddine ve aynı kanunun 102 nci 
maddesinde yazılı beş senelik zaman aşımını ke-.en kanuni bir muamele yapılmamış olmasına gö
re mukavelenin akdi tarihine kadar yapılan muamelelerle tekevvün eden görevi kötüye kullan
ma suçundan dolayı kamu dâvası zaman aşımı tahakkuk etmiştir.' 

*" "• NETÎCE 

1. Yukarda belirtilen sebeplere binaen eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve ona tebaan 
diğer ilgililer hakkında Meclis soruşturmasına mahal olmadığı, 

2. Sanık olarak gösterilen Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdür Muavini Şemsi Koray 
ile aynı müessesenin İnşaat Müdürü Münci Tan^ör'e isnadolunan fiil, dosya münderecatına gö
re, mukavelenin tatbikatı sırasında, işi gereği gibi kontrol etmemekten ibaret olup Samet Ağa-
oğlu'na isnadolunan fiilden ayrı ve müstakil bir mahiyet arz etmesine binaen bunlar hakkında 
gereken kanuni işlemin tâyin ve takdiri için evrakın görevli mercie gönderilmesi icabettiği, 

Mütalâasına varılmıştır. 
Bu mazbata, İçtüzüğün 170 nci maddesine pöre kurulan komisyonumuzca oybirliği ile dü

zenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü Konya Milletvekili 

8. PerinçeJc M. Göker Z. Kumrulu C. Yılmaz 

İstanbul Senatörü 
Fethi Başak 

imzada bulunamadı 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 29) 



Dönem : 1 A Q ^ ^ K , 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı : /JJ & w l \ 

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

Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 10 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

4.5. 1962 

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

Ankara 

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

T. B. M. Meclisi 2 Numaralı İnceleme Komisyonunun hakkımda Meclis Soruşturması açılma
sına mahal olm'adığına ait 20 . 4 . 1962 tarih ve 21 sayılı mazbatasını okudum. 

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

Samet Ağaoğlu 





Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı 2 30 

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

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/1) 
Not : (İşletmeler eski Bakam Samet Ağaoğiu ile ilgili olup Başhakmhk tezkerelerine ilişik umumi 

dizi puslasında 26 sıra numarasını taşıyan dosya hpkkypdçdır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5167 

9 . 11 . 1961 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Sorutturma Kurulunca vazif asizlik 
kararı verilen düşük Balkanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğin§e kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak, haklarında son soru^urma-
nın açılmasına mahal ol̂ ıp 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, 
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 sureLle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 6̂L - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortaklan olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi 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 görevlen 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. 
Sdhir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 30) 



T. C. 9.12.1961 
Başbakanlık 

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

kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına * ' * 

ilgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı 

ile düşüralen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alınan 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretime eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
tsmet İnönü 

- T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

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

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başkanlığa 

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 intikal eden; 

1. Grörevini 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 .1981 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 Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi 
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 
Sahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

T, B. M. M. ( S. Sayısı: 30) 



2 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

20.4.1962 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

2 Numaralı İnceleme Komisyonu 
Sıra No : 26 

Mazbata No: 20 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında yapılan 
soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 24 . 4 . 1961 tarih 869 esas 950 karar sayılı gö
revsizlik karariyle .Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nci mad
desine göre kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle dosya incelendi. 

OLAYIN MAHİYETİ : Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin Amaç Ticaret T. A. Ş. ile yap
tığı inşaat mukavelesinin Şirket tarafından yerine getirilmemesi üzerine işletmenin, teminat mek
tuplarını paraya çevirmek suretiyle zararının önlenmesi mümkün iken sanık eski İşletmeler Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun Amaç Şirketini himaye ederek telefonla verdiği emirlerle bu işi geciktirdiği 
ve bu suretle görevini kötüye kullandığı iddiasından ibarettir. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğü ile Amaç T. A. Şirketi arasında Ka
rabük'te yaptırılacak 200 aded işçi evi, bir işçi paviyonu ve bir sinama binası inşaatı için 22.12.1953 
tarihinde yapılan mukavelenamenin Umum Müdürlüğün teklifi üzerine Türkiye Demir ve Çelik İş
letmeleri idare Meclisince, Şirketin mukavele hükümlerine aykırı hareket ettiği ve taahhüdünü za
manında ifa etmediği mucip sebepleriyle feshine ve firmanın katî teminatının tamamının ve avans 
karşılığı teminat mektubunda avans borcu bakiyesini karşılamak üzere 261 073,82 lira miktarının 
nakde tahvili suretiyle irat kaydına karar verilmiştir. 

Amaç Firmasının, mukavele mevzuu inşaatın diğer tarafın kusurundan ve mücbir sebeplerden 
dolayı geciktiğinden bahsile teminat mektuplarının tahsilinin durdurulması yolundaki tedbir talebi 
üzerine istanbul Asliye 4 neü Ticaret Mahkemesince Tutum Bankası tarafından verilmiş bulunan 
teminat mektupları muhteviyatından mukavele gereğince itfa edilenlerden bakiye 575 173,92 lira 
nın tedbir cümlesinden olmak üzere üç ay müddetle durdurulmasına 27 . 10.. 1955 tarihinde ka
rar verilmiş ve mezkûr tedbir kararı Demir - Çelik işletmelerinin itirazı üzerine aynı mahkemenin 
8 . 11 . 1955 günlü ve 955/496 sayılı karariyle kaldırılmıştır. 

Amaç Ticaret T. A. Ş. 3'. 11 . 1955 günlü dilekçe ile Demir ve Çelik işletmeleri Umum Müdür
lüğünce tek taraflı olarak mukavelenin feshi cihetine gidildiğinden ve teminat mektuplarının nak
de tahvili ve irat kaydı hususunda Tutum Bankasına müracaat edildiğinden Ibalhısile taraıfıların te
mas ve müzakereye geçerek tahaddüs eden pürüzlerin münasip ve muvafık hal suretlerine bağlan
ması ve bunun bir protokol ile tesbit edilip imzalanması için, teminat mektuplarının nakde tah
vili ve irat kaydı hususundaki kararın tatbikinin Demir ve Çelik işletmeleri Umum Müdürlüğünce 
bir ay müddetle tehiri işletmeler Bakanlığından talep edilmiş ve Bakanlıkça da bir emir ve müta
lâa verilmeksizin bu dilekçe 4 . 11 .1955 tarihli yaziyle Umum Müdürlüğe intikal ettirilmiştir. 
Mezkûr dilekçe Umum Müdürlüğün teklifi üzerine Demir ve Çelik işletmeleri idare Meclisince tet
kik olunarak 12 . 11 . 1955 gün ve 16/131 sayılı kararla bahse konu teminat mektuplarının nak
de tahvilinin bir ay müddetle tehirine karar verilmiştir. 

Ayrıca Tutum Bankasının müracaatı üzerine işletmeler Bakanlığınca Demir ve Çelik işletmeleri 
Umum Müdürlüğüne yazılan 11 Ocak 1956 tarih ve 557/3 sayılı yaziyle konunun gerek teşekkü
lünüzün ve gerekse millî bir müessese *olan Tutum Bankasının karşılıklı menfaatleri haleldar ol-
mıyacak bir şekilde ve tamamen hüsnüniyetle ele alınarak halli yoluna gidilmesinin daha faydalı 
olacağının düşünüldüğü ve tavsiyeye şayan görüldüğü bildirilmiştir. 

ihtilâfın işletme ile yapılacak temasla halli hususunda Amaç Firmasının 15 . 2 .1956 tarihli dilek
çe ile müracaatı üzerine İşletmeler Bakanlığı mezkûr dilekçeyi 16 . 2 . 1956 tarihli yazı ile Umum 

T. B.M..M. ( S. Sayısı : 30 ) 
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Müdürlüğe inikal ettirmekle beraber bu yazıya (Şirketin, teşekkülünüzün merkezine gelecek olan 
temsilcileri ile temas edilerek bahis konusu ihtilâfın bir neticeye bağlanması) kaydı da konulmuş
tur. 

Ayrıca Tutum Bankasının da İşletmeler Bakanlığına müracaat ederek teminatın paraya çevrilme
si muamelesinin 15 gün tehir «dilmesini talebetmesi üzerine İşletmeler Bakanlığından talebedilen bu 
mehlin verilmesi hususunda Demir ve Çelik Fabrikaları Umum Müdürlüğüne telefon edildiği, men
lin verilmesine karar ittihazı hususunda İdare Meclisine yazılan 17 . 2 . 1956 tarihli yazıda kayıt
lıdır. 

Umum Müdürlüğün bu teklifi üzerine toplanan Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İdare Meclisi 
22 . 2 .. 1956 tarihinde 9/66 sayılı kararla teminat mektuplarının tahsil müddetinin 15 gün daha uza
tılmasına karar vermiştir. 

Amaç Şirketiyle Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü arasındaki ihtilâfın müzakere yolu 
ile hail ̂ dilememesi üzerine, Amaç Şirketince Karabük Asliye Hukuk Mahkemesine Demir ve Çe
lik İşletmeleri aleyhine 19 . 3 . 1956 ve 1 . 3 . 1960 tarihlerinde iki dâva açıldığı ve bu dâvalarla 
görülmekte olduğu, dâvaların açılması üzerine mahkemece teminatlar üzerine ihtiyati tedbir konul
duğu Sanayi Bakanlığı Tahkik Heyeti tarafından yapılan tetkika müsteniden ittihaz olunan 1 . !) . 
1960 tarih ve esas 76, karar 84 sayılı kararında belirtilmiştir. 

HUKUKİ DURUM : Bilâhara mahkemece verilen ihtiyati tedbir karariyle teminat mektuplarının 
paraya çevrilmesi muamelesinin durdurulduğu \ e ihtilâfın kazai mercide dâva konusu teşkil ettiği 
yukarda verilen izahattan anlaşılmasına, Bakanlığa vukubulan müracaatlerin müesseseye intikal etti
rilmesi sırasında Bakanlıkça yazılan yazıların Amaç Şirketi lehine bir emir ve talimatı ihtiva etme
mesine göre bu hareketlerde suç teşkil edecek bir cihet bulunmamıştır. 

Diğer taraftan, Tutum Bankasının müracaatı üzerine Samet Ağaoğlu tarafından telefonla vu
kubulan 15 gün mehil verilmesine mütedair şifahi emir İdare Meclisi tarafından da uygun gö
rülerek karara bağlanmış olmasına ve bilhassa açılan dâva üzerine mahkemece de teminat mek
tuplarının paraya çevrilmesi işlemi durdurulmuş ve kaza merciince de, teminatın paraya tahvili
nin uzatılmasına dair muamele durdurulmak suretiyle teyidedilmiş ve şirketin gayrimeşru bir şe
kilde himayesi kasdiyle hareket edildiğine dair bir delil bulunmamış olmasına göre vukubulan 
gecikmeden dolayı eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu'nu sorumlu tutmaya hukukan imkân 
görülememiştir. . 

Samet Ağaoğlu'nun fiil ve hareketlerinde görevi kötüye kullanma suçunu işleme maksadı gö
rülmediği gibi fiilin işlendiği Şubat 1956 tarihinden itibaren beş seneden fazla zaman geçmiş 
ve bu müddet içinde kanunda yazıldığı şekilde zaman aşımını kesen bir muamele yapılmamış 
bulunmasına göre kamu dâvasında zaman aşımı tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

NETİCE : Yukarda izah edilen sebeplere göre eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu hak
kında Meclis soruşturması yapılmasına mahal olmadığı mütalâasına varılmıştır. 

Bu mazbata, İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumuzca oybirliği ile dü
zenlenmiştir. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
S. Perinçek M. Göker Z. Kumrulu C. Yılmaz 

Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü Konya Milletvekili 

Fethi Başak 
İstanbul Senatörü 

İmzada bulunamadı 

• • <•> I I 

T. B. M. M. ( S . Sayısı: 30) 





Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : 30 a ek 

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

Samet Âğaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (işletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 26 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

4.5. 1962 
Kayseri C. Savcılığı eliyle T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

i 

Ankara 

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

T. B. M. Meclisi 2 Numaralı İnceleme Komisyonunun hakkımda Meclis Soruşturması açılma
sına mahal olmadığına ait 20 . 4 . 1962 tarih ve 20 sayılı mazbatasını okudum. 

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

Samet Ağaoğlu 

mmm >• 





Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B> M. M. S. Sayısı 31 

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

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/1) 

Not •: (Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 72 svra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayn olan) eski Bakanlann 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 sunulmuştur. 

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 î§. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Sorutturma Kurtulunca vazifesizlik 
karan verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçlan da dâhil 
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmalan geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklannı araştırmak, haklaranda 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 yargılanacaklan ve Yüksek 
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın 
açılması gerekip gerekmediğine karar /ertceği 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 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 suremle 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 gayn olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortaklan olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyalan Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik karan ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyalan 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 haklannda vazifesizlik karan verilen düşük Ba-
kanlann 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. 
Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. (S, Sayısı: 31) 

http://ise.de
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T. C. 9.12.1961 

Başbakanlık 
Özlük ve Yazı îşUri Konu : Eski Bakanların görevle-

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

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
İsmet înönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

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

Kabineye dâhil 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 oski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkındaki 
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 müsâade buyurulması arz olunur. 

Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 31) 
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2 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük MületMeclisi 
2 Numaralı İnceleme Komisyonu 17.4.1962 

Sıra No. 72 
Mazbata No. 19 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgaz ilçesi Aşağıdere köyü Muhtarı Abdürrahman Çelen, Yukandere köyü Muhtarı Mustafa 
Çetin ve ismail Brgan taraflarından eski Adalet Bakanı Esat Budakpğlu'nun nüfuzunu kullana
rak Yargıtay 6 ncı Hukuk Dairesine tesir ettiği ve Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimine telefonla 
emir verdiği iddiasiyle Yüksek Soruşturma Kumlu Başkanlığına verilen 15.7.1960 günlü di
lekçe, şikâyetin eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu'na taallûk etmesi itibariyle muamele ifasına 
imkân görülmediği düşüncesiyle 18 . 2 .1961 tarih ve 960/422 sayılı yaziyle Adalet Bakanlığına 
ve bu Bakanlıktan da Başbakanlığa gönderilmiş ve Başbakanlıktan da 29 . 8 .1961 tarih ve 6/2-
4059 sayılı yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk olunmuş bulunmakla İçtüzüğün 170 
nci maddesine uyularak kurulan komisyonumuza tevdi olunan dosya incelendi. 

