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1. — Geçen tutanak özeti 
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rula sunuşları 276 
1. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağa-

oğlu hakkında Meclis Soruşturması yap
mak üzere kurulan ve Çalışına eski Bakanı 
Mümtaz Tarhan ile Adalet eski Bakanı Hü
seyin Avni Göktürk haklarındaki s'oruştur-
m al arı da yürütmekle gür evlendirilen Mec
lis Soruşturma Komisyonunun görev sü
resinin uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi (3/14) 276 

2. — Sabık ve sakıt Bakanterdan Celâl 
Yardımcı ile İktisat ve Ticaret Bakanlığı 
makamı ve Sanayi eski Bakanı Samet Ağa-
«ğlu hakkında Meclis Soruşturması yap
mak üzere teşkil olunan Soruşturma Ko
misyonunun görev süresinin uzatılmasına 
•dair Komisyon Başkanlığı 'tezkeresi (3/T5) 277 

3. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, 1 No.lu İnceleme Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi ile yerine İzmir 
Milletvekili Mustafa TJyar'm seçilmesi 277 

5. — Görüşülen işler 
1. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı üe düşü

rülen Bakanlardan gayrı 'bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon ra
poru. 

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

2. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı, ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon ra
poru. 

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 70 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı: 43) 
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Sayfa 
3. — 27 Mayıs 1960 înkılibı ile düşü

rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon ra
poru. 

(Devlet eski Bakam. Muzaffer Kurban-
oğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerele
rine ilişik uıiruımi dizi puflasında 88-4 sıra 
numarasın] taşıyan dosya haikkıınd'adılr. 
(3/1) (S. Sayısı : 44) 278. 

4. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon ra
pora. 

('Sanayi eski Bakanı Samet AğaoğTıı 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 2 sıra numia-
rasım. taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 45) 278 

5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec-, 
Tisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon ra
poru. 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoglu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 28 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkırid'adır. (3/1) 
(S. Sayısı : 46) 278 

Sayfa 
6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü

rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan, 
larm görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon ra
poru. 

(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni 
Göktürk ile ilgili olup Başbakanlık tezke
relerime ilişik umumi dizi puslasmda 62 
sıra numarasını taşıyan dosya hakkında
dır.) (3/1) (>S. Sayısı : 47) 278 

7. — 27 Mayıs 1960 İnMâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon ra
poru. 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğılu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslarında 48 sıra numa
rasını taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) 
(S. Sayısı : 48) 278 

8. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık 
tezkereleri ve Türkiye Büyük 'Millet Mec
lisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon ra
poru. 

(Maliye eski Bakanlığı vekili Samet 
Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezke
relerine ilişik umumi dizi puslasmda 82 sı
ra numarasını taşıyan dosya haklkında-
dır.) (3/1) ('S. Sayısı : 49) 278:279 

6. — Şunufclar ve telgraflar 279 



i — GEÇEN TUTANAK ÖZETI 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk olma

dığı anlaşıldığından 12 . 10 . 1962 Cuma günü 
saat 14 te toplanılmak üzere Birleşime son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Refet Aksoy 

Kâtip 
Van 

Muslih. Görentaş 
Kâtip 

Çankırı 
Nurettin Ok • 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 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 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 58 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır) (3/1) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 42) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1962] 

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

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi d m puslasında 70 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır) (3/1) (G-ündeme) (S. Sa
yısı : 43) [Dağtıma tarihi : 6 . 10 . 1962] 

3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbafeanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 88 - 4 sıra numarasını taşı
yan dosya hakkındadır) (3/1) (Gündeme) (S. 
sayısı : 44) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1962] 

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

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu-

r mi dizi puslasında 2 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır) (3/1) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 45) [Dağıtma tarihi : 9 . 10 . 1962] 

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 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 28 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır) (3/1) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 46) [Dağıtma tarihi : 9 . 10 . 1962] 

6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi pı>:slasmda 62 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır) (3/1) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 47) [Dağıtma tarihi : 9 . 10 . 1962] 
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B İ E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTİPLER : Kadri Özek (İzmir), Nurettin Akyurt (Malatya) 

•BAŞKAN — Türkiye Biiyülk Millet Meclisi müşterek Birleşimini ıaçıytorum. 

