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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Ankara ve İstanbul'da âlân edilmiş olan sıkı
yönetimin süresinin •uzatılması halkkmdaki Baş
bakanlık tezkeresi okundu. Üzerinde yapılan gö
rüşmelerden sonra Ankara ve İstanbul'da ilân 
edilmiş olan sıkıyönetimi*süresi, 21 . 12 . 1963 
tarihinden itibaren iki uy süre ile yeniden uza
tılması kabul olundu. 

İzmir Milletvekili Kadri özek'e, İçtüzüğün 
187 nei maddesinin 4 ncü bendine istinaden tak

bih cezasının verilmesi kabul olundu. 
'Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Yoagat 

İsmet Kapısız 

Samsun 
îlyas Kılıç 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan 
hakkınıza Soruşturma Komisyonu raporu (3/1) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 18) 

2. — Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Gök
türk hakkında Soruşturma Komisyonu raporu 
(.3/1) (Gündeme) (S. Sayısı: 19) 

3. — Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu 

(hakkında Soruşturma Komisyonu raporu (3/1) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 20) 

4. — Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'-
un, Yüce 'Divana sevk evrakında görülen, nok
sanlar dolayısiyle dosyanın iade olunduğuna 
dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tezkeresi 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Komisyonu raporu (3/33) (iGündeme) (S. Sayı
sı: 21) 

KÂTİPLER 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
İsmet Kapısız (Yozgat), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Birleşik toplantısının üçüncü Birleşimini açı

yorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın üyeler lütfen anahtarlarını 
sağa çevirip kabul düğmesine bassınlar. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

Yoklama işlemi tekrar yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen anahtarlarını sağa çevirip Ibeyaz 
kabul düğmelerine bassınlar, C, Senatosu Sayın 

üyeleri de oturdukları yerdeki düğmelere lütfen 
bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
Yoklama işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Bir 

saat sonra, yani saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 14,10 

»m<i 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTtPLER — ismet Kapısız (Yozgat), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

——,» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN •— Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın üyeler lütfen anahtarlarını çe
virerek kabul düğmesine bassınlar. 

(Yoklama yapuldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Eski Ticaret Bakanı Z ey yat Manda-
linci ile eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Nafiz Körez hakkında soruşturma yapmakla 
görevli komisyondan istifa ettiği bildirilen Cum
huriyet Senatosu Artvin "Üyesi Fehmi Alpas
lan'ın yerine yeni bir üyenin seçilmesine dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/40) 

BAŞKAN — Teskereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci ile 

eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz 
Körez hakkında soruşturma yapmakla görevli 
Komisyonumuz üyelerinden Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan Senato îdare Amirliğine seçil-

1. — Eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarkan 
hakkında Soruşturma Komisyonu raporu (3/1) 
(S. Sayısı : 18) (1) 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin malûmu oldu
ğu üzere eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan 
hakkında bidayeten 5 kişilik bir Komisyon teşkil 
edilmiş, bu 5 kişilik Komisyon 'soruşturana açıl
masına karar vermiş, bu karan Yüksek Meeli-

(1) 18 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun- \ 
dadır. | 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mesi dolayısiyle istifa etmiştir. 
Yerine bir üyenin seçilmesi hususunun temi

nini talep ve rica ederim. 
Soruşturma Komisyonu Başkanı 

Nevşehir Milletvekili 
Ramazan Demirsoy 

BAŞKAN — O. H. Partisi C. Senatosu Gru-
pu bu Komisyona yeni bir namzet gösterebilecek 
midir? 

C. H. P. CUMHURİYET SENATOSU GRU
BU ADINA MEHMET HAZER (Kars) — Gele
cek Birleşimde, gösterelim efendim. 

BAŞKAN — Seçim gelecek Birleşimde ya
nılacaktır. 

siniz tasvibetmiş ve bunun üzerine bir Tahkikat 
Encümeni kurulmuştur. Rapor kurulan ibu Tah
kikat Encümeninin raporudur. Raporu okutu
yorum. 

Komisyon üyeleri lütfen yerlerini alsınlar. 
(Soruşturma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen'; 

Buyurun Sayın Şevket Asbuzoğlu. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (EsMşdhtir Milletve

kili) — Sayın Başkan, Türikiye Büyük MM'liet 
j Meclisinıin sayın üyeleri; eski Çalışma Bakamı 
I Mümtaz Taıöıan'ıu 1957 seçüimleri arifesinde neş-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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T. B. M. Meclisi B: 
rettioraniş bulunduğu bir broşürün 27 Mayıs İhti
lâlini mütaakrp o günıün muhalefetinin iddiala-
rı da nazarı itibara >alınımak suretiyle suç teşkil1 

ettiği yönünden Millî Birlik Komiitesiince ku
rulmuş bulunan tahkik heyetleri tarafından. ha
zırlanan evrakı taJhkikiye, mmniaileyhiin Balkan 
olımaısı hasebiyle Türkiye Büyük Millet Mecli
sine intikal etmiş. Türkiye Büyük Müllet Mec
lisince (seçilen beş kişilik bir Soruşturma Komliıs-
yonunun, yaptığı tetkikat sonunda Balkanın suç
luluğunu gördüğüne dair raporunu tanzim et
miş ve Heyeti Ailyenize intikali ettirilerek ka
bul edilmiş, Heyetli Âlimiz, tahkikat yapmak 
üzere 10 kişilik bir komisyon kurmuş bulunmak
tadır. Bu komisyonda bendeniz de üye olarak 
(bulunmaktayım. Yalnız bendeniz eski Çalışma 
Bakanının suçlu olduğuna dalir muhalefet et-
miiştlm; diğer arkadaşlarım Bakanın suçsuz ol
duğu yönünden kanaatlerini beyan ederek biraz 
önce okunan rapor huzurunuza getirilmiş bulu
nuyor. 

Orada da arkadaşlarım!a arz ettiğim gibi, izah 
ettiğim gibi, raporun isnadettiği, Bakanın suç
luluğuna dair tek nokta; eski Çalışma Bakanı
nın müdafaası ve bir de maalesef, üzüntü ile 
arz edeyim ki yalan söylediklerini komisyon hu
zurunda beyan eden ilgili daire memur ve âmir
lerinin ifadesidir. Bunlara istinadetmekteddr. 
Orun için ben hâdise üzerinde kısaca Heyeti 
Âlinize izahatta bulunacağım. Vereceğiniz ka
rar pek tabiî muhteremdir. Benim nazarımda 
'eski Çalışma Bakanı suçludur. Sebeplerini arz 
ediyorum : 

1. 1957 seçimleri arifesinde Bakan, îşçi Si-
ig'ortaları Umum Müdürlüğünüm her sene mûta
dı olan broşür yine, bu defa Bakanlığa bağlı 
diğer umum müdürlüklerle birleştirilmek sure
tiyle müşterek bir broşür hazırlanmasını' ileri 
sürmekte. İşçi Sigortaları Umum Müdürlüğü 
bütçelerimin ayrı olması hasebiyle diğerlerinin 
•görüşlerini veya yaymak istedikleri hususları 
tekablbül etmiıyeeekleriıni, bunların masraflarını 
kabul etmeyeceklerindi ileri sürmekte. Bu, niha
yet maddi bakımdan Bakanlık teşkilâtı arasın
da bür görüş olur, belki mıâneıyd bir mesuliyeti de 
bulunimıyaibilir. Ama Çalışma Bakanının teş
kilâtına ait ileri sürmek istediği husus; 1957 
seçimleri arifesine girerken Çalışma Bakanlığı
nın neler yaptığım, 19150 den evvelki Çalışma 
Bakanlığının veya bu teşekküllerin neler yap-
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tıklarını kıyaslandırmak suretiyle tamı söçiım ari
fesinde efkârı umumiyeye arz etımek, diolayT-
siyle seçim şansını mensıılbolduğu paırta lehine 
geliştimıe ih'issine ımıâltutf olduğunu, broşürü oku
yan, tetkik eden her arkadaşın benim gilbi bu 
kanaate varacağına inanmaktayım1. Zira daha 
baigında Bakanlığın çalışmalarını, Bakanlığa 
bağlı bu umutm müdürlüklerin ealiişmalarmı izah 
ederken, 1950 senesinden evvelki der, 1957 
senesine kadar olanlar de»r, bugünkü der; bu 
suretle sadece seçim zamanına bir an evvel ye-
tiştirtnıek için böyle bir formül bulur, umum 
müdür hem Millî BMik Komitesi taralından 
teşkil edilen tahkik heyetlerine, hem de daha 
iılk soruşturma komisyonuna verdikleri beyan
da, hakikaten Balkanın kendilerine taızyik yap-
tığmı, böyle bir şeyin parti propagandası teş
kil edeceğini sarahatle ifade etmiş oldukları 
halde, bu defa bu sözlerinden dönmeleri orta
da bir suçlunun bulunduğunu ve bu suçlunun 
da yüzde yüz Çalışma Bakanının kendisi oldu
ğunu ifade etmekte, bu kanaatli uyandırmakta. 
Eaikat sonradan nasıl ise, «Efendim biz o za
man suçlu olarak Millî Birlik Komitesince sevk 
ediliyorduk, bu korku ile bu beyanda bulun
duk.» diyen umum müdür ve idare meclisi üye
lerinin ifadelerinlin samimiyetine kLannuaık ka
bil olmamaktadır. Zira sıkıştığı zaman yalan 
söyliyecek, kendisi suçlu görüldüğü zaman 
yalan söyliyecek ve Mlâhara «hayır .sen suıçılu 
değilsin» dendiği zaman bir başkasına atfı cü
rümde bulunacak veya ötekinü beraet ettirecek. 
Bunlar, umum müdürlük ve bu makamları iş
gal edenlerin şahsiyetlerine hiçbir zaman ya
kıştıramadığımız hallerdir. Raporda her ne ka
dar arkadaşlarım sadece müdafaaismı nazarı 
itibara alarak eski Bakanım suçsuzluğunu ileri 
sürüyorlarsa da, önümüzde hem onun, hem de 
buna ımuvaıfafcat eden resmî mercileri ikide bir 
değişik beyanlaıriyle işgal eden kimselerin suç-
lululkları ile tekemmül etmiş bir dosya vardır. 
Eğer bugün Yüce Meclisiniz bu kimseler hak
kında, Bakan hakkında suçluluk kararı verip 
mahkemeye sevk etmese dahi bu zabıtlarda ile
lebet suçlu kalacaklarına inanmaktayım. Yüce 
Heyetinizden istirham ederim, böyle lâalettâyin 
sorumlu <olmıyan insanlar tarafından değil, de
lilleri daha; iyi takdir edecek durumda olan, 
bütün teferruatlına kadar dosyayı tekemmül et
tirecek olan adlî mercilere meselenin intikalin-
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T. B. M. Meclisi B 
de büyük faydalar vardır. Önada beraet eder
lerse, ben de en az lehinde bulunan arkadaşlar 
kadar iMhar ederim. Arnıa bugünkü durumu 
ile eski Çalışma Bakanını eğer Anayasa Mah
kemesine sevk etmiyecek olursanız ilelebet suçlu 
olarak bu dosyanın içinde kalacaktır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Göker. 
MEHMET GÖKER (Kayseri MlletvekMi) — 

Qdk muhterem arkadaşlarım, îşçi Sigortaları 
Kurumu bahsi geçen (broşürden evvel aynı me
alde birçok broşür neşretmiş ve işçi dâvalarını, 
işçiler safımda yapılan çalışmaları, hastaneleri, 
hastanelerde kendilerine gösterilen iihıtünnamı 
uızuın mzun seırd etmiştir. Bahsi geçen, «îşçive 
sağlanan faydalar» adlı ıbroşür, huzurunuzda 
görülen !bu broşürdür. IBu broşürün içinde ya
zılan hususlar tahkik edildiği zaman, tamamiy-
ie îşçi Sigortalarının o tarihe kadar çıkardığı 
broşürlerden meal itih afiyle, mâna itilbadyle 
ayrı olduğu görülecektir. Bu (başlangıcında, Ko
misyonun 'tamamiyle işin muhtevasına inmeden, 
derinliğine tetkik etmeden karar verdiğini söy-
lemelk işitiyorum, işçi Sigortalarının kesesinden, 
bütçesinden 200 bin külsur lira civarında bir 
meblâğın sırf 1957 seçimlerinde muayyen bir 
partiye, muayyen şekilde propaganda yapmak 
gayesi ile çıkarıldığı gayet iyi anlaşılacaktır. 
Bu İbroşürnin 'başlığını, benden evvel kıonuşan 
çok kıymetli arkadaşım Şevket Ashuzoğln'nun 
bahsettiği Ibroşürün önsöz kısmında ve marn
da da Çalışma Vekâleti imzasını taşıyan ön sö
zünün birinci satırını okuyacağımı, lütfen din
leyin, arkadaşlar. «önsöz Demokrat Parti ilkti-
darı Türk işçisinin teımiz, sıhhi ve istilkjbale em
niyetle halkan bir hayat sürmesini üstün 'kazanç
lar elde etmesini, ytülksefc vefim sağlıyacak mes
leki 'bilıgi'lene salhiholıması temin etmıeyi kendisi 
için hir vazife hilmiştir.» (.Soldan gürültüler) 
Durun arkadaşlar, ıdurun. Devlet parası ile, si
gorta parası ile h asılıyor bu hroşürler, Demok-
rat Partinin kasasından değil. İtiraz etmeyin. 
Siz parti olarak hasahilirsiınliz böyle hir bro
şürü. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Göker; muhte
rem arkadaşlar, lütfen hatılbi dinliyelim ve kar-
şdıfklı konuşmaya fırsat vermiyeliim. Lütfen siz 
ınerv'zuunuız haikkmda îkonuşmaya devam ediniz. 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Bugün bu
rada ifadeleri geçen zevatın, Komisyonun müs-
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' pelt mütalâalarına, müspet şehadetlerine isfâna-

deittiği zevatın, hazırlık tahkikatı mahiyetinde
ki olan dosyayı Komisyon hakkı ile tetkik et
miş olsaydı, tamamiyle zıt beyanları vardı ve 
orada o muhterem zevat birçok ifadelerinde; 
efendim, o vakıiltiki vekil hizi çağırdı, «İşte bil
diğiniz eski mealdeki broşürler. Kanunen for
malitesine ujyıgun olaralk, hiçhir surette her 
naniği bir partinin propagandasını yapmadan 
daha dosyada birkaç tanesi vardır, çıkarılan bu 
broşürler gilbi yine bakanlığın muhtelif faali
yetlerini gösteren broşürler bastıracağız» dedi, 
derler. Arkasından bahsi geçen idare kurulu 
üyelerinden hiçlbirinin haberi olmadan sırf De
mokrat Parti iktidarının şu veya bu şekilde ic-
raaltını metheden bu broşürler hazırlanır. Ve 
•hazırlık ifadelerinde, - sözcü arkadaşım çıksın 
okusun - orada bugün lehe ifade verdim diyen
ler, zabıtların ön sayfalarında tamamiyle aleyh
te ifade verirler. Arkadaşlar, hu memleket 1949 
ilâ 1957 arası memleketi değildir. Bu memleket 
1949 gelene kadar Cumhuriyet devrinde birçok 
terakkiler, ilerlemeler yapmış, Türk işçisinin 
hugün çalıştığı büyük müesseselerin temelini 
atan Hükümetler gelmiştir. Ancak bu hroşürde 
gösterilen husus, yazmış buraya. 1949 da İş Ka
nununa giren işçi sayası şu kadar, 1950 de bu 
kadar, 56 da bu kadar. Demek oluyor ki, 1949 a 
göre budur, 1956 ya göre budur. (Yanlış mı 
sesleri) Yanlış olup olmadığını arz edeyim, el-
ıbetlte yanlıştır. Madem ki, itiraz ediyorsunuz 
cevap vereyim. Bu işçilerin çalıştığı müessese
leri kuran hükümetlerin de icraatı bunda gös
terilmek istenirdi, eğer doğruda olsa idi. Se
nin dediğin gilbıi doğru olsa da, bu, Hükümet 
parası ile, Devlet kasasından basılan bir seçim 
propagandası mahiyetinde bir büroşür olmasay
dı, o güne kadar kurulan veya temelleri atılan 
ve o tarihten heri de bir 'benzeri yapılamıyan 
fahııikalardan da içinde hiraz hahisler okurdu. 
(Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem . arkadaşlar, lütfen 
konuşmanın seyrini değiştirecek söz atmalarda 
hulunmaymuz ve Sayın Göker siz de esas mevzu 
üzerinde konuşmalarınıza devam edin. 

MEHMET GÖKER (Devamla) — Arkadaş
lar, hu bahsi geçen broşür 1957 seçimleri için 
hazırlatılmış, bunun tafsilâtı fazladır. Komis
yon hiçbir suretle izin tafsilâtına girmemiştir. 
Bu broşür için kâğıt temini meselesi vardır. Bir 
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î . B. M. Meclisi B: 
yerden kâğıt aranır, aranılan evlsafda kâğıft bu-
lunaımaz. Fıalbriiikanraı Mirine emir verilir, bu bro
şürün kağıda şu evıs>a;flta, şu şekildıe olması lâ-
zıımdıır ve şu tarihe kadar ele gelmelsii lâzımdır, 
demir. Fafbrilka, bu eıbaltlta kâğıdı Mtenilıem gün
de v'e saaltte yeUiiışitirenıem der. O 'halde şu ermaf-
ta elimde Itoulıunan şu k â ğ ı t t a , şu şdkilde, şu 
j?ünjdle hazır bolunduraıcalksın denir ve bütün 
çakışmalara, bu broşürün 1957 umuimi seçimle
rine yeltüışitârimelk vıe umumî seçdmlerd'e İbranı bir 
pııopaıganda vaısıfbası olaraik kullaramalkttan iba-
reltltir. O balkımdan mervızu, dasjyanın hazırlık 
safhası tetiklik edildiği -zaman (bütün teifeırruaıtiy-
le anlaışıTaıoaktır. Tahlkilkat Koımiisyıonu sureti 
'kaltiyede bu dosyayı dirimliğine ıteitkiJk etmemiş
tir. Bu velkilin muayıyen bir parti Mıine tseçâm-
ier için .bir propaganda vaisıltaısı olaralk sarf edil
miş, işçi kelsıeısiinden, Devlet kesesinden sarf edil
miş, ısiıgoTabanın 200 bin liradan fada bir nneb-
]âğı nuraya yatırılımıştır. Bu haklımdan Koımis-
youuın tanzim ettiği rapıor dioısyaıya, tamamiyle 
talbaın talbama aıitltıı*. Bu hu'suisiaı- böyle değilse, 
bu husuislta hazırlılk taibkiikatında böyfle bir ifa
deler yokfea, bu husulsta Ihazırlı'k tahlkilkatı sıra
sında tanzim edilen ehlivukuf raporlarında suç 
unsura gürürmüyorsa Komisyıon hamgi delilleri 
ile bunları cerh etımiştir, lütfen Koımiteyyıon Söz
cüsü huzura cılksın izah eltisin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlar; Çalışma Bakanlığı, zama
nında Bakanlığına ait çalışmaları umumi efkâra 
duyurmak maksadiyle bir broşür hazırlanmış. Bu 
broşürün vatandaşlara tevziinden sonra o gün
kü vekâletin çalışmaları hakkında vatandaş
lar mutlak bir fikir edinmek suretiyle hir âm
me hizmeti ifa edilmiş olması iktizâ etmekte
dir. Kapanmış Demokrat Parti iktidarının de
vam edegelen suç dosyalarının bu Mecliste 
devamlı şekilde ele alınması Meclis çalışma
larını aksatmaktan başka bir neticeye vâsıl 
olmamaktadır, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, umumi mahi
yette değil, bu rapor hakkında konuşunuz lüt
fen, 

ATA TOPALOĞLU (Devamla) — Artık 
Büyük Millet Meclisinin gündemlerinde birik
miş yüzlerce kanun tekliflerinin çıkarılması za
manı .gelmiştir arkadaşlar. Geçmiş iktidarların 
bu çeşit ufak tefek şeylerini tekrar ele alıp 
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I didiklemek bu Meclisin mesaisini aksatmak

tadır. Bu itibarla bu broşür meselesini komis
yon incelemiş, (bir karara varmıştır. Komisyo
nun raporunun oya konularak tasviplerinizi 
arz ve istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz 
istiyen? Sayın İhsan Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) -~ 
Muhterem arkadaşlar, Meclisimiz, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olarak toplantılarının 
mesnedini maalesef yalnız eski Bakanlar hak
kında soruşturma yapmak için devam ettir
mektedir. Artık bu işe bir son vermek zaruri-

I dir. Zira geçen çok eski birleşimlerde bu konu 
üzerinde iyice aydınlanmadığımız için bir tah
kikat komisyonu kurduk. Bu komisyon son 
tahkikatını yaparak bir rapor ortaya getirdi. 
Rapora muhalefet eden ibir arkadaşımız, Sa
yın Asbuzoğlu verilen ifadeleri öne sürerek 
burada bulunmıyan insanları büyük bir itham 
altında tutarak suçladı ve «Bunlar zabıtlarda 
reylerio burada, mahkemeye sevk edilmese, 
Divana sevk edilmese dahi zabıtlarda suçlu 
olarak kalacaklardır, tescil -edileceklerdir» 
dedi. Onun için bu arkadaşların mahkeme hu
zurunda hesap vermelerinin, kendilerinin tc» 
mizo çıkması bakımından uygun bulunduğunu 
söyledi. Bendeniz eski Çalışma Bakanının suç
suz gösterilmesini ve parmaklarla bunun bir 
neticeye bağlanmasını müdafaa edecek deği
lim. Bu memlekette her kim, kim olursa olsun, 

I hangi devirde memleket mesuliyetine iştirak 
ederse etsin, mesuliyetinin hesabını vermeli
dir. Herkes bu memlekette hizmetinin mükâ
fatını da başkasının müsaadesine lüzum kalma
dan görmelidir. Onun için bütün müzakereler
de, bütün konuşmalarda ibu ulvi düşünceyi, bu 
iyi niyeti görmek, hepimizin arzusudur. Fa
kat Muhterem Şevket Asbuzoğlu arkadaşı
mıza ve Mehmet Göker kardeşimize niçin daha 
önce başka konularda, bir ihtilâle rağmen, bir 
ihtilâlin tasfiyesinden sonra vukua gelmiş olay
larda bu büyük anlayış ve âlicenaplık göster
mediklerini sormak isterim. 

Arkadaşlar; çok yakında Meclisimizden bü
yük soruşturma konulan, 'büyük genel görüş
meler, büyük tahkikat konuları geçmiştir. Bun
ları hatırlarsınız, bir tanesi de çok yakın bir 
zamanda lokomotif hâdisesi olarak huzurunuza 
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gelmiş, günlerce konuşulmuştur. O zaman Mec
lis zabıtlarında suçlulukları tescil olunan insan
ları temize çıkarmak için bir tahkikat komis
yonuna lüzum görmiyen arkadaşlarım niçin 
şimdi tahkikat komisyonu raporunun reddedil-
memesini isterler? 