İDDİANIN MAHİYETİ : Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığına verilen 15 . 7 .1960 tarihli 
dilekçede; aleyhlerine haksız olarak açılan men'i müdahale dâvasının önce reddedilmesine rağ
men karşı taraf köyün Vatan Cephesine iltihak ederek ziyaretine gittikleri zamanın Adalet Ba
kanı Esat Budakoğlu'nun Yargıtay 6 ncı Hukuk Dairesine nüfuzunu kullanarak tesir etmesi su
retiyle kararın bozulmasını ve dâvanın Kastamonu Asliye Mahkemesine intikalini temin ettiği, 
adı geçen eski Bakanın, Kastamonu Asliye Hukak Hâkimine telefonla emir vererek dâvayı Va
tan Cephesine geçen köy lehine sonuçlandırmasını istemesi üzerine, hâkimin dâvaya bakmaktan 
istinkâf ettiği ve ancak başka hâkim tarafından bu defa aleyhlerine verilen kararın yine aynı yol
dan tesir edilerek Yargıtay 6 ncı Hukuk Daireıince onandığı, bildirilerek bahis konusu husus
lardan dolayı esip Adalet Bakanı Hakkında takibat yapılması istenmektedir. 

İhbar dilekçesi üzerine olay mahiyetinin tâyini için Kastamonu Cumhuriyet Savcılığınca yapı
lan ihzari mahiyetteki soruşturma evrakına göre : İlgaz İlçesinin Yazı köyünü temsilen Muhtarı 
Mustafa Karagöz tarafından Aşağı Dere Köyü Muhtarı Abdürrahman Çelen ve Yukarı Dere Köyü 
Muhtarı Cemalettin Çelen aleyhlerine me'i müdahale dâvası ikame edildiği ve İlgaz Asliye Hukuk 
Mahkemesince 18 . 8 . 1958 gün ve 949/90 esas ve 958/227 sayılı kararla bu dâvanın reddine ka
rar verildiği ve davacı vekili avukat Vasfi Eaşit Sevik'in vâki Temyizi üzerine Yargıtay 6 ncı Hu
kuk Dairesinin 3 . 2 . 1959 tarih ve 10679/854 sayılı ilâmiyle hükmün bozulmasına ve dâvanın 
uzun sürüncemede bırakılıp beş defa keşif yapılmasına ve neticeye müessir bulunmadığı aşikâr 
iken iptal dâvasının neticesine kadar intizar edilmesine mebni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 429 ncu maddesi uyarınca dâvanın Kastamonu Asliye Hukuk Mahkemesine nakline karar 
verildiği ve bozma üzerine dâva Kastamonu Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte iken davacı 
vekili Vasfi Raşit Sevik'in Kastamonu Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdiği dilekçede Temyiz 
kararı dairesinde dâvanın hükme bağlanarak müdahalenin menine karar verilmesi ve şayet tem
yizin kesinleşmiş hükmüne göre keşif kararında İsrar edildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununun 29/6 ncı maddesi gereğince dâvayı niyetten çekinilmesi talebinde bulunduğu, Asli
ye Hukuk Hâkimi Lûtfi Muşluoğlu'nun 11 . 9 .1959 tarihinde davacı vekilinin bitaraflığından 
şüpheye düşmüş bulunduğundan iki celse duruşmaya* çıkan ve takdir hakkını kullanan bir hâkim 
olarak Adliye Vekâletine şikâyet edildiğinden bahsdle dâvaya bakmaktan istinkâf eylediği ve bilâ
hare duruşmaya başka hâkim çıkarak 24 . 9 . 1959 günlü kararla dâvâlılar ve müdahilin müdahale
lerinin menine karar verildiği ve mezkûr kararın dâvâlılar tarafından temyiz edilmesi üzerine, 
Yargıtay 6 ncı Hukuk Dairesinin 4 . 2 . 1960 tarih ve 10910/877 sayılı ilâmiyle onandığı ve mü-
dahil vekili tarafından vâki tashihi karar talebinin de mezkûr Dairece reddolunduğu ve Hukuk Hâ-

T. B. M. M. ( S. $m® : 31) 



kimi Lûtfi Musluoğlu'nun 23 . 5 . 1960 tarihli ve dosyada mevcut cevabi yazısından dâva hakkın
da kendisine gerek telefonla ve gerekse sair suretle eski Adalet Bakanı Esat Budakoglu veya 
Müsteşar tarafından bir emir verilmediği anlaşılmaktadır. 

NETİCE : Mahallinde ihzari tahkikatı yapan C. Savcısının Adalet Bakanlığına gönderdiği 
31 . 5 . 1961 tarih 2 - 262 sayılı yazıda belirtildiği üzere yapılan bilcümle muamelelerde ve verilen 
kararlarda hilafı kanun bir cihet bulunmadığı ve Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimi Lûtfi Muslu-
oğlu'na eski Adalet Bakanı Esat Budakoglu tarafından gerek telefon ve gerekse sair suretle her 
hangi bir emrin verilmediği ve keza Yargıtay 6 ncı Hukuk Dairesine tesir yapıldığı yolundaki id
dia mücerret kalıp hiçbir delille teyidedilmediği ve bu itibarla iddianın hilafı hakikat olduğu tah
kikat evrakiyle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda belirtilen sebeplere göre eski Adalet Bakam Esat Budakoglu hakkında Meclis Soruş
turması yapılmasına lüzum ve mahal olmadığı mütalâasına varılmıştır. 

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

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

Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü Konya Milletvekili 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Fethi Başak 

İstanbul Senatörü 

• • mmm • • 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 31) 





Toplantı: 1 T . B . M . M . S . S a y ı s ı : O I v? • t î l \ 

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

Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Adalet eski Bakanı Esat Budakoglu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 72 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
26.4.1962 tarih ve 1973 sayılı yazınızla tarafıma tebliğ edilen iki numaralı İnceleme Komisyo

nunun 19 sayılı mazbatasını tetkik ettim. 
Muhterem İnceleme Komisyonu hâdiseyi mazbatada tafsilâtiyle beyan etmiş bulunuyor. Mazbata 

muhteviyatına ilâve edecek hiçbir mâruzâtım yoktur. 
Keyfiyeti yüksek takdirlerinize arz eder saygılarımı sunarım. 

18 . 5 . 1962 

Esat Budakoglu 
Adalet Eski Bakanı 

Esat Budakoglu 





Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı : 32 

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

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu (3/1) 

Not : (Tarım eski Bakam Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanhk tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 42 stra numarasını aştymı dosya hakhmdadtr.) 

T. a 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı işleri : 6/2-516 
9 . 11 > 1961 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 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 îbaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuştur. 

834 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa Duyurulmasını arz ederim, 

- Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

: ' ' *' *" * F. ÖMek 

T. C. 
Adalet Bakanhğt 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 özel 

Ankara .• 6 Kasım 1961 

ÖZÜ : Yüksek Sorngturma Kuraârçsncat YQzi£&mWs 
feamn verilen düşük Bakanlara mt dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak, haklarımda sem soanışturma-
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 neadinde «on tahkikatın 
açılma» gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir, 
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Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girnesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 

mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbiri n̂ 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 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 v.erilmiş 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 sure 'e 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 soruştur na yapılması Kurulun görevi. dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşü'ülen 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 dosyalan 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 yrfpılmak üzere takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadeleri arz oKmur. -
8ahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 32) 
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TC. 9,12,İHI 

Başbakanlık 
özlük ve Yazı İşleri Konu : Eski Bakanlarınigörevle-

6/2 - 5513 riyle ilgili suçlarına ait tahki
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 J3akanlarm görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
ismet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

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

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başkanlığa 

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 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 . lî>61 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 Sanavi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Y^rcalı 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. m.'. 
Sakır Kuruüuoğlu 

Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 32) 
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2 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2 Numaralı İnceleme Komisyonu i? .4.1963 

Sıra No. 42 
Mazbata No. 18 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Tanm Bakanı Esat Budakoğlu hakkındaki soruştur
ma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 23 . 4.1961 tarih ve esas 895 ve karar 973 sayılı gö
revsizlik karariyle Türkiye Büyük Millet Meclhine gönderilmesi ve bilâhara da yine eski Tarım 
Bakanı Esat Budakoğlu hakkında görevi kötü je kullanmak suçundan dolayı yapılan diğer bir 
tahkikat evrakı Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanının 27. 6 .1961 tarih ve 1239-641 sayılı tezke
resiyle yukarda tarih ve sayıları geçen evrakla irtibatı bulunması düşüncesiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine tevdi edilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyo
numuza havale edilmekle her iki dosya birlikte incelendi. 

HÂDİSE 

1. 1955 senesinde İstanbul Lisesi ihtiyacı için verilmiş bulunan 250 metre kare birinci sınıf 
kayın parke bedeli olan 6 476,73 liranın bağış olarak temsil masraflarından karşılanması için 
sanık Esat Budakoğlu'nun emir vermek suretiyle görevini kötüye kullandığı iddiasından iba
rettir. 

İstanbul Lisesi ihtiyacı için 250 metre kare birinci sınıf kayın parke bedelinin temsil mas
raflarından bağış olarak karşılanması Orman Umum Müdürlüğünün 4.3.1957 tarihli yazısiyle 
Ziraat Bakanlığının tasvibine arz olunmuş ve aynı tarihte eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu 
Umum Müdürlüğün yazısını muvafık görmüştür. Ve bilâhara da dosyada mevcut 11. 3.1957 ta
rihli mahsup fişiyle bahse konu parke bedeli 6 476,73 lira temsil masraflarından karşılanmıştır. 

2. Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu'nun 1957 yılında Devlet Tiyatrosuna yapılan kereste 
satışı sebebiyle % 30 nisbetinde indirim yapılmasını emretmek suretiyle görevini kötüye kullan
dığı iddiasından ibarettir. 

Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünden Tarım Bakanlığına yazılan 9 . 2 . 1957 tarih ve 228/239 
sayılı yazıda müessesenin 1957 - 1958 devresi içinde temsil edeceği Tiyatro ve Opera eserlerinin 
sahneye konulabilmesi için gerekli dekorlarla sabit tesisatın hazırlanmasında kullanılmak üzere 
200 metre küb çam ve köknar keresteye ihtiyaç bulunduğundan Devlet Tiyatrosunun halk eğiti
miyle ilgili memleket hizmeti göz önünde tutularak ihtiyaç görülen kerestelerin asgari fiyatlar 
üzerinden ve Bolu, Karacasu Kereste Fabrikasından tahsis edilmesi istenmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünden Bolu Orman Baş Müdürlüğüne yazılan 23 . 2 . 1957 tarihli yazı
da istenen bahse konu kerestenin metre kübünün 255 liradan tahsisi bildirilmiş bulunmaktadır. 

Tahsis edilen kerestelerin kısa boyda bulunması itibariyle Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü 
tekrar Tarım Bakanlığına 27 . 3 . 1957 tarihinde yazdığı ikinci bir yaziyle tahsis olunacak keres
telerin 4 - 5 metre uzunluğunda olmasını talep etmiştir. Bu talep Tanm Bakanı Esat Budakoğlu 
imzasiyle 28 . 3 . 1957 tarihinde tsfevip olunmuştur. Bunun üzerine Orman Umum Müdürü yerine 
Hakkı Süha Karamızrak imzasını havi Nisan 1957 tarihli bir yaziyle Devlet Tiyatrosunun memle
ket kültürüne sağladığı fayda bakımından verilecek olan 200 metre küb kerestenin muhammen be
delinden % 30 nisbetinde bir tenzilât yapılmak suretiyle beher kübünün 255 liradan satılması hu
susu Tanm Bakanlığının takdirlerine arz olunmuş ve eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu da teklifi 
2 . 4 . 1957 tarihinde muvafık görmüştür. 

HUKUKÎ DURUM : Her iki hâdisede de orman idaresine ait emval İstanbul Lisesi ve Devlet 
Tiyatrosu gibi Devlet müesseselerine verilmiş bulunmasına göre bu kabîl hareketlerin cürmi bir 
maksada atfına hukuken imkân görülmemekle beraber birinci hâdisenin tarihi 4 . 3 , 1957 ve ikin-

T. B, M. M. • (S. Sayısı: 32) 
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ci hâdisenin tarihi 2 . 4 . 1957 olup bu tarihlerden itibaren 5 seneden fazla zaman geçmiş ve bu 
müddet içinde kanunda yazılı olduğu şekilde zamanaşımını kesen bir muamele yapılmamış bulun
masına göre isnat olunan fiile mevzu kamu dâvası zamanaşımı tahakkuk etmiştir, 

NETİCE : Yukarda izah edilen mucip sebeplere göre maznuna isnat olunan fiiller suç teşkil 
edecek mahiyette bulunsa dahi dâvada zamanaşımı tahakkuk etmiş bulunması itibariyle eski Tanm 
Bakanı Esat Budakoğlu hakkında her iki hâdis#den dolayı Meclis soruşturması yapılmasına ma
hal olmadığı mütalâasına varılmıştır. 

Bu mazbata, İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan Komisyonumuzca oy birliğiyle düzen
lenmiştir. 

Komisyon Başkam Sözcü Üye. Üye 
8. Perinçek M. Göker Z. Kumrulu Cahit Yılmaz 

Erzincan Milletvekili 'Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü Konya Milletvekili 
İmzada bulunamadı 

Üye 
F. Başak 

tstanbul Senatörü 

I 

tf. Ö. H. M. (S. Sayw:Ö) 





T. B. M. M. S. Sayısı : 32 ye ek 

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

Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 42 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
26.4.1962 tarih ve 1973 sayılı yazınızla tarafıma tebliğ edilen iki numaralı İnceleme Komisyo

nunun 18 sayılı raporunu tetkik ettim. 
Şikâyete konu olan hâdisenin mahiyeti muhterem komisyonun raporunda tafsilâtiyle beyan edil

miş bulunmaktadır. Rapor muhteviyatına ilâve edecek hiçbir maruzatım yoktur. 
Keyfiyeti yüksek takdirlerinze arz eder saygılarımı sunarım. 