3. — YOKLAMA 

!İ 12.10.1962 0 : 1 
8. — 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 (2) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu 

(Maliye eski Bakan Vekili Samet Ağa-
oğlu ile. ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine 
ilişik umumi dizi puslasmda 82 sıra numarasını 
taşıyan dosya hakkındadır) (3/1) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 9 . 10 . 1962] 

O T U R U M 
ati : 14,00 

Fuad Sirmen 

ıir), Nurettin Akyurt (Malatya) 

müşterek Birleşimini (açıyorum. 

OKLAMA 

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

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 48 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır) (3/1) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 48) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1962] 

BAŞKAN — Yoklama yaipiiillaoalkti'r. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Sanayi eski Bakam Samet Ağaoğlu 
hakkında Meclis Soruşturması yapmak üzere 
kurulan ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tar
kan ile Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Gök
türk haklarındaki soruşturmaları da yürütmekle 
görevlendirilen Meclis Soruşturma Komisyonu
nun görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (3/14) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eski Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu hakkında 

tahkikat icrası için T. B. M. Meclisi tarafından 
teşkil edilmiş bulunan komisyonumuza bilâhara 
eski Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk ve es
ki Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan hakkında 
tahkikat icrası vazifesi de verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, çoğunluk 
var, gündeme başlıyoruz. 

-Meclisin tatilde bulunduğu iki aylık süre zar
fında komisyonumuz maalesef toplanamamış, ge
riye kalan bir aylık zamanda bu üç dosyanın 
tahkikatını da gerekli işlemlerin yapılmasına kâfi 
gelmemiştir. 

Bu itibarla bu durumun Büyük Millet Mec
lisine arz edilerek evvelce tâyin edilmiş bulunan 
müddetin sona erdiği tarihlerden itibaren bir ay 
daha temdidi hususunun karara iktiran ettiril
mesini saygılarımla yüksek tasviplerinize arz ede
rim. 

Soruşturma Komisyonu Başkanı 
Nevşehir 

Ramazan DemirSoy 
BAŞKAN — Komisyonun talebi veçhile 1 ay

lık müddet verilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul olunmuştur. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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T. B,M. M. B : 21 
2. — Sabık ve sakıt Bakanlardan Celâl Yar- I 

dımcı [ile İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı 
ve Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında 
Meclis Soruşturması yapmak üzere teşkil olu
nan Soruşturma Komisyonunun görev süresinin 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi (3/15) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 .7 .1962 tarih ve 17 nci Birleşiminde 11 sa

yılı Karar ile teşkil olunan komisyonumuzda 
halen incelenmekte olan eski Bakanlardan Celâl 
Yardımcı ile İktisat ve Ticaret Bakanlığı maka
mı ve eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'na 
ait dosyaların tetkik ve incelenerek nihai bir ka
rara bağlanması için evvelce tesbit edilen 3 ay
lık müddetin Yüksek Meclisin yaz tatiline girme
si hasebiyle bu müddetin komisyonumuzun çalış
masına kâfi gelmediği görüldüğünden bu duru
mun Büyük Millet Meclisine arz edilerek evvel
ce tâyin edilen müddetin sona erdiği tarihten 
itiharen iki ay daha temdidi hususunun karara 
iktiran ettirilmesini saygılarımla yüksek tasvibi- | 
nize arz ederim. I 

Soruşturma Komisyonu Başkanı 
Kırşehir Senatörü 
Ali Rıza Ulusman 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu ikinci 
komisyonun istediği iki aylık müddetin veril
mesini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
1 No. lı İnceleme Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi ile yerine İzmir Milletvekili. Mus
tafa TJyar'ın seçilmesi 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız, 5 kişilik ko
misyondan istifa ettiğine dair Riyasete bir öner
ge vermiş ve istifa eden arkadaşımızın bağlı 
bulunduğu grup da bu arkadaşımızın yerine bir 
diğer arkadaşımızı teklif etmiştir. Bunlara ait 
tezkereleri okutuyorum : j 

i 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına ! 

1 numaralı İnceleme Komisyonundan istifa : 

ediyorum. ] 

12.10.1962 0 : 1 
Bilgilerinize arz ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erten 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1 numaralı 5 kişilik Tahkikat Komisyonu 

üyeliğinden istifa etmiş bulunan Manisa Millet
vekili Muammer Erten'den, münhal üyeliğe, İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar'm aday olarak 
seçilmiş bulunduğuna bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Bursa 

Dr. İbrahim öktem 

BAŞKAN — Yüksek malûmunuz olduğu 
üzere, bu 5 kişilik Komisyonun çalışabilmesi 
için, arkadaşların tam mevcutla bulunmaları 
lâzımgelir. Komisyonun elinde de fazla iş" oldu
ğu için, şimdi seçim yapılacaktır. Dağıtılacak 
olan beyaz kâğıtların üzerine aday arkadaşın is
mini yazarsınız. Kutu ortaya konacaktır, üye 
arkadaşlar isimleri okundukça, reylerini kulla
nacaklardır. (İşari reyle olsun, sesleri) Maale
sef, İçtüzük mucibince işari reye müracaat ede-
miyeceğiz, efendim. 