İşte Meclisin seçtiği ve tahkikat komisyon
larına havale ettiği, tahkikat komisyonlarjnda 
beraet almış suçsuzluğu tesbit edilmiş olan 
insanları eski konuları deşmek, eski yaraları 
kanatmak için bir vasıta olarak kullanırsak 
Meclisin hayırlı mesâisine gölge düşürmüş 
oluruz, arkadaşlarım. Biz nasıl 83 lokomotif 
hâdisesini, AÎD'nin Meclisteki parmakların ak
sine tecelli edan reyini tasvibeder şekilde çık
tığı halde ona küçücük bir dokunma yapmıyor, 
memleketin menfaatlerini ecnebilerin reyi ile 
tescil ettirmek istemiyorsak, artık yaralarımı
zı sarıp, bu dosyaları kapatıp müspet netice
ler üzerine yürümenin zaruret olduğuna ka
naatti getirdiğimiz için arkadaşlarım; Yüksek 
Meclisin vicdanlarına hitaibediyorum ve diyo
rum ki, küçücük broşürleri büyük yaraları 
açacak mesnedolaraik kabul edecek olursak 
ve bunu bir sen ben yarışı haline sokacak olur
sak, ihtilâlden sonra vukua gelen pek çok hâ
diseler de d ik gelir ve bundan da son zamanlar
da birlik ve tesanüt dstiyen Büyük Meclisler 
hizmetlerinde zarar görürler. Biz iyi niyeti
mizin eseri olarak, madem ki bir Tahkikat 
Komisyonuna havale etmişiz, Tahkikat Komis
yonu soruşturmasını yapmış, neticede bir mu
halife karşı ittifaka yakın bir ekseriyetle bir 
neticeye varmıştır; Meclisimiz, seçmiş oldu
ğumuz komisyonun müspet kararına müta-
vadederek artık bu eski yaralardan medet 
bekleme hastalığını bir tarafa koymalı ve olum
lu sonuçlara doğru gitmelidir. Memleket biz
den bunu bekliyor. Meclisin bu yolda karar 
vereceğini ümidederek hepinizi hürmetle se
lâmlarım, arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şevki Güler.. 
ŞEVKt GÜLER (Afyon Karahisar Millet

vekili) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın Ko
misyon üyesi Asbuzoğlu'nun -bir sözü üzeri
ne huzurunuza gelmiş bulunuyorum. İşçi Si
gortalan Kurumu camiasında dün çalışanlar, 
ihtilâlden evvel çalışanlar bugün de % 99 u ile 
vazife başındadırlar. İhtilâlden sonra hepsi 
tahkikat komisyonlarından geçmiş ve alınla-

3 1Ö.1,1964 O :2 
I rmm akı ile çıkmışlardır. Burada hiçbirisinin 
I suçlu olarak temsil edilmesinin imkânı yok-
I tur, okuyacaktır ve okunacaktır. Bir broşür 
I" mevzuu vardır. Bu broşür mevzuu hatırladı-
I ğıma göre o zaman bu camia içerisinde bulu-
I nan bir insan olarak 1957 senesinde toplana-
I cak İşçi Sigortalarının genel kurulu vesile-
I siyle toplu olarak çıkarılmış idi. Bu bakım-
I dan komisyonun vermiş olduğu kararın yerin-
I de olduğunu işaretle huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Göker. 
MEHMET GÖKER (Kayseri Milletvekili) — 

I Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Komisyon ra
porunun neden hukukî bakımdan muallel oldu-

I ğunu, delillerin nasıl takdir edilmediğini Yüksek 
I Huzurunuzda izah ettim. Dedim ki, «dosyada zıt 
I deliller vardır. Daha evvel bunun usulsüz olarak 

sarf edildiğine dair ehlivukuf raporu vardır. Se-
I çim için bir propaganda vasıtası olduğuna dair 
I deliller, şahadet vardır. Ve Komisyonun şahidola-
I rak ifadesine istinadettiği şahısların daha evvel-
I ki ifadelerinde bu hususu Vekilin keyfî olarak, 
I zamanında, yaptığına dair beyanları vardır. Ben-
I deniz burada normal olarak Komisyonun nasıl 
I hukukî deliller üzerinde durmadığını izah ettim. 
I Sayın arkadaşım ihsan Ataöv çıktılar ve dosya

nın muhtevasından ziyade işin umumi prensiple-
| rine, neden filânda böyle olmamış da, neden böy

le olmamış... E, muhterem arkadaşım, sizler, Bay-
dur'un dosyasında Komisyonun müspet raporu
na rağmen çıkıp da burada aksini müdafa etme
diniz mi? Her gelen, Komisyon raporuna ittıba 
edeceksek, o vakit siz niçin ittıba etmediniz Bay-
dur hakkındaki Komisyon raporuna?. O halde ar
kadaşlar, muhterem heyet, Komisyondan daha ge-

I niştir... Dosyayı daha başka zaviyelerden görmek 
ve tetkik etmek imkânına sahiptir. Bu bakımdan 
muhterem arkadaşımın bu mütalâası kabule şa
yan değildir. Kaldı ki lokomotif mevzuundan 
bahsettiler. Sanki lokomotif mevzuunda Halk 
Partisi tahkikat istememiş gibi, bizim lokomotif 
işini Yüksek Mecliste kapatma yoluna gitmiş bir 

I tutumumuz varmış gibi konuşma yaptılar. Hayır 
arkadaşlar. Halk Partisi Grupu olarak toptan 
lokomotif mevzuunda gerekli tahkikatın yapıl
ması için en az sizler kadar rey vermişizdir. Teş
kil edilen komisyonun raporunda, yine arkadaşı
mın dediği gibi, Vekil hakkında suç unsuru yok 
dediği halder siz çıktınız böyle diyor ama burada 
suç unsuru var diye müdafaa ettiniz. O halde o 
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konuşmalarınızla, bu konuşmalarınız arasında ta
ban tabana zıddiyet vardır. Demek ki, bir husus 
size yakın olduğu zaman burada müspet söyliye-
ceğiz. sizden uzak olduğu zaman menfi söylivece
ğiz. O halde arkadaşlar, Muhterem Arkadaşım 
Ataöv tamamiyle bence Meclisin evvelki tutum
larına nazaran burada muhterem grupların, muh
terem parti sözcülerinin beyanlarına nazaran 
veyahut da tahkikat istiyen arkadaşlarımın be
yanlarına nazaran tamamiyle taban tabana zıt 
beyanlarda bulunmuşlardır. Bir komisyonun ra
porunu şu veya bu şekilde tanzim etmesi, şu ve
ya bu şekilde tesbit etmesi, suçluluk unsurunun 
olup olmaması demek değildir ki; komisyondan 
böyle gelmiştir, bu husus burada böyle kapana
caktır, şeklinde bir mütalâa hukukî bakımdan hiç
bir zaman uygun değildir. Takdir Yüksek Mecli
sindir. 

Bizler delillere istinaden diyoruz ki, bu dos
yanın delilleri Komisyon tarafından gereği gibi 
tahkik edilmemiştir. Komisyon Sözcüsü arkadaşı
mız buyursun, hazırlık safhasındaki toplanan de
lilleri, tanzim edilen ehlivukuf raporlarını burada 
okusunlar. Ve daha evvel Çalışma Vekâletinin bu 
mevzuda neşrettiği broşürlerle son broşürün ara
sında muhteva ve meal itibariyle nasıl farklar ol
duğunu ve bu farkların neden neşet ettiğini ve o 
günkü kâğıt buhranına rağmen İzmit'ten bu bro
şürün kâğıdının seçime yetişmesi için nasıl bir 
faaliyet gösterdiğini ve bu faaliyetlerin hangi 
mâkul ve idari sebebe istin adederek mutla
ka seçim tarihine yetişmesi için bir kısmının yarı 
basılmış yarı basılmamış vaziyette seçimlerden 
evvel tevzi edildiğini ve bu sebeplerle neden suç 
unsuru bulunmadığını lütfen izah etsinler... Me
sele bundan ibarettir. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Şevket Asbıızoğhı. 
ŞEVKET ASBUZOÖLU (Eskişehir Millet

vekili) — Aynı konu üzerinde ikinci defa ko
nuşma mecburiyetini hissettiğim için özür dile
rim. İhsan Ataöv ve Şevki Güler arkadaşlarını 
benim konuşmamı yanlış anlamışlar veya ben
deniz daha sarih ifade edememiş bulunuyoruan. 
Ben hiçbir zaman Çalışma Bakanlığının dünkü 
ve bugünkü teşkilâtına mensup insanları suçla
mak istetmedim. Ben sadece tahkikat komisyo
nunda... (Sol taraftan gürültüler.) Arkadaşlar 
tbir dakika dinlerseniz, anlarsınız ne demek iste
diğimi. (Gürültüler) önden müdahele eden var, 
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müdahele etmemesini, dinlemesini bilsin evvelâ. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar, lütfen yerinizden müda
hale etmeyin. Sayın Asbuzoğlu siz de sesinizin 
tonunu değiştirerek manidar şekilde beyanda 
(bulunmayın. Lütfen konuşmanıza devam edin. 
Yerinizden müdahale etmeyin ve konıışmanm 
seyrine müessir müdahalelerde bulunmayın lüt
fen. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ben
deniz ta'hkikat komisyonunda ifade veren ve ra
porda isimleri geçen insanların, «dün bunu bu 
şekilde söyledik ama bugün, işin aslı böyle de
ğildir diyoruz» diyen Umum Müdür ve bu ku
rumun muhterem üyelerine istinaden bunu söy
lemek istedim. Aynı zamanda bizim bunlar hak
kında suçluluk kararı vermeğe yetkimiz de yok. 
Biz burada sadece Bakan suçlu onudur, değil 
inidir onu tetkik ediyoruz. Bütün delillerini ge
rek Mehmet Göker arkadaşıım, gerek birinci ko
nuşmamda ben izah ettim. Böyle Umum Müdür
lerin dün «Bakan bizi zorla tazyik ederek, mâ
nevi tazyik altında tutarak bize bu broşürü nak
lettirdi, yaptırdı; biz bunun bakilkaten bir parti 
propagandası olduğunu biliyorduk onun için 
yapmak istemedik» deyip bugün de artık her-
şey geçmiş, bir Bakanı kurtulma çabası içinde 
bu şekilde ifade vermelerini ve bu şekilde ifa
deyi bu kabil makamları işgal edenlere yakıştı
ramadığımı bundan evvel de söyledim, şimdi yi
ne de söylüyorum. Yalnız [Şevkti Güller arkada
şım şunu iyi bilsin İki, ben burada kendisim mü
dafaa edemiyeeek kimselerin, sadece teşriî ma
suniyetime güvenerek bu kürsüde halklarında ko
nuşacak karakterde bir insan değilim. Kendile
rine hem Komisyonda söylediklerini söylemişim, 
hem de bu sıfattan sıyrıldığım zamanlarda dahi 
aklımın erdiğini söyleyecek karakter taşıyan bir 
insanım. Her iki arkadaşımı da mazur görüyo
rum. Beni tanıyanlardan öğrenebilirler. Hür* 
metler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut AHcanoğlu. 
MAHMUT ALÎGANOĞLU (Sinop Milletve

kili) — Muhterem arkadaşlarım; bâzı arkadaşla
rımız konuşmalarımda ortaya attıkları bu haki-
kata ait mevzu, anladığıma göre iki cephede top* 
lanıyor: 

— 40 — 
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Göker arkadaşımız der iki; «Taihfcilkât Komis

yonunun verdiği karara Yüksek Meçinsin ve 
üyelerin dttıba etmek" mecbııriyetteri yofktur. Di
ğer kanada mensup arkadaşlarımız ise; Tahkikat 
Komisyonunun verdiği' toara dttıba etmek lâ
zımdır. Ve böylece buna netice vermek âcabe-
der şeklinde konuşmuşlardır. Bütün konuşmala
rın hülâsası bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvel Sabık 
Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hakkındaki tah
kikat; raporunun burada müzakere ve münakaşası 
yapılırken evvelemirde Tahkikat Komisyonunun 
sıfatının ne olduğu üzerinde durmuştuk. Netice
de, mütaaddit hatiplerin yaptıkları konuşmaların 
hulâsası sonunda denildi ki, bendeniz de bu mev
zuda maruzatta bulunmuştum, bu Tahkikat Ko
misyonunun sıfatı bizim Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunumuzun hükümlerine göre ve cezai usul
lere atfen bir sorgu hâkiminin sıfatı mahiyetinde
dir, böyle bir neticeye vardır. 

Şimdi mevzumuzıı bu yönden mütalâa edecek 
olursak, hukukçu arkadaşlarımızın bildikleri gibi, 
sorgu hâkiminin yapmış olduğu ilk tahkikat ne
ticesinde vereceği karar Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 153 ncü maddesinde zikredildiği 
gibi, dâvanın düşmesine, men'i muhakemesine, lü
zumu muhakemesine dair vereceği kararlardır. 
Şimdi Tahkikat Komisyonunun vermiş olduğu lü
zumu muhakeme ve tnen'i muhakeme kararları 
yine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuza göre 
asliye hâkiminin tasdikiyle tekemmül eder. 

Hal böyle olduğuna göre geçen defa müzakere 
ettiğimiz ve karara vardığımız veçhile, Tahkikat 
Komisyonunun vermiş olduğu bu karar, Yüksek 
Meclisin muhterem üyeleri tarafından tasdik ve
ya ademi tasdikine rey vermesi ile tekemmül ede
cektir. Şu halde Yüksek Meclis bu karara uymak 
mecburiyet ve zaruretinde değil. Şu halde buna 
dair mütalâa serd etmek istiyen arkadaşlarımın 
kürsüye çıkıp rapor üzerinde leh ve aleyhte ko
nuşmaları hakları olduğu gibi, Yüksek Meelisde 
karar oya arz edildiği zaman istediği yönden rey 
vermekte serbesttirler. Şu halde bu karar, Yük
sek Meclisin vereceği karara bağlı olan bir karar
dır. Netice olarak geçen defa Mehmet Baydur hâ
disesinde vardığımız netice buna en güzel bir mi
saldir. Bundan böyle de bunu Yüksek Meclisin 
Örf ve âdeti haline gelmiş olan kaidesi olarak ka
bul etmemiz lâzımgelir, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Bir kifayet önergesi var, ÎCö-

misyon söz istemiyorsa, oya koyacağım. («İstiyor» 
sesleri) 

Buyurun. 
SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (C. Senatosu Bolu 
Üyesi) — Muhterem arkadaşlar, îşçi Sigortaları 
Kurumunun çalışmalarını ve bu meyanda Çalış
ma Bakanlığının faaliyetini bir raporla tâyin ve 
tesbit ettiği zamanda Çalışma Bakanlığının başın
da Bakan olarak Mümtaz Tarhan bulunuyordu. 
Bundan daha evvelki senelerde ve sonraki seneler
de tanzim edilmiş bulunan raporları incelediğimiz 
zaman, aranılan suç suiistimal olduğuna göre 
ve cürüm bulunduğuna göre arayacağımız kast 
unsuruna dikkat etniek mecburiyetindeyiz. Bura
da aslolan Demokrat Partinin propagandası değil, 
ticari faaliyeti anlatmak istediği anlaşılmaktadır. 
Gerek şahitlerin ifadeleri, gerek maznunun beya
nı bize bunu açıkça göstermektedir. 

Suça sıra gelince: Lalettayin bir insanın işle
diği suçu, memurun işlediği suçu ve bir Bakanın 
işlediği suçu ayrı ayrı mütalâa etmek mecburi
yetindeyiz. Eğer bu bizzat Bakan olmayıp bir 
memur tarafından bu şekilde hareket edilmiş ol
saydı ve bu sabit bulunsaydı, bu doğrudan doğ
ruya hiçbir suç teşkil etmese dahi siyasetle işti
gal teşkil edebilirdi. Bu Bakan olduğuna göre, 
Bakan da bu faaliyeti anlatırken, velevki D. P. 
nin de bu meyanda propagandasını yapmış olma
sı, bu kasıt muahhar olup Bakanlığın faaliyeti 
buna tekaddüm ettiğine göre, kasdi bir noktadan 
mütalâa etmek zaruretindeyiz. 

Buraya çıkan arkadaşlarımın hâdiseyi tavzih 
yolundaki beyanlarını aynen kabul ediyorum. Fa
kat bütün bunlara rağmen dosyayı incelediğimiz 
zaman, bizzat maznunun sıfat ve hüviyetine bak
tığımız zaman bunu suiistimal kasdiyle mahkeme
ye sevk etmeye imkân yoktur. Mahkemeye sevk 
edip beraat edecek olan bir kimseyi mahkemeye 
sevk etmeyi düşünmek demek, bundan sonra Ba
kanlara her hangi bir hususta faaliyet sahasını 
daraltmak ve vazife görmek imkânını ortadan kal
dırmak demek olur. Binaenaleyh, burada aslolan 
cürümdeki kast unsuru bulunduğuna göre bu suç
luluk sıfatı, daha doğrusu sanık sıfatını kazandı
ğı sene ile evvelki seneleri karşılaştırdığımız za
man bunu suçlu olarak kabul etmeye imkân yok
tur. Şayet daha evvelki senelerde böyle bir rapor 
tanzim edilmeyip de, doğrudan doğruya seçim za
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manmda böyle bir rapor tanzim edilmiş bulunsa 
ve Demokrat Partinin de propagandasını bu me-
yanda ileri sürmüş olsa idi o zaman ancak bu Ba
kan hakkında suç olup olmadığı düşünülebilirdi. 
Şu vaziyete göre, bütün seneleri karşılaştırdığı
mız ve tek kelime ile maznunun Bakan hüviyet 
ve sıfatını nazarı itibara aldığımız zaman bunu 
bir maznun olarak mahkemeye sevk etmeye biz 
komisyonca imkân bulamadık. Buna rağmen tak
dir zatıâlilerinizindir, mâruzâtım bundan ibaret
tir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili) — Vaz

geçtim efendim. 
SORUŞTURMA KOMİSYONU ADINA HÜ

SEYİN KALPAKLIOĞLU (C. Senatosu Kayseri 
Üyesi) — Sayın Başkan, komisyon adına bir hu
susu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon adına sözcü konuştu. 
Bir kifayet önergesi vardır; onun için size ayrıca 
söz veremiyeceğim. Yalnız son söz milletvekilinin 
olması hasabiyle sıradaki Talât Oğuz sarfı nazar 
etmiştir. Kâmil Coşkunoğlu, buyurunuz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (C. Senatosu Uşak 
Üyesi) Muhterem arkadaşlarım, komisyon söz
cüsünün konuşması bendenizi tatmin etmediği için 
yüksek huzurunuza geldim. Daha evvel konuşan 
arkadaşların ifadelerinden ve konuşmalarından 
da anladık ki; eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tar-
han Demokrat Parti propagandası yapmak mak
sadiyle 1957 seçimleri arifesinde bir broşür çı
karmış. Mehmet Göker arkadaşımız broşürün 
başlığını okudu. Demokrat Parti icraatını öven 
bir cümle ön sözünde bulunmakta ve başlangıcı 
bu şekilde başlıyan bu broşürün tamamen parti 
propagandasını hedef tuttuğu anlaşılmakta. İfa
deler varmış. Okumadılar, bahsedildi. Yüksek 
Soruşturma Kuruluna verilen ifadelerin bir kıs
mında, şahıslar, Bakanın emri ile bu şekilde bro
şür çıkarıldığını, 200 küsur bin lira sarf edildiği
ni ve Bakanın seçimler arifesinde, bunun bir an 
evvel çıkarılması lâzım geldiği yolunda talimat 
verdiğini ifade ediyorlarmış; okuyan arkadaşların 
ifadelerine göre. Sözcü de böyle bir ifade yoktur, 
demedi. Hattâ komisyona dâhil arkadaşlar da yok 
demediler. Bu gibi ufak tefek hataları artık bı
rakalım, biz kendi işimize bakalım dediler. 

Arkadaşlar, diğer işlerimize, vazifelerimize 
bakmaya bu gibi hataların görülmesi mâni değil-
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dir. Bâzı ufak hatalar vardır ki, bilhassa politi
ka sahasında, cinayetten daha ağırdır. (Adalet 
Partisi sıralarından «Doğru, doğru» sesleri.) Ci
nayetten daha ağırdır. 

Binaenaleyh, bu hatanın hangi tarafta olursa 
olsun aranması lâzım geldiğine kaaniim. Bir Ça
lışma Bakanı parti propagandası maksadiyle bu 
şekilde bir broşür neşretmiş ise ve bunun hakkın
da bir ifade var ise, sonradan ifadeler değiştiril
miş olsa dahi, bu ifadelerin telifi, maksadı, kast 
unsuru bulunup bulunmadığını mahkeme tahkik 
eder. 

Sayın sözcü dediler ki, biz burada kastı ara-' 
dik, böyle bir kastın mevcudiyetine kaani olma
dık. Sayın sözcüye şunu sarahaten hatırlatmak is
terim. Yüksek Meclis kastı tetkik edemez. Yüksek 
Meclisin neleri tetkik edeceği Anayasanın 79 ncu 
maddesinde sarahaten ifade edilmiştir. Yüksek 
Meclis bir hâdisenin mevcudiyetine bir fiilin, suç 
mahiyetini iktisabetmiş bir fiilin mevcudiyetine 
kaani olduğu zaman mahkemeye tevdi eder, kasdi 
mahkeme takdir eder, delilleri mahkeme takdir 
eder. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili) 
— Kast suçun unsurudur. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, burada bir noktaya daha işaret etmek is
tiyorum. Lokomotif mevzuundan bahsettiler, 
Mehmet Baydur hâdisesinden bahsettiler. Meh
met Baydur hâdisesi ve lokomotif hâdisesi daha 
ağır cezayı belki müstelzim olabilir, sabit oldu
ğu takdirde. Fakat mahiyeti itibariyle Çalışma 
Bakanı Mümtaz Tarhan'a isnadedilen suç daha 
ağırdır. Pârlti propaıgaınıdaısını yapabilir, De-
ınnoıkrat Partt'i 'zamıa/maıdla, Adaıliöt PaırtM za-
ımamıınd'a, Cumhuriyet Hafflk Paırtftsi ' aaama-
nundıa sundar şunilar yapılmıştır diye seçim /aıri-
fesıinıd'e 'broşür neşredebiiiliır, propaganda afiş
leri ytaıptıralbi'lüıieir. Falka't Devlelt 'kasasından 
para ödemeik ısureitilyle Ihöyle 'bir propaganda 
'yajpıüaımıazj Loikıomiötif hâdisesi ıbiır ıgörüş, Ibit1 

noktai nazar meselesidir. Bir görüş ve noktai 
nazar meselesinde hata yapılabilir, benim gö
rüşüm şudur, noktai nazarım budur denilebi
lir. Suiistimal olmadıkça, suiistimal maksadiy
le yapılmadıkça o görüşte bir hata aranamaz, 
aranmıyabilir. Aynı zamanda Mehmet Baydur 
hâdisesi de böyledir, arkadaşlar. Bir görüştür. 
O günün şartlarına göre bu yapılması lâzımge-
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İen satışlarin yapılmasında isabet vardır veya 
yoktur, meselesi bir görüştür. Suiistimal ya
pılmadıkça.. 

BAŞKAN — Mevzu harici konuşmayınız. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — 

Mevzu harici konuşmuyorum. Bu hâdiseler 
bahis mevzuu edildi, onun için arz ediyorum. 
Bu bir görüş meselesidir. Bu görüş meselesi 
suiistimal kastına makrun olmadıkça, suiistimal 
için yapılmış olmadıkça bir içtihat meselesidir. 
Onları bununla karıştırmamız doğru olamaz. 
Kaldı ki, o hâdise şöyle idi, bunu da böyle ya
palım demenin doğru olmıyacağını Yüksek Mec
lis takdir eder. 

Şimdi arkadaşlarım; iki türlü ifade var. 
'Birinde parti propagandası maksadiyle bu bro
şürlerin neşredildiği ifade ediliyor. Bizzat bro
şür bu ifadeyi gösteriyor. Böyle mevzuda has
sas bulunmadığı takdirde Yüksek Meclis, bugün 
bu şekilde tecelli eder, yarın başka türlü tecel
li eder. Bu mesele üzerinde hassasiyetle dur
manın doğru olduğu kanaatindeyim. Bende
niz tatmin edilmediğim için yüksek huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. Keyfiyet yüksek tak
dirinize kalmıştır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önerge
lerini okutuyorum. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU ABINA 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri Cum
huriyet Senatosu Üyesi) — Sayın Başkan, ko
misyon itham ediliyor. İfadelerden bahsedili
yor. Müsaade ederseniz tenvir edici mahiyette 
malûmat arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon üyesi, müsa
ade buyurun. Yüksek Meclisten üç tane kifayet 
önergesi Riyasete gelmiştir. Usulüne uygun şe
kilde yedi kişi konuştuğu için bunları okutuyo
rum. Bu kifayet önergesinin aleyhinde konuş
mak mümkündür. Ondan sonra kifayet öner
gesinin reddi de mümkündür. Bütün bu işler
de hakem Yüksek Meclis olduğuna göre, Yüksek 
Meclis meseleyi kâfi görmüyor, aydınlanmak 
istiyorsa kifayet önergesini reddeder ve yeniden 
konuşma imkânı açılır. Bu sebeple, şahsan 1 
veya 5 kişinin mesele tenevvür etmedi demesi 
kâfi değildir. Bir ekseriyetin meselenin tenev
vür etmediğine kaani olduğunun oylarıyla sa
bit olması lâzımgelir. I 
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Muhterem, arkadaşlar, şimdi kifayet öner

gelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üzerinde konuşmalar yapılan Soruşturma 

Komisyonunun raporu yeteri kadar aydınlatıl
mıştır. Konuşmaların kesilerek oya geçilmesini 
saygılanmıızla arz ederiz. 