18 . 5 . 1962 

Esat Budakoğlu 
Esat Budakoğlu 
Tarım Eski Bakanı 

Donem : 1 
Toplantı: 1 





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

27 Mayss 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 kkilik Komisyon raporu ( 3 / 1 ) 

Not : (İşletmeler eski Bakam Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslarında 31 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 11 . 1961 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca kaklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bnkanların 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 sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı njaddesine tevfikan gereğinin takdir ve 
ifa. buyuralmasmı arz ederim. 

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. Özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 6 Kasım 1961 

Ceza îş. Müdürlüğü 
Özel : 35445 Özü : Yüksek Soruşturma Kurtulunca vazifesizlik 

kararı verilen düşük Bakanlara anıt dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak, 'halklarında 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. 



_ 2 — 
Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 

mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbiri n 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 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 tşu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 neı 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 düşünülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyalan Yüksek Soruşturma Kuralımdan 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 dolay; 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. 
Sakır Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 33} 
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T. C. 9.12.1961 

Başbakanlık 
özlük ve Yaz% îşlert Konu : Eski Bakanların görevle-

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

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında Dİr karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 .11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. * 

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

Başbakan 
îsmet înönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

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

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başkanlığa 

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımı/a 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 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 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. 
S ahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

T. B..M. M. (S. Sayın: 88) 

/ 
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1 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 Numaralı İnceleme Komisyonu 27 . 4 1962 

Sıra No. : 31 
Mazbata No. : 11 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevlerini kötüye kullanmakta sanık eski işletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu ve eski Manisa 
Milletvekili Orhan Ocakoğlu haklarındaki soruşturmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulu 
tarafından verilen 23 . 4 . 1961 tarih ve 1961/867 esas, 1961/948 karar numaralı vazifesizlik kara
rma istinaden^ T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine göre teşekkül eden komis
yonumuza havıale edilmiş bulunan ekli dosya incelendi : 

HADÎSE : * 
Hüseyin Kocabaş tarafından Turgutlu Tahkikat Komisyonu Başkanlığına (Turgutlu Kayma

kamlığına) verilen 23 . 7 . 1960 tarihli ihbar dilekçesine nazaran tahkikata konu olan hâdise, 
eski işletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu'nun; eski Manisa Milletvekili Orhan Ocakoğlu tavassutiyle 
görevi kötüye kullanarak, Turgutlu eski Belediye Başkanı Sekip Seçkin tarafından Turgutlu'da 
kurulan Peşe Boru Fabrikasına, Karabük'teki Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Umum Müdür
lüğü fabrikalarından fazla miktarda sac tahsis ettirdiği ve Samet Ağaoğlu ile Orhan Ocakoğkr-
nun bu işte Sekip Seçkin'e ortak oldukları iddiasından ibarettir. 

HÂDISENIN OLUŞU : 

Filhakika, Turgut Seçkin, 1956 yılında Turgutlu'da Peşel Boru imalâthanesi kurmuş ve bu 
imalâthaneye, 1956 yılından 1959 yılı sonuna kadar Karabük'teki Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri XTmum Müdürlüğü Fabrikalarından 122 ton 965 kilogram sac tahsis olunmuş, ayrıca, adı 
geçen işletmeler Umum Müdürlüğünden, Turgutlu C. Savcılığına gönderilen 5 Kasım 1960 tarih 
ve 27224 sayılı yazıda, Sekip Seçkin'in imalâthanesine yapılan tahsislerin, o tarihlerde yapılan 
tahsislerin fevkinde olduğuna ve işletmeler Vekâletinin tahsisi nâtık yazılı emirlerinin bizzat Sa
met Ağaoğlu tarafından imzalanmış bulunduğuna işaret edilmiş ve muhbir Hüseyin Kocabaş da; 
gerek dilekçesinde, gerekse Turgutlu C. Savcılığı tarafından alınan ifadesinde, Orhan Oeakoğlu'-
nun, T. C. Ziraat Bankasına 140, 150 bin T.L. borçlu olduğunu, bu borcunu ödemek maksadiyle 
ve gizli ortak olarak Sekip Seçkin'e boru imalâthanesini kurdurduğunu ve Samet Ağaoğlu'na nü
fuz ederek fazla miktarda boru tahsisini temin eylediğini, Samet Ağaoğlu'nun da, Manisa Milletve
kili olması ve Turgutlu İlçesinin Manisa iline bağlı bulunması hasebiyle görevini kötüye kullan
mak suretiyle emir vererek fazla miktarda boru tahsis . ettiğini, hattâ bu teşebbüste Samet Ağa
oğlu'nun da gizli ortak olduğunun şayi bulunduğunu ve Sekip Seçkin'in tahsisten aldığı sacın bir 
miktarını boru imalâthanesinde kullanmayıp karaborsada sattığını söylemiş ve ihbarını teyiden 
şahitler göstermiş ise de, adı geçen işletmeler Umum Müdürlüğü; tarih ve sayısı yukarda gösteri
len yazısında, Sekip Seçkin'in boru imalâthanesine 1956 yılından 1959 yılı sonuna kadar yapılan 
tahsislerin, aylık kontenjanlar halinde 6 şar ton olarak yapıldığını ve cümlesinin, sadece işletme
ler Bakanlığı tarafından değil, sonradan sıra ile Başbakanlık Tahsis ve Tevzi Dairesi Reisliği ile 
Koordinasyon Bakanlığı Tahsis ve Tevzi Dairesi Reisliği tarafından da yapılmış olduğunu tasrih 
etmiştir. v 

Turgutlu Tahkikat Komisyonu Başkanlığınca tetkike memur edilen Tahakkuk Şefi Sabri Gök
çen tarafından, lüzumlu defter /ve sair kayıtlan incelenmesi suretiyle, tanzim olunan 14.10.1960 
tarihli raporda, Sekip Seçkin'in imalâthanesine sadece Karabük'teki Türkiye Demir ve Çelik iş
letmeleri Umum Müdürlüğü Fabrikalarından değil, aynı zamanda Manisa Valiliği, Manisa ve iz
mir Tevzi Depoları Şeflikleri taraflarından da sac tahsis olunmuş bulunduğunu, tahsis edilen sacların 
cümlesinin boru imalinde kullanılmış olduğunu, hattâ normal fire hesabedildiği takdirde imal edi-* 

T, B M. M ( S. Sayısı : 33) 



_ 5 — 
len ve satılan boru miktarına nazaran Sekip Seçkin'in kayden tesbit edilen miktardan 31 ton 998 
kilogram fazla sac tahsisi almış olması gerekeceğini, belkide sac veren müessese veya mercilerin 
verdikleri sac miktarını kayıtlardan çıkarırken hata edip noksan bildirmiş olacaklarını belirtmiş
tir. 

Muhbir tarafından gösterilip Turgutlu C. Savcılığınca dinlenilen şahitler Enver Üzümcü, Mu
zaffer özcan, Mustafa Pekmezci, Fuat Gökçü, Cevdet öktem, Ali Akyürek ve Fethi Albayrak; ifa
delerinde, Sekip Seçkinle, Samet Ağaoğlu, Orhan Ocakoğlu, ve D. P. nin Turgutlu ilçe İdare Ku
rulu Başkanı olup vefat etmiş bulunan Mehmet öner arasında gizli ortaklık mevcut olduğunu, pa
yına düşen kârlarla Orhan Ocakoğlu'nun kendisinin ve babası Kâmil Ocakoğlu ile kardeşi Erdem 
Ocakoğlu'nun bankalara olan borçlarının ödendiğini ve Sekip Seçkin'in tahsisten aldığı saçlardan 
bir kısmını karaborsada sattığını şayian duymuşlar ise de, şayianın gerçekle ilgisi derecesini bile
mediklerini söylemişlerdir. 

Turgutlu C. Savcılığına Ege Bank A. Ş. den cevaben gelip dosyada bulunan 29 . 11 . 1960 ta
rihli yazıda, Orhan Ocakoğlu ile babası Kâmil Ocakoğlu ve kardeşi Erdem Ocakoğlu'nun banka 
ile hiçbir muameleleri bulunmadığı, Bağcılar Bankasından gelen aynı tarihli cevapta, 1957 - 1959 
yıllarında keşidecisi Sekip Seçkin, borçlusu Orhan Ocakoğlu veya babası veyahut kardeşi ve yekûnu 
21 bin lira olmak üzere beş poliçe ve bir emre muharrer senet muamelesi yapıldığı, başkaca muame
le yapılmadığı, Türkiye îş Bankasından gelen 26 . 11 . 1960 tarihli cevapta, Sekip Seçkin'le 14 . 
1 . 1956 tarihinden 25 . 7 . 1960 tarihine kadar iştira ve iskonto muameleleri yapıldığı ve T. C. Zi
raat Bankasından gelen 29 . 11 . 1960 tarihli cevapta da, Orhan Ocakoğlu'nun ticari krediden dola
yı faiz ve masraflariyle birlikte 149 029,74 TL. ve zirai krediden de 5 518,41 TL. borçlu bulunduğu 
ve borcun cümlesinin kanuni takibata intikal ettirilmiş bulunduğu bildirilmiştir. 

İhbar dilekçesi üzerine Turgutlu Tahkikat Komisyonu Başkanlığınca (Turgutlu Kaymakamlı
ğınca), tahkikat icrasına başlanmış, tahkikata sonradan Turgutlu C. Savcılığınca devam edilmiş, 
dosya daha sonra bu merci tarafından Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığına tevdi olunmuş ve 
Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından da 169 sayılı Kanun hükümleri nazara alınarak vazifesizlik 
karan verilmiştir. 

HÂDİSENİN BİR SUÇA KONU TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ : 

Sekip Seçkin'in Peşel Boru İmalâthanesine foidayeten yapılan sac tahsisi, İşletmeler Bakanlığı 
tarafından ve o zamanki Bakan Samet Ağaoğlu'nun imzasiyle yapılmış ve tahsisin, o tarihlerde 
yapılan diğer tahsislerin fevkinde olduğuna Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umuan Müdür
lüğünün cevaıbi yazısında işaret o'lmunmuş ise de, aynı cevabi yazıda, tahsisin, Ibilâhara Başbakan
lık TaHısis ve Tevzi Dairesi Reisliği ile Koordinasyon Talhsis ve Tevzi Dairesi Reisliği tarafla
rından verilen emirlerle devam ettiği de bildirilmesine, Samet Ağaoğlu ile Orhan Ocakoğlu ve 
Sekip Seçkin arasında bu konuda bir ortaklık veya sair menfaat münasebeti bulunduğu hakkın
da dedikodu hududunu aşan her hangi bir delil ve emare taftıassui etmemiş olmasına ve Sekip 
Seçkin imalâthanesine tahsis edilen sacların cümlesinin imalâthanede kullanıldığı Sabri G-öikçen 
tarafından tesbit edildiği cihetle, tahsiste n&bî olarak mevcut bulunduğu adı geçen İşletmeler 
Umum Müdürlüğü tarafından bildirilen miktar fazlalığına ait ve takdir ile vasıflı yetkinin isalbet-
siz kullanıldığı da düşünülemiyeceğine göre hâdisenin bir suça konu teşkil etmediği kanaatine 
varılmıştır. 

NETİCE i 

İşbu mazbata, £. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yukar
da izah edilen sebeplerden dolayı sanık Samet Ağaoğlu ve Orhan Ocakoğlu haklarında Meclis 

IVfc. M. M. t S. Sayisi : 33) 
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soruşturması açılmasına lüzum re mahal olmadığına oy birliği ile kanaat getirilerek, tanzim edil* 
iniştir. 

1 No. lu İnceleme Komisyonu 
Başkanı 

C. Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betü 

Üye 
Rize Milletvekili 

Cevad Yalçın 

Sözcü 
îçel Milletvekili 
Mazhar Arıkan 

Kâtip 
Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakma* 

Üye 
Manisa Milletvekili 
Muammer Erten 

•**-. 

İ 8 . H . E (S. Sayısı; 33) 



Dönem : 1 
Toplantı: ı 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 (1) 
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında işletmeler eski Bakam 

Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1) 

Not : (işletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasmda 31 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

v Kayseri 30 . 5 . 1962 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 9 . 5 . 1962 tarih ve 2172 sayılı tezkeresine ce
vaptır : 

1. No. lu 5 kişilik Komisyonun hakkımda Meclis soruşturulması açılmasına mahal bulunma
dığına dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 11 sayılı mazbatasını okudum. Bahis konusu mesele üzerinde 
savunmaya lüzum görmediğimi derin saygılarımla arz ederim. 

• Samet Ağaoğlu 

Samet Ağaoğlu 
Bölge Cezaevi - Kayseri 

33 e ek 

)>m<m' ••" 





Dönem : 1 
Toplantı: 1 T . B . M . M . S . S a y ı s ı : 

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 : (Ulaştırma eski Bakam Arif Demirer ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine üişik umumi 

dizi puslasında 39 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 9 . 11 . 1961 
Başbakanlık 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdüek 

Ankara : 6 Kasım 1961 

Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik 
teararı verilen düşük Bakanlara adıt dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak, haklamndıa 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 suçlanndan 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. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 özel 
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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 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 sure le 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 soruşturna yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların Imç ortaklan olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi 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. 
Hahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 34) 



T. C. 9.12.1961 
Başbakanlık 

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

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) e^ki Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25.11. 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
îsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

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

Kabineye dâhil 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 Tarfıan hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10 .1961 tarih ve 525/580 sayılı, 

3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kıırbanoğlu 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 Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi 
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 

Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 34) 
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1 Numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 Numaralı İnceleme Komisyonu 27 , 4 . 1962 

Sıra No. : 39 
Mazbata No : 12 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer hakkındaki soruş
turmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından verilen 23 . 4 . 1961 tarih ve 
1961/877 esas, 1961/958 karar sayılı vazifesizlik kararma istinaden, T. B. M. M. Dahilî Nizam-
namesinin 170 nci maddesine göre teşekkül eden Komisyonumuza havale edilmiş bulunan ekli 
dosya okunup incelendi : 

HÂDISE •. 