Tasnif heyetini seçmek için, şimdi kur'a çek
mek suretiyle 3 arkadaşın ismini tesbit edece
ğiz, efendim. 

Talât Asal (Edirne). (Burada, sesleri) 
Mahmut Vural (Sivas). (Yok, sesleri) 
Ali Muhsin Bereketoğlu (Hatay). (Burada, 

sesleri) 
Mustafa Şükrü Koç (Aydın). (Burada, ses

leri). 
Oy kullanmıya. hangi intihap dairesinden 

başlanılacağına dair, şimdi yine kur'a çekiyo
rum : Adana. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Tasnif heyeti lütfen yerini al

sın, efendim. 
Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı? 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullan-
lar, efendim. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
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T.B.M.M. B:21 12.10.1962 0 : 1 
5. — GÖRÜŞ 

BAŞKAN — Şimdi, gündemin «görüşülecek 
işler» kısmına geçiyoruz : 

1. — 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 (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu. 

(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 58 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı: 42) 

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

(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarkan ile 
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasmda 70 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı: 43) 

3. — 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. 

(Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 88 - 4 sıra numarasını ta
şıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 44) 

4. — 27 Mayıs 1960 İnkûâbı 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. 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili 
•olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasmda 2 sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 45) 

5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruhturma iste-

İÜLEN İŞLER 

mine dair Başbakanlık t&İkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu. 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi idtizi 
puslasmda 28 sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 46) 

6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen 
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu. 

(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk 
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmda 62 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 47) 

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 (2) numaralı 5 kişilik 
Komisyon raporu. 

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili 
olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasmda 48 sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 48) 

8. — 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. 

(Maliye eski Bakanlığı vekili Samet Ağaoğ
lu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasmdkı 82 sıra numarasını taşıyan 
dosya hakkındadır.) (8/1) (S. Sayısı : 49) 

(BAŞKAN — Bu raporlarda mevzuulbalhsolan 
»ilgililerin, öski bakanların, henüz müdafaaları 
alınmamıştır. Müsaade buyurursanız, komisyon 

i raporunu müdafaalar geldiği zaman okuyalım ve 
, ilgililere müdafaalarını (hazırlamak için bir ay 
| mehil verelim, İçtüzük kendilerine mehil verilme-
i sini âmir bulunmaktadır. 
I Raporlar simidi okunmayıp kendilerinin miü-
ı dafaalarımın alınması için bir ay mehil verilmesi-
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ni ve müdafaaları geldiği zaımaın raporlarının 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

Yapılan secim neticesine dair tasnif heyetin
den gelen tezkereyi okutuyorum. 

Büylük ıMillelt (Meclisi Başkanlığına 
1 numaralı 5 Kişlililk Komisyonda açık bulu

nan üye seçimine (312) üye katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri yazılı olan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. Arz olunur. 

Üye Üye 
Talât Asal Ali Muinsin Bereketoğlu 

Üye 
Mustafa .Şükrü Koç. 

12.10 

Mustafa Uyar 
Nihat Eriim 
Kemal Satır 
Coşkun Kırca 

276 
3 
3 
2 

1962 0 : 1 
ismail Gence 
Suplhi Bayikam 
Sadık Kutlay 
Hilmi Olben 
İsmet înönü 
Boş pusla 

2 
2 
1 
1 
1 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi mügterek toplantı nısalbı 319 
dur. Oya iştirak 319 u bulmadığı için seçimin ye
nilenmesi lâzımgelir. Bu toplantıdan sonra Millet 
Meclisi toplantısı olduğu için, ilerde günü teslbit 
edilecek 'bir günde Tiürkiye Büyük Millet Mecli
sinin birleşik toplantısında bu seçim yapılacak
tır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Ibirleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14,55 

müşterek 

6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Türkiye Maden İşçileri Federasyonu 
İkinci Dönem Kongre Başkanlığının; Grev ve 
Kolektif Akit kanunu tasarısının komisyonda ka
bul edilmesinden duydukları memnunluğu ifade 
eden telgrafı 

t>m<* 