Bolu Milletvekili Van Milletvekili 
Kâmil İmali Şükrü Kösereisoğlu 

•Başkanlığa 
Buram tavazzuh eitmişıtir. Müzakerenin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
Ankara Senatörü 
Mansur Ulusoy 

B. M. M. Başkanlığına 
Mevzu kâfi derecede aydınlanmış olduğun

dan müzakerelerin kifayetinin oya vaz'ını dile
rim. 

Manisa Milletvekili 
Hilmi Okçu 

KEMAL BAÖOIOĞLU (Maraş Milletvekili) 
— Kifayet önergesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde 
buyurun Sayın Kemali Bağcıoğlu. 

KEMAL BAÖCIOĞLU (Maraş Milletvekili) 
—• Muhterem Başkan, kıymetli arlkad aşlarım; 
komisyon sözcüsü arkadaşımı'z şu müzakereler 
sırasında mıaailıesef bir defa konuşmuştur ve 
maalesef kifayet .müzakereleri verildiği için, 
komisyon, hangi sebeplerle böyle bir raporu 
vermiş olduğunu açıkça ve sarih bir şekilde 
Yüksek Heyetinize anlatamadı. Komisyonda 
bulunan bir arkadaşumiiz söz istemiş olduğu 
halde maalesef o da konuşmaktan mahrum kal
mıştır. 

Arkadaşlaır, konuşan hatiplerin bâzıları, ko
misyonda şahit sıfaıtfiyle dinlenmiş bâzı memur
ları, benim dahi anlıyamadığıra bir tarzda ga
yet toparlak ifadelerle, yalancılıkla itlham edi
ci burada beyanlarda bulunmuşlar ve o memur
ları töhmet altında bulundurarak suçlamışlar
dır. Hiç olmazsa komisyona bu memurların 
komisyonda ne şekilde ifade verdiklerini açık
lama imkânım vermek lâzımdTr. Aksi halde 
tatmin edilmiş olmayız. Komisyon bir karar 
vermiştir; eski' Çalışma Bakanı Mümtaz Tar-
han bu hâdisede suçsuzdur, diye. Konuşan ha-

] tip arkadaşlar, komisyonda eereyan eden hâ-
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diselere dair âdeta koınıisyonu itham edici be-
•yıaınlarda bulunmuşlardır. Komisyon kendisini 
gereği gibi savuuamamiiştır. Benini şahsi ka
naatim budur. Bu balkımdan kifayet önergele-
ırinin reddi ieabeder. Komisyona mensup ar
kadaşlarımızın, oradaki ifadelerin ne şekilde ve
rilmiş olduğunu açıklarmaları ieabeder. Bu iti
barla kifayetin reddini istirham ederim. Hür
metlerimle. 

iBAŞKAN — Verilmiş olan üç kifayet öner
gesini birlikte oyunuza) sunuyorum. Kabul 
edenler... Etımiy enler... Kabul edilmiştir. 

ıŞ'imdü, rapora oyunuza sunacağıım. Ancak 
sarih ve sıhhatli neticenin alınabilmesi için 
raporu otomatik cihazla oyunuza sunacağım. 
Buı arada Cumhuriyet Senatosu sayın üyeleri de 
her hangi1 bir yere oturmak suretiyle önlerin
deki cihazı kullanabilirler. 

Sayın üyeler oylamaya hazır olsunlar. Be
yaz düğıme raporun tasvibini, kırmızı düğme 
reddini tazammun eder. Komisyon üyeleri de 
lütfen sıralara otursunlar, orada oylarını kııl-
1 ansınlar. 

iMüh/terem arkadaşlar, oylamada düğtm'eye 
basıp kaldıırmalk Ibâfidir. Ço(k kısa bir zaman 
içimde tojyflar kullanılacalktır. Arkadaşların ay
nı izamanda lütfen oylarını küllanmalannı rica 
ederim. Sayım üyeler oylamaya hazır olsunlar. 

ıSaym üyeler lütfen anahtarlarını sağa çe-
virerefk oylarını kullansınlar. 

(Otomatik oylama yapilıdı.) 
Oylama işlemi bitmiştir. (Yanhışlılk var, ses

leri) muhterem ar&adaşlar, oylamada düğmeye 
bir defa baisıp kaldırmak bir an meselesidir. Sa
yın üyeler lütfen hazır olsunlar, dedim. Uzun 
müddet düğmeye ıbaısıp devam ettirmeye lüzum 
yolk. (Yanlışlık var, yeniden oylansın, sesleri) 
Arfkadaşlar, kaç 'Mış'i loyunu Ikullanmadı,'M kişi 
imi?... (Yanlışlık var besleri) Beftdi sayın arka
daşlar, madem itiraz oluyor, biraz Ihekliyecelk-
isiniz, birinci 'Oylamanın neticesi alındıktan son
ra Mnc'i oylama yapılacalkıtır. 

Oylamaya itiraz eden arlkadaşlarmıız var mı 
efendim? (Var, var sesleri) Var. O halde oyla
nmayı yeniden' yaptıriiyarum; sayın üyeler lüt
fen uzun (bir zıamanı bilemesinler, düğmeye 
bir defa İbaısııp kaldırmak kâfidir. Ajynı zaman
da oylamaya iştirak etmenimde de <zıaruret var-
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ıŞimdi oylama cihazının Ihazır hale gelmesi 

- içim lütfen biraz fodkleyiniz. 
iSayın üyeler oylama için hazır olsunlar, 

anahtarları sağa çevirerelk lütfen beyaz veya 
•kırmızı yahut yeşil düğmelere bassınlar, (Işık
lar yaramadı, sesleri) ışıklar yanmıştır. 

Oylama işlemi (bitmiştir. 
Oylama neticesi tablolarda ilân edilmiştir. 

206 'kabul, 105 ret, 5 çakinser. (Bu neticeye gö
re rapor tasvib edilmiştir. 

ıŞiîmıdi ,gündemiınizdeM ikinci konuya geçi
yoruz. 

2. — Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Gök
türk hakkında Soruşturma • Komisyonu raporu 
(3/1) (8. Bayisi: 19) (1) 

BAŞKAN — Raporu dkuituıyorUm. 
((Soruşturana Komisyonu raporu olkundu.) 
BAŞKAN — Rapor haJkflnnda söz istiyen 

var mı? Buyurun Sayın Şevfoöt Aısibuzoğlu. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir Millet

vekili) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; ımevzn, hafeilkaten çok inced'en 
iıueeye tetiklik edilecek, üzerinde Ihasısasiyetle 
durulaoa!k bir mevzudur. Raporda arz edildiği 
,gibi, dosıyalâa suçlu olarak gösterilen, suçluluğu 
iddia edilen Hüseyin Avni Grölktjünk'ün evet bu 
hâlkimin tâyinimde bir imzası dahi mevcut değil 
ama şimdi hâdiseyi fcusaea sizlere izah 'edece
ğim, vicdanlarımızda bırakacak tesir ne ise a(k-
sine, pelk tabiî, hepimiz mutavaat edeceğiz. 

Arkadaşlar, (hâdise 1957 ısienesinin Ekim /ayı
nın 25 nci ıgliMi öğleden 'evvel Sariköy yolu, 
Yunuls Emre yolu üzerimde İki partilinin, birisi 
C. H. Partili, birisi Demıolkralt Partili, propa
ganda gezisinden değdi, ıoy puslal arını dağıtıp 
dönerlerikeu aralarında çılkan (bir hâdiseden do
layı (5534 sayılı Kanunun 134 njoü maddesine 
muhalefetten halkikında Itakilbat yapılan Yılmaz 
Sazalk'ın öğleden sonra Meşjhut iSuçlar Kanunu
na göre yapılan mıuhalkemesi sıonunda tevkifine 
karar verilmiş. Saat 17 sıralarında acele itiraz 
yoliyle Ibu ikarara yapılan itirazın .afeabinde Os
man BBiıçyıl!maz adımdaki ıhâlkim arkadaşın ver
diği tahliye kıaran üzerine ısaat 20 de, 25 nei 
günü, aynı günün saat 20 sinide hâkim Osman 
Hiiçyıllmıaiz'ın Belçik nahiyesine nakdi emri tel-

(i) 19 sıra sayılı basma yazı tutanağın so> 
nundadır. 
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grafla gelimiştaır. Bilmiyoruan Ikısaea îteihils elttim 
izalh ledebildim mi? Yanı 'öğleden evvel hâdise 
oluyor, öğleden sonra, Cürmü Meşhut Muhakeme 
lei'i Usul Kanıiuıınrua göre ımuhakeiHi'e ediliyor, 
saait beş!fce acele itiraz 'yıolijyüe talhliyeisıine karar 
verem bir hâkim üç. .saait öoııra bu Beldik naHıi-
yetsiıne naklediliyor. Belçilk nahiyesine nakledil 
leıı Ibu arkadaş, hakkında yapılan 'bu unu'ameLe-
yi çıdk ağıır görüyor, iız&eltli nefisine yedireınıiyıor, 
isltilfa eidiyıor. Erızurum'da avukatlığa başlıyor. 
îki ay isıonra, daha ben bu Ikürsüd'en kionuşnıa-
ya başlamadan önce acı acı Ibir arkadaşını dert 
yandı, bir 'trafilk kazasında 'ölüyor. Dört çocu
ğuyla birlikte ailesi bulgun perişan bir durum
da, Bu aile »hakkımı, bu'gün, o günün Adliye Ba
lkanımın ıteczliye cdillmelsıi ısnıreltüjyle aramaktadır. 
Evet, dolsıyada Hüseyin Avni Göktürk'ün imzası 
yoktur, aıma feem içinizde vekillik yapan, umum 
müdürlük yapan veya Devleti; dairelerinde uzun 
ımüddet ihizmet vermiş çok insanlar (tanırım. 

Seçilme ilki gün (kalmış, 27 Bfki'm .günü seçim 
vaıldır. 26 Ekiım günü Mihalıççık kazasında 
böyle bir hâdise cereyan le'tıınefctedir. Adliye 
Vekâleti Zaltişleri Umum Müdürü Madakibaşı 
arkadaş Mihalıççık'taki arkadaşın Belçik nahi
yesine nakli lâzımdır diye yıldırım telgrafı ile 
nakil emri veriyor. Bunu ne Madakbaşı ve ne de 
onun müsteşarı düşünebilecek durumdadır. Bu, 
doğrudan doğruya isimlerini zikretmek istemedi
ğim, bugün hepsi de öbür dünyaya intikal etmiş • 
olan üç kişinin başının altından çıkmıştır. Adliye 
Vekiline valinin odasından yapılmış bir telefo
nun, onun da telefonla verdiği bir emrin neticesi 
bu olmuştur. Bunun neticesinde de 4 evlât ve bir 
hanım perişan halde sızlanmaktadır. Sizlerden de 
kendilerini bu akıbete sürükliyen insanın ceza 
görmesini istemektedirler. Dosyada imzası yok
tur. Bu, hiçbir hâkimi, hiçbir kimseyi tatmin ede
cek bir esbabı mucibe değildir. Evet Madakbaşı 
öyle söylüyor, beyanında, ben bir umum müdür 
olarak 367 sayılı Kanunun bana verdiği salâhi
yeti kulandını, diyor. Acaba o günkü Belçik na
hiyesinde hangi adlî hâdiseler onu bu zarurete 
sürüklemiştir ki, böyle bir esbabı mucibeyle alel
acele bu nakil yapılmıştır! İki gün sonra seçim 
var, belki, o hâkim oraya lâzımdır, ona çok lüzum 
olacaktır. Nereden aklettin sen? Ye böyle bir 
aklı düşünen şimdiye kadar bir umum müdür 
olmuş mudur? Veya bu cesareti gösteren, kendili
ğinden bu şekilde re'sen hareket edecek bir umum 
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müdürü, içinizde bakanlık yapan, umum müdür
lük yapan arkadaşlar görmüşler, veyahut kendi
lerinde idrak etmişler midir? 

Arkadaşlar, ben daha açık konuşuyorum, öl
memiş olsaydı Senatör arkadaşım Naci Toros'u, 
rahmetli arkadaşı, burada bu kürsüye davet ede
cektim. Bu arkadaş tevkif edildiği zaman, gitti
ler, Aziz Zeytinoğlu'nun küçük kardeşi Kemal 
Zeytinoğlu ile beraber gittiler. Dönüşlerinde be-
raet ettiren hâkimin acele nakli için, bütün Es
kişehir'in bildiği bir şekilde, Hasan Polatkan da 
dâhil olmak üzere, Niğde'de bulunan Adliye Ve
kilini orada bularak, Niğde'den emir verdirerek 
kendisine bu tâyini yaptırmış bulunuyorlar, im
zasının olmaması, acaba sizlerin vicdanında bu
nun beraeti ve mahkemeye sevk edilmemesi için 
bir sebep teşkil edecek midir? 

Arkadaşlar, inanın, bir komisyonun üyesi sı-
fatiyle, muhalif bulunduğum için konuşmuyo
rum, ilâhi adalete inanıyorum. Bugün Hüseyin 
Avni Göktürk'ü eğer küçük mahkemelere 
sevk etmezseniz ilâhi adelet huzurunda, 
büyük mahkemenin huzurunda behemehal cezası
nı çekecektir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir Milletve

kili) — Muhterem arkadaşlar, burada ne şu 
partiyi ve ne de bu partiyi veyahut da ne şu 
partiliyi ne de bu partiliyi müdafaa etmek için 
bu kürsü kullanılamaz ve ölmüşlerden de hiç 
bahsedilmez. Biz burada bir vekilin suçu var 
mı yok mu, onu tetkikle mükellefiz. Dosyada 
Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk hakkında 
hiçbir suç bulunmamıştır. Müsteşar ben yaptım 
diyor; bugün hayatta olanların ifadeleri var 
dosyada. Ben yaptım, bu salâhiyete istinaden 
naklettim diyor. Bir müsteşar bir hâkimi nak
lediyor. Bugün de yüzlerce kimse ııakledile-
biliyor. Ama biz burada vekilin suçunu ara
makla mükellefiz. Ölmüşlerin veyahutta müste
şarın suçunu aramak değil, Meclisin salâhiyeti 
bu değil. Meclis ancak vekillerin suçlarını ara
makla mükelleftir. Binaenaleyh, bugünkü dos
yada da Hüseyin Avni Göktürk'e ait hiç bir 
suç bulunmadığına göre, artık mugalâta yapa
rak ölmüşlerden, şunlardan, bunlardan bahset
mek doğru olmasa gerektir, arkadaşlar- Bunları 
arz etmek için huzurunuza geldim. Hürmetle
rimle. 
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ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir Mület-

veMlfr) — Arkadaşım çok ağır bir kelime söy
ledi. Onu geri almasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Komisyon adına Sayın Ramazan 
Demirsoy, bııyurunuz. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
RAMAZAN DEMİRSOY (Nevşehir Milletve
kili) — Aziz arkadaşlar, hiç konuşmama lü
zum yoktu. Fakat şunu komisyon adma ifa
de edeyim ki, arkadaşlarımın arz ettiği anlat
tığı hâdise ve hâkim Osman Hiçyılmaz'm verdi
ği dilekçe hakikaten yürekler acısıdır. Bunu 
burada ifade edelim. Ancak biz her şeyden ev
vel ilâhi adalete değil halihazırda memleketimiz
de cari olan adalete baş vurmak ve onun yoluna 
girmek mecburiyetindeyiz. Elimizdeki dosya
da bilhassa muhbirin, mağdurenin ifadesinde 
denmektedir ki, Hüseyin Avni Göktürk'ün 
Ankara'da bulunmadığı, Niğde'de bulunduğu 
bir sırada Hasan Polatkan ve Kemal Zeytin-
oğlu'nun telefonları ile yapılmıştır; yani yapan, 
hakikaten'böyle bir şey yapılmışsa, Hüseyin Av
ni Göktürk değil diğer iki vekilin yapmış bulun
ması lâzım. Fakat, biz hayatta olanların ayrı 
ayrı ifadelerini aldık. Onlardan başka bizim 
müracaat edeceğimiz kimse yoktur. Bunları o 
zamanın z»atişleri müdürüyle müsteşarıdır ki, 
bunlardan (başka kimse yoktur. Bunlar saraha
ten ifade etmektedirler ki, biz kendi salâhiyeti
mize göre lüzum gördük ve böyle yaptık. Bunun 
karşısında biz komisyon olarak Anayasa Mah
kemesine sevk etmiş olsaydık, Anayasa Mah
kemesi nasıl ve 'hangi delillere göre mahkûmi
yet kararı verebilirdi ? Bunu takdirlerinize arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Alicanoğlu, bu
yurun efendim. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop Milletve
kili) — Muhterem arkadaşlarım, komisyonun 
getirdiği bu mevzu, hakikaten hiç çekinmeden, 
gözümü kırpmadan söyliyeyim ki, Adalet Ba
kanlığının, o tarihte o kürsülerini işgal eden ve 
bil yolda tasarrufta bulunan kimselerin adalet 
müessesesinde bir yüz karasıdır. Cemiyet de, 
adaleti temelinden sarsan bu tasarruf hakika
ten çok gariptir. Anormal olduğu, keyfî oldu
ğu aşikârdır. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Alicanoğlu, bir 
hususu tavzih eder misiniz? Yüz karası dediği-

:3 15.1.1964 0 : 2 
niz o günkü Adalet Vekâletinde çalışan perso
nel midir, yoksa muayyen şahıslar mı kasdedi-
yorsunuz ? 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Devamla) — 
Yapanlar efendim, yapanlar hakkında söylüyo
rum. Adalet camiasını kasdetmiyorum. Gön
lümüz arzu ederdi ki komisyon sözcüsünden ev
vel başka bir arkadaş konuşmasın, evvelemir
de komisyon bu yolda delillerin tahlilini ve mü
nakaşasını yapsın ve bizi aydınlatsın. Ancak 
Şevket Asbuzoğlu arkadaşımızın izahatından 
anlıyoruz ki, hâdise 25 Ekim 1957 tarihinde vu-
kubulmuş ve akşamına da hâkim Osman Hiçyıl
maz'm tâyin ve nakil emri gelmiş. Görülüyor 
ki, aniden bir hâdise üzerine bir nakil emrinin 
çıkmasını hakikaten bir tesire bağlamak yerin
de olur. 

Binaenaleyh, bendeniz şu istirhamda bulu
nuyorum, komisyon sözcüsü arkadaşımız hâdi
seyi gelip kurada telhisan izah etsinler ve biz 
de reylerimizi gönül rahatlığıyla kullanalım. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz is-
tiyen? Yok. Raporu oyunuza sunuyorum. Ra
poru kabul edenler... Kabul etmiyenler... Rapor 
kabul edilmiştir, tasvibedilmiştir. 

3. — Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında soruşturma Komisyonu raporu (3/1) 
(S. Sayısı: 20) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Soruşturma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyeıı var 

mı 
Şevket Asbuzoğlu, buyurun. -
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir Milletve

kili) — Büyük Millet Meclisinin muhterem üye
leri ; eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında 
ALSAT firmasına ait bir milyon metre kadar pa
muklu mensucatın alınmasında yolsuzluk olduğu
na dair Büyük Millet Meclisine intikal eden dos
ya üzerinde sizin seçtiğiniz komisyon tetkiklerini, 
tahkiklerini yaptı ve huzurunuzda yalnız bende
nizin muhalefetiyle hakkında son tahkikatın açıl
masına lüzum olmadığına dair biraz önce rapo
ru okundu. Raporda zikredilen pek çok hususla
rın ben, fuzuli olarak Büyük Millet Meclisini iş
gal ettiğine kaaniim. Zira bu mal alınmalı mıdır, 

(1) 20 S. sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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alınmamalı mıdır; faydalı mı olmuştur, zarar mı 
getirmiştir?.. Bunların tetkikine lüzum yok. Yal
nız, alınmasına karar verilmeli miydi, verilme
meli miydi? Sadece bu noktanın tevsiki; bu da mü
esseseyi ilgilendiren diğer şahıslar üzerinde değil, 
yalnız eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sü
merbank Umum Müdürlüğü makamını işgal eden 
Mehmet Akın arasında geçen hâdiseyi tetkik et
mek kâfi gelir, sanırım. 

Hâdise nasıl intikal etmiş? 27 Mayıs İhtilâli
ni mûtaakıp Samet Ağaoğlu'nun evrakı arasında 
ele geçirilen imzasız Süreyya Ağaoğlu'na hitaben 
yazılmış bir mektupta deniliyor ki: «Ağabeyimi
zin ALSAT Firmasına ait 1 milyon metrelik pa
muklu mensucattan aldığı», bir tâbir kullanıyor 
orada, yanlış olmasın, «temin ettiği meşru kazanç 
ne miktar biliyor musun?» diyor. Evraka el ko
yan makamlar, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra, bu 
mektubu okuyunca, bu mektubun ifade etmek is
tediği mânanın ne olduğunu tetkik ediyor. 
ALSAT Firması ne işle iştigal ediyor, onu tetkik 
ediyor. Nihayet Sümerbank Umum Müdürlüğü 
nezdinde yaptığı tahkikatın neticesinde hakikaten 
böyle bir malın alındığı ve Sümerbanka aldırttığı 
sabit oluyor. 

Her zaman için gümrüklere gelmiş, vatandaş
lar elinde bulunan eşyalar hususi şahıslar tarafın
dan da satınalmabilir, Devlet lüzum gördüğü tak
dirde kendisi de satınalabilir. Buna hiçbir diye
ceğimiz yok. Aneak 1953 senesinde Heyeti Vekile 
karariyle, 910 sayılı bir kararla, Sümerbank 
Umum Müdürlüğüne bir salâhiyet tanınmış. O 
zamanki Sümerbank fabrikalarının yurdumuzun 
ihtiyacına cevap verecek pamuklu mensucatı is
tihsal edemediği göz Önünde tutularak hariçten de . 
ecnebi devletlerden de, veya buradan ipliğini gön
dermek suretiyle fason tâbir ettikleri hale getire
rek, yurda tekrar sokulması için 20 milyon lira
lık kadar bir fon tanınmış, Sümerbank Umum 
Müdürlüğü. emrine, 1953 senesinde ve bunun 7,5 
milyon lira kadarı Sümerbank Umum Müdürlü
ğünce kullanılmıştır. 