• incelemeye konu ol#n hâdise, eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer'in; PTT işletmesi Genel 
Müdürlüğüne verdiği emirle, Erciş PTT Merkezi Müdürü Bekir Bayrakçı'yi, kanuni sebep yok
ken sırf siyasi mülâhazalarla Ünye PTT MerkeziMüdürlüğüne naklettirdiği iddiasından ibarettir. 

HÂDISENIN OLUŞU ? 

Van Valiliğinden Ulaştırma Bakanlığına gönderilen 6 . 1 . 1956 tarih ve 2/15 sayılı yazıda, 
Bekir Bayrakçı'nın bâzı şahıslara, memurlara ve D, P. mensuplarına gelen telleri ve mektupları 
açarak halka ve C. H. P. lilere ifşa ettiği, temayülü itibariyle C. H. P. yi iltizam eylediği bildirile
rek başka yere nakli istenilmiştir. 

Arif Demirer; PTT işletmesi Genel Müdürlüğüne gönderdiği 24 . 1 . 1956 tarih ve 32 sayılı 
zata mahsus yazıda, Van Valiliğinin yazısını aynen bildirmiş ve (gereğinin yapılmasını ve neti
cenin 'bildirilmesini rica ederim) demiştir. 

PTT işletmesi Genel Müdürlüğü; Ulaştırma Bakanlığına hitabeden 20 . 2 . 1956 tarih ve 59 sa
yılı yazısiyle, Bekir Bayrakçı ftıakkmda Van Milletvekili Kemal Yörükoğlu tarafından 1955 yılın
da vukubulan şikâyet üzerine, Van Başmüdürüne meselenin tetkik ettirildiğini, Van Başmüdü
rünün, tetkiki sonunda, Bekir Bayrakçı'nın halk ile münasebetleri bakımından çok iyi ve üstün 
karakterli bir memur olduğu, çarşı içinde idareye ait çok kıymetli arsalar tesbit edip tapuya 
tescil ettirmesinden dolayı menfaati bozulan bâzı kimselerin şikâyette bulundukları kanaatine var
dığım bildirdiğini ve bu sebeple adı geçen hakkında bir ımuamele yapılmadığı cevabını vermiştir. 
Bu cevabî yazının altında şu kayıt vardır : (PTT görüşelim 6 . 3 . 1956 Arif Demirer) Bekir Bay
rakçı, bu kayıttan sonra, 23 . 3 . 1956 tarihinde PTT Ünye Merkezi Müdürlüğüne nakledilmiştir. 

PTT işletmesi Genel Müdürlüğünden Yüksek Soruşturma Kurulunun 12 numaralı Soruşturma 
Kurulu Başkanlığına gönderilen 1 . 10 . 1960 tarihli ve 15931 sayılı yazıda, naklinden sonra Ünye 
merkezinde yapılan teftişten Bekir Bayrakçı'nın muamelelerinin bozuk, karışık ve düzensiz olduğunun, 
hizmetinin aksak yürüdüğünün anlaşıldığı, teftişten altı ay geçtiği halde işlerinde her hangi bir düzelme 
görülemediği, maiyetinde çalışmış olan memur Yusuf Tosuner'in iyi niyetinden faydalanarak karısı 
ile münasebet tesis ettiği ve aralarım açtığı, Ünye'deki görevini bırakarak mütaaddit defalar 
Yusuf Tosuner'in Samsun'da oturan karısının yanma gidip uygunsuz hareketlerde bulunduğu, ma
halleli tarafından polise vâki şikâyet üzerine baskım teşebbüsüne geçildiği ve bu sebeplerden do
layı kendisi ile mesai iştirakinin devam ettirilmesine imkân kalmadığı kanaatine varıldığından 
PTT Personel Talimatnamesinin 84 ncü maddesine tevfikan hizmet aktinin feshi suretiyle işine ni
hayet verildiği bildirilmiştir. jf f * * " T 

Bekir Bayrakçı daha sonra afyon kaçakçılığı suçundan tevkif edilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayım: 34) 
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HÂDİSENİN BÎR SUÇA KONU TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ : 

Yapılmış olan tahkikattan öyle anlaşılmaktadır ki, Bekir Bayrakçı'mn PTT Erciş merkebin 
den Ünye merkezine nakli, o zamanki Ulaştırma Bakanı Arif Demirer'in emri ile vukubulmuştur, 

Bir memurun bir yerden bir başka yere naklinden sonraki fiil ve hareketlerinin, nakE haki i 
gösterme bakımından nazara alınmaması, mantıkan lâzım ise de, Bekir Bayrakçı'nın sadece bu 
mantıkî iâzime içinde mütalâa edilmesi gereken bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır. Zira, 
Van Valiliğinin şikâyet tarihi 6 . 1 . 1956 dır. Ulaştırma Bakanlığının bu şikâyeti nakleden yazısı
na PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünden verilen 20 . 2 . 1956 tarihli cevap, Bekir Bayrakçı'mi; 
durumunun, valilik tarafından vâki şikâyet nazara alınarak ineelenilmesi suretiyle değil, 1955 yi 
lında Kemal Yörükoğlu tarafından vukubulan şikâyet üzerine Van Başmüdürlüğünce izhar edilen 
şalisi kanaat nakledilmek suretiyle, verilmiş bulunmaktadır. Erciş'de görevini ehliyetle ifa eden 
Bekir Bayrakçı!nın, biraz sonra nakledildiği Ünye'de idare ile iarasındalki a'kdin feshini intacedo-
cek kadar ehliyetsizlik göstermesi, düşünülemez. Arif Demirer, naip Semih Selen tarafından alman 
22 . 11 . 1960 tarihli ifadesinde, hâdiseyi hatırlıyamadığım, PTT İdaresinin tâyin ve 'nakil işlerin*-; 
kaideten karışmadığını ve arada karıştığı olmuşsa, bunu, sırf hizmetin iyi görülmesi maksadiyle 
yaptığını söylemiştir. 

Bekir Bayrakçı, Tokat tevkif evinde bulunduğu sırada Tokat Asliye Ceza Hâkimliğlnce tesbit 
edilen 17 . 10 . 1960 tarihli ifadesinde, Ünye'ye naklinin bir nevi terfi olduğunu söylemiştir. 

Yukarda izah edilen durum ve sebepler karşısında, Bekir Bayrakçı'nın Ünye'ye nakli için 
verdiği emirle Arif Demirer'in, kötüye yorumlanabilecek'bir maksatla değil, mütevâli şikâyetlere 
sebebiyet veren bir memurun görev yerini değiştirmekle, hem şikâyeti hem de hizmetin aksama
sını önlemek gibi hir maksatla hareket ettiği kanaatine varılmıştır. 

Yüksek Soruşturma Kurulunun 12 numaralı Soruşturma Kurulunun kanaati de bu yolda tecelli 
etmiş, fakat 169 sayılı Kanun karşısında Yükseü Soruşturma Kurulu, meselenin esası üzerindu 
duramayıp vazifesizli'k kararı vermiştir. Bekir Bayrakçı 'nın sonradan vâki hareketleri de, Arü 
Demirer'in bidayeten ve takdiren kullandığı yetkinin isabetini Iteyidetmiştir. 

NETİCE : 

İşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yukarda 
izah edilen sebeplerden dolayı sanık Arif Demirer hakkında Meclis soruşturması açılmasına lüzum 
ve mahal olmadığı kanaatine oy birliği ile varılarak tanzim edilmiştir. 

27 . 4 . 1962 
1. No. lu İnceleme 

Komisyonu Başkanı 
C. Senatosu Sözcü Sözcü Üye 
Tokat Üyesi İçel Milletvekili Sivas Milletvekili Rke Milletvekili 

Z. Betü M. Ankan C. Odyakmaz C. Yalçın 

Üye 
Manisa Milletvekili 

M. Erten 

T. B. 51 M. (& Sayış : $4) 





DCnem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı 35 

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 : (Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer üe ügüi olup Başbakanlık tezkerelerin* ilişik umumi 
dizi puslasında 44 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük tu Tazı îşleri : 6/2-6167 
9 . 11 . 1901 

Konu : Eski Bakanların görevleriyle İl
gili suçlarına ait tahkikat dosyalan Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizUk karan verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
üe 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 sunulmuştur. 

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcım 

F. özdüeh 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C**a 1§. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 özel 

Ankara: 6 Kasım 1961 

Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca Tazifesizlik 
karan verilen düşük Bakanlara ait dosyalar-Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçlan da dâhil 
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılaıimalan geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıklann sorumluluklanm 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 sahıslann münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlanndan dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacaklan ve Yüksek 
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın 
açılman 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 sııreMo 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 »on 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 karan verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar 
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi 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. 
S ahir Kurutluoglu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 35) 
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T. C. 9.12.1961 

Başbakanlık 
özlük ve Yazı İşleri Konu : EsM Bakanlann görevle-

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

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 9.11,1961 tarihli ve 6 /2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 .11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 nci4 maddesine tevfikan gereğinin takdir re 
ifa buyurulmasını arz ederim. 

Başbakan 
tsm&t înönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

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

Kabineye dâhil 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 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 bııyurulması arz olunur. 
Sdhir Kurutluoğlu 

' Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 35) 
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• 2 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2. No. lu İnceleme Komisyonu $7.4. 1962 

-Sıra No. : 44 
Mazbata No. : 24 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakan; Arif Demirer hakkında yapılan so
ruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 23 . 4 . 1961 tarih esas 876 ve karar 957 sayılı gö
revsizlik kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nci madde
sine göre kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle dosya incelendi. 

HADÎSE : 

Sanık Arif Demirer'in Ulaştırma Bakanı sıfatiyle Devlet Havayolları Eski Umum Müdürü Mu* 
hiddin Arsal'ı, 2490 sayılı Kanun uyarınca idarece bir Amerikalıya satılmış olan C. 47 uçaklarının 
yabancı memleketlere hurda namı altında ihracına müsaade etmesi için tazyik ve adı geçen Umum 
Müdürün kabul etmemesi üzerine 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi gereğince emekliye sevk et
tiği iddiasından ibarettir. 

Devlet Havayolları eski Umum Müdürü Muhiddin Arsal Ulaştırma Bakanlığına verdiği 23 . 6 . 
-960 tarihli dilekçede, 1956 senesinde Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü vazifesini ifa ettiği sı
rada, eski Ulaştırma Bakam Arif Demirer'in idarece satılan uçaklar hakkında kanun ve gerçeğe 
aykırı bir emri ve bu emrin icrası hususunda vâki ısrarı karşısında görevinden istifasının tevlidetti-
ği iğbirar neticesi «görülen lüzum üzerine» emekliye sevk edilmiş bulunduğunu ve Bakanın uçak 
satışı mevzuunda nüfuzunu ve emekliye sevk işleminde de salâhiyetini kötüye kullandığını ileri sür
mektedir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 10 . 10 . 1955 gün ve levazım 504312 yazı ile tamirlerin
de bir fayda görülmediği raporla tesbit edilen ve servis dışı bulunan C. 47 yedi aded uçağın 2490 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde satışına emir ve müsaadelerini Bakanlıktan talebetmiş ve Ulaş
tırma Bakanı yerine müsteşar muavini Necmi Tan'm imzasını taşıyan 20 . 10 . 1955 tarihli yazı ile 
«rapor ve şartnamesi görülen uçakların tamirlerinde bir fayda görülmediği» hususu zikredilerek 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 312 184 lira 60 kuruş muhammen bedel üzerinden uçakların 
satışları uygun görülmüştür. 

Bunun üzerine Satmalma Komisyonunun 3.11.1955 günlü karan ile 2490 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesine göre 400 444 lira 44 kuruş bedelle artırmaya iştirak eden tek talip Amerikan Firması 
Mr. Villiam F. Remmerte ihalesi icra kılınmış ve Umum Müdürlükte bu karar, 9.11.1955 tarihinde 
onaylanmıştır. 

Ancak, alıcı vekili H.J. Jemmer Ulaştırma Bakanlığına verdiği 7.1.1956 tarihli dilekçede açık 
artırma usulü ile satmalmış oldukları uçakların memleket dışma çıkarılmasını temin için ihracat 
müsaadesi temin edilemediğini, esasen satışın mevzuu teşkil eden bu uçakların 3284 sayılı Kanun 
hükümlerine göre satılması lâzımgeldiğini, bu kanun hükümlerine riayet edilmediğinden dolayı 
noksan kalan muamelenin Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünce ikmal edilmesi gerektiğini 
beyan eylemişlerdir. 

Bakanlık işin tetkikim Hukuk Müşavirliğine havale etmiştir. 
Hukuk Müşavii'liğince uçakların tamirlerinin gayriiktisadi bulunduğunu servis dışında bırakıl

malarının zaruri olduğunu açıklıyan satış şartnamesine ve teknik rapora müsteniden bahse konu 
uçakların kullanılmıyacak bir hale geldikleri kabul edilmiş ve muamelenin 2490 sayılı Kanunun 
66 nci maddesine göre 3284 sayılı Kanun gereğince satıştan evvel keyfiyetin askerî fabrikalara 
«Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Umum Müdürlüğüne» bildirilmesi ve bu suretle satış *&$-

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 35 ) 



amelesinin tekemmül ettirilmesi gerektiği mütalâa olunmuştur. Hukuk Müşavirliğinin bu müta
lâası 20.1.1956 tarihinde Bakanlıkça kabul ve tasdik edilerek gereğinin ifası için Devlet Hava 
Yollan Umum Müdürlüğüne tebliğ olunmuştur. 