Fakat Orta - Anadolu'da, bilhassa Kayseri'de 
kurulan yeni fabrikalarımız muvacehesinde, bu 
fabrikaların mümessilleri Hükümete müracaat 
ediyorlar. «Biz pamuklu mensucat istihsal edi
yoruz. Bizim bu istihsalimiz yurdumuzun ihtiya
cına cevap verecek miktardadır. Halbuki sizin 
hem kendi fabrikalarınız çalışıyor, üstelik bir de 
karşımıza Devlet olarak, hariçten mal almak su-
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retiyle çıkıyorsunuz. Bu özel sektörü parçalamak
tır, binaenaleyh bu kararı durdurun.» diyorlar. 
Bunu tezekkür eden Hükümet evvelce aldığı, 1953 
yılında aldığı, bu kararı durdurarak bir daha ha
riçten ithal edilmemesini yani bu kabîl pamuklu 
mensucatın ithal edilmemesini Umum Müdürlüğe 
bildiriyor. Fakat o sırada tahkikat neticesiyle an
laşılıyor, bu ALSAT firmasının meselesi ortaya 
çıkınca, Cevat Asar adında birisi musallat olu
yor, Sümerbank Umum Müdürüne mütemadiyen 
gidip geliyor, «Bizim Gümrükte şu kadar, bir mil
yon metrelik kumaşımız vardır, Vekile söyledik 
alın.» diyor. Mehmet Akın kendilerinin ihtiyacı 
olmadığını alamıyaeaklarmı beyan ediyor. Samet 
Ağaoğlu kendisine telefonla emir veriyor, alın di
yor. Keza, demin arz ettiğim esbabı mucibe ile 
alamıyacağını beyan ediyor ve böyle bir paraları 
da olmadığını söylüyor. Fakat Sanayi Bakanı 
kendisi re'sen Ticaret Vekâletine bir yazı yazıyor. 
Böyle bir firmanın müracaat ettiğini, ellerinde 
gümrükte malları olduğunu, alıp almıyacaklarını, 
parasının nereden temin edileceğini soruyor. Ti
caret Vekâleti de, Sanayi Bakanlığına verdiği ce
vapta, evvelce size tahsis edilmiş olan 20 milyon 
lira vardır. Bunun 7,5 milyon lirası kullanıldı, 
12,5 milyon lirası ile alabilirsiniz diyor. Ama bu
nu Ticaret Bakanı söylüyor. Alınan kararlar He
yeti Vekile kararıdır. İki Bakan arasında cere
yan ediyor. Nihayet Ticaret Bakanınınki de bir 
mütalâa sadedinden daha ileri geçmiyor. Sanayi 
Bakanı Samet Ağaoğlu bu yazıya istinaden Sü
merbank Umum Müdürüne yazılı olarak emir ve
riyor. İşte raporda geniş bir şekilden bahsedildi
ği gibi, yok teminat alınmamış veyahut da vaktin
de teslim etmedikleri için şartı cezailer bizim ku-
surumuzdur, mütaahhidin kusuru değildir gibi, 
bunların üzerinde durmuyorum. Bir kere almaya 
karar verdikten sonra, zaten o şartnameyi hazır
layan memurların kabahati, kusurları yoktur. 
Eğer ondan dolayı adlî bir suç tevellüdetmisse, 
maddi bir zarar tevellüdetmisse, nihayet onlar 
usulü kanununa göre aidolduğu mahkemelere 
gider. Bizim meşgul olduğumuz saha, Yüee Mec
lisin meşgul olacağı, hakkında hüküm vereceği 
mevzular bunlar değil. Onun için fuzuli yere, mü
temadiyen ne kadarmış, bir milyon metreymiş, 
vaktinde teslim etmişler mi, piyasaya göre ucuz 
muymuş, pahalı mışmış, bunlar Yüce Meclisi il
gilendirmez. Hattâ arz ediyorum, komisyondaki 
arkadaşların fikirleriyle beraber değilim. Piya-
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saya nazaran pahalı mal da olabilir, icabederse 
Devlet çok pahalıya mallar da alabilir; ama iş, 
hukukî nizama uygun olduğu takdirde. Ben bu
nun ucuzluğuna, pahalılığına, itiraz etmiyorum, 
muteriz değilim. Şartı cezai alınmış, alınmamış, 
bu da Yüce Meclisinizi ilgilendirmez. Burada mev-
zuubahsolan Samet Ağaoğlu'nun bir Heyeti Veki
le kararı olmasına rağmen, böyle bir alım - satı
mın özel sektörün himayesi sadedinde durdurul
muş bulunmasına rağmen ve asıl işin mesulü Tür
kiye'nin ihtiyaçları yakınen gören Sümerbank 
Umum Müdürü Mehmet Akın'm sarih beyanları, i 
sarih olarak kendisine «Hayır alamayız.» demesi ! 
karşısında ve bugün sarih olarak bunu beyan et
miş olmasına rağmen hâlâ Samet Ağaoğlu'nun bu 
işte suçluluğu yoktıu demenin mânasını ben anlı-
yamadım. Onun için de muhalefet şerhimi koy
dum. Yoksa alman mallar memlekete büyük kâr
lar tevlidetmiş olabilir. Bu da değildir. Bida
yette karar verirken, mevcut 910 sayılı Heyeti Ve
kile Kararma aykırı hareket etmiş midir, etme
miş midir? Bu nokta üzerinde komisyon katî bir 
fikre sahip değildir. Bunun tebarüz ettirilmesi 
gerekirdi. Zaten hakkında takibat yapılmasını 
gerektiren husus Samet Ağaoğlu'nun, sadece bu 
emri verdiği içindir. Yoksa alınan malın memle
kete zarar veya fayda tevlidettiği yönünden de
ğildir. 

İşte arkadaşlar, bu muhalefet şerhimi ben 
mevzu kanunlara, Anayasaya burada yemin et
miş bir insan olarak kendisini suçlu bulduğum, 
Heyeti Vekile kararına hürmet etmediğini gördü
ğüm için koydum. Bundan dolayı bir menfaat 
temin etmiş veya etmemiştir, onun hesabını vic
daniyle kendisini başbaşa kalarak versin, katiyen I 
bir iddianın sahibi değilim. O mektupta bahse
dildiği gibi, meşru veya gayrimeşru kazancının ol
duğu iddiasında değilim. Ama, bir Devlet idare
sinde, Hükümette vazife almış bir Bakanın, sala
hiyetli Umum Müdürün, mesul Umum Müdürün 
hayır demesine rağmen kendisini defaatle telefon
la tazyik ve sonunda da yazılı emir vermek sure
tiyle böyle mesuliyet bilmez hareketlerinden dola
yı, iflâs etmek üzere olduğu da artık tamamen 
taayyün etmiş bir Güraç Şirketinin sadece kalkın
masını temin sadedinde alınmış olan bu karardan 
dolayı, biraz önce arz ettiğim gibi ettiğim yemine 
sadakat göstererek burada muhalefet şerhimi koy
muş bulunuyorum. Kendisini suçlu olarak tanı- I 
yorum. Ümidederim ki, aynı yemini hatırlıyan, I 
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| hiçbir zaman unutmıyan arkadaşlarım da, buna 
I dikkat ederler. 
I Hürmetlerimle. 
I BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız?. 

Yok. Komisyon söz istiyor; buyurun Sajnıı Ra-
I mazan Demirsoy. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI 
RAMAZAN DEMİRSOY (Nevşehir Milletve
kili) — Aziz arkadaşlarını, evvelemirde bir 
hususu açıklamak isterim. Burada almmış olaaı 
'karamı altında imzası bulunan 9 arkadaşımız
dır. Artvin Senatörü Fehmi Alpaslan arkada
şımız müsbet mütalâa ile imza etmişlerdir. Bu
rada zuhulen imzası eksiktir. Bunun zabıtla
ra geçmesini istirham ederim. 

Ayrıca Şevket Asbuzoğlu arkadaşımıza 
cevap vermek isterim. Şevket Asbuzoğlu ar
kadaşımız, komisyonu 'kati bir kanaate sahibol-
madan karar vermekle itham etmiştir. Komis
yon işi iceden iceye tetkik etmiş, en ufak de
taylara kadar inmiş, İstanbul ve Kayseri'ye 
gitmiş, oradaki şahitlerin ifadelerini almış, 
ve öylece bir kanaate vâsıl olmuştur. Eğer iyi
ce tetkik etmeden bir kanaate vâsıl olmuş bi
risi varsa o da komisyonunuz değil belki de 
Asbuzoğlu arkadaşımızdır. Arkadaşımız (bir 
üye olarak, konuyu iyice tetkik etmeden bu 
kanaate varmışlardır. 

Şimdi arkadaşlarım, hâdise, raporumuzda 
I da anlattığımız ve Asbuzoğlu arkadaşımızın 
j da anlattığı gibi aşağı yukarı aynıdır. Ben ha

diseleri baştan izahına girmiyeceğim. Yalnız şu 
kadarını söyliyeceğim ki; Sümenbank Umum 
Müdürlüğü salâhiyeti olan bir muameleyi yap
mıştır. Bunu yaparken de, yukarıdan emir al
dığını iddia etmiştir. Fakat bu emir hiçbir 
zaman o zamanki Umum Müdür Mehmet Akm'-
ın iddia ettiği gibi yazılı bir emir değildir, bir 
telefon konuşmasına atfedilmiştir. Bir yazılı 
emirden de bahsedilmekte ise de 'ben burada ya
zılı emir denen şeyi okuyacağım, muhterem-
arkadaşlarım. Bu emir eğer olsa idi, hakikaten 
böylo bir yazılı emir 'karşısında alınmış olsa 
idi, Sümerbank'ın daha evvelki yazısının menfi 
mütalâa ile gitmesi icabederdi, Böyle bir men
fi yazılı mütalâa karşısında da bekanın ha
yır yapacaksın diye yazılı emir vermesi lâzım-
gelirdi. Bizim anladığımız yazılı emrin böy
le bir yazılı emir olması lâzımgelir. Halbuki 
Sümerbank böyle yapmıyor, Umum Müdürlük 
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böyle yapmıyor. İdare heyeti kararında da za
ten böyle, biz almak istiyoruz, deniyor. Ancak 
paramız yok, hangi para ile alalım, şu 12,5 mil
yon liralık bir para var, oradan alabilir miyiz 
şeklinde bir istimzaçta «bulunuyor. Bakınız ar
kadaşlar okuyorum : «Mevcut koordinasyon 
kararı, doğrudan doğruya hariçten pamuklu 
mensucat ithaline cevaz vermekte olduğundau 
bu karara dayanılarak daş memleketlerden emp
rime edilmiş pamuklu mensucatın bankamızca 
mubayaası cihetine gidilemiyeceği düşünülmek
tedir.» dedikten 'sonra mektubun sonunda ay
nen «keyfiyet yüksek makamlarınca uygun 
görüldüğü takdirde, (bankamızı bu muameleyi 
yapmaya salahiyetli kılan yeni Ibir koordinas
yon kararı istihsâli hususunu takdirlerinize arz 
ederim. 

İdare heyeti kararında başka (bir şey yoktur. 
Aynı şekilde 1422- sayılı «Kararın 11 nei say
fasında, «bıı kere hariçte fason imalâtı yaptırıp 
memlekete ithal edel firmalarım İşletmeler Ve
kâletine ve bankamıza yaptıkları şifahi müra
caatları üzerine Vekâlete yazılan 4 . 9 . 1956 
tarih ve 24543 sayılı yazı ile «bu defa makam
larına ve bankamıza müracaat eden İstanbul'da 
Güraç Limited Şirketi elinde bir miktar pamuk
lu mensucat bulunduğunu ifade ederek bunun 
bankamızca mubayaa edilmesi talebinde bulun
muştur. Firma sahibi ile yapılan temasta elle
rinde bulunan bu pamukluların 4 - 5 milyon 
metre civarında olduğunu bunların memleketi
mizden fason için harice gönderilen ham bez
lerin mamul hale getirilerek yurda ithal edil
miş mallar balunduğu, emsali mamullerin piya
sada üç liranın üstünde satılmakta 'olduğu an
laşılmaktadır. 

Mevcut koordinasyon heyeti kararı doğru
dan doğruya hariçten pamuklu mensucat itha
line cevaz vermekte. «Yani Sümerbank'm te
reddüt ettiği nokta burada; alınmasında mah
zur mütalâa ettiğinden değildir, almak istiyo
ruz, elimizde 12,5 milyon lira para var, koordi
nasyon karanına göre bu para hariçten gelecek 
malların alınması içindir, bu 12,5 milyon lira 
ile yeni bir koordinasyon kararı çıkarsa, biz 
halen gümrüklerde bekliyen malları alabiliriz 
şeklindedir. Bunun üzerine İşletmeler Vekâ
leti ne yapmış? Kendisi de tereddüde düşmüş 
ve ihtisas makamı olan Ticaret Vekâletine sor
muş; oradan, «ayrıca bir koordinasyon kara-
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rina lüzum yoktur, bizim eskiden verdiğimiz 
ıK/91'0 sayılı koordinasyon .kararı bu işe kâfi
dir.» denmekte ve İşletmeler Vekâleti de bu 
yazıyı iliştirerek, alalbilirsiniz, alın da bize ma
lûmat verin demektedir. Şimdi burada alın den
mesi, miktarı, kime ne kadar para ile gibi bir 
sarahat göstermediği gibi, Sümerbank'm, men
fi mütalâası karşısında da verilmiş değildir. 
O halde Samet Ağaoğlu 'nun kendi yalnız ba
şına emir vermek suretiyle bu muameleyi yap
tırmış olduğu kanaatine Komisyonumuz varaıa-
mâktadır Eğer böyle olsa idi bugün Samet 
Ağaoğlu emretti Iben yaptım diyen o zamanki 
Umuını Müdür Mehmet Akın'm yazılı bir şekil
de bunun mahzurlarını bildirmesi ve hiç değilse 
o günkü idare heyetini tenvir etmesi lâzmıgelir-
di. Bu şekilde bir muamele yok. Yalnız hâdise 
olup bittikten sonra, vekilin telefonla emri ve 
şu yazıdaki emirlerine göre yaptım demekle işin 
içinden sıyrılmak istemiştir. 

Ayrıca, benden evvel konuşan Şevket As-
buzoğlu arkadaşımız demektedir ki, «efendim, 
şartnamenin tanzimi, zamanında teslim edile
mediği halde alıma devam edilmesi gibi mesele
lerden Komisyonun bahsetmesine lüzum yoktu. 
Bundan uzun uzun bahsetmiş, lüzumsuz tafsi
lâta girmiş.» Fakat, elimizde yapılmış bir ha
zırlık tahkikatı ile bir ehlivukuf raporu vardır. 
Eşref özdağ tarafından verilmiş bu rapor; Sa
met Ağaoğlu'nun suçluluğuna kuvvet vermek 
için onun suçluluğunu belirtmek için, uzun uza-
dııya haksız bir muamele olarak sayılmış ve bu
nu da dikkate alan Komisyonumuz İstanbul'da 
yaptığı tahkikatını bilhassa bu yönden derin
leştirmiş ve hailen Sümerbank Alım ve Satım 
Müessesesinde bugün ve o gün vazifeli kimseler
den bu hususu inceden inceye sormuştur. Ve 
oradan aldığı neticeleri elbette ki komisyon ra
poruna ihtisar ederek kaydetmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; bizim Komisyon olarak 
kanaatimiz şudur ki ; ortada bir muamele vardır, 
ortada bir muamele Sümerbank için kazandırı
cı olmuştur. 3 milyon lira civarında bir parayı 
Sümerbank kazanmıştır. Ancak denecektir k i ; 
Sümerbank bu malları madem alacak idiyse, 
memleket içindeki malları neden almamış da 
halen gümrüklerde beklemekte olan malları 
almak, onu tercih etmek yoluna gitmiştir? 
Komisyonumuz bu hususu da İstanbul ve Anka
ra'da incelemiştir. Burada varılan kanaat ve 

— 49 — 



T. B. M. Meclisi B :2 
şahitlerin ittifakla verdiği beyanat §u idi ki; 
o zaman Sümerbank çok sayıda mağaza açmıştı, 
bu mağazalara yetecek mallarımız kâfi derecede 
yoktu, olsaydı bile çeşitleri çok miktarda kı
rılmıştı, halikı, çeşitlerinin kırılmış olması do-
layısiyle, Sümerbank mağazalarına iltifat et
memekte idi. Bu sebeple Sümerbank mağazala
rında, bilhassa memleket içinde bulunmıyan 
çeşitlerin bulundurulması Sümerbank için lâzım 
bir muamele idi, lâzım bir husus olmuştur de
mektedirler ki, bu da halihazırda Sümerbank 
alım-satım müessesesi 'müdürünün de ifade etti
ği gibi kartelâlarm tetkikinden anlaşılarak ya
pılmıştır. Ve bu sebeple komisyonumuz hâdi
sede, yani muamelede bir suç unsuru görmediği 
gibi, Samet Ağaoğlu'nu Anayasa Mahkemesine 
sevk etmek için de yeter delil bulamamıştır. 

Ayrıca sorulacak sualler olursa, cevap ver
meye amadeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz isti-
yen var mı? Yok. Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler,. Rapor kabul 
edilmiştir. 

4. — Ticaret eski Bakam Mehmet Baydur'-
un, Yüce Divana sevk evrakında görülen nok
sanlar dolayısiyle dosyanın iade olunduğuna 
dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tezke
resi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruş
turma Komisyonu raporu (3/33) (S. Sayısı : 
21) (i) 

BAŞKAN — Bu arada bu raporun çok uzun 
olduğu ve sadece netice kısmının okunmasını 
istiyen bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hakkın

da tanzim olunan S. 21 sayılı rapor bir hayli 
uzundur ve çok önce sayın üyelere dağıtılarak 
ıttılalara arz edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple yalnızca 10 ncu sayfanın ortasın
dan itibaren devam eden ve (netice olarak) 
ibaresiyle başlıyan «netice» kısmının ve 12 nci 
sayfadaki muhalefet şerhinin okunmasiyle iktifa 
olunması hususunun oya sunulmasını arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Cahit Yılmaz 

(1) 21 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonun-
dadâr, 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Şimdi kabul edilmiş olan bu önerge gereğince 

raporun 10 ncu sayfasındaki netice kısmından 
itibaren raporu okutuyorum. 

(Soruşturma Komisyonu raporunun netice 
kısmı okundu.) 

(Muhalefet şerhi okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Soruş

turma Komisyonu tarafından bu raporun Riya
sete tevdi edilip basılması için matbaaya veril
diği sırada eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur 
tarafından Millet Meclisi Riyasetine bir istida 
ile müracaat edilmiş ve müdafaası bu istidaya 
dercedilm iştir. 

Riyaset, komisyon başkanlığına bu müdafa
ayı nazarı itibara alıp almaması hususunda bir 
karar vermek için yollamış, komisyon başkan
lığı bir tezkere ile, rapor bizim elimizden çık
mıştır, Riyasete intikal etmiştir, yapılacak bir 
iş yoktur, diye cevap vermiştir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (O. Senatosu Ankara 
Üyesi) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
durumu ifade edeyim, size söz vereceğim. 

Bunun üzerine Riyaset Divanı, Mehmet Bay-
durun Riyasete gönderdiği müdafaanın rapor
dan sonra Umumi Heyette okunmasına karar 
vermiştir. Bu sebeple biz, rapor okunduktan 
sonra Mehmet Baydur'un, müdafaasını da oku
tacağız. Şimdi müdafaayı okutuyorum. 

T. B. M. M. 
Soruşturma Komisyonu 4 . 1 . 1964 

Başkanlığı 
Sayı : 38 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 . 1 . 1964 gün ve 7721/43383 sayılı yazı

nız cevabıdır. 
Mehmet Baydur'un ekli yazısı, mevzuun, 

Umumi Heyette müzakeresi sırasında nazara 
alınmak kaydiyle gönderilmiştir. 

Komisyonumuz tetkikatmı ikmal ederek tan
zim ettiği mazbatayı mukaddema makamınıza 
tezkeresine rapten tevdi etmişti. 

Bu duru muvacehesinde, Riyasetin Komisyo
numuzca yeniden bir karar ittihazına mütedair 
ve adı geçenin talebini aşan hüviyetteki isteği 
usule uygun bulunmadığından her hangi bir 
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muamele ifasının mümkün bulunmadığını, dilek
çenin mazbata ve ekleriyle birlikte Umumi He
yete sevkı icabettiğini arz ederim. 

Soruşturma Komisyonu 
Başkanı 

İstanbul Milletvekili 
Saadet Evren 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 ve 
10 Ekim tarihli toplantılarında, hakkımda açı
lan dâva ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcılığı tezkeresi üzerine, Anayasanın 90 neı 
maddesi gereğince, yeniden bir soruşturma 
komisyonu teşkiline karar ittihaz buyurulduğu 
malûmlarıdır. 

Almış olduğum haberlere göre, 'Soruştur
ma Komisyonu mesaisini tamamlamış ve hâdi
sede ihmalim bulunduğuna ekseriyetle karar 
vermiştir. 

Komisyon mazbatasının Yüksek Mecliste 
müzakeresi sırasında nazarı itibara alınmak 
üzere, aşağıda arz ettiğim hususları Umumi 
Heyetin ıttılaına sunulmasını bilhassa istir
ham etmekteyim. Şöyloki: 

ı. 10 Ekim 1963 tarihli ve 78 sayılı T. B. 
M. M. kararına göre, Soruşturma Komisyonu 
Anayasanın 90 neı maddesi mucibince kurul
muş bir komisyondur. Bu bakımdan, komis
yon yine Anayasa mucibince tahkikat yapmak
la ve bu tahkikat neticesine göre olayı de
ğerlendirerek 'bir sonuca varmakla mükellef 
bulunmaktadır. Anayasanın 90 neı maddesi 
mucibince kurulan komisyonların 'soruşturma
yı yürütme şekilleri kanun ve içtüzükle tâ
yin edilmiştir. Tahkikatın kanunen tesbit 
edilmiş olan usuller dışında yürütülmesi ba-
hismevzuu edilemiyeceği gibi, ıbu usuller dı
şında yapılacak her işlem Anayasanın emret
tiği soruşturma kavramının ruh ve maksadına 
aykırı düşer. 

Hal böyle iken, Sorutturma Komisyonu 
usulü veçhile tahkikat yapmaksızın bana bir 
suç isnadetmek imkânını nasıl bulabildiğini 
izah güçtür. Çünkü bir soruşturmanın yürü
tülmesi için hiç değilse isnada mâruz kimse
nin ifadesine müracaat etmek asgari bir lü
zum ve icaptır. Bu asgari lâzime yanında, olay-
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la ilgili diğer şahısların da bilgilerine müra
caat olunmak iktiza ederdi. Hukukî bakım
dan, mevzuun bu en önemli esasına komisyon
ca riayet edilmediği gibi, bu hususta, Yüksek 
başkanlıkların delaletiyle Komisyon Başkan
lığına avukatım Prof. F. E re m tarafından 
sunulan dilekçe ile hakkımda yeniden tahki
kat açılması yolundaki ikaz dahi semeresiz 
kalmıştır. 

2. T. B. M. M. nin 6 Mart 1963 -tarihli ka
rarı üzerine, vâki isnatları tahkik için evvel
ce bir komisyon kurulmuş ve olayda «cezai 
ve malî mesuliyetimin bulunmadığı» hakkın
da ittifakla karar ittihaz edilmişti. Suçsuzlu
ğumu mübeyyin mezkûr karar, benim mütaad-
dit ifadelerimle dinlenen çeşitli şahitlerin be
yanlarına müsteniden, üç ay süren inceden in
ceye yapılmış 'bir soruşturma neticesinde 
alınmıştı. 

Şimdi, ikinci defa, Yüksek Meclisçe olayın 
soruşturmasına memur edilen Komisyonun, 
evvelki komisyonun aksine bir «suçluluk» ka
rarı verebilmesi için, asgari birinci komisyon 
kadar, mevzuu her veçhesi ile inceliyerek ay
dınlığa çıkarması ieabederdi. Bu yapılmıyarak 
verilen suçluluk kararının mesnedini izah et
mek güçtür. Dosya üzerinde bir tetkikle iktifa 
suretiyle hükme varabilmek, hiçbir zaman 
mümkün olamaz. Eski komisyon raporunun 
tahlili ile bir hükme varmak ise, lehime sonuş-
lanmış bir tahkikatın aleyhime değerlendiril
mesi neticesini tevlideder ki, bu da aynı yet
kileri haiz iki ayrı komisyonun mütenakız 
kararlarının Büyük Meclisini aydınlığa kavuş-
turmıyan ve hukukan gayrikabili izah bir du
rum ihdas etmiş olur. 

3. Ortada; Yüksek Meclisçe aynı kanuni 
yetkileri haiz iki ayrı komisyon tarafından 
verilmiş iki mütenakız karar mevcuttur. Bun
lardan birincisi, usulüne uygun bir tahkikat 
neticesinde alınmıştır. İkincisi ise, tamamen 
dosyalar üzerinde yapıldığına göre, bir «so
ruşturma» değil, bir «tetkik» vasfını haiz ola
bilir. Halbuki, bu gibi hallerde Anayasa, (bir 
tetkiki değil, münhasıran, «Meclis tahkikatı» 
icrasını âmir bulımmaktalır. Bu yapılmadığı 
takdirde, varılmış olan neticenin hukukî de
ğeri olmamak iktiza eder. 
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Yukarıda arz ettiğim ve müdafaa hakkı- I 

ma taallûk eden bu çok önemli hususların 
Yüksek Meclisin ıttılaına .sunulmasını arz ve 
bilvesile derin saygılarımı teyideylerim. (BONN) 

21 Aralık 1963 
Mehmet Baydur 

16 ki'ş. pul ve imza 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili) — 
Bu mevzu hakkında 'komisyon adına tarzı ce
reyanını izah etmek için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun.. Efendim, söz iste
diniz, isminizi tesbit ettik, Sayın Gerger ve 
Sayın Ağırnash. Ama komisyonun takdim 
hakkı vardır. Takdimen komisyon söz istiye-
biliı\ 

VASFİ GERGER (O. Senatosu Urla Üyesi) 
—• Demin söz istedim, bu müdafaanın okun
maması için konuşacaktım. 

BAŞKAN — Hayır, böyle bir tasrıhat yap
madınız. Yani usul hakkında söz istiyorum 
deseydiniz verirdim. I 

VASFİ GERGER (C. Senatosu Urfa Üyesi) 
—• öyle bir müracaatın vukuunu görmedi
niz. Bunun üzerinde söz istedim, vermediniz. 

BAŞKAN — Sadece siz parmağınızı kal
dırmak suretiyle söz istediniz. I 

VASFİ GERGER (C. Senatosu Urfa Üyesi) 
—• Sıraya vurdum. I 

BAŞKAN — Oraya vurmak suretiyle. 
VASFİ GERGER (C. Senatosu Ur.fa Üyesi) 

—• Ayağa kalkarak da... 

IBAŞKAN — Efendim, dinleyiniz. Sizi ben 
dinledim. Elinizi sıraya vurmak suretiyle söz 
istediniz; fakat her hangi bir açıklamada bulun
madığınız için .bir mevzu hakkında söz istiyor
sunuz telâkki ettik ve Sayın Niyazi Ağınnash'-
dan sonra isminizi kaydettik. Şayet siz ayağa 
kalkıp, ben Riyasetin aldığı ibıı kararım yerinde 
olmadığı kanaatindeyim, usule mütaallik söz is
tiyorum, deseydiniz, size söz verirdim. Tavzih 
etmediğiniz için sizi de diğer söz a'lanlartla sıraya 
soktuk. 

VASFİ GERGER (C. (Senatosu Urfa Üye
si) — Buyurduğunmz şekil gündem dışı olduğu 
zaman... 
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. BAŞKAN — Efendim, lütfen oturan. 

Şimdi sizin konuşmanız Riyasetin aldığı ka
rar ve .bunun okutulmasiyle ilgili .'midir? 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili) — 
Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Değil. 
SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili) — 
Sırf bu usulü muamelenin cereyanı (hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, Ko
misyon adına evvelâ söz aldığım için özür dile
rim. Bu söz alışım yalnız Heyeti Aliyenizi ten
vir etmek maksadına matuftur. Mehmet Baydur 
bir müdafaa göndermiş. Bu müdafaaname Baş
kanın da duyurduğu gibi Komisyon muamelesi
ni ve mesaisini 'bitirdikten sonra Meclise intikal 
etmiş. Sanık Mehmet Baydur bu müdafaasında 
Komisyonun kendisini 230 nen maddeye göre, 
Anayasa Mahkemesine sevk etmiş olduğunu, fa
kat kendisinin müdafaasının alınmadığını, bu
nun usulsüz olduğunu bu sebeple müdafaasının 
hiç olmazsa Mecliste okunmasını istemiştir. 

Şimdi muhterem üyelerin zihinlerinde bir is
tifam yaratabilecek olan bu usulî .meseleyi, Ko
misyonun nasıl anladığını, mesaisini ne şekilde 
sonuçlandırdığını Umumi Heyete peşinen ifade 
etmekte büyük fayda vardır. 

Arkadaşlar biz, biliyorsunuz ki, burada ve
rilen bir karar gereğince .seçilmiş dan bir Ko
misyonuz. Vakıa Anayasanın 90 ncı maddesine 
göre beş milletvekili, beş senatör; her partiden 
birer kişi olmak üzere, bu Komisyonu teşkil et
tik. Fakat Yüce Heyetiniz bizi seçerken bura
da uzun .uzun münakaşalar oldu. Arkadaşlar bu 
kürsüden fikirlerini beyan ettiler. Bu Komisyo
nun ikurulamıyacağını savunanlar bile vardı. 
Hattâ Mehmet Baydur'un suçlu olup olmadığı
nı, kanunun yeniden burada enine boyuna de
şilmesi icabettiğinıi ileri sürenler bile vardı. Ben
deniz de o zaman bir üye sıfatiyle söz aldım ve 
şunları söyledim;: Arkadaşlar, Yüce Heyetiniz 
bir karar vermiş bulunmaktadır. Bu Mehmet 
Baydur hakkında Anayasanın 90 ncı maddesine 
göre kurulmuş olan ilk komisyonun suçsuzluk 
kararını Yüce Heyetiniz ortadan kaldırıp Meh-
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met Baydur'u Anayasa Mahkemesine sevk et
miştir. Son tahkikatııı açıilması kararı mahiye
tinde bulunan ıbıı karardan artık Meclisinizin 
ıgeri dönmesine imkânı maddi ve hukukî yoktur, 
demiştim. Bu müzakereler nzun uzun yapıldı ve 
neticede tezim kabul edildi. Zaten hakikate de, 
hukukî nasyonada , uygun bir tez idi. 

Biz o zaman iddialarımızı şöyle bir hükme 
bağlamıştık. Demiştik ki, bir Komisyon kurul
sun; hu Komisyon tahkikat komisyonu ismi al
tında kurulsun, .ama tahkikat komisyonu mahi
yetinde olmasın. Anayasa Mahkemesinden ekse
riyetle 'gönderilmiş, 'eksikliğe •aidolan kararı ye
rine getirsin, bu eksiklikleri ikmal etsin. Onlar 
nelerdi . Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfa-
tiyle yapmış olduğu duruşma sonunda şöyle bir 
karar vermişti, hana gönderdiğiniz Mehmet Bay
dur'un evrakı (geldi. Suçlu mütalâa ediyorsunuz, 
ama hangi maddeye göre suçlu olduğunu yaz
mamışsınız, suçun vasıflarını tâyin ve tesbit et
memişsiniz bu eksikleri ikmal ediniz, diyordu. 

İşte 'biz de, kurulacak bu Komisyonun eksik
leri ikmâl eden bir komisyon olması lâzım gel
diğini, bu sebeple evrak üzerinde muamele yap
ması icabettiğini söyledik ve Yüce Heyetiniz de 
bizi o maksatla seçti. Şimdi arkadaşlar, 'biz yan
lışlık yapmamak için ilk toplantımızda ittifakla 
şöyle bir karar aldık: Dedik ki, aşağıda komis
yon raporu müzakere -edilirken bu meseleler tek
rar ortaya çıkabilir, komisyon şöyle yaptı, 
foöylle 'usulsüz muameleler etti, yok Meh
met Baydur sanık sıfatiyle dinlenmedi 'gibi bir
takım hususları görüşülebilir. Onun için evvelâ 
bu usulî meseleyi halledelim dedik ve hepimiz 
ittifakla biraz evvel arz etmiş olduğum husus
ları kabul ile kurulan bu komisyonun, suçun 
vasfını tesbit, kanun maddesini tâyin edecek 
âdeta bir süijeneris, nev'i şahsına münhasır bir 
komisyon olduğunu, evrak üzerinde inceleme 
yapması icap ettiğini; çünkü birinci komisyo
nun, sanık Mehmet Baydur'un müdafaasını da 
almış olduğunu, şahitleri dinlemiş olduğunu ade
ta hazırlık evrakı ve ilk tahkikat evrakı mahiye
tinde olan dosyayı ikmal ettiğini bizim yapaca
ğımız işin bu dosyayı inceleyip, münakaşasını 
yapıp, suçun vasıflarını teabit etmek ve kanun 
maddesini tayin etmek olduğu hususunu ittifak
la tesbit etmiş olduk. Yalnız o zaman arkadaşla
rımız bâzı meseleleri ortaya attılar ve dediterki, 
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meselâ eğer biz komisyon olarak bir noktada te
reddüde düşersek tekrar inceleme yapmıyaeak 
mıyız? Yapacağız diye karar verdik. îcabederse 
Mehmet Baydur'un ifadesini alacağız. îeabeder-
se şahitlerin de ifadelerini tekrar alacağız diye 
karar vermiştik. Arkadaşlar komisyon mesaisine 
devam ederken sanık Mehmet Baydur'un müda
fii tarafından komisyona bir ımüdafaaname gön
derilmiştir. Daha Komisyon mesaisini bitirme
diği için o müdafaanameyi Komisyonda bfcuduk 
ve nazarı itibara aldık, müdafaanamesinde ileri 
sürmüş olduğu hususların da tetkiki icabetme-
diğini ittifakla kararlaştırdık. Mesaimizi bitir
dik, raporumuzu tânzim ettilk. Şimdi Sanık Meh
met Baydur'un Bonn'dan göndermiş olduğu mü-
dafaaname Komisyon mesaisini bitirmeden gel
miş olsaydı komisyonda okunurdu. Mesai 'bittik
ten sonra gelmiş olduğu için bu mücbir sebeple 
okuna mamıştır. Bu sebeple Komisyonun yaptığı 
muamelede bir usulsüzlük olmadığı gibi, tama
men Yüce Heyetinizin arzu ve iradesine ııygun 
bir şekilde çalışmıştır. Evvelâ bu usulî meseleyi 
açıklamakta fayda mülâhaza ettim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, ri
yaset olarak bir hususu bilmek istiyoruz. Biraz 
evvel ifade ettiniz ki, Komisyonumuz sadece su
çun vasfını tesbit için kendisini vazifeli gör
müştür. Yeniden tahkika kendimizi salahiyetli 
görmedik. Bir an için bu raporunuzun Heyeti 
Umumiycce reddi hâlinde bu red kararımın hu
kukî neticesi ne olacaktır? Yani bu maddeyi bu 
komisyon iyi tavsif etmedi, bir 'başka komisyon 
kuralım, daha uygun bir madde tavsif etsin de
mek mi olacaktır, yoksa tamam iyi e Mehmet Bay
dur hakkında tahkikata mahal yok, mânası mı 
çıkacaktı? Bu hususu da komisyon olarak ifade 
erliniz. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL BAOCTOÖLU (Devamla) — Arz ede
yim. Muhterem Başkan cidden hassas bir nok
taya dokunarak tamamiyle meselenin açıklanma
sını istediler. Ben biraz evvelki konuşmamda da 
arz ettiğim gibi, Komisyon, suçun vasfını tâyin 
ve tesbit edecek bir Komisyondur. Ama bu Ko
misyon, Anayasanın 90 ncı maddesine göre ku
rulan bir tahkikat komisyonudur. Bu komisyon 
lüzum ve zaruret ıgörürse, ittifakla tesbit etmiş 
olduğumuz gibi, delilleri eksik mütalâa eder, ve-
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yahut deliller arasında (bir ımübayenet müşahe
de ederse şahitleri tekrar dinilemiye, sanık Meh
met Baydur'u tekrar'sorguya çefcmiye, ifadesini 
almıya yetkilidir. Kendimizi bu şekilde mütalâa 
ettik de^iim. Ama 'öksülklik mütalâa eden Meh
met Baydur'un göndermiş olduğu, yani Komis
yonun -mesaisinin' -eksik olduğu, hukukî nasyo-
na uymadığı şeklindeki itirazları peşinen kar
şılamak için o zaman o kararı alınış bulunmak
tayız. Yani, yalnız evrak üzerinden suçun vas
fını tesbit edebilirdik, ama arzu edersek tahki
katı tamik dahi .edebilirdik. Arz etmiştim. Bu se
beple Komisyonun kararı Anayasanın 90 ncı 
maddesine göre kurulmuş bir,tahfcifcat komisyo
nu kararı mahiyetindedir. 

COŞKUN KIRCA ('İstanbul Milletvekilli) 
- - Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kemal Bağcı
oğlu arkadaşımızın, kurulan komisyonun mahi
yeti hakkındaki izahatı üzerinde fikirlerimi 
arz etmeden önce temel bir usul meselesine hu
zurunuzda temas etmek isterim. 

Komisyon Sözcüsü Kemal Bağcıoğlu arka
daşımız komisyonun 'bu raporuna muhalefet 
etmiştir, muhalefet şerhi eklidir. Benim bilebil
diğim kadar komisyon sözcülüğüne, seçilen 
zat, eğer komisyonda nihai olarak kabul edi
len rapora muhalif kalmış ise ve komisyon ra
porunu böylece imzalamış ise o komisyonun 
da bu raporu müdafaa etmek üzere özel bir 
sözcü seçmesi icabeder. Binaenaleyh arkadaş
larım komisyon rapuruna muhalefet etmiş olan 
bir • arkadaşımızın ve hale bu komisyon raporu 
suçun tavsifi ile ilgili olmak bakımından 
ehemmiyet taşıyorsa ve eğer arkadaşımızın 
muhalefeti sucun tavsifi noktasına istinadedi-
yorsa burada, muhalefet ettiği bir komisyon 
raporunu müdafaa edemez. Riyasetin, komis
yonların vazifelerini yaparken, komisyonları 
murakabe yapmak vazifesini görmeye davet edi
yorum. Lütfen rapor komisyona iade edilsin, 
komisyon bu rapora muhalefet şerhi vermemiş 
bir üyesini sözcü tâyin ederek huzurunuza 
gelsin. Bu hususta bir de takrir veriyorum. 

Sayın Kemal Bağcıoğlu arkadaşımızın, bu 
komisyonun hukuki mahiyeti hakkında verdiği 
izahata gelince... 
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BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, evvelâ bu 

usulî konu halledildikten sonra size söz ve
rebilirim. 

Muhterem arkadaşlar, Riyasetin bu nıevzu-
daki kanaati şudur: Biz yalnız bu konularda, 
değil, değişik sözcülerin seçilme şekline, bunların 
salâhiyetlerine şimdiye kadar asla müdahale etme
dik ve kendimizi bunda haklı görmüyoruz. 
Bu tamamen komisyonun salâhiyeti ile ilgi
lidir. Hattâ komisyon sözcüsü olarak seçilen 
arkadaşımız bazan burada bulunduğu sırada 
dahi kendisine, bir önergeye 'iltihak ediyor 
musunuz diye sual sorarken, bu iltihakta bü
tün komisyon üyelerinin fikirlerini alıp al
madığı hususuna da her hangi bir şekilde ka
rışmıyoruz. Zira komisyon üyelerinin kendile
rinden gelen bir itiraz vâki olmadıkça seç
tikleri sözcünün her verilmiş olan önergeye ilti
haka veya redde. Heyeti umumiyede her türlü 
beyana salahiyetli olduğunu kabul ediyoruz. 
Şimdiye kadar ki, tatbikatımız bu merkezde
dir ve komisyon kendisinin tâyin ettiği, seç
tiği sözcüyü her zaman burada bulundurabi
lir, isterse kendisi itiraz eder ve değiştirir. 

KKVTAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletve
kili) — IBu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletve

kili) — Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşla
rım, kıymetli arkadaşım Coşkun Kırca mesele
nin esasına geçmeden -evvel bu meseleyi kür-
siye getirdiler. Ben de bu meselenin kürsiye 
gelmesini arzu 'ediyordum. Çünkü nasıl 
olsa bir arkadaşım «sen muhalif kaldın, nasıl 
komisyon sözcüsü olursun?» diyecekti. 

Şimdi arkadaşlar, bunun izahı da çok fay
dalı olacaktır. Ben, komisyon raporu dikkat
lice tetkik edilirse, yalnızca kanun maddesi olan 
240 ve 230 ncu maddeler arasında kendi şahsi 
kanaatime göre bir tercih yapmışım ve bunu 
da niçin yaptığımı muhalefet şerhinde izah et
mişim. Ve demişim ki; «sanık Mehmet Bay-
dur'a izafe edilen suç vasfına göre, Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine istinaden, 
Yüce Divana gitmelidir; çünkü Mehmet Bay-
dur ihmali hareketlerde bulunmayıp icrai faa
liyetlerde! bulunmuştur» falan demiştim ve 
fikriyatımı ispat etmek için de Yüksek 'Tem
yiz Mahkemesinin muhtelif ceza dairelerinden 
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aldığım bâzı entresan kararları da 'buraya yaz
mışım. 

Arkadaşlar, komisyon raporunun son cüm
lesinde, bağlandığı şekilde, sanık Mehmet Bay-
dur'un, yukarıdan beri izah edilen sebepler 
muvacehesinde, netice olarak 7 maddede topla
dığımız sebepler tahtında suçlu bulundu
ğunu, m&lî ve cezai mesuliyeti bulunduğunu ve 
Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince Ana
yasa Mahkemesine Yüce Divan sıfatiyle gön
derilmesine ittifakla karar vermiş bulun
maktadır. Komisyonun bu ittifak kararını, ko
misyonun tanzim etmiş olduğu ve Yüce He
yet üyelerine dağıtılmış bulunan şu raporu, 
bu bakımdan benim burada komisyon adına 
savunmakta yetkili olduğum aşikârdır. Kaldı 
ki, Yüksek Heyetiniz çok hâdiselere şahidol-
muştur. Daha dün komisyon sözcüsü bura-
dan^cledi ki, «benim kanaatim bu değil, ama 
«ben komisyonun sözeüsüyüm, komisyonun kara
rını burada size arz ediyorum» dedi. Eğer bu
rada 230 ve 240 ncı madde mi olacak diye bir 
münakaşa çıkarsa ben komisyon sözcüsü ola
rak sarih beyanımı daha evvel komisyon ra
porunda tesbit ettirmiş olduğum için, çıka
cağım gayet tabiî, «kanaatim 240 dır, ama 
komisyon ekseriyetle 230 ncu maddeye göre 
sevk kararı almıştır» diyeceğim. Bu sebeple 
daha evvel seçilmiş bulunduğtım komisyon 
sözcülüğünden yalnızca bir noktaya mu'halif 
kalmış olmam dolayısiyle komisyonun yeni bir 
gözcü tâyin etmesine lüzum ve zaruret yok
tur. Kaldı ki, arz 'etmiş olduğum gibi, çok 
defa tekerrür etmiş bu nevi hâdiselerde, bir 
çok komisyon sözcüleri muhalif kaldıktan 
noktalara işaretle komisyonun fikriyatını bu
rada savunmuşlardır. 

Bir noktayı daha aydınlatmak isterim. Bu 
mesele de komisyonda görüşülmüştür. Netice
de komisyon, sözcüsünün değiştirilmesine lüzum 
ve zaruret olmadığını kabul etmiştir. Çünkü iş 
aceleye gelmiş idi. Hürmetlerimle. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Usul. hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, siz hangi usul 
hakkında konuşacaksınız? Yani Kemal Bağcı-
oğlu'nun sözcü olamıyacağı •hakkında mı? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Evet efendim. 
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BAŞKAN — Biraz evvelki konuşmanız da 

onun hakkında idi. 
Şimdi 89 ncu maddeye göre, usul ihtilâfların

da lehte ve aleyhte konuşmak üzere ikişer kişiye 
söz verilir. Şimdi, Riyasetin tatbik ettiği usul 
aleyhinde başka söz istiyen bulunmazsa size söz 
vereceğim. 

REFET AKSOY (Ordu Milletvekili) — Ri
yasetten bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu Milletvekili) — 

Efendim, komisyon sözcüsü konuşmasını bu ra
porun müstenidi olan Mehmet Baydur tarafın
dan Riyasete gönderilmiş olan dilekçe üzerinde 
tavzihi, bir görüşle mi yaptı, yoksa esasa müs
tenit bir görüşle mi yaptı? Bunu Riyaset nasıl 
telâkki etti? 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili) — 
Usul bakımından yaptım. Esasa girmedim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, bu sualin komis
yona tevcih edilmesi lâzım. 

REFET AKSOY (Ordu Milletvekili) — Ri-
yeset nasıl telâkki buyuruyor? Tavzih bakımın
dan mı telâkki buyurdunuz, yoksa usul bakı
mından mı telâkki buyurdunuz? 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
Sayın Coşkun Kırca tarafından bir önerge ve
rilmiştir. Bu önergede; esasa muhalif kalıp 
ekseriyete iştirak etmemiş olan bir üyenin sözcü 
olamaması lâzımgeldiği yolunda bir usulün 
tatbiki istenmektedir. Bu önergenin lehinde 
Sayın Coşkun Kırca konuşmuştur. Bu önergenin 
lehinde söz istiyen başka arkadaşımız var mı? 
Yok... Siz tekrar söz istediniz. Buyurun Sayın 
Kırca. Evvelâ şu önergenizi bir okutayım. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon sözcüsünün rapora muhalif kalması 

halinde sözcü seçmesi gerektiğine göre, rapora 
bir özel sözcü seçilmek üzere komisyona iadesini 
arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım, bir komisyon müza
kereleri sırasında o komisyon sözcülüğüne se
çilmiş olan arkadaş komisyonda kabul edilen 
bir fikre muhalif kalmış olabilir. Muhalefet 
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şedhi vermek begka şeydir, muhalefetinden vaz
geçmek başka şeydir. Eğer bir komisyon sözcü
sü. meseleyi ehemmiyetli bulmaz, bunu komis
yon mazbatasının imza kısmında «Ben falanca 
hususa muhalifim» demezse o muhalefetinden 
vazgeçmiş ve komisyon ekseriyetinin aldığı ka
rarı burada komisyon görüşü olarak aksettirerek 
müdafaa mükellefiyetini yüklenmiş demektir. 
Eğer ibir kimse böyle yapmamış. da, ehemmiyetli 
görüp, muhalefet şerhi veriyorum demişse, 
benim aıılıyabildiğim kadar, bunun istilzam 
ettiği husus komisyonun bu görüşünü müdafaa 
mükellefiyetini ben yüklenmiyorum, yüklene-
mem demektir. Böyle olunca da benim bildiğim 
kadar, bir sözcünün kendi takdirine kalmışsa 
bu iş, «Komisyon raporuna muhalifim» dediği 
sürece onun sözcülüğünü yapmaması iktiza eder, 
ve komisyonun da bu meselede, teamüldür, 
muhalif kalmış olan bir sözcü vasıtasiyle görüş
lerini müdafaa ettirmesi zannımca pek kolay 
kolay raslanır emsal ile takviye edilecek gö
rüşlerden değildir. Muhterem arkadaşlar; bu
rada Yüce Meclis tarafından alınmış olan kararı 
tekrar münakaşa konusu yapacak değilim. Alın
mış olan karar şu idi: Kemal Bağcıoğlu arka
daşımız mükemmel surette izah ettiler; Meclis 
Yüce Divana sevk karan vermiştir. Bu karar
dan dönmek bahis mevzuu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, sadece usul hak
kında konuşun. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Usule mü
teallik görüşümün mesnedini açıklıyorum. Bura
da yapılacak şey, unutulmuş olan sevk mad
desinin tashihinden ibarettir. Burada, asıl gö
rüşülecek nokta 230 mu, 240 mıdır meselesidir. 
Asıl mesele budur. Meselenin aslı üzerinde ko
misyon ekseriyetinin kararma muhalif olan bir 
sözcünün komisyonun görüşlerini ne dereceye 
kadar sadakatle arz edilebileceğini gerek Ko
misyonun gerek muhterem sözcünün, gerek 
Muhterem Başkan'm gerekse Yüksek Heyetini
zin vicdan]arma terk ediyorum, efendini. 

BAŞKAN — Bu konuda başka söz istiyen 
arkadaş yok. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (C Senatosu 
Kayseri Üyesi) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde mi? Efen
dim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Önergenin aleyhinde efendim. 
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[ BAŞKAN — Sayın Kacamemi önergenin 

aleyhinde ini? lehinde mi? 
ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat Millet vekili) 

— Usul hakkımda efendim. 
BAŞKAN — Efendim usulü hallediyoruz. 

Bir önerge verilmiştir bu usulü halletmek için 
önergenin lehinde, aleyhinde söz veriyorum. 
Siz bu önergenin lehinde mi, aleyhinde mi söz 
istiy onsunuz ? 