Umum Müdürlük 25.1.1956 tarihli yazı ile, uçakların hurda olmadığını bu sebepten 3284 sayılı 
Kanun hükümlerine tâbi tutulmadığını, esasen Bakanlığın 2490 sayılı Kanuna göre satış muamele
sini tasvibeylediğini ve bu itibarla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna müracaata lüzum gör
mediklerini Bakanlığa bildirmiştir. 

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer 26.1.1956 tarihli yazı ile Hukuk Müşavirliğinin mütalaası
na müsteniden verilen emir gereğince bahse konu satışı yapılan yedi uçağın 3284 sayılı Kanun 
hükümlerine tâbi olması gerektiğini ve bu kanun hükmüne uygun surette tatbikat yapılmasını 
Umum Müdürlüğe bildirmiştir. 

Umum Müdür Muhiddin Asral 26.1.1956 tarihli yazı ile Bakanlığın 26.1.1956 günlü emirlerinin 
alındığını ve gereği yapılmak üzere alâkalı şubesine havale edildiğini, ancak bahis mevzuu uçak 
satışının 3284 sayılı Kanunun şümulüne girmiyeceği hakkında idarenin 25.1.1956 tarihli yazı ile 
arz ettiği görüş ve kanaatini muhafaza etmekte olduğundan Devlet Hava Yollan Umum Müdür
lüğü vazifesinden affolunarak asıl vazifesine iadesini istemiştir. 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğü 27.1.1956 tarihli yazı ile 3284 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde muamele yapılmasına mütedair Bakanlığın 26.1.1956 tarihli emirlerini Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu Umum Müdürlüğüne intikal ettirmiş ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kummu 
Genel Müdürlüğü 2.2.1956 tarihli cevabi yazıda C.47 tipi 7 aded uçağa Genel Müdürlükçe ihtiyaç 
bulunmadığı bildirilmiştir. 

Biiâhara 30.5.1956 tarih ve 4/7381 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle Hava Yollan Umum Mü
dürlüğü tarafından Villiam F. Remmerte satılan 7 aded C.47 tipi uçağın yabancı memleketlere 
İhracına müsaade olunması kararlaştırılmış ve Kararname Ulaştırma Bakanlığına tebliğ olunmuş
tur. Mezkûr Kararname Maliye ve İktisat ve Ticaret Vekâletlerinin muvafık mütalâalarına da
yanmaktadır. v 

HUKUKÎ DURUM : 

Umum Müdürlük ile Bakanlık arasında uçakların satışında çıkan görüş farkı, Umum Müdür» 
lüğün uçakların 2490 sayılı Kanuna göre yapılan satışmın doğru olduğunda ısrar etmesinden ve 
3284 sayılı Hurdalar hakkındaki Kanuna tâbi olmadığından, Bakanlığında Hukuk Müşavirinin 
mütalâası dairesinde uçakların 3284 sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalara «Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumuna» satılması gereken bir durumda olduğu yolunda beliren bir kanaat ile bu 
kanuna göre muamele yapılmasını istemesinden ileri gelmiştir. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca, ihtiyaç ^olmadığından bahsile satmalınmamış olması 
hasebiyle 2490 sayılı Kanuna göre yapılan satış muteber addedilmekle beraber, bunlan satmalan 
ecnebi firmanın ihraç edebilmesini temin için mesele, Bakanlar Kuruluna götürülmüş, Maliye, İk
tisat ve Ticaret Bakanlıklarının muvafık mütalâalan alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca ittihaz 
«dilen kararname ile ihracına müsaade edilmiştir. 

Bakanlık ile Umum Müdürlük arasında beliren görüş farkı nihayet Bakanlar Kurulunca bir hal 
çaresine bağlanmış olduğu gibi, dosya münderecatına göre, memleket içinde tamirleri ve bu su
retle işletmeye konmalan mümkün olmıyan uçaklann satış bedelleri de, fen heyeti tarafından tak
dir olunan kıymetin üstünde bulunması itibariyle bir zararda bahis konusu değildir. 

Umum Müdürün emekliye sevk olunmasına bu olayın âmil olduğu hakkında bir delil de bulun
mamıştır. 

T. B. M.M. ( S . Sayısı: 35) 



NETİCE : 

1. Uçakların satışında cereyan eden muamele tarzında görevi kötüye kullanma veya daha baş
ka bir suça konu teşkil edebilecek bir mahiyet ve cürmî bir maksatla hareket edildiğini gösterir bir 
delil yoktur. 

2. Uçakların satışı ve dış memleketlere ihracı işlemlerinde, Umum Müdürün her hangi bir mak
satla tazyik edildiğine dair de delil mevcut değildir. 

Esasen, uçakların ihracı işlemlerinde Umum Müdürlüğün bir salâhiyeti bulunmadığına göre bu 
yönden vukubulan iddialar Bakana kabili atıf görülmemiştir. 

3. Umum Müdür Muhiddin Asralı'nm emekliye şevki suretiyle yapılan idari tasarrufun cürmî 
bir maksada mukarin olduğunu kabul ettirecek bir delil ve sebep de bulunmamıştır. 

Yukarıda izah olunan sebeplere göre Eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer hakkında Meclis So
ruşturması yapılmasına mahal olmadığı kanaat ve mütalâasına varılmıştır. 

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

Komisyon Başkanı Sözcü 
Sadık Perinçek Mehmet Göker Zeki Kumrulu Cahit Yılmaz 

Erzincan Milletvekili Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü Konya Milletvekili 

fethi Başak 
Istaabul Senatörü 

»»*•« 

T. B. M. M. ( a Saym: 35) 



Dönem : 1 
Toplantı: ı 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) 
i 

Not : (Sanayi eski Bakam Sdmet Ağaoğliı ile üğili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasmda 53 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 9 . 11 .1961 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı işleri : 6/2-5167 Kör ı : Eski Bakanlann görevleriyle il
gili iuçlarına 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 sunulmuştur. 

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdüek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 6 Kasım 1961 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı: özü : Yüksek Sorutturma Kurulunca vazifesizlik 

Genel karan verilen düşük Bakanlara aaıt dosyalar Hk. 
35445 özel 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçlan da dâhil 
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılanmalan geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıklann sorumluiuklannı araştırmak, haıküannda 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 suçlanndan dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacaklan 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 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 bulunmikta 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 Dîvana 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 bâhsile 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-
masi 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. 

G-ereğine müsaadeleri arz olunur. 
Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. :(..a Saym:36) 
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T. C. L . ..,;.... 9,12.1961 

Başbakanlık 
özlük ve Yaz% İşleri Konu : Eskî Bakanlann ğörevle-

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

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

ile düşürülen Bakanlardan gayn olan) eski Bakanlann görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

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

kanlara ait dosyalann sunulduğu Hk. 

Başkanlığa 

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 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 -«ski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurfoanoğlu 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 Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlanm havi 
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 
Sahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayı»; 36) 
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1 numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 No. lu İnceleme Komisyonu 27 , 4 . 1962 

8%ra No. : 53 
Mazbata No. : 13 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Görevlerini kötüye kullanmaktan sanıklar eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve Bonn Büyük
elçiliğinde Ortaelçilik payesiyle eski Büyükelçilik Müsteşarı emekli Tümgeneral Kâmil Argut hak
larındaki soruşturmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulunun 23 . 4 . 1961 tarih ve 1961/ 
860 esas, 1961/940 karar sayılı vazifesizlik kararına istinaden, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesine 
göre teşekkül eden Komisyonumuza tevdi edilmiş olan ekli dosya okunup incelendi : 

HADÎSE: 

incelemeye konu olan hâdise, eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'nun, 31 . 10 . 1956 tarih ve 
29884 sayılı Kararnameyle Bonn Büyükelçiliğinde Ortaelçilik payesiyle Büyükelçilik Müsteşarlığına 
tâyin ve 29 . 8 . 1959 tarih ve 31430 sayılı Kararname ile de merkeze nakledilmiş bulunan Tümge
neral Kâmil Argut'a, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu mamullerinden mühimmat satmalacak 
müşteri ve Türkiye'de yatırım yapacak müteşebbis bulmak için yapacağı temaslarda harcamak üze
re, adı geçen kurum tarafından avans verilmesini ve bu avanstan bir kısmının usulsüz olarak mah-
subedilmesini teminen emir verdiği ve Kâmil Argut'un da; bu avanstan bir kısmını usulsüz olarak mah-
sübettirdiği iddiasından ibarettir. 

HÂDİSENİN OLUŞU : 

Tanzim olunan inceleme evrakı ve adı geçen kurum tarafından Sanayi Bakanlığı Tahkik Heye
ti Başkanlığına gönderilen 2 Eylül 1960 tarih ve 4907 sayılı yazı ile ekleri münderecjatma ve Fuat 
Yücesoy, Ekrem Tan ve Kâmil Argut'un 3 numaralı Soruşturma Kurulunca tesbit edilen 25 . 11 . 
1960 tarihli ifadelerine göre, Samet Ağaoğlu tarafından verilen şifahi emre istinaden, yukarda be
lirtilen hususlar için harcanılmak üzere, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca 17 . 5 .1957 tari
hinde 10 000 T. L. miktannda avans verildiği, Kâmil Argut'un 5 098,02 mark tutarında vesikalara 
müstenit ve 11 130 mark tutarında da vesikalara istinadettirilmeksizin sarfiyat yaptığı, vesikalara 
istinadettirilmeksizin yaptığı sarfiyat için mevzu ve miktarlarını beyan ve imzasiyle tevsik etmek 
suretiyle mahsup muamelesi yaptırdığı, masrafların yekûnu 16 228,02 mark (10 872,77 T. L.) tut
tuğundan aradaki farkı teşkil eden 872,77 T. L. nı da adı geçen kurumdan 19 . 9 . 1957 tarih ve 
1525 sayılı tediye fişi karşılığında aldığı sabit olmuştur. 

Her ne kadar Samet Ağaoğlu; Naip üye Remzi Şirin tarafından 9 . 12 . 1960 tarihinde alman 
ifadesinde mevzuu inkâr eylemiş ise de yukarda gösterilen deliller muvacehesinde bu inkârın de
ğersiz olduğu kanaatine varılmıştır. 

HÂDİSENİN SUÇA KONU TEŞKlL EDlP ETMEDİĞİ : 

Adi geçen Kurumun tarih ve sayısı yukarda söylenilen yazısı ile müstenidatmdan, bahis konu
su hususlar için masraf yapmanın ve masraflardan hediyelere taallûk edeninin vesikalara istinat 
ettirilmeksizin, beyan ile mahsubedilmesinin mümkün olduğu ve Kâmil Argut'a verilen avansın usu
len tediye ve mahsubedildiği anlaşıldığından, sabit olan hâdisenin suç teşkil etmediği kanaati hâ
sıl olmuştur. 

T..B..M* M. i( S. Sayısı: 36) 
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NETÎCE f 

İM-
îşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nei maddesine uygun olarak ve yukar

da izah edilen sebeplerden dolayı sanık Samet Ağaoğlu ve ona tebaan Kâmil Argut haklarında 
Meclis soruşturması açılmasına lüzum ve mahal olmadığı .kanaatine oy birliği ile varılarak tanzim 
edilmiştir. 21. A. 1962 
1 No. lu İnceleme Komisyona 

Başkanı Sözcü Kâtip 
O. Senatosu Tokat Üyesi îçel Milletvekili Sivas Milletvekili Rize Milletvekili 

Zihni Betil Mazhar Ankan Cevad Odyakmae Cevat Yalçm 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erttn 

>>-»« 

T\ B. M. M. (S. Sayısı: tt) 





Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : 36 ya ek 

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

Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 03 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

, Kayseri; 30 . 5 . 1§62 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 9 . 5 . 1962 tarih ve 2172 sayılı yazısına cevaptır :* 

1 No.lu 5 kişilik komisyonun hakkımda Meclis Soruşturması açılmasına mahal olmadığına dair 
27 . 4 . 1962 tarih ve 13 sayılı mazbatasını okudum. Bahis konusu husus üzerinde savunmada 
bulunmaya lüzum görmüyorum. Ancak mazbatada «her ne kadar Samet Ağaoğlu naip üye Remzi 
Şirin tarafından 9 . 12 . 1960 tarihinde alınan ifadesinde mevzuu inkâr eylemiş ise de yukarda 
gösterilen deliller muvacehesinde bu inkarın değersiz olduğu kanaatine varılmıştır» denilmekte
dir. 

Mazbata ortada bir suç olmadığını ve tediyelerin usule uygun yapılmış bulunduğunu tesbit 
ettiğine göre, neyi inkâr ettiğimi ve naip üye tarafından alınan ifademin değersiz olduğu kanaa
tine neden varıldığını ve bu kanaatin de durup dururken neden izhar edildiğini anlıyamadım. 

Derin saygılarımla. 

Samet Ağaoğlu 
Samet Ağaoğlu 
Bölge Ceza evi, Kayseri 





Döne» : 1 
Teplanto: l 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 : (Çahşma eski Bakam Mümtaz Tarkan İle ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 46 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 9 . 11 . 1961 
Başbakanlık 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizli'k 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 sunulmuştur. 

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdüek 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Sorutturma Kurukmea vazifesMik 
karan verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak, haıHarunda son soruştturma-
mn 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. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 özel 
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Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğt girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 

mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirimin 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 maddesinin birinci fıkrasının da bu 
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin ôn fıkrasına dayanılarak düşük Çakanlardan 
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 sure'le 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 gayn olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân 
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
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 vazifesizlitt 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. 
S ahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 37) 



T. C. $.12.im 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri Konu : Esiri Bakanların görevl«-
6/2 - 5513 * riyle ilgili suçlarına ait tahki

kat dosyalarının gönderildiğine 
dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alınan 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağb 
olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

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

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başkanlığa 

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

Kabineye dâhil 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 es'ri 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 .10.1981 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 Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi 
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 
Sahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

T. B.M. M. (S. Sayısı: 37) 



- - 4 
2 numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2 numaralı İnceleme Komisyonu 3 , 5 , 1962 

Sıra No: 46 
Mazbata No: 25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan hakkında yapılan so

ruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 16. 4.1961 tarih esas 20 ve karar 922 sayılı görev
sizlik kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nci maddesine 
göre kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle incelendi. 