ZEYYAT 'KOCAMEMÎ (Tokat Milletvekili)" 
— Bunun müzakeresinin usulsüz olduğu hak
kında, 

BAŞKAN — Bunun müzakerecinin de usul
süz olduğu hakkında. Bunun müzakeresi usu
le uygundur. Nizamnameye davet icaJbettiğinde 
89 neu maddeye göre bir usulü ihtilâf çıkıyor 
demektir. Lehinde, aleyhinde iki kişiye söz ve
rilir ve bizde böyle yapıyoruz. Usule uygun 

I hareket edilmektedir. 
I Lehinde Sayın Kalpaklıoğiu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (C. Senatosu 
Kayseri Üyesi) —• Aleyhinde efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Kalpaklıoğiu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (C. Senatosu 

I Kayseri Üyesi) — Muhterem arkadaşlarımı, 
Sayın Coşkun Kırca ile Komisyon sözcüsünü 
dikkatle dinledim. Evvelce vamlan karar bu 
suçun unsurlarının tesbiti idi. Komisyon gö
türdü, kendisine 'verilen yetlkiye tabaaın 240, 
230 meselesini konuştu. Netice itibariyle 23ö 
üzerinde karara vardı. Komisyon sözcüsünün 
240 üzerinde durduğu anlaşılıyor. Muhalefet 
noktası bu. Peki bu 230, 240 nedir? işin içi-

I ne girelim. 230 vazifeyi ihmâl, 240 vazifeyi suiis
timaldir... Bu arkadaş ne yapmış 230 u evlevi-
yetle, vazifeyi ihmâli kabul etmiş... Komisyon 
söz'cüsü onun da dışına çıkmış, 240 a kadar var
mış, vazifeyi suiistimal demiş. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — G9 ncu madde burada işlemez. Sa
yın Kalpaklıoğiu. Mütezait suç yoktur, burada. 

BAŞKAN — Yerinizden söz almadan lüt
fen bir daha müdahale etmeyin efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Heyecanlı hukukçular şiddetle mukabele 
ediyorl.hr. Şaşırtmayan üstad (Niçin şaşırtsın 
sesleri.) 

I BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
i müdahale etmeyin efe.ndim... Siz devam edin. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 

— Fikirlerimi arz edeceğim, Sayın Başkan... 
Efendim, diyor ki,-Sayın Kırca «>bu olmaz, ha
talıdır...» şudur, budur. Arkadaşlarım dahadu 
ileriye gitti. Komisyonda bu meseleyi itezekkür 
ettik, olur mu, olmaz mı dedik. Yani düşünül
müş Komisyon tarafından. Bugüne kadar vâki 
tetkikatm da bu yolida 'olduğundan bahsile, lü
zumsuzdur, sizin bu meselede Komisyon sözcü
sü olarak bu şekilde ki bir (muhalefetinize rağ
men, Komisyon sözcülüğü yapmanızda mahzur 
yoktur demişler. Komisyon olarak, Komisyon 
•sözcüsünü tâyin ve tesblt ile bunun müdafaası
na, kendisine vermişler. Bu kadar ufacık bir 
usul meselesi, kaldı ki, tatbikatta kendisinin de 
söylediği gibi hakikaten böyle tecelli etmiştir 
Dikkat buyurulursa fbu muhalefet büyük bir 
muhalefet değil. Coşkun Kırca burada bir tak
tik yapmak istiyor. O da şu : Sanki tafban ta
bana zıt büyük bir muhalefet var. Yani alman 
ana karara sözcü ımuhalif kalmış gibi. Kalma
mış. Yani biri 230 derken o ımadde tâyinine lü
zum yoktur, dememiş. Arada büyük (bâr ihta-
lâf yok, 230, 240 meselesi vardır. Bu bakım
dan Komisyon sözcüsünün bu meselede Komis
yonun ana fikrini 230 olarak müdafaa etmesinde 
usul bakımından, esas bakımından bir sakınca 
yoktur. Bu babımdan vâki talebin reddiıfi is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, bir husu
su tavzlih ederek inin. «Coşkun Kırca Iburada 
bir taktik yapmak istiyor» sözünü lütfen tavzih 
edin. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) 
— Teşekkür ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Tavzih edeyim efendim. Tavzihim şu : Bu 
şekilde Heyeti Umumiyenin fikrini kendi nok-
tai nazarına rametmek istiyor. 

COŞKUN KİRCA (İstanbul Milletvekili) 
—- Demokratik rejimde hakkımdır efendim. 

BAŞKAN ~r- Tabiî hakkınızdır. Tavzih edi
yor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Güzel... Demokratik hayatta ve Parlâmento 
içinde Sayın Coşkun Kırca'nm buna ne kadar 
hakkı varsa onun karşısındaki kişilerin de o 
kadar cevap verme hakları vardır. Bunu da 
kendileri bilir. 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) 

— Muhterem Başkan, eğer Komisyonun, Sayın 
Kemal Bağcıoğlu'nun sözcülük.... 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun, söz 
istemediniz <ve size söz vermedim. Evvelâ söz 
isteyin, söz vereyim. Ama şu konuyu halletmek 
lazım. İçtüzüğe göre takririn lehinde aleyhinde 
ikişer kişi konuştu. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Eğer Ko
misyon.... 

BAŞKAN — Söz 'almadan konuşmayın efen
dim... Lütfen yerinize oturun. Söz vermiyorum 
size Sayın Kırca... Takririnizi geri alıyorsanız 
sarahaten, geri alıyorum deyin. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bu kadar 
basit değil, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geri almıyorsanız takririniz 
ona göre muamele görecek. 

Şimdi takririnizin lehinde, aleyhinde ikişer ki
şi konuştu. Bu takriri oya sunacağım. Bu takrir 
kabul edildiği takdirde komisyon kendisine yeni 
bir sözcü seçmek mecburiyetindedir. Yeni söz
cünün seçilmesi için de bunu komisyona havale et
mek durumundayız. Riyaset Divanı olarak biz 
sözcüyü ve sözcünün salâhiyetini komisyonun tes-
bidedeceği kanaatindeyiz. Komisyon daima söz
cüsünü seçer. Komisyon kendi sözcüsüne itiraz 
etmediği müddetçe o sözcü salahiyetlidir. Çünkü 
komisyon kendi sözcüsüne salâhiyet vermek hak
kına münhasıran kendisi sahiptir. Şimdi bu öner
geyi oya sunuyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Efendim komisyon burada. Sözcü olarak muhale
fet şerhi vermesine rağmen, Sayın Bağcıoğlu'
nun sözcü olarak konuşmasını kabul ettiğine göre, 
bu hususlarda zabıtlara geçtiğine göre takririmi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Takririnizi geri alıyorsanız, oy-
lamıyalım. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca önergesini 
geri almıştır ve önerge geri veril mistir. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat Milletvekili) 
— Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında Sayın Ko-
eamemi. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat Milletvekili) 
— Komisyon salâhiyetleri hakkında. 
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MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin Milletve

kili) — Kürsüde tasrih etsin. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan, zan

nediyorum, siz müdahale ettiniz. Neden tasrih 
edecektir? Sözü ben veririm ve Riyaset Heyeti 
Umumiyeyi de idare vazifesiyle mükelleftir. So
ruyorum kendisine. Siz niçin müdahale ediyor
sunuz1? Tavzih ediniz. Nedir, usul hakkındaki ko
nuşmanız? Lütfen bir daha müdahale etmeyiniz. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin Milletve
kili) — Yerinden konuştuğu zaman işitmiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, ben sualimi sorduktan 
sonra sizin de işiteceğiniz şekilde Heyeti Umumi-
yeye arz ederim. Usul hakkındaki konuşmanız 
hangi meselenin hangi usulü hakkındadır? 

ZEYYAT KOCAMEMI (Devamla) — Komis
yon sözcülerinin salâhiyetinin komisyon tarafın
dan tahdidi meselesi var... 

BAŞKAN — Bunun usulü diye bir şey yok. 
Size söz vermiyorum. Esas hakkında söz istiyor
sanız sıraya kaydedeceğim. 

Şimdi, rapor hakkında Sayın Niyazi Ağırnaslı 
ilk defa söz istemişti, buyurun Sayın Ağırnaslı.. 

Sayın Vasfi Gerger, siz esas hakkında söz isti
yor musunuz? 

VASFI GERGER (C. Senatosu TTrfa.Üyesi) 
— Evet. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NlYAZÎ AĞIRNASLI (C. Senatosu Ankara 

Üyesi) —Muhterem arkadaşlarım, öyle sanıyorum 
ki, bu hâdisede bir prosedür hatası yüzünden 
T. B. M. Meclisinin muhterem üyeleri uzun uzadı-
ya bunun üzerinde durmak ve meşgul olmak zo-. 
runluğunda kaldı. Yüce Heyetiniz tarafından 
seçilmiş olan birinci komisyon mazbatasını ittifak
la vermişti. Yüce Meclis ittifak kararının bura
da müdafaasından sonra hâdisede saç olduğu ka
naatini ekseriyetle izhar buyurdu. Ona tabi ola
rak dosya Anayasa Mahkemesine tevdi edildi. 
Anayasa Mahkemesinden dosyanın geliş sebebi 
sadece vasfı eürminin tâyini maksadına matuftur. 
Yani noksan kalan bu husus tekemmül edecek ve 
dosya tekrar Anayasa Mahkemesine gönderilecek 
idi. T. B. M. Meclisi buna şüphesiz ki mecbur 
edilemezdi. T. B. M. Meclisi önüne tekrar gel
miş olan bu hâdiseler Anayasa Mahkemesi, komis
yonun varmış olduğu ittifak kararı muvacehesin
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin ekseriyet ka
rarı ile kendisine sevk edilen bu dosyada suç un-
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sorusunu bulamadığı için iade ettiğine göre mua
mele tâyinine mahal yoktur, deyip dosyayı kal
dırabilirdi. Veya vasfı cürmiyi tâyin etmek için 
bir komisyon marifetiyle tetkikat yaptırıp netice
ye vardıktan sonra dosyayı sevk edebilirdi. Yük
sek Meclis bu ikinci şıkkı tercih etti ve kurulmuş 
olan komisyon gündemde de aynen belirtildiği 
üzere sadece bu tetkik vazifesiyle mükellef bir ko
misyon oldu. Yüksek Meclis yapılmış olan tahki
katı noksan telâkki buyursa idi eski komisyona 
şu noktaları tamik ediniz, tetkik ediniz diye dos
yayı tekrar iade ederdi. Ve bir komisyon mev
cuttu ve bu Komisyon Yüksek Meclis tarafından 
seçilmiştir. Biz sadece vasfı eürminin tâyinin
den ibaret olan bir vazifeyi, huzurunuza çıkarak 
«Sadece bu vazife için biz bu dosyayı tekrar ka
bullenenleyiz; çünkü biz suç görmedik.» ifadesin
de bulunarak komisyon adına bu vasfı cürmiyi tâ
yin vazifesini benimseyeceğimizi arz ettim, ifade 
ettim. Yüce Meclis, bunun üzerinedir ki, sırf 
bu hâdiseye münhasır olmak üzere bir tetkik ko
misyonu seçti. 

Muhterem arkadaşlar, tetkik komisyonunun 
muhterem sözcüsü, «Komisyonda müzakere ettik, 
icabederse tahkikatı yeniler, şahit dinler ve icabın
da sanığı da tekrar dinler, yeni bir tahkikat ya
parız.» şeklinde mütalâa serdettiler. Ben bu
nun kuvvetini hangi hukukî kaynaktan aldıkları
nı doğrusu kavrıyamadım. Yüce Meclisçe veril
miş olan vazife şu hudutların içinde olduğuna gö
re Muhterem Komisyonun Yüce Meclisçe kendisi
ne verilmiş olan salâhiyet sınırını aşarak böyle bir 
karara da varmış olmasını benim hukuk anlayı
şım fkavrıyamadı, özür dilerim. Gelelim mesele
ye-

Şimdi iki komisyonun iki zıt kararı var. Aynı 
Meclisten aynı siyasi teşekküllerden, partiler
den seçilmiş olan onar kişilik iki komisyondan 
.bir tanesi diyor ki, suç yok. Ne cezai, ne de 
malî suç yok diyor. Ve bu karari verirken de. 
iki buçuk, üç ayı takibeden bir tahkikattan 
sonra ifadeleri tesbit ederek, istanbul'da dosya 
ve evrak üzerinde, şirketin dosyası üzerinde 
tahkikat ve tetkikat yaparak, sanığı da şahit
leri de bazan mükerreren dinlemelerden geçire
rek bu kanaata varıyor. 

ikinci komisyon sadece bu kanaati tesbit ve 
tevsik eden dosya üzerinde bir tetkikat yaptık
tan sonra bir hikmeti hüda, ben kavrıyamadım; 
bunun 180 derece zıttmda bir karara varıyor. 
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hem cezai ve henıde malî mesuliyetin olduğu 
karariyle Yüksek Huzurunuza geliyor. 

Muhterem arkadaşlarımın hukukçu olmıyan-
ları da çok iyi bilirler ki, hâkim ve hakem mev
kiinde olan insanlar hislerden tamamiyle tecer-
rüdederler ve tamamen objektif hukuk kaidele
rinin şartları ve icapları içerisinde hareket et
mek mükellefiyetinde bulunurlar. Ben muhte
rem selefimiz komisyonun, («Selefiniz değil, 
halefiniz» olacak sesleri).. Teşekkür ederim, 
halefimiz komisyonun bu vacibeye bu lâzimeye 
riayet etmediği yolunda bir iddia serd edecek 
durumda değilim. Elbetteki böyle bir şeyden 
hazer ederim. Ama müsaade buyururlarsa aynı 
dosyadan nasıl bu neticeye vardıklarına hayreti
mizi de ifade etmek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, bir takrir dolayısiyle, 
okunmamış olan gerekçeyi dikkatle okudum, 
takibettim. Bâzı noktalarda tahkikat dosya
sında mevcudolanm dışına çıkan malûmatlara 
şahidoldum. Yeni bir tahkikat yapmamış ol
duklarına göre buna nasıl ıttıla kesbetmiş olduk
larını doğrusu anlıyamaldım. Bunlardan ezcüm
le sekizinci sayfada «Komisyonumuz sadece 
bakanla muhbir arasındaki iğbirarlı durumun 
muhbirin naklinden sonra değil, vazife gördü
ğü daha evvelki tarihlerde başlamış bulundu
ğunu tesbit etmekle iktifa etmiş ve Bakan Meh
met Baydur'un, savunmasında ileri sürdüğü 
yukardaki hususun vâridolmadığını ifade ile 
yetinmiş bulunmaktadır,» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, doğrusu Teşriî Mec
lise sadece hesap vermekle mükellef olan bir 
bakanın mahiyetindeki tali bir memurla iğbirarlı 
durumda görünmenin de anlaşılması benim ba
kımımdan güçtür. Vekiller, Heyeti Vekilenin 
müşterek mesuliyet sınırları içerisinde Parlâ
mentoya karşı hesap verirler ve bakanların sade
ce kanuni şartlar vazifelerini tâyin eder. Yoksa, 
maiyetler indeki memurun birisi ile iğbirarlı 
durumu vardır, bilmem nedir, diye vazifelerini 
tâyin etmekle onunla .karşılıklı çekişme duru
muna elbetteki düşmezler ve bunu akla bile 
getirmek mümkün değildir. 

Kaldı ki, dosyada - benim hafızam yanılmı-
yorsa - dosyada bu kanaate varılacak bir nokta 
görmedim. Dosyanın şu metninde daha evvel
den böyle iğbirarlı durum vardır, diye ifade 
buyururlarsa çok memnun olurum. Çünkü iğ
birar filân değil. Bizim bildiğimiz kadar Meh-
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I met Baydur vekil olduktan sonra bâzı şüpheli 

gördüğü bir iki firmanın vekâletiyle irtibatının 
kesilmesini emretmiş. Bu firmalar arasında 
bahsi geçen Transexport şirketi, firmasıda var
dır. «Bunların mümkün olduğu kadar vekâlet
ten ayağını kesin» diye bir emir vermiş. Buna 
rağmen buna ittıba edilmemesi ve bâzı karışık, 
ki son günlerde gazetelere de mevzu olan muh
birin tutumu yüksek malûmlarıdır; birtakım 
şirketler kurmuş, o şirketlerde sermayesi gitikçe 
yükselen bir memur.. («Ne alâkası var» sesleri) 
Var alâkası, eğer bu zatın böyle karışık işlerini 
vekil dalha evvelden sezdi de, bunu hiç olmazsa 
kati bir neticeye de vâsıl olamadığı için belki 
vazifeden uzaklaştıramasa bile o günkü mesul 
görevinden ayırarak ikinci derecede daha pasif 
bir hizmete tâyin etmesini takdirle ve uzak gÖ-
rürlükle vasıflandırmak yerinde olur. Ve sa
dece bundan ibaret bir tâyin keyfiyeti olmuştur, 
benim dosyadaki malûmatım bundan ibarettir. 
Şayanı itimat bir firma olmadığını takdir edece
ği tabiî iken ihalenin türlü yolsuzluklarda malûl 
olarak bu firmanın inhisarına terk edilmesindeki 
garabeti Bakan Mehmet Baydur lehine kaydet
mek imkânı ol'mıyacağı ifade buyuruluyor, 
muhterem komisyonun gerekçe kısmında.. Bu 
zat, o inhisar bizim dosyada mevcut kanaatimize 
göre terketmemiş. Ferme olmıyan birtakım tek
liflerin hepsini nazarı itibara almış ve teklifleri 
ferme hale getirmek, yani teklif sahibini huku-
kan bağlamak teşebbüslerine her seferinde baş
vurmuş ve fakat daima gelen teklifler kendisini 
açık bulundurma gayretinde olan firmalardan 
vâridolduğu için yanaşmamışlar, teminat mek
tubuna ve saireye. Teklif yine açık kalmış. 

\ ikinci bir teklifi de vekâlet kabul etmiş ve hiç
bir şekilde aynı firmanın inhisarı altına düşür
mek gibi bir husus güdülmemiş. Bunun nereden 
çıkartılmış olduğunu da anlamak benim için 
mümkün olmadı. Hazinenin zararını intaceden 
ve millî menfaatlere aykırı bir tutuma sahip 
bulunduğu başlangıçta izahı yapılan olayın cere
yan şekli ile sabittir. Raporda", arpalar daha 
yüksek fiyatla satılabilirdi de acaba ofise daha 
fazla bir para, menfaat sağlanabilir miydi; 
veya. döviz şartları bakımından daha müsait bir 
müşteri bulunabilir miydi şeklinde, Hazinenin 
menfaati hususuna işaret etmeyi anladım, ama 
millî menfaatler meselesinde, malî menfaatler 
şeklinde ifade buyurmak suretiyle bunları millî 
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menfaat kabul etmişler. Fakat millî menfaat
lerle hiç alâkası yok. Çünkü, buna mesnet ola
rak «arpaların kalitesinin bozulması, fazla arpa 
stokunun tazyik etmesi ve 1961 yılında fiyatların 
düşmeye devam etmesi şeklindeki iddiasıdır» 
deniliyor, Mehmet Baydur için. Daha aşağı
daki satırlarda da «1960 yılı sonlarında Ofis 
1961 yılma ait gerekli rekolte tahminleri yapa
rak 85 bin ton beyaz arpanın ihracının muvafık 
olacağı hususunu Bakanlığa resmen bildirmiş
tir» diyor. 

Şu halde, yukarıdaki stokların tazyiki yeni 
rekolte durumları hususunda bakana atfedilen 
peşin tutum kendiliğinden gelmemiş olduğunu 
aşağıda muhterem komisyon kabul etmiş oluyor. 
Yani, 5 satır evvelki sözlerini 5 satır sonra cerh 
etmiş bulunuyor. Toprak Mahsûlleri Ofisin
den yazı geliyor, bakanlığa, diyor ki, «rekolte 
durumu müsaittir. Malî, para durumumuz sı
kıntı arz etmektedir. Stoklar, depolar yine 
sıkıntılı bir durumdadır. 85 000 ton arpanın 
satışı isabetli olur, satışına müsaade» diye 
bir yazı geliyor. Şu halde beş satır içinde (bu 
kıymetli komisyonun raporunu tahlil etmekle 
görülüyor bir tenakuz ortada. Bu tenakuza 
nasıl düşülmüş olduğunu da anlıyamadım. Tü
tünlerde mavi küf hastalığının zuhuru ise ba
kanın savunmasında ileri sürdüğünün aksine 
arpaların satışından evvel değil satışın ikma
linden çok sonraya ait bir mevzudur, diyor
lar. Komisyon bu hususta; ben yeniden dos
yaya bakarak ifade etmediğim için hataya 
düşmüş olmak istemem, ama bizim vardığımız 
kanaat, aynı zamana taallûk ediyor. Mavi küf 
hastalığı ile bu durumun tahakkuku aynı za
mana rastgeiiyordu. Fakat katiyetle ifade et-
miyeyiın, belki tereddüdüm olabilir. 

Gelelim hüküm 'kısmına: Muhterem arka
daşlar, asıl bu gerekçelerden sonra netice kıs
mında birinci maddeden bağlıyarak, katiyet 
ifade eden, adeta hüküm tesis eden ve parlâ
mentodan, teşriî Meclisten geldiği için huku
kî otoriteleri kanun gibi bağlamak durumuna 
düşmek za'fını gösteren ifadeler bulunmak
tadır. Hiçbir vakit bir tetkik komisyonunun 
hattâ tahkik komisyonunun böyle katiyet ifa
de ederek filân suçludur, şu suçu yapmıştır 
demesini bir iddia makamının veya sorgu 
makamının hüküm tesis edici karekteri olma-
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ması hasabiyle böyle bir yola gitmesini vazi
fesiyle bağdaştırmak da mümkün görülemez. 

Ezcümle muhterem arkadaşlar Hazinenin 
zararına, dolayısiyie alıcı firmanın usulsüz 
ve yolsuz olarak milyonların üzerinde kârına 
sebebiyet verilmiştir, diye hüküm tesis edili
yor. Tahsisi mümkün ve hattâ zaruri iken bu 
hususlar nazara alınmadan aksine arpanın adı 
geçen firmaya satışında ısrar edilmesi suretiy
le keza Hazine menfaatine aykırı ve firmaya 
iltizamkâr hareket edilmiştir, deniliyor. Yani 
hep hükümler tesis ediliyor. Başka bir hüküm te
sisine hacet bırakmıyacak kesinlikle hükümler 
tesis ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, dosyada bizim tet
kik ettiğimiz kendilerinin de tetkikine aynen 
verilmiş olan dosyada - bakanın iltizamkârane 
hareket ettiğine delâlet edebilecek ne kadar 
vesika vardır diye sureti hususiyede itimadını
zı istirham ederek ifade, edeyim. Bu komisyo
nun sözcüsü olarak ben bizzat teker teker say
faları karıştırıp aradım, iki yerde yalnız im
zası var. Ayrıca da o günün müsteşarı ve dış 
ticaret daire reisi ve ofis umum müdürü ba
kanın doğrudan doğruya bu meselede alâkası 
olmamıştır, biz tâyin ederiz şeklinde vekilin 
iltizamkârlığını ifade eden veya bu şüpheyi 
doğurur şekilde değil tam eksine vekilin fim 
meselede fazla ilgilenmediğini ve sadece veril
miş olan mütalâaları tasvip etmekle yetinmiş 
olduğunu ifade edici kayıtlar varken, bu neti
ceyi nasıl çıkartmış olduklarını anlamak da 
mümkün değildir, muhterem arkadaşlar. 

«BUNCr-E firmasının inhisarına terk edil
mesinin yolsuz ve usulsüzlüğü tesbit olunmuş 
ve bunun alıcı firmayı korumak maksadiyle 
yapıldığı kabul edilmiştir.» deniyor raporda. 
Alıcı firmayı korumak maksadiyle yapılmış 
olduğunu, nasıl bu kanaate varılmış olduğu
nu komisyondan Yüce, Meclisin sormak hak
kıdır. Hangi delillere istinadederek bu kesin 
karara, vardığını komisyondan öğrenmek hak
kımızdır. Kski komisyonun sözcüsü olarak ve 
o dosyayı kendilerine hazırlamış komisyonun 
bir üyesi olarak aynı zamanda bu parlâmen
tonun bir üyesi olarak, komisyondan, bu kesin 
karara hangi delillere istinadederek varmış 
olduğunu soruyorum. Ve ibinnetice Ofis aley
hine neticelenmemiş, bir teklif vermek telâkki • 
edilmekle zarara bilerek sebebiyet verildiği 
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anlaşılmıştır. Arz ettiğim gibi, ferme teklif tek 
taraflı iradeyle tahakkuk edecek bir husus 
değildir. Tekliflerin herbirini ferme teklifler 
halino getirmeye vekâlet çaba göstermiş, 
Ofis gayret göstermiş ve fakat buna imkân 
bulamamıştır. Bu firmalar türlü feleğin çem
berinden geçmiş usta firmalardır, öyle ko
lay kolay sırtı yere gelecek firmalar değil
dir, yağlı güreş usulünü bilen firmalardır ve 
başlarında da bu gibi insanlar vardır. Avrupa 
piyasalarını adım adım takibediyorlar yüzde 
yüz kazanacağını bilmedikçe ferme teklife 
yanaşmıyor Yapamamışsa, kusuru vekâletin 
diye, yakutta bir vekilin diye göstermeye de 
imkân olduğunu zannetmiyorum Alıcı firma-
mn, tek taraflı iradesiyle muamelenin bor
sada tescil edilmesine göz yumulması zara
rın tahakkukuna sebebolmuştur. Bakın, ko
misyon raporunda benim de katıldığım nokta 
işte burasıdır Bu tescil keyfiyetinde bende 
bir şüpheye vardım. Arkadaşlarımızla bera
ber bu tescil keyfiyeti üzerinde durduk. Bu 
tescil keyfiyetinden dolayı T. M. O. nin istan
bul şubesi temsilcilerinin hakikaten suçlu 
olmaları ihtimalini mütalâa ve derpiş ettik. Ama 
bize gelen mesele Vekil sıfatı ile Mehmet Bay-
dur'un politik mesuliyeti. Bunu tahkik eder
ken memurların derece derece mesuliyetleri 
var mıdır, yok mudur, ve bunun hududu şü
mulü nedir, yoluna gidilmesi bizim vazife
miz dışında olduğu için raporumuzda bu ci-
tfıete işaret etmekle iktifa ettik. Ve bunda 
da göz yummak gibi bir husus görmedik, 
muhterem arkadaşlar. Ve hakikaten Vekilin 
hangi muciple veya yazı ile göz yummuş 
olduğunu gördüklerini de muhterem komisyon
dan öğrenirsem tenevvür etmiş olacağım. 
Çünkü o safhalarda 'bilâkis, tescili durdurmak, 
satışı durdurmak yolunda Vekâlette bir çaba 
gösterilmiştir Binaenaleyh, bu hususta arz etti
ğim 'gibi, tescile, tek taraflı bir irade ile mu
tavaat gösteren Ofisin istanbul teşkilâtını 
belki ihmalkâr veya suçlu görmek mümkün
dü]', ama, Vekilin bu işte göz yumması gibi 
bir iddia gayrivarit oluyor. Çünkü, katiyetle 
ifade edeyim ki, dosyada böyle bir vesika 
yoktur.. «Muamelenin seyri itibariyle firma
nın himaye edildiğinin sarih surette sabit 
olduğu ve Ticaret «ski Bakanı Mehmet Bay-
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dur'un işbu satışa ve seyrine hasfoelkanun bi
dayetten beri vâkıf bulunduğu ve satışın ba
şından sonuna kadar bakanlığın emir ve tali
mat ve direktifleri dâhilinde yürütüldüğü anla
şılmış bulunmaktadır.» Vallahi, ben özür dilerim 
ama, şu kadar kati ifadeyi ben kullanamazdım. 
«Anlaşılmış bulunmaktadır» eliyor; bidayetten 
beri Vekilin kasden, bilerek himaye ettiği, 
suiistimale vasıta olduğu alet olduğu, hattâ 
bir şey eksik kalmış; kendisine miktar tâyin 
ederek şu kadar para yediği denmediği sa
dece eksik kalmış. (Gülüşmeler.) Doğrusu, 
bizim kendilerine verdiğimiz vazifenin hudut
larını, sınırlarını -bu derece aşmak hakkını 
nereden çıkarmış olduklarını ve kıymetlerini 
çok takdir ettiğim hukukçuluk vasıfları ile 
bu tarzı hareketi nasıl bağdaştırabildiklerini 
anlıyamadığımı ifade etmek isterim. -> 

Yukarda tadadadolunan hususların saibit ol
duğu ve sanığın bu hususların cümlesinden 
sorumlu bulunduğunu komisyonumuz, tesbit 
etmiş; hükme , ihtiyaç yok. Sabit olmuş. Hük
me no lüzum var? Ne hükmü? Kanun kuvve
tinde, siz de bunu, bu raporu tasdik edeceksi
niz, tamam, yaftalı bir insanı cemiyetin orta
sına atacağız. 

Mulhterem arkadaşlar, hissi kararlarla bu 
Parlâmentoyu, Parlâmentonun yüksek vazife
lerini, hissi birtakım yollara giderek, çıkmazlara 
sürüklemiyelim. Ben ısrar etmem ki, bizim gö
zümüzden kaçan hususlar bulunmamıştır... 
Elbette olabilir, insan olarak böyledir iddia 
bizi hataya sevk edebilir. Hâkim de, hakem de 
yanılabilir. Ama müsaade buyurulursa aynı 
salâhiyetleri haiz, hattâ 1 ncisinin tamamlayı
cısı mahiyette seçilmiş olan bir komisyon 
tarafından, bir temyiz kararı gibi hüküm tesr 
cil edilmiş olmasını, tasdik edilmiş olmasını 
anlamak mümkün değildir. Ben, ne Bonn 
Büyükelçiliğine Mehmet Baydur geldikten 
sonra gönderilecek (bir taraftarım olduğunu 
ne de Mehmet Bay dur'u tanıdığımı, veya hak
kında her hangi bir fikir sahibi olduğum 
iddiasında olmadan şunu ifade edeyim ki, 
sadece bu dosya içinde kendisini tamdım. Bu 
dosya münasebetiyle tanıdım. Muhterem arka
daşlarım, yanlış bir yoldan kendimizi alıkoyalım. 
Hissi bir yoldan kendimizi alıkoyalım. Ben sadece 
bu hususları arz etmek ve sadece vazifesini tâyin 
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buyurduğunuz hudutlar içinde şu dosyaya göre 
olsa olsa ihmali mevcut görüldüğüne göre, ki, Yü
ce Parlâmentonun temayülü öyle idi, ihmalden 
şu 240 ncı maddeden sevkı icabeder diye, komis
yonun iki, üç satırlık bir mazbata ile huzurunuza 
gelmesi yerinde olurdu. Bu kadar gayretler sarf 
edip, çıkmaza düşmeselerdi satırların içinde bu de
rece tenakuza düşmcselerdi çok daha iyi etmiş 
olurlardı. 

Huzurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim, 
karar sizindir ama her halde hissî şeylerden sa
kınmalı ve kanun mercilerinin, en yüksek kanun 
merciinin vereceği karara da buradan müessir ola
cak şekilde hüküm tesis etmiş karakterini taşıyan 
ibareleri ihtiva eden raporu kabul buyurmamalı-
smız. 

Saygılarımla. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili) — 
Komisyon söz istiyor. 

AHMET SAVRUN (Adana Milletvekili^ — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SAVRUN (Adana Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel Yüce Heyeti
niz Sayın Mehmet Baydur'un Divanı Âliye şev
kine karar vermiş, bu karar ittihaz edildikten son
ra eksik kalan hususları tamamlamak üzere Ana
yasa Mahkemesi suçun vasfını tâyin hususunda, 
dosyayı iade etmiştir. 

Şimdi bizim buradaki görüşmelerimiz bu suç 
vasfının tâyini hususunda olmalıdır. Tekrar ar
kadaşlarımız çıkıyor, bütün mevzuatı karıştırarak, 
eski komisyonun, yeni komisyonun raporlarını 
mukayese ederek ortada suç olmadığını iddia edi
yor. Bu iddiaya göre, Yüce Meclis kalkıp Mehmet, 
Baydur'un tekrar Divanı Âliye şevkinden feragat 
mi edecektir? Kendi kendisini nakşedecek bir ka
rara mı varacak? Nasıl ki, bir Temyiz Mahkeme
sinin naks kararma, diğer bir mahkeme onun ek
sik hususlarını tamamlamakla mükellef ise, tâyin 
ettiğiniz komisyon da bu vasıfta bir komisyon ol
duğuna göre, bizim bu görüşmemiz de bu suçun 
vasfını tâyin hususunda olmalıdır kanaatimce. 
Onun için görüşmelerimizi buna inhisar ettirmek 
hususundan arkadaşlarımın ayrılmamasını ve 
Yüksek Başkanlığın da bu hususa itina buyurma
sını istirham ediyorum, 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Savrım, usule ay

kırı bir müzakere cereyan etmiyor. Zira müza
kere, komisyonun getirdiği rapor üzerindedir. Ko
misyonun getirdiği rapor üzerinde müzakere açıl
dığına göre, bu raporda temas edilen bütün konu
lar hatipler tarafından ele alınıp konuşulabilir. 
Komisyon, Mehmet Baydur'un şu maddeye göre 
mahkemeye sevkı gerekir, diye iki kelimeden iba
ret bir rapor getirmemiştir. 

Şimdi söz, komisyon sözeüsünündür. Buyurun 
efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, biz de 
söz almıştık. 

BAŞKAN — Efendim, sizin söz sıranızı kay
dettim. Komisyon sözcüsü takdimen söz istedi. 
İçtüzükte, komisyona, Hükümete takdimen söz ve
rilir sarahati vardır. Buyurun efendim. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; bende
niz Komisyon Sözcüsü olarak bu raporun, bilhas
sa bu rapora muhalif fikir ve kanaat taşıyan 
muhterem üyelerin beyanlarından sonra kanaatle
rimi bildirmek isterdim ve usul de bu olmalı idi. 
Bu sebeple, esas hakkında müzakereler başlar 
başlamaz daha ilk arkadaşımızın fikir beyan et
mesinden sonra huzurunuzu işgal ettiğimden dola
yı özür dilerim. Ama arkadaşımız Niyazi Ağır-
naslı o derece komisyonu itham altında bulundu
ran ve âdeta tarafgir bir hareket ve tutum için
de olduğunu ifade eden davranışlar ve deyimler
le suçladı ki, söz almaya mecbur oldum ve anla
madığı hususları kendisine izah etmeye ve böyle
ce de meseleyi biraz deşmeye ihtiyaç ve zaruret 
duydum. 

Şimdi arkadaşlar, Niyazi Ağırnaslı, madde, 
madde tesbit ettiğimiz bâzı hususları sormakta ve 
bunları anlıyamadığmı ifade ile «benim hukuk 
nasyonuma sığmadı, Komisyon niye böyle yaptı, 
hiç anlıyamadım.» falan gibi toparlak ifadelerle 
üyelerin fikir ve kanaatlerini âdeta komisyona 
hasım gibi, bir tarza ve tutuma götürmek iste
mektedir. 

Şimdi teker, teker arkadaşıma cevap arz edece
ğim. Dediler ki, (Gitti, gitti sesleri.) Gitsin, me
selenin bu şekilde konuşulmasında ve zabıtlara 
geçmesinde büyük fayda vardır. Aynı zamanda 
komisyon raporunu da böylece savunmuş olaca
ğım. 
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Biz komisyon olarak evvelâ demişiz ki, «İster

sek şahidi dinler, hattâ sanığı da sorguya çekeriz, 
ama bunu yapmadık.» Arkadaşımız da bunu hu
kuk nosyonuna sığdıramamış ve «Niye "böyle yap
tınız?» diye soruyor. 

Arkadaşım dikkat etmemiş galiba, yakutta 
burada ben bu hususta beyanatta bulunurken 
kendileri dışarda idiler veya başka bir şeyle 
meşguldüler. Ben demiştim ki, «Yüce Heyetlim 
Komisyonun bu tarzı tekekkübü şu maksatla 
meydana getirdi; biz yalnızca suçun vasfını tâ
yin ve kanun maddesini tesbitle vazifeli bir 
Komisyonuz. Bizden evvel >bir komisyon çalış
mış, şahit dinlemiş, evrak ceübetmiş. Komisyo
nun dinde 'bugün 7-8 büyük dosya var. Âdeta 
bir çuval dolduracak kadar, evrak var. Bunlarn 
içinde, bütün bu işe ait lehte ve aleyhte olan 
evrakları celibetmiş, bu satışın nasıl cereyan et
tiğini bize açıkça gösterecek Yüce Divanda eni
ne boyuna tetkik edilecek vesikaları toplamıştır.» 
Ama, şahitleri de dinlemiş, sanık Mehmet Bay-
dur 'u sorguya çekmiş olduğu halde, hattâ 'bi
rinci Komisyon hâdiseleri teker, teker eteb 
etab tesbit etmiş olduğu -halde, neticede suç
suzluğuna karar verilmiş ve malî ve cezai mesu
liyeti yoktur, denmiş. 

Asıl biz, sözcüsü ıbulunduğu o ilk komisyo
nun raporunda o şekildeki ifadeden sonra o 113-
ticeye nasıl vardıklarını anlıyamadık. Bir hu
kukçu «afatı ile, o komisyon raporunu dikkatli
ce tetkik ettik. Hattâ yazışmalar ihtiva edetı 
evrakları da aldık. Bütün (bunların sonunda 
işin böyle üstünde biraz durduğumuzu Yüce 
Heyetinize isbat etmek için de âdeta 'bir sorgu 
hâkimi kararnamesinin usulünde yazdık. Ev
velâ bunu Meclise kim getirmiştir? İşte Amas
ya Milletvekilerü Nevzat Şener ve Macit Zeren 
getirmişlerdir. Onlar ne demişler? Onu da özet 
olarak yazdık. Mehmet Baydur'a hangi suçları 
isnadetmişler onları da yazdık. Ondan sonra 
hâdisenin sureti cereyanı dedik, dosya muhtevi
yatına göre yani bunları uzun uzun Yüksek 
Heyetinize anlatarak, vaktinizi almak istemem, 
o derece realitelere, o derece dosyaya uygundur 
ki, rapor yazılış tarzı itibariyle bir mahkeme 
kararı gibi. Böylece iddia, ondan sonra bunun
la da iktifa edilmiyerek sanığın müdafaasına 
geçmişiz. Ne diyor Mehmet Baydur? Üstüne 
atılan suçları reddeden 'beyanları var. ifadeleri 
var, bana şunu isnadediyorlar ama, ben sııçsu-
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I zum müteaddit madde madde tasrih etmiş. 
I Bunları da aldık. Ondan sonra bunları cerhe-
I dici neticeye götürücü dosya içindeki vesikalar 

sabit ifadeleri ve hâdisenin cereyan tarzından 
çıkardığımız kanaatlimizi da yazdık. Dedik ki, 
Mehmet Baydur şöyle diyor ama, hakikate uy-

I muyor bu. Bu müdafaa realitenin dışında. Çün
kü falan falan vesika bunun 'aksini ispat edi-

I yor dedik. Bunları da tarih numarasiyle yaz
dık dosyaya. Ondan sonra netice kısmına (gel
dik. îşte bütün ıbu incelememezin sonucun
da vicdani kanatimiz (budur dedik. Şimdi ar-
'kadaşlar, içimizde o derece, mesai itibariyle 
dikkatli çalışan arkadaşlar vardır ki, meselâ 
Reşit Ülker arkadaşım buradaydı ibiraz evvel, 
gitmişler herhalde, Halk Partisi Milletvekili, 
İstanbul Milletvekilli arkadaşım Eeşit Ülker'in 
böyle meseleleri didik didik eden bir çalışma 
usulü vardır, takdir ettiğim bir usulü bâzı nok
talarda aydınlanmadı, Komisyona teker teker 
sordu, dedi ki bu Komisyonda karar vereceğiz, 
şu nokta falanı bir başka ıgüne talik ettik. 
Hattâ aramızda bu meseleleri incelemek için 
hususi sözcüler seçtik. Bu sözcüler, bunları in
celedi, tetkiklerde bulundular. Bir sözcü Tica
ret Bakanının (böyle muamelelerde, İkamın iti-
biriyle, vazifeli olup olmadığı hususunu tetkik 
etsin dedik. Bir arkadaşısımzı vazifelendirdik. 
Bu arkadaşımız, bu husustaki mevzuatı inceledi 
Ticaret Vekâletinde yüksek dereceli memurlar
la temaslarda bulunup geldi. Komisyonda iza
hatta bulundu. Ondan sonra satış nasıl yapıl
mıştır, bunu ela başkası incelesin dedik. Böyle 
arkadaşlarımızı fazifelendirdik. Onlar Komis
yon huzurunda kanaatlerini ifade ettiler. Muh
terem Komisyon Başkanı Saadet Evren burada 
yok, olsalardı çalışma tarzımızı, kanaatlerini 
bildirirlerdi kendisinin raporda imzası vardır, 
enine boyuna oturdu çalıştı ve kendisi ile (bu 
raporu yazmak için 10 -12 gün emek sarf öttik. 
Yoksa rasgele yazılmış bir rapor değildir. Biz 
de meseleleri inceleınıeyip vicdanımızı suiistimal 
etmiyeceğimizi her halde kabul etmeniz lâzım
dır. 

Arkadaşlarım 2 nci nokta olarak soruyorlar 
diyorlar ki, Mehmet Baydur 'u rapor kesin şe
kilde suçluyor. Evet arkadaşlar Baydur'u «ra
por kesin şekilde suçluyor. Bundan daha tabiî 

1 bir şey olamaz. Çünkü komisyonumuz suçun 
[ vasfını tâyin ve tesbitle mükellef bir komisyon, 
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vazifeli bir komisyon. Ne diyeceğiz yani, falan 
falan oldu, hâdise böyle olmuş, ama işte siz, 
mahkeme, ne yaparsanız yapınız mı diyeceğiz? 

Bunun için dönmüş Yüce Divandan bu evrak, 
Anayasa Mahkemesi bunun için göndermiş Yüce 
Heyetinize evrakı, eksik demiş. Yalnızca malî 
ve cezai mesuliyeti vardır demek kâfi değildir 
demiş. Bu satışta, eski Ticaret Bakanı Mehmet 
Baydur'un neler yapmış olduğunu, hangi sebep
lerle vazifesini ihmal veya suiistimal ettiğini açık 
açık tasrih et demiş, Meclisinize. Meclisinize 
niyabeten seçtiğiniz Komisyonunuz da suçun vas
fını tâyin ve tesbit için didiklemelerde bulunmu
şuz, evrakları incelemişiz, onlardan neticelere 
varmışız. O neticeler bizi Mehmet Baydur'un 
suçlu olduğu kanaatma götürmüş. Aslında Mec
lisiniz suçluluk kararını vermiştir. Biz o suçun 
ne olduğunu araştırmış ve tesbit etmişiz. Onun 
için Mehmet Baydur şunu yapmıştır demekte 
hakkımız olduğu gibi eksiklikleri tamamlamakla 
vazifeli komisyonun ucunda bu şekilde kesin 
sonuçlara varmasında da isabet olduğu aşikâr
dır. Biz raporda ne demişiz? Beş satır evvel 
yazdığımızı beş satır sonra cerhetmişiz. Hiç 
böyle bir yere raslıyamadım. Arkadaşımın 
bunların nerelerde olduklarını bildirgeydi kendi
sine teşekkür ederdim. Bir nokta var, meselâ 
tütünlerdeki mavi küf hastalığına dokundular 
ve dediler ki «ben birinci komisyon sözcüsü iken 
o zaman tesbit etmiştik galiba, aynı zamana ras-
lıyor, Küf hastalığı» Arkadaşlar, arkadaşım 
dikkatle bizim raporumuzu inceleseydi bunun 
cevabını bulacaktı orada. Çünkü biz Mehmet 
Baydur'un buna ait müdafaasını yazmışız oraya. 
Altında da Mavi küf hastalığının hâdiseden 
sonra olduğunu falan vesikaya müstenittir diye 
tasrih etmişiz raporumuzda. Mehmet Baydur 
diyor ki, «Mavi küf hastalığı aynı ana raslar» 
Halbuki dosya içerisinde evrakla sabittir ki, 
aynı ana raslamamaktadır. 

Binaenalyeh, sanığın bu husustaki beyanı 
da hakikate uymamaktadır. Arkadaşımız bun
lara baksaydı görecekti. Sonra «şirkete ilti-
zamkâr harekette bulundu» demişiz. Komisyon 
bunu söyleyemezmiş. «Komisyon, Yüce-JIeyeti-
nizin vermiş olduğu vazife şümulünü aşmış» 
Arkadaşlarım, raporda yazılı her ketlime ve cüm
lenin mesulüyüz. Ve orada yazılı olduğu gibi 

' de Bakanın ıbahsi geçen şirkete iltizamkâr hare
ket etmiş olduğu neticesine insan kendini ra-
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lıatça vardırıyor. Bakınız bir misal vereyim: Me
selâ bu şirkete, ki, bu şirket 'Trans-Türk Şirke
tidir, ingiliz BUNGE firmasının aracılığını yap-
ımafctadır ve BUNGE firmasını siper alarak İşe 
girmiştir ve Bakanın müdafaalarında bildirdiği 
gibi şirkettir. Bakan demektedir iki «bu şirket, ona 
buna rüşvet veren bir şirkettir» peki öyle ise ıbi-
zinı şimdi sormaya hakkımız yok mudur, «Muh
terem Baydur .bu şirket rüşvet vermekle meluf 
bir şirkettir, korkunç bir şirkettir, sen niye iha
leyi bu şirkete yaptın?» Şimdi arkadaşlar o de
rece hadiseler sarih ki Mehmet Baydur bunu 
böyle söyler, aına bu şirkete ihaleyi yapar ben 
bu şirketi iltizamfkâr hareket etti diyemem. Niye 
diyemiyeceğim. Sonra 45 dolar toptan buna iha
le yapılır. Ama bu şirket alır bu raporları 68 
dolara satar arkadaşlar. 45 dolar, 68 dolar; 
52 5ÖO ton arpadır, bu milyonlar, milyarlar ba
his mevzuudur. Hazine milyonlarca lira zarara 
sokulmuştur. Alıcı firma lehine milyonlarca 
lira IraKandırilmıştır. Hâlâ ıben, Mehmet 
Baydur'un o firma lehine iltizamkâr hareket 
etmiş olduğunu söyliyemiyeceğim. Bunu rahat
lıkla söyliyeeek mevkide olduğumuzu Ikaıbul et
menizi istirham ederim. 

Şimdi, arpaların 68 dolara -israil Devlet is
tatistik bültenlerinden aldığıımız raikaım'larla- 68 

dolara satılmış olduğunu, bilâhara muhbirin .bu 
ihbarına istinaden hadiseyi Meclise etiren arka
daşlarımız tahkikat komisyonunun faaliyette bu
lunduğu (bir sırada vermiş oldukları dilekçele
rinde tasrih etmişler ve bu istatistik bültenleri
nin fotokopilerini Komisyonumuza vermişlerdir. 
Fas Maroık'un istatistiklerimden de bu 'anlaşıl
maktadır. Yani bu şirket almış Türkiye'den 45 
dolara, rahat rahat $8 dolara buralara satmış. 
Kaldı ki, alıcı firma arpanın tonunu 45 dolardan 
daha noksanına almıştır. Çünkü, biliyorsunuz 
ki, bu satış Türk-Ingiliz Esleha Anlaşması çerçe
vesi dâhilimde yapılmış. Paranın yüzde 65 i do
lar olarak verilmiş, Türkiye'ye girmiş tbir döviz 
kaynağı, ama % 35 i ılngiliz-Türk Esleha anlaş
masına müsteniden ingiltere'ye olan silâh bor
cumuzu kapatmak üzere tütün ve bir ıbaşka mad
de daha, ismi şimdi aklıma gelmedi o ımaiddenin 
verilmesi suretiyle Ikapatılmasına mütedair an
laşma çerçevesi dâhilimde ödenmek üzere. Yani 
şirket diyor ki «iben senden bunu 45 dolara alı
rım, ama parasının tamamını dolar olarak ver-
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mem; % 65 ini veririm, % 35 ini de tütünden 
muhassas fondan karşılamak üzere 'bir takas 
muamelesi gibi bir muamele ile yapar mısın?» 
bunu diyor. Evvelâ burada !% 3'5 :bir döviz ziyaı 
var. Ondan sonra ingiltere bu anlaşma çerçe
vesi içine sokar mı sokmaz mı diye bir ticari ve 
harici muameleler mevzuubahiıs. Ondan sonra 
o sırada Amerikanlılarla bir Surplus anlaşması 
var, ona tamamen muhalif. Bütün bunları Ba
kan çiğnemiş bütün bu şartlara riayet etme
miş. Dosya içerisinde sabit. Yapınız, satınız, ve
riniz diye emirleri var. 'Telefon emirleri oldu
ğunu şahitler söylemişler, efendim? Bu baka
nın 'halâ o şirkete iltizamkâr hareket etmediğini 
arkadaşımız bu kürsüden müdafaa cesaretini 
kendinde nasıl bulur? Bunu anlıyamadım. İşte 
!ben de hangi şeyi anlıyamadığımı sormak sure
tiyle anlıyamadığı noktayı arkadaşıma anlatmı-
ya çalışıyorum. 