HÂDISE : 
Eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan'm emriyle Süreyya Paşa Sanatoryumunun yapılan açılış 

töreni için 80 230,98 liranın îşçi Sigortalan Kurumuna ödettirilerek müessesenin zarara sokulduğu 
iddiasından ibarettir. 

İstanbul'da Maltepe'de müteveffa Süreyya İlmen tarafından İşçi Sigortalan Kurumuna bağışla
nan arsa üzerinde inşa olunan modern hastanenin açılış merasimi 15.7.1957 günü yapılmıştır. 

İlgililerin ifadelerine göre işçi Sigortaları Kurumu, hamiyetperver bir vatandaş tarafından hibe 
edilen arsanın üzerinde modern bir tesis yapılmak suretiyle değerlendirildiğini efkârı umumiyeye ve 
işçi kütlesine duyurmak ve bağışlann yerine sarf edilmiş olduğunu görüp kanaat getiren diğer va
tandaşları da bu çeşit hibe ve yardımda bulunmaya teşvik etmek gayesiyle, ilk büyük sıhhi tesisler
den olan bu sanatoryumun açılış merasimini yapmayı tasavvur etmiş ve bu tasavvurun tatbiki için 
Umum Müdürlüğün 12 . 7 .1957 günlü teklifi üzerine, idare Meclisi 12 . 7 .1957 günlü karaıiyle 
programı kabul ederek tahmin olunan 120 bin lira masrafın, binanın inşa maliyetine intikali kaydiy-
le, sarfı hususunda Umum Müdürlüğe yetki vermiş ve bilâhara da 80 230,98 lira tutarındaki masrafı 
tasvibetmiştir. 1957 yılı hesapları Umumi Heyette müzakere ve kabul edilmiş olduğu cihetle idare 
meclisi de ibra edilmiş bulunmaktadır. 

HUKUKİ DURUM : 
Mümtaz Tarhan'm Süreyya Paşa Sanatoryumunun açılış merasimi hakkında ilgililere emir ve tali

matlar verdiği evrak münderecatmdan anlaşılmakta ise de bu emir ve talimatların merasim için yapı
lacak masrafları kabartacak mahiyette ve tazyik şeklinde olduğunu gösteren delil mevcut değildir. 

Merasim masrafları işçi Sigortalan Kurumunca yapılmış bulunması itibariyle bu husus, Kurumun 
takdirine dayanan bir keyfiyet olmasına ve bu mevzudaki muamelelerin kanun muvacehesinde usulüne 
uygun olarak yapıldığı anlaşılmasına ve idare Meclisince 120 bin liranın sarfı hususunda Umum Mü
düre yetki verilmiş olduğu halde merasim masrafı 40 bin lira eksiği ile yapılmış bulunmasına ve hâ
disede cürmi bir maksatla hareket edildiğine dair bir delil ve sebep de bulunmamasına göre Mümtaz 
Tarhan'm fiil ve hareketlerinde sorumluluğunu icabettiren bir cihet görülmemiştir. 

NETİCE : 
Yukarda izah edilen sebeplere göre eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan hakkında Meclis soruş

turması yapılmasına mahal olmadığı kanaat ve mütalâasına varılmıştır. 
Bu mazbata, içtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumuzca oy birliği ile düzenlen

miştir. 
Üye 

Cahit Yılmaz 
Konya Milletvekili 

Komisyon Başkanı 
Sadık Perinçek 

Erzincan Milletvekili 

Sözcü Üye 
Mehmet Göker Zeki Kumrulu 

Kayseri Milletvekili Ordu Senatörü 
Üye 

Fethi Başak 
İstanbul Senatörü 

T. B. M. M. •'••;(S. Sayısı; 37) 



Toplantı: 1 f T. B. M. M. S. Sayısı : 37 ye ek 

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

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

Not : (Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasmda 46 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

. • - . " • 4 . 6 . 1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

9 . 5 . 1962 tarihli ve 2173 sayılı emirlerinize cevaptır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 numaralı beş kişilik Komisyonunca hazırlanıp bendenize gön

derilen 3 . 2 . 1962 tarihli, 46 sıra ve 25 mazbata numaralı mazbatayı inceledim. Süreyyapaşa Sa
natoryumunun açılması sebebiyle İşçi Sigortalara Kurumu tarafından yapılan masraflar dolayı-
siyle hakkımda muamele yapılmak istendiği ve fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu
nun yukarda tarih ve numarasını arz ettiğim mazbatasında, suçluluğum sabit olmadığı neticesine 
varılarak hakkımda Meclis soruşturması yapılmasına mahal olmadığı kanaat ve mütalâasında bu
lunulduğu kararma varılmıştır. Komisyon mazbatası lehime olmakla beraber birkaç kelime ile du
rumumu' izahta faide mülâhaza ediyorum. Şöyle ki : 

1. Süreyyapaşa Sanatoryumunun açılması merasiminde her hangi bir paranın sarf edilmesi 
veya ettirilmesi için Vekil sıfatiyle hiçbir makama hiçbir emir vermedim. 

2. Esasen İşçi Sigortaları Kurumu teşkiline ve vazifelerine dair 4792 ve 5565 sayılı kanun
lar muvacehesinde mezkûr Kurum, muhtariyeti ve hükmi şahsiyeti haiz olup Çalışma Vekilinden 
bir emir telâkki etmez ve farzımuhal Çalışma Vekili bir emir vermiş olsa- bile kendi kanaatleri dı
şında Vekilin emrini dinlemeye Kurumun bir mecburiyeti yoktur. Zaten Çalışma Vekili olarak 
böyle bir emir de verilmiş değildir. 

3. Mazbatada da belirtildiği gibi büyük bir bağışa dayanan ve emsaline Orta - Avrupa'da 
dahi az raslanan böyle bir müessesenin açılmasında şayet Sigorta Kurumu bir merasim yapmış ve 
merasimde her hangi bir masraf ifa etmişse hem bağışlıyanlara ve ailelerine karşı bir şükran bor
cunu eda etmek ve hem de bu nevi bağışları teşvik etmek bakımından faaliyetinin mahiyetinde 
elbette bir suç aranması doğru olmaz. 

4. Kaldı ki, ekserisi işçi ve iş verenler tarafından ve kendileri arasından seçilen üyelerden mü
rekkep olan Kurumun Yönetim Kurulu, Çalışma Vekilinin tesir ve nüfuzundan uzak ve karar ser
bestliği içinde çalışır. Kurumun Yönetim Kurulunca verilen salâhiyetin (limitin) altında bir para 
harcadığı da bir vakıadır. 

5. Esasen mazbatada da hakkımda Meclis soruşturması açılmasına mahal bulunmadığı kanaa
tine varıldığı açıkça gösterilmiş bulunduğundan Büyük Millet Meclisi beş kişilik 2 numaralı Ko
misyon mazbatasına uyularak hakkımda Meclis soruşturması açılmasına lüzum olmadığına karar 
verilmesine müsaade Duyurulmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

Adres : İstanbul Nişantaşı Topağacı 
Caddesi No. : 30/5 

Mümtaz Tarhan 





Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı 38 

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 : (Ulaştırma eski Bakanlarından Muammer Çavuşoğlu, Arif Demirer ve Muzaffer Kurbanoğkı ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 14 sıra numarasını taşvyan 
dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-516. 
9 . 11 . 1961 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturana Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanlann görevleriyle ilgili suçlarımdan dolayı 
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakfkmda bîr karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alman 6 . 11 . 1961 tariıhlü ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eüri ilişik dizi puslası mucibince biri 
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuştur. 

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

Başbafoan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özMek 

T. C. 
Adalet BakanUğı 

Ceza İş. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Sörugtuırıına Kuruiıumca vaziıfeskiiık 
kıarıan veröleıı düşüfk Bakanılara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluİTuMarına aragftiiranak, haManınıda son sotnıgrt?uınna-
mn 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» 



— 2 — 
Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 

mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbiri ün 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 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 sure le 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 3oruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşünülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla 
bunların suç ortaklan olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzert 
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. 
Sakir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

İ. fc.M. M. .(6. Sayısı s S8) 



- * -
T. C. 9.12.1961 

Başbakanlık 
Özlük ve Yazı İşleri Konu : Eski Bakanların görevle-

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

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 

ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alınan 25 .11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Başjbakan 
ismet înönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekaleti 

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

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başkanlığa 

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 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 Tanhan 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 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. 
Sdhir Kuruthıoğlu 

Adalet Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayan: 38) 
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2 numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2 numaralı İnceleme Komisyonu 

Sıra No. : 14 
27 . 'i . 1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevlerini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanlarından Muammer Çavuşoğlu, Arif 
Demirer, Muzaffer Kurbanoğlu, eski îzmir Milletvekili Osman Kapani ve Devlet Demiryolları eski 
Umum Müdürü Sefa Yalçuk haklarında yapılan soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulu
nun 5 . 3 . 1961 tarih 684 esas ve 735 karar sayılı görevsizlik karariyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nei maddesine göre kurulan Komisyonumuza tevdi edil
mekle dosya incelendi : 

HÂDİSE : 

İzmir Karşıyaka Gençlik kollan, Ordu ve Millî Komite hayranları diye okunmayan imza ile İz
mir Valiliğine gönderilen 13 . 6 . 1960 günlü mektupta sanıklardan eski İzmir Milletvekili Osman 
Kapani'nin emri ile Nimet Eriş adındaki şahsın bin lira ücretle Devlet Demiryollarına tâyin edil
diği ihbar olunmuştur. 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünün 13 . 9 . 1960 günlü yazısında Nimet Eriş'in 13 . 10 . 
1954 tarihinde müteveffa Umum Müdür Nedret Esmen imzasını taşıyan emirle 15 lira yevmiye ile 
muvakkat memur olarak tâyin edildiği, bilâhara 7 . 5 . 1955 tarihinde yevmiyesinin 19,50 liraya 
çıkarıldığı ve Devlet Demiryolları Umum Müdürü Sefa Yalçuk imzalı emirle 20 . 5 . 1957 tarihinde 
4C0 liralık münhal kadroya geçirildiği, 11 . 1 . 1958 tarihinde ücretinin 500 liraya yükseltildiği, 
7244 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle önce ücreti 28 . 2 . 1959 tarihinde 800 liraya ve bilâha
ra 1 . 3 . 1959 dan itibaren de 1 000 liraya çıkarıldığı, Nimet Eriş'in ilk işe alınmasında eski İzmir 
Milletvekili Osman Kapani'nin ve mütaakıben ücretlerinin artırılmasında eski Ulaştırma Bakanları 
Muammer Çavuşoğlu ile Arif Demirer'in tava-ssutta bulunduklarına dair bir vesikaya raslanmadığı 
bildirilmektedir. 

Nimet Eriş'in tâyin ve terfileri muamelesinde mevzuat itibariyle bir usulsüzlük olup olmadığı 
Devlet Demiryollarından tahkik edilmiş ve Umum Müdürlüğün 10 . 2 . 1961 tarih 1386 sayılı ceva
bi yazısından Nimet Eriş'in 400 liradan 500 liraya terfiinde 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesine, 
500 liradan 800 liraya terfiinde 7244 sayılı İntibak Kanunu hükümlerine ve 800 liradan 1 000 liraya 
terfiinde de aynı kanunun sureti tatbikine dair Maliye Vekâletinin 27 . 3 . 1959 gün ve 
115500 sayılı izahnamesinin 15 nci maddesinin «a» fıkrasına istinadedildiği anlaşılmıştır. 

HUKlKl DURUM : 

Tahkikat evrakı münderecatına göre Nimet Eriş'in gerek ilk tâyini ve gerekse bilâhara muhte
lif tarihlerdeki terfileri mevzuata tamamen uygun bulunmaktadır. Yapılan işlemlerde bir usulsüzlük 
ve yolsuzluk görülmediği gibi tâyin ve terfilerin sanıkların tesir ve nüfuziyle yapıldığına dair hiç
bir delil de mevcut değildir. 

NETİCE : 

Yukarda izah edilen sebeplere göre sanıkların sorumluluğunu gerektiren bir fiil ve hareketleri 
görülmediğinden eski Ulaştırma Bakanlarından Muammer Çavuşoğlu, Arif Demirer, Muzaffer 
Kurbanoğlu ve eski izmir Milletvekili Osman Kapani ve eski Devlet DemiryoUan Umum Müdürü 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 38) 
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Sefa Yalçuk haklarında Meclis soruşturması yapılmasına mahal olmadığı kanaat ve mütalâasına 
varılmıştır. 

Bu mazbata içtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan Komisyonumuzca oy birliği ile düzenlen
miştir. 

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

Sadık Perinçek Mehmet Göker Zeki Kumrulu Cahit Yılmaz 

Üye 
İstanbul Senatörü 

Fethi Başak 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 38) 





Toplantı: ı T. B. M. M. S. Sayısı : 38 e ek 

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

Muammer Çavuşoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Ulaştırma eski Bakanı Mnammer Çavuşoğlu, Arif Demirer ve Muzaffer Kurbanoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasında 14 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Kayseri C. Savcılığı 30 . 5 . 1962 

Sayı : 50 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Ankara 

Bölge cezaevi 1 nci kısım mahkûmlarından Muammer Çavuşoğlu tarafından verilen tarihsiz mü- % 
dafaanın ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Osman Akay 
C. Savcı Y. 

Cumhuriyet Savcılığı eliyle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 9 . 5 . 1962 tarih ve 2172 sayılı yazıları karşılığıdır: 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü memurlarından Nimet Eriş'in ilk işe alınmasında ve üc

retinin artırılmasında tara£jmdan her hangi bir tesir ve nüfuz icra edilmemiştir. Nitekim T. B. M. M, 
2 No. lu Komisyonunca hazırlanan raporda, yapılan işlemlerde bir usulsüzlük ve yolsuzluk görül
mediği, tâyin ve terfilerin tesir ve nüfuzla yapıldığına dair hiçbir delil de mevcudolmadığı belirtil
miştir. Komisyon bu konuda sorumluluğumu gerektiren bir fiil ve hareket görmemiş ve hakkımda 
Meclis. soruşturması yapılmasına mahal olmadığı kanaat ve mütalâasına varmıştır. 

Komisyonun bu görüş ve düşüncesine ekliyecek bir sözüm yoktur. 
Keyfiyeti Yüksek Meclisin takdirlerine saygılarımla arz ederim. 

Muammer Çavuşoğlu 
BsM Ulaştırma Bakanı 

Bölge Cezaevi 
Kayseri 





Bonem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı 39 

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

numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 ) 

Not : (Ticaret eski Bakam Sıtkı Yırcalı ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 43 numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı îşleri : 6/2-516r, 

9 . 11 . 1961 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılanmalarına malhal 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 sunulmuştur. 

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. özdilek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

€eza İş. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 Özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Sorugturıma Kuruûjunca vazifesiaMk 
kararı verilen düşük Bakamlara anıt dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların soramluluklarını araştırnuak, haMaranıda son sanışStuirma-
mn 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 tahkikatı» 
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 
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Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakap 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 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 husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere 
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir, 

Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlitc 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. 
Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 39 ) 



T. C. 9 .12. 1961 
Başbakanlık 

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

kat dosyalarının gönderildiğine 
\ dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

ile düşünilen Bakanlardan gayrı olan) eski Ba .anların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25 .11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekaleti 

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

kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk. 

Başkanlığa 

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 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 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. 
Sdhir Kurutluoglu 

Adalet Bakanı 

T. B. M. M. ( S . Sayısı: 39) 
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1 numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 numaralı İnceleme Komisyonu 4 . 5 . 1962 

Sıra No: 43 
Mazbata No: 15 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Memuriyet görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırealı ve onun bu 
eürmüne iştirakten sanıklar eski Antalya Milletvekili Dr. Fatin Dalaman, Petrol Ofisi Umum Müdü
rü Vekili Ahmet iKaraosman, Müdür Muavini Vekili Nedim Topçuoğlu, Umum Muhasebe Müdürü 
Cemal Alpay ve Satış Organizasyonu Müdürü Müştak Dikerman haklarındaki soruşturmayı muhtevi 
olup Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından verilen 28 .4 .1961 tarih ve 1961/873 Esas, 1961/954 
Karar sayılı vazifesizlik kararma istinaden, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine 
göre teşekkül eden Komisyonumuza havale edilmiş 'bulunan ekli dosya okunup incelendi : 

HÂDİSE : 

Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırealı tarafından verilen şifahi emir üzerine Petrol Ofisi Umum Mü
dür Vekili Ahmet Karaosman, Umum Müdür Muavini Vekili Nedim Topçuoğlu, Umum Muha
sebe Müdürü Cemal Alpay ve Satış Organizasyonu Müdürü Müştak Dikerman'dan mü 
teşekkil heyetçe verilen 8 . 9 . 1954 tarih ve 1569 sayılı Umum Müdürlük karariyle, 
adı ıgeçen ofisin Antalya acentalığmın, ortada akdin feshini gerektirecek haklı hiçbir sebep yokken, 
bu aceritalığı 28. 12.1946 tarihinden beri yapmakta olan 3 ler Kolektif Şirketinden alınarak, D. P. 
ye yaptığı hizmetlere mükâfaten, D. P. Antalya İlçe îdare Kurulu Başkanı Ömer Eken'e verildiği, 
bu hususu ve 3 ler Kolektif Şirketine 1 .1 .1955 tarihine kadar tasfiye müddeti tanınmadığını ve tas
fiye müddetinin bitimine kadar mal verilmesine devam olunacağını natık, tarih ve sayısı yukarda mez
kûr Umum Müdürlük kararı, Petrol Ofisi Umum Müdürlüğü ile Ömer Eken arasında tanzim ve im
za edilen 23 . 9.1954 tarihli acentalık mukavelenamesi, Antalya Milletvekili Dr. Fatin Dalaman ta
rafından Ahmet Karaosman'a yazılan ve Ömer Eken'in dürüst, namuslu bir şahıs ve D. P. ye hiz
metlerinin çok büyük olduğunu, sözü edilen acentalığm kendisine verilmesinin Antalya'nın o zaman 
cümlesi D. P. li olan Milletvekilleri tarafından arzu ve o zamanki Ticaret Bakanı Sıtkı Yırealı tara
fından da tasvibedildiğini bildiren tarihsiz mektup mündereeatı, bu mektubun altına konulan Ahmet 
Karaosman, Nedim Topçuoğlu ve Cemal Alpay taraflarından parafe edilen (Sayın Vekil Sıtkı Yırca-
lı'nm Umum Müdür Vekili Ahmet Karaosman'a, Antalya acentalığmın feshi ile Ömer Eken'e veril
mesi hususunda şifahi talimat vermeleri üzerine bu mevzuda 8 .9 .1954 tarih ve 1569 sayılı Karar 
alınmıştır) şeklindeki meşruhat, Nedim Topçuoğlu, Cemal Alpay ve Müştak Dikerman'm Ticaret 
Bakanlığında vazifeli tahkik heyeti adına Hâkim Yüzbaşı Niyazi Sertçelik tarafından 14. 9 . 1960 
tarihinde tesbit edilen ve Ahmet Karaosman'ın aynı Hâkim tarafından 24. 9 . 1960 tarihinde alınan 
ifadeleriyle sabittir. 

Soruşturma kâğıtlarından öyle anlaşılmaktadır ki, Ömer Eken, acentalık mevzuunda sonradan 
Hüseyin Eren ile ortak olmuş ve Petrol Ofisi Umum Müdürlüğü ile kendisi arasındaki acentalık mu
kavelenamesi fesih ve adı geçen Umum Müdürlük ile kendisi ve Hüseyin Eren arasında 16 .8 . 1957 
tarihinde yeniden tanzim olunmuş ve 27 Mayıs 1960 tnkılâJbım mütaakıp, siyasi mülâhazalarla tesis 
edilmiş bulunan aeentalıkların lağvı o zamanki Ticaret Vekili Cihat iren tarafından emredilmesi üze
rine, sözü edilen acentalık, Ömer Eken ve Hüseyin Eren ortaklığından alınmıştır. 

HÂDISENIN CEZA MEVZUATIMIZ KARŞISINDAKI MAHIYET! : 

18 . 2.1941 tarih ve 47371 sayılı Resmî Gazetede münteşir Ticaret Vekâletine bağlı bir Petrol 
Ofisi Kurulmasına mütedair 103 numaralı Koordinasyon kararının (Düstur, Tertip 3, Cilt 22, Sayfa 
271) 13 ncü maddesinde aynen şöyle denilmektedir: 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 3®) 
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(Ofis işlerinin tedviri hususunda ve Ofise taallûk eden bilûmum mevzularda Ticaret Vekâleti doğ

rudan doğruya Umum Müdürlüğe emir ve talimat verir.) 
Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcali; inceleme konusu hâdiseye ait şifahi emrini, bu hükme istinaden 

vermiştir. Emrin ve yerine getirilmesinin isabetli olup olmadığına gelince : Her ne kadar Petrol 
Ofisi Umum Müdürlüğü ile 3 1er Kolektif Şirketi arasında 28.12 .1946 tarihinde tanzim ve imza edi
len mukavelename, tip mukavelename olup müddet ihtiva etmemekte ve 47 nci maddesine göre her iki 
taraf, bir ay önce ihbarda bulunmak şartiyle, mukavelenameyi fesih yetkisini haiz bulunmakta ise de, 
feshin hukukan haklı olabilmesi için, gene hukukan haklı bir sebebe istinadettirilmesi lâzımdır. Hal
buki, hâdisemizde fesih, hukukan haklı bir sebebe istinadolunarak değil, sırf D. P. Antalya ilçe ida
re Kurula Başkanı Ömer Eken'in, D. P. ye yaptığı hizmetlerinden dolayı para kazanmasını sağlama 
maksadiyle, partizan bir himaye zihniyeti ile yapılmıştır. Bu durum muvacehesinde Sıtkı Yırcalı'mn 
sabit olan fiili, T. C. K. nun 240 ncı maddesine muvafık bir cürüm olur ve Fatin Dalaman'm fiili 
bu madde ile aynı kanunun 65 nci maddesine, Ahmet Karaosman, Nedim Topçuoğlu, Cemal Alpay 
ve Müştak Dikerman'm fiilleri de o madde ile aynı kanunun 64 ncü maddesine tevafuk eder. 

Bu cürüm, aynı kanunun 102/4 ncü maddesine göre 5 yıllık zamanaşımına tâbidir. 
Petrol Ofisi Umum Müdürlüğü ile 3 1er Kolektif Şirketi arasındaki mukavelenamenin feshine 

8.9.1954 tarihinde karar verilmiş ve Ömer Eken arasındaki mukavelename de 23.9.1954 tarihin
de tanzim ve imza olunmuş ise de, 3 1er Kolektif Şirketine 1.1.1955 tarihine kadar tasfiye müddeti 
verilmiş ve tasfiye müddetinin devamında da mal verilmesine devam olunmuş bulunmasına göre cür-
mün ikaı tarihi olarak, verilen haksız emrin ve bu emre istinaden alman haksız kararın netice ver
diği tarihi, yani 1.1.1955 tarihini kabul etmek gerekir. O halde, 1.1.1960 tarihinde zamanaşımı ta
hakkuk etmiştir. 

Her ne kadar Ticaret Bakanlığında görevli tahkik Heyeti adına Hâkim Yüzbaşı Niyazi Sertçelik 
tarafından sanıklardan Nedim Topçuoğlu, Cemal Alpay, Müştak Dikerman ve Ahmet Karaosman'ın 
ifadeleri alınmış bulunmakta, bu muamele T.C.K. nun 104 ncü maddesine göre zamanaşımını yarısı ka
dar uzatan muamele sayılmakta ve aynı kanunun 106 ncı maddesine göre de zamanaşımını kesen mu
ameleler sanıkların cümlesi için muteber bulunmakta ise de, Nedim Topçuoğlu, Cemal Alpay ve Müş
tak Dikerman'm ifadeleri 14. 9.1960 tarihinde ve Ahmet Karaosman'm ifadesi de 24. 9.1960 tari
hinde yani, zamanaşımının tahakkukundan sekiz buçuk ay kadar sonra alınmış olduğu için, T. C. K. 
nun 104 ve 106 ncı maddelerinin hâdisemize tatbik kabiliyeti yoktur. 

0 halde, tahakkuk etmiş bulunan zamanaşımı sebebiyle sanıklardan hiçbirisi hakkında takibat ya
pılamaz. 

NETİCE : 
işbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve tahakkuk 

eden zamanaşımı sebebiyle sanık Sıtkı Yırcalı ve ona tebaan Fatin Dalaman, Ahmet Karaosman, 
Nedim Topçuoğlu, Cemal Alpay ve Müştak Dikerman haklarında Meclis soruşturması açılmasına ka
nuni imkân olmadığı kanaatine oy birliği ile varılarak, tanzim edilmiştir. 

4 . 5 . 1962 
1 Numaralı inceleme Komisyonu Başkanı ıSözcü Kâtip 

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

Üye Üye 
Rize Milletvekili Manisa Milletvekili 

Cevad Yalçın Muammer Erten 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 39) 





Dönem :1 Q Q ^ 0 | ^ 
Toplantı. ı T. B. M. M. S. Sayısı : û \J & w l \ 

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

Sıtkı Yırcalı'nın, yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasında 43 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9 . 5 . 1962 tarihli Birleşimindeki karara uyu
larak yazılı savunma için Başkanlığınızın 9 . 5 . 1962 tarih ve 2172 sayılı yazılarına ek olarak 
gönderilen Büyük Millet Meclisi bir sayılı înceleme Komisyonunun 43/15 sayılı ve 4 . 5 . 1962 
tarihli raporunu 21 . 5 . 1962 tarihinde tebellüğ ettim. 

Rapordan da açıkça anlaşıldığına göre; söz konusu olan tüzel kişiliği bulunan Petrol Ofisin 
bir ticari mukaveleyi akdin hükümlerine uygun olarak feshinden ibarettir. Bu bakımdan her han
gi bir cezai sorumluluk niteliği yoktur. Olsa olsa kanuni süreler içinde ilgilinin Petrol Ofis aley
hine,, tamamen hususi hükümleri çerçevesinde, dâva açmak hakkı bulunabilir. 

Böylece olayda ne esas, ne usûl yönünden sorumluluğu icabettirecek bir durum yoktur. 
Komisyonun vardığı karan yüksek takdirlerinize saygı ile sunarım. 

. 5 . 6 . 1962 
Sıtkı Yırcalı : Eski Ticaret Vekili 

Kayseri Bölge Cezaevi 
Sıtkı Yırcalı 
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Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı 40 

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: (Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
dizi puslasında 55 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. d. 
Başbakanlık 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı 
île 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 teskerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri 
tahta, diğeri mukavva kutudan İbaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuştur. 

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 î§. Müdürlüğü 
, Özel : 35445 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Soruşturma Kurukuıca vazifesizlik 
karan verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve §ahsi suçları da dâhil 
olmak üzere bütün fillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak, haıkdarınd'a 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 ku suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın 
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 
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Söaü g«ç«n 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 

«ftcakûr kanunun (B) b«ndindeki düşük tâbiri ün Başbakanla birlikte Bakanlara muz&f bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği ciheti* 
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin birinci fıkrasınm 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 neı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 neı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 neı maddeleri dairesinde teşekkül 
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar 
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 neı 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 dosyalan 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 dolay; yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar 
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasam gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir. 

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

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

ı 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 40) 
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T. c. B.U.IMI 

Başbakanlık 
özlük ve Yazı* İşleri Konu : Eski Bakanların görerle-

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

Millet Meclisi Başkanlığı*!, 

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 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında Dİr karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alman 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Başbakan 
İsmet İnönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

Cem İş. Gn. Müdürlüğü Özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan 
Swy% : 38922 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 düşürülen 

Kabineye dâhil 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 Tarthan 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 Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi 
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 
Sahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 40) 
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1 numaralı 5 kişilik Komisyon rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 numaralı İnceleme Komisyonu 4.5.1962 

Sıra No. 55 
Mazbata No. 14 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevlerini kötüye kullanmaktan «sanık eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ve eski içel Mil
letvekili Hidayet Sinanoğlu (haklarındaki soruşturmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulu 
tarafından verilen 23 .4 .1961 Itarih ve 1961/871 esas, 1961/952 karar sayılı vaz'ifesizlik kararma 
istinaden, T. B. M. M. Dahilî Nizamnam'esmin 170 nci maddesine göre teşekkül eden Komisyonu
muza ihavale edilmiş Ibulunan ekli dosya okunup incelendi : 

HÂDİSE : 

İncelemeye konu olan hâdise, Anamur Hâkim Muavini Mehmet özcan'ın, eski İçel Milletvekili 
Hidayet Sinanoğlu tarafından politik sebeplerle yapılan tesir üzerine, eski Adalet Bakanı Esat 
Budakoğlu tarafından Kumluca Sulh Hâkimliğine önce salâhiyet verilerek ve sıonra da asaleten 
ve naklen tâyin edildiği (iddiasından ibarettir. 

DELİLLER : 

Filhakika, Anamur Hâkim Muavini Mehmet özcan'ın, Eisat Budakoğlu'nun Adalet Bakanı ol
duğu sırada, Kumluca Sulh Hâkimliğine 1958 Kasımında salâhiyet verilerek muvakkaten ve 1959 
Şubatında da ıasalten ve naklen tâyin edildiği, dosyada örnekleri mevcut resmî evrak ile sabit
tir. 

HÂDİSENİN SUÇA KONU TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ : 

Her nekadar Mehmet Özcan; Adalet Bakanlığına gönderdiği 14. 6.1960 tarihli şikâyet dilek
çesi ile Bor O. Savcılığınca 3 1 . 8.1960 tarihinde alman ifadesinde, Ibu nakil ve tâjyiriin, Bozyazı 
nalhyesinden Halil Atalay'ı silâhla; tehdidetmekten maznun Kızılcaköy'ün o zamanki Muhtarı ve 
D. P. Başkanı Ahmet Yılmaz'ı tevkif etmesi üzerine, Ahmet Yılmaz tarafından Hidayet Sinanoğ-
lu'na ve Hidayet Sinanoğlu tarafından da Esat Budakoğlu'na vâki tesir sonunda yapıldığını bil
dirmiş ve o (zaman Anamur C. Savcısı olup Sonradan Beyşehir Ceza Hâkimliğine tâyin edilmiş 
bulunan Şevket Feraioğlu, io zaman Anamurda avukat olup sonradan Kırklareli Valiliğine tâyin 
edilmiş (bulunan Hikmet Baloğlu, o zamanki Anamur Belediye Baş/kanı Hasan Adil Cenkçimen-
oğlu ve 'O zaman Anamur^da dâva vekili Ayhan Aybek'i şahit göstermiş fişe de, dinlenilen bu şa
hitler; tesbit edilen ifadelerinde, nakil ve tâlyinin, Mehmet özcan'm şikâyeti veejhile yapıldığını 
sadece şayian duyduklarını, bu konuda Ahmet Yılmaz ve Hidayet Sinamoğlu'nun ağızlarından bir 
şey lişi'tm'edikleririi söylemelerine, dosyadaki evraktan, Mehmet özcan'ın Kumluca 'Sulh Hâkimliği
ne salâhiyet verilerek 'gönderilmesine ait işlemin Adalet Bakanlığı o zamanki Zat İşleri Umum 
Müdürü Necati Aras'm teklifi ve Müsteşarı Kevni Nedimloğlu'nun tasviJbi 'ile yapıldığı anlaşılma
sına ve Hidayet Sinanoğlu; naip üye Cemal özdöl tarafından 26.10.1960 tarihinde alman ifa
desinde, (böyle bir işleme delâlet ve tavassudetmediğirii bildirmesine ve Esat Budakoğlu da; aynı 
naip tarafından 25.10.1960 (tarihinde tesbit edilen ifadesinde, böyle bir dşlem için emir ve tali
mat vermediğini, hattâ böyle bir işlemden haberi ve malûmatı (bulunmadığım söylemesine göre ba-

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 40) 
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his konusu nâkil ve tâyinin, politik sebeplerle vâki olduğuna ve bir an için politik sebeplerle 
vâki olduğu düşünülme Ibile, bizzat Esat Budakoğlu'nun emir ve talimatı ile yapılmış bulunduğu
na kanaat getirilememiştir. 

NETİCE : 

işbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yukar
da izah edilen sebeplerden dolayı Esat Budakoğlu ve ona tebaan Hidajyet Sinanıoğlu haklarında 
Meclis soruşturması açılmasına lüzum ve mahal -olmadığı kanaatine oy birliği ale varılarak, tanzim 
edilmiştir. 4 . 5 . İ 9 6 2 

1 numaralı İnceleme Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
C. Senatosu Tokat Üyesi İçel Milletvekili Sivas Milletvekili 

Zihni Betil Mazhar Arıkan Cevad Odyakmaz 

Üye Üye 
Riz,e Milletvekili Manisa Milletvekili 

Cevat Yalçın Muammer Erten 

\>m<i 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 40) 





Toplantı: l 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 hakkında Adalet eski Bakanı 

Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 ) 

Not : (Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgisi olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
pnslasında 55 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

Kayseri C. Savcılığı eliyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

9 . 5 . 1962 tarilı ve 2172 sayılı yazınızla eki 1 numaralı İnceleme Komisyonunun 4 . 5 . 1962 
tarih ve 14 sayılı mazbatasını tebellüğ ettim. Muhterem 1 numaralı İnceleme Komisyonunun maz
batasında bahis konusu olan eski Anamur hâkim muavininin başka bir mahalle nakli muame
lesi hakkında ne emrim ve ne de malûmatım mevcut değildir. 

Bu nakil muamelesi bakanlık müsteşarlığı ile Zat İşleri Umum Müdürlüğü tarafından yapılmış 
normal, idari ve kanuni bir tasarruftur. Bu mevzuda mazbata muhteviyatına eklenecek başkaca 
maruzatım yoktur. 

Keyfiyeti yüksek takdirlerinize saygı ile arz ederini. 
.,. - 6 . 6 . 1962 

Eski Adliye Bakanı 
Esat Budakoğlu ^ * Esat Budakoğlu 





Dönem : 1 
Toplantı: 1 T. B. M. M. S. Sayısı 41 

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: Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi 
! dizi puslasında 51 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yası İşleri : 6/2-5167 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı 
\le 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 sunulmuştur. 

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

Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

2*». özdüek 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
35445 özel 

Ankara : 6 Kasım 1961 

özü : Yüksek Sorutturma Kuruiıunca vazifesizlik 
baran verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk. 

Başbakanlığa 

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçlan da dâhil 
olmak üzere bütün fillerinden ötürü yargılanmalan geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan 
Yüksek Adalet Divanının ve sanıklann sorumluiuklannı araştırmak, haklarımda son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahıslann münhasıran 
vazifelerinden doğan suçlanndan dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacaklan ve Yüksek 
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikat» 
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir. 



Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu, 
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle 
bu tarihte düşürülen kabine harjcindeki eski Babanların 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 sure 'e 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 soruştur na 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 arz olunur. 
Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı V. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı: 41) 



- s — 
T. C. 9.12.1961 

Başbakanlık 
özlük ve Yazı İşleri Konu : Eski Bakanların görevle-

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

Millet Meclisi Başkanlığına 

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) Coki Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
bu kere alınan 25.11. 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı 
olarak sunulmuştur. 

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

Baçbakan 
ismet înönü 

T. C. 25.11.1961 
Adliye Vekâleti 

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

Kabineye dâhil 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 10,16/1095 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 Kurfoanoğlu 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 tırih ve 717/767 sayılı, 

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

öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur. 

. •*» S ahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

-T. B. M. M. (S. Sayısı: 41) 

/ 



- 4 -

1 numaralı 5 kişilik Komisyon raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 4.5. 1962 
1 Numaralı İnceleme Komisyonu 

Sıra No. : 51 
Mazbata No. : 16 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer hakkındaki soruştur
mayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından verilen 23 . 4 . 1961 tarih ve 1961/875 
esas, 1961/956 karar sayılı..vazifesizlik kararına istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî 
Nizamnamesinin 170 nci maddesine göre teşekkül eden komisyonumuza havale edilmiş bulunan ekli 
dosya okunup incelendi : 

HADÎSE 
4 

incelemeye konu olan hâdise, sanık Arif Demirer'in; 23 . 8 . 1955 tarihinde Afyon Milletvekili 
sıfatiyle Ulaştırma Bakanlığına verdiği dilekçe ile, Kınalıada balıkçı vasıtalarının korunmakta 
olduğu limanın Bahri adlı bir mütaahhit tarafından doldurulmakta bulunduğunu, 1947 yılında ve
kâletçe tarattırılmış olduğunu ve taranması lüzumunu bildirdiği ve Ulaştırma Bakanı olduktan 
sonra da, şahsi ve politik sebeplerle bu işi ele aldığı ve verdiği emirlerle Kınalıada'daki balıkçı 
havuzu arazisinin istimlâkini temin suretiyle Hazineyi zarara uğrattığı iddiasından ibarettir. 

DELİLLER : 

Filhakika, Arif Demirer'in 23 . 8 . 1955 tarihli dilekçesi üzerine Kınalıada'daki balıkçı havuzu 
sahasının istimlâki için gerekli muamelelere başlanmış ve kendisinin Ulaştırma Bakanı olması üze
rine de muamele ikmal edilerek istimlâk bedelinin karşılanması için bütçeden yeteri kadar tahsisat 
sağlanmasına çalışılmıştır. Bu hususlar, dosyada örnekleri mevcut resmî evrak ile sabittir. 

HÂDİSENİN SUÇA KONU TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ : ' 

Her ne kadar Ulaştırma Bakanlığı Başmüfettişlerinden Reşat Bayramiçli; 31' . 8 . 1960 ta
rihli raporunda, Kınalıada civarında fırtınalı havalarda balıkçıların sığınabileceği başka mahaller 
de mevcut bulunduğunu, bunlardan istifade edilebileceğini, Kmalıada'nm bir balıkçı merkezi, de 
olmadığını, havuzun, ıslahı halinde bile, ancak 4 - 5 aded orta cesamette balıkçı teknesini alabi
leceğini ve ıslahı için 2-3 milyon liralık bir yatırım yapmak gerekeceğini, binaenaleyh, sanık Arif 
Demirer'in; sırf politik düşüncelerle ve sırf muayyen bir zümreyi'tatmin etmek içinbu teşebbüse 
giriştiğini belirtmekte ise de; 

Dosyadaki evrakın tetkikinden, sözü edilen balıkçı havuzu sahasının istimlâki ile Ulaştırma Ba
kanlığının ilgilenmesinin sadece Arif Demirer tarafından verilen dilekçe ve emir ile değil, aynı 
zamanda 27 . 8 . 1955 tarihli Yeni Sabah Gazetesinde (Kınalıada'daki tabiî* limana- yazık olu
yor) başlığı ile intişar eden yazı ve Kınalıada balıkçıları tarafından Arif Demirer'e vâki müracaat 
üzerine olduğu, durumu incelemekle görevlendirilen Liman ve Deniz işleri Dairesi Reisliği Liman 
Şubesi Şefi Ethenı özmeral tarafından tanzim-^dileh 6'.' '11'. 1956 tarihli raporda; bu havuzun 
balıkçılar için mükemmel sığmak yeri olduğu, buradan daha büyük toftajlr gemilerin' de"istifade 
edebilmesi için havuzun taranarak derinleştirilmesi ve havuza "giren kanal genişliğinin artırılması 
gerektiği, ancak, havuzun işgal ettiği sahanın içine hususi şahısların mülkiyetinde bulunan parsel
ler de girdiğinden, havuz sahasının emniyetini temin için bu hususi şahıslar mülkiyetindeki arazi-

.T. B. M. M. (Si Sayısı: 41) 



nin de istimlâk edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. îşte bu rapor üzerinedir ki, balıkçı ha~ 
vuzuvuzu sahasının istimlâki cihetine gidilmiştir. 

Raporda, Arif Demirer'in; Kmalıada'da oturan bir dostunu ziyaret ettiği sırada balıkçılar ta
rafından kendisine şifahen vukubulan müracaat üzerine bu mevzu ile ilgilendiği de yazılıdır. Bu 
incelemede ve muhtelif merciler arasında cereyan eden yazışmalardan sonra, İstanbul Vilâyeti 
îdare Heyeti; oy birliği ile aldığı 8 . 10 . 1957 tarih ve 407 sayılı kararı ile, bahis konusu istim
lâkin yapılmasında «Umumi menfaat» mevcudolduğunu tesbit etmiştir. 

Bu durum karşısında, hâdisede şahsi veya politik menfaatle ilgili bir hal mevcudolmadığı ve 
T. C. K. nun 240 ncı maddesine konu teşkil eden, görevi kötüye kullanma suçu düşünülemiyeceği 
kanaatine varılmıştır. 

NETİCE : 
İşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesine uygun olarak ve yukarda izah olunan sebep

lerden dolayı Arif Demirer hakkında Meclis soruşturması açılmasına lüzum ve mahal olmadığı ka
naatine oy birliği ile varılarak, tanzim edilmiştir. 

1 Numaralı İnceleme Komisyonu Başkam 
C. Senatosu Tokat Üyesi 

Zihni Betü 

Sözcü 
İçel Milletvekili 
Mazhar Ankan 

4 . 5 . 1962 
Kâtip 

Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz 

Üye 
Rize Milletvekili 
Cevat Yalçvrt 

Üye 
Manisa Milletvekili 
Muammer Erten 

T. B. M. M. ;( S. Sayısı: 41) 