ıŞiımdl arkadaşlar, yalnızca bir noktada mu
tabakat var, dediler. Teşekkür ederim kendileri
ne. O da tescil keyfiyetinde. Bir nokta da tes
cil hususuna temas edeyim. Şimdi arkadaşlar bu 
satış muamelesi yapılmadan önce 'birçok teklifler 
var Bakanlığa, Ofise. Bu teklifler, 45 doların 
üzerinde teklifler. Mehmet Baydur, Ticaret Ve
kili olarak kanuni yetkisini kullanarak çünkü bu 
şekildeki bir satışı döviz mevzuubahis olduğu 
takdirde 'Toprak Mahsulleri Ofisi yapmıya yet
kili değil. 'Teamül ve kan/un icabı Vekilin yet
kisi dâhilinde. Vekilin müsadasini alıyorlar. Ve
kile soruyorlar: «Falan falan firma müracaatte 
bulundu. 48 dolardan 47,2 dolardan, 49 dolar
dan talipler var. Bunlara ne dersiniz?» diyorlar. 
Bütün bu müracaat eden firmaların tekliflerini 
anlaşmalı memleketlere dâhili; çünkü bâzı teklif
lerde böyle İngiliz Esleha Anlaşmasına falan ta
bi olsun % 35 i diye teklifler yapmışlar sırf bu 
esbabı mucibe ile meselâ 47 dolarlık teklifi red
detmiş. Vekil reddedince o ieafoı kabulsuz kalmış 
ve ticaret hukukunda ve alım ve satım huku
kunda talep ve icap bir anda tekevvün etmediği 
için bir açık meydana gelmemiş. Talepler git
miş sağasola. Bir hafta sonra aynı vekil aynı 
şartlarla yapılmış, ama daha aşağı bir teklifi ka-
•bul etmiş. Şimdi siz nasıl demezsiniz ki o şir
kete iltizam etmiş bu vekil. Yani neye yapmış 
bunu. Vekil o makamda niçin oturmaktadır? 
Vekil, müdafaasında bu hususları şöylece red-
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detmelk istemektedir. Bunları da teker teker 
inceledik arkadaşlar. Meselâ bir noktada de
mek istemektedir ki, «efendim, biz bunu böyle 
yaptık, yaptık ama işte arpaları satmak icabedi-
yordu. Tütünlerde küf hastalığı vardı. Binaena
leyh, küf hastalığı sonra zuhur etti, o anda yok
tu. İşte efendim, falan falan firmanın yapmış-
olduğu teklifler usulüne uygun teklifler değil
di. Onun için reddettik bunları. Şimdi anlatmış 
olduğum biraz evvelki sarih beyanlardan açık
lanmaktadır ki, anlaşılmaktadır ki, vekilin söy
lemiş olduğu bu müdafaaların hiç birisi varit 
değildir. Bir defa, Bakan dolar itibariyle '% 35 
ziyaa sebebiyet verdiği için. Bu 45 dolarlık tek
lif aslında 35-36 dolarlık bir teklif olmak lâzım 
gelir. Halbuki o bir tarafta, yüzde yüzü dövizle 
ödenecek 47,2 dolarlık bir teklif var. Sonra ay
nı şirketin Trans-Türk Şirketinin bir başka şir
ketin aracılığına istinaden yapmış olduğu 45 do
ların üstünde bir teklifi -arz etmiş olduğum gi
bi anlaşmalı memleketler için teklif yapıyorsu
nuz. Siz teminat da yatırmadınız- Onun için red
dediyorum, diye sarih retler var, Bakanlık tara
fından yapılmış. Bizzat Mehmet Baydur'un im
zasını taşıyan ret teklifleri var. Ondan sonra 
daha çok dûn 'bir fiyatla, hem de muhbirden para 
aldığını söylemek suretiyle ticari hayatta bi
raz itibarı sarsılmış olduğu maznun tarafından 
müdafaasında tesıbit edilmiş ıbir şirkete yapılan 
bir ihale. Buyurunuz siz bütün bunlar muvace
hesinde bu bakanın nasıl hiç olmazsa vazifesini 
ihmal ettiği neticesine varmayın, ıbu mümkün 
müdür? Onun içindir iki, ıbakan falanı yapmış
tır bu sebeple falan suç unsuru doğmuştur, di
ye komisyonunuz size niya-beten Anayasa Mah
kemesinin söylemiş olduğu eksiklikleri ıtamamla-
ımıya çalışmış, gayret.ıgöstermiştir. Yoksa komis
yonunuz hiçbir zaman almış olduğu yetki şümu
lünü aşmak istememiş ve ıbunu aşmamıştır da. 

Muhterem arkadaşlarım, «Vekil bangi ya
zı ile bunları yazmıştır» diye Niyazi Ağırnas-
lı sordular. Var raporumuzda, Dikkatli oku
madıkları anlaşılıyor. Vekilin hangi tarih ve 
numaralı yazılarla bunları yazmış olduğu hu
susu raporumuzun 3 ncü sayfasından itibaren 
4 ncü sayfanın ortasına kadar «Delillerin tah
lili ve münakaşası» kısmına kadar, tesbit etti
ğimiz dosyaya göre hadisenin cereyan şekli 
başlığını taşıyan kısmında var. Teker teker 
var. Meselâ raporumuzda yazmışız ilk teklif-
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ler nelerdir? Bir pasaj okumak isterim, rapor
dan: «Buna binaen 10 . 10 . 1960 da kapalı 
zarf usulü ile opsiyonlu olarak ihaleye çıkan 
arpalara; serbest dövizle (45,02) ve (47,65) do
lar fob fiyat verildiği gibi, Yugoslav kliringin
den fob (50,76) dolarla talip zuhur etmiştir.» 
Bunlar resmen dosyaların içinde var. Arpalar 
ofis tarafından (zapta geçmesi için tarih ve 
numarayı arz ediyorum) 15 . 11 . 1960 da ye
niden satışa çıkarılmış. Ondan sonra bu 45 
dolarlık teklif bakanlık 5 gün sonra, 24.4.1961 
/tarih 5/3706 sayılı cevabi yazısında anlaşma
lı memleketlere ihracın uygun görümediğinı 
îbir yazı ile bildirdiği halde, 24 . 5 . 1961 tarih 
1717 sayılı yazısı ile Toprak Mahsulleri Ofi
sine bu ihaleyi kabul et, diye de yazmış, işte 
size delil. Tarih numarasiyle delil, evrak için
de, dosya içinde. Kaldı ki şahitlerde bakanın 
'bu satış ile hassasiyetle ilgilendiğini telefon 
emirleriyle bu satışın yapılmasını arzu ettiği
ni de açıklamış bulunmaktadırlar. Bunun için 
komisyonunuz raporunda sarih hükümlere 
varmış ve suçun nelerden ibaret olduğunu te
ker te'ker vasıflarını tâyin ve tesbit etmek su
retiyle rapora geçirmiştir. Onun için Niyazi 
Ağırnaslı arkadaşımızın size niyabeten çalı
şan komisyonunuzu, âdeta vazife şümulünü 
aşmak suretiyle suçlaması yersizdir ve yolsuz
dur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Vasfi Gerger? Yok.. 
Rapor ha'kkında başka söz istiyen? Yok... 

Raporu oylarınıza sunuyorum. 
SUPHİ BATUR (C. Senatosu Sinop Üyesi) 

— Fakat ekseriyet yok Başkanım. Biz beş kişi 
olarak ayağa kalkıp yoklama talebedelim isterse
niz. 

BAŞKAN — Sayın Batur bu benim isteğimle 
değil; siz istiyorsanız beş kişi kalkıp ekseriyet 
yok, deyin. (Yoklama yapın, sesleri). 

Lütfen oturun arkadaşlar. Zaten ayrıca beş 
imza ile ekseriyetin olmadığını ifade eden bir 
önerge gelmiştir. Bu önergeyi okutuyorum. (Gü
rültüler) 
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Muhterem arkadaşlar, ekseriyetin olmadığı id

diası her zaman ve bilhassa oylama esnasında ya
pılabilir. Oylamanın sıhhatinin şüpheye düşmeme
si lâzımgelir. 

Yüksek Başkanlığa 
Böylesine önemli bir konuda çoğunluk olma

dan müzakere yapılması uygun değildi?. Yoklama 
yapılmasını rica ederiz. 

C. S. Tabiî Üyesi C. S. Tabiî Üyesi 
Sami Küçük Suphi Karaman 

C. S. Tabiî Üyesi Antalya Milletvekili 
Kâmil Karavelioğlu Etem Ağva 

Mardin Milletvekili 
Ahmet Ali Arıkan 

(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
yerlerinize oturun. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir Milletvekili) — 
önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bunun aleyhinde konuşulamaz. 
İçtüzükte sarahat vardır, 5 arkadaş ekseriyetin 
olmadığını iddia ederse, yoklama yapmaya mec
buruz. 

Sayın arkadaşlar, yoklamayı otomatik cihazla 
yapacağız. 

(Komisyon üyeleri nasıl oy kullanacak? Sesle
ri.) Komisyon üyeleri yerlerine veya her hangi 
bir yere giderek oylarını kullanabilirler. 

Sayın üyeler anahtarları sağa çevirip beyaz 
düğmeye lütfen bassınlar. 

(Otomatik oylama cihazı ile yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Yapı

lan yoklama neticesinde çoğunluğun olmadığı tes
bit edilmiştir. Bu sebeple Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik toplantısını kapatıyorum. (Ne 
zamana sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar Türki
ye Büyük Millet Meclisi birleşimi sadece açılmış 
ve kapatılmıştır. Talik mevzuu bilâhara karar
laştırıldığından Riyaset Divanı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplantı gününü bilâhara ilân eder. 

Kapanma saati : 18,53 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ÜÇÜNCÜ BlRLEŞÎM 

15 .1.1964 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalin-

ci ile eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Nafiz Körez hakkında soruşturma yapmakla 
görevli komisyondan istifa ettiği bildirilen Cum
huriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'
ın yerine yeni bir üyenin seçilmesine dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (3/40) 

II 
GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 

1. — Eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan 
hakkında Soruşturma Komisyonu raporu (3/1) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1964] 

2. — Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni 
Göktürk hakkında Soruşturma Komisyonu ra
poru (3/1) (S. Sayısı : 19) [Dağıtma tarihi : 
9.1.1964] 

3. — Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında Soruşturma Komisyonu raporu (3/1) 
(S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1964] 

4. — Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'-
un, Yüce Divana sevk evrakında görülen nok
sanlar dolayısiyle dosyanın iade olunduğuna da
ir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tezkeresi 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Komisyonu raporu (3/33) (S. Sayısı: 21) [Da
ğıtma tarihi : 9.1.1964] 





Dönem : 1 
Toplanla : 3 T . B . M . M . S . S a y ı s ı : 

Eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan hakkında Soruşturma 
Komisyonu raporu ( 3 / 1 ) 

Soruşturma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Soruşturma Komisyonu Ankara: 24 . 12 . 1963 
Başkanlığı 

Esas No. : 3/1 
Karar No. : 2 ? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullaıımafctam sanık Çalışma eski Bakam Mümtaz Tarhan hakkında Meclis so
ruşturması açılmasına dair [rapor Kömlisyonumuz a havale edilmiş bulunmakla sanığın savunması 
alındıktan, şahitler dinlendikten ve gerekli soruşturana yapıldıktan sonra dosya incelenip gereği 
düşünüldü: 

Sanık Mümtaz Tarhan'ın kendinden evvelki Bakanlar zamanında Ticaret Bakanlığıma bağlı 
bulunan İşçi Sigortaları ile İş ve İşçi Bulma Kurumlarımın ayrı ayrı düzenlemekte oldukları faa
liyet ve propagandalarını havi broşürlerin kendi zamanında 'birleştirilerek eski ile yeninin muka
yesesini ve Bakanlığım propagandasını muhtevi olan bu broşürlerin bir arada daha toplu ve daha 
ucuza mal olması ve bağlı oldukları Vekâletin faaliyet ve propagandasının birlikte yapılması daha 
yerinde olacağı düşüncesiyle ve bu sebeple neşredilmiş olduğu, sanık tarafından kurumlara söy
lenmiş olmakla beraber her hangi bir tazyik yapılmadığı ve broşürlerim bir elden ve daha ucuz 
olması ve propagandanın, «toplu olarak bu yolta. yapılmasının daha seri ve daha faydalı olacağı 
mülâhazasından başka bir maksatla tesiri icra etmemiş bulunduğu hususları sanığın savunması ve 
bunu teyideden eski İşçi Sigortaları Kurumu üyeleri İlhan Altan, Rahmi Alp, Ekrem özkılıç, Nakî 
Tezel, Muhittin Tanır, Selâhattin Gürsu ve İşçi (Sigortaları Yönetim Kurulu eski Başkanı Cemal 
Kiper ve Tarım (Satış Kooperatifleri Birliği Umum Müdürü Ekrem Aynıen'im ifadeleri, elde mev
cut evrak ve broşürlerle anlaşılmış olmakla bu fiilin vazifeyi suistimal olarak vasıflandırmaya bu 
delâil karşısında imkân bulunmadığı gibi bu şekildeki propagamdanın Bakanın bir memur olmak
tan ziyade sıfaıt ve 'hüviyeti itibariyle de 'bu olayın suç olamıyacağı ve keza isnadolunan suçda 
kanunun aradığı unsur bakımından ve 'bilhassa sanığın bakanlık sıfatından ve bu sıfatın gerektir
diği vazaif itibariyle partizanca hareket sayılamıyacağı ve esasen sanığın vazifeyi suistimal kas-
diyle hareket ettiği ciheti de kesin olarak sübut bulmamasına ve bu durum karşısında mahkeme
ye şevkinin yerinde ve isabetli hukukî bir yol olamıyacağı düşünce ve kanaatine dayanılarak mu
maileyh sanık Mümtaz Tarhan'ın sorumlu olmadığına Komisyonumuzca ekseriyetle karar verilmiş
tir. 

Keyfiyet Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edinmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Soruşturma Kooıinyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü ve Kâtip 

Nevşehir Bolu 
R. Demirsoy S. Uzurihasanoğlu 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar Artvin Kayseri 
M. Y. înceoğhı Söz hakkım mahfuzdur F. Alpaslan H. Kalpaklıoğlu 

R. Hancıoğlu 
Kara Kars Kırşehir Eskişehir 

K. Kaya L. Aküzüm B. özmen Karara muhalifim 
Söz hakkım baki 

Ş. Asbuzoğlu 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 T. B. M. M. S. Sayısı : 

Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkında Soruşturma 
Komisyonu raporu ( 3 / 1 ) 

Soruşturma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. , 

Soruşturma Komisyonu 24 . 12 . 1963 
Başkanlığı 

Esas No : 3/1 
Karar No : 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkında 
Meclis soruşturması yapılmasına dair 2 Numaralı Komisyonca hazırlanan rapor Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6 . 7 . 1962 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve 'bu husus
taki soruşturmanın 12 numaralı Kararla komisyonumuzca yürütülmesine karar verilmiş bu
lunmasına binaen' komisyonumuzca yapılan tahkikat sonunda dosya incelendi : 

îddia : 5545 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 134 ncü maddesine muhalefet ettiği iddiasiyle 
Mihalıççık Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında dâva açılan Yılmaz Sazak'm Meşhut Suçlar Mah
keme Usulüne dair 3005 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan yapılan duruşması sonunda 25 .10 . 
1957 tarihinde bereatine karar veren Hâkim Osman Biçyılmaz'm Hasan Polatkan ve Kemal Zey-
tinoğlu'nun teşebbüsleriyle 367 sayılı Salâhiyet Kanununun verdiği yetkiye dayanarak ve keyfî 
olarak Sivas'ın Belçik nahiyesi Sulh Hâkimliğine salâhiyetle göndermek suretiyle Hüseyin Avni 
Göktürk'ün memuriyet görevini kötüye kullandığı iddia edilmiştir. 

Yapılan tahkikata göre : Mihalıççık Hâkimi Osman Hiçyılm'az'm Belçik nihayesi Sulh Hâkim
liğinde çalışmak üzere Adliye Vekâleti Zat işleri Umum Müdürlüğünce tensibedilerek Müste
şarlıkça 25 . 10 . 1957 tarihinde muvafık görülerek adı geçene tebliğ edilmiştir. 

İddiada Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan 'm 
tesirleriyle o zamanki Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk'ün bu işlemi keyfî olarak yap
tığı ileri sürülmüştür. Ancak Zutişleri Umum Müdürü ismail Hakkı Madakbaşı ifadesin
de 367 sayılı Kanuna göre münhal mahkemelere hâkim tâyininin. Zatişlerince düzenlendiğini 
ve müsteşarın muvafakatiyle mahalline tebliğ edildiğini Mihalıççık hâkiminin Belçik nahiyesine 
tâyininde Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün ne şifahi ne de yazılı bir emir vermedikleri 
gibi Hasan Polatkan ve Kemal Zeytinoğlunun'da kendisine böyle bir teklifte bulunmadıklarını 

. beyan etmiş, diğer şahit eski Müsteşar Tahsin Unür'de bu beyanı teyidetmiştir. 
Hasan Polatkan ve Kemal Zeytinoğlu hayatta olmadıklarından ifadelerine müracaat edile

memiştir. Hâkim Osman Hiçyılmaz'm tâyinine ait evrak tetkik edildiğinde salâhiyetin Zatişleri 
Umum Müdürü ismail Hakkı Madakbaşı tarafından düzenlendiği ve Müsteşar Tahsin Ünür ta
rafından onaylandığı ve tâyin emrinin Müsteşarın imzasiyle tebliğ edildiği, hiçbir evrakta 
Hüseyin Avni Göktürk'e •ait imza bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

Şikâyette bulunan Hâkim Osman Hiçyılmaz'm -e§i Fidan Hiçyılmaz'm iddiası. tâyin evrakı 
ve dinlenen şahitlerin ifadeleriyle iddiadan ileri gitmemiş ve Hüseyin Avni Göktürk'ün iddia 
edildiği gibi Hasan Polatkan ve Kemal Zeytinoğlu'nun tesiri ile nakil işleminde bulunduğu 
tesbit edilememiştir. 

Mevcut dosya münderecatına göre Hüseyin Avni Göktürk hakkında görevim kötüye kullan-



maktan dolayı mahkemeye sevkme yeter delil bulunmadığından mahkemeye sevkın-e mahal olma
dığına dair ekseriyetle verilen karar Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Soruşturma Kominyonu Başkanı 
Nevşehir 

R. Demirsofy 

Afyon Karahisar 
M. Y. înceoğlu 

Kayseri 
H. Kalpakhoğlu 

Afyon Karahisar 
Söız hakkım mahfuz 

R. Hancıoğlu 

Kars 
L. Aküzüm 

Bu Eapor Sözcüsü ve Kâtip 
Kars 

K. Kaya 

Artvin 
F. Alpaslan 

Kırşehir 
//. özmen 

Bolu 
S. Uzunhasanoğlu 

Eskişehir 
Karara muhalifim 
Söz hakkım baki 
Ş. Asbuzoğlu 

T. B. M. Meclisi ( S. Sayısı : 19) 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 T. B. M. M. S. Sayısı : 

Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında Soruşturma 
Komisyonu raporu ( 3 / 1 ) 

Sorufturma Komisyonu raporu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eslki Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına dair 2 numaralı 5 kişilik Komisyonca hazırlanan rapor Oenel Kurulun 
3 . 7 .1962 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve komisyonumuza tevdi buyurulmuş olmakla 
işin oluru düşünülüp konuşuldu: 

Hâdise : 
Eslki Sanayi Bakam Samet Ağaoğlu'nun istanbul'daki ALSAT Firmasına tapon bir milyon 

metre panîuklu kumaşın Sümerbanka devrettirilmekle garimeşru kazanç sağladığı imzasız 
bir mektupla ihbar edilmektedir. 

Sümerbank alım - satım 'müessesesindeki dosyaların incelenmesi alım - satımla ilgili olanların 
ayrı ayrı ifadelerinin alınması için iki kişilik bir tâli tahkik heyeti İstanbul'da vazife görmüş 
Sümerbank alım - satım müessesesindeki muamelât ile İstanbul toptancılarından dosyada ismi 
geçenlerin ifadelerine müracaat edilmiş olup, ayrıca iki kişilik bir tâli tahkik heyeti de sanık 
Samet Ağaoğlu'nun ifadesini almak üzere Kayseri'ye gitmiş, iddia v.e müdafaaya taallûk eden 
bütün delilleri topladıktan sonra, komisyonumuz bir kanaate ekseriyetle vâsıl olmuştur. 

iddialar : 
24 . 2 . 1959 tarihinde eski Sanayi Bakam Samet Ağaoğlu'nun kızkardeşi Süreyya Ağaoğ-

lu'na gönderildiği anlaşılan ve bilâhara 27 Mayıstan sonra Samet Ağaoğlu'nun evrakları ara
sında bulunan imzasız mektupta (ağabeyinize sorun İstanbul'daki ALSAT firmasının tapon bir 
milyon metre pamuklu kumaşını Sümerbanka devrettiği zaman meşru kazancı ne imiş) demek
te ve iddia bu suretle ortaya atılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Sümerbank Umum Müdürlüğü haliımüzayaka halinde bulunan Gürünlülerin ve bunla
rın kurduğu ALSAT firmasının sıkıntıdan kurtarılması için pamuklu mensucat mubayaasına 
ihtiyacı olmadığı halde karar vermiş ve bu mubayaayı münhasıran ALSAT firmasının gümrük
lerde bulunan mallarını alacak şekilde tertip ve tanzim .etmiştir. Ayrıca mubayaanın bütün 
safhasında müessese menfaati yerine teminat aramamak, cezai şart koymamak, ve teslim müd
deti bittiği halde malın tesellümüne ve Gürünlülerin bütün malları alınıncaya kadar mubayaaya 
devam etmek gibi satıcının menfaati gözetilmiştir. Bütün bunlar zamanın İşletmeler Vekili Sa
met Ağaoğlu'nun telkin ve İsrarlı takibi neticesi yapılmaktadır. 

Nitekim İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu imzası ile Sümerbank Umum Müdürlüğüne 19 Ka
sım 1956 tarih ve 13708 sayılı yazı ile «tarih ve sayısı yukarıda kayıtlı yazınız üzerine 12.5 
milyon liralık pamuklu mubayaası hususunda umum müdürlüğümüzü salahiyetli kılacak koor
dinasyon kararının alınması İktisat ve Ticaret Vekâletine yazılmıştı. 
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Bir sureti ilişik olarak gönderilen cevabi yazının tetkikinden de anlaşılacağı üzere İktisat 

ve Ticaret Vekâleti alâkalıların rızaları dâhilinde cereyan edecek alım ve satım muamelesi 
için koordinasyon kararı alınmasına lüzum olmadığını belirtmiş bulunduğundan mubayaa 
işine hemen tevessül olunmasını ve neticeden vekâletimize de bilgi verilmesini rica ederim» 
denmektedir. 

Ayrıca zamanın Sümerbank Umum Müdürü Mehmet Akın, ifadesinde bu işi takibeden 
Cevat Açar adlı şahsın müracaatından sonra kenlisine sık sık, Samet Ağaoğlu'nun telefon et
tiğini, onunla bu iş dolayısiyle müteaddit konuşmaları olduğunu ifade etmiş ve bu mubayaanın 
Samet Ağaoğlu'nun emri ile yapıldığını bildirmiştir. Ayrıca kendisine yazılan bu emrin yukarı
da tarih ve sayısı yazılı yazı olduğunu, bu yazıda mubayaanın hemen yapılarak kendisine bil
gi verilmesinin istendiğini beyan etmiştir. 

Sümerbank idare Meclisinin toplantı tutanağının 11 nci sayfasında 1422 numaralı karar
da (Hariçte fason imalâtı yaptırılıp memlekete ithal eden firmaların İşletmeler Vekâletine 
ve bankamıza yaptıkları şifahi müracaatler üzerine) şeklinde bir ibarede bulunmaktadır. 
Buradan da işletmeler Vekâletine şifahi müracaatlerin yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu hale göre İşletmeler Vekilinin Sümerbank umum müdürlüğüne teısir ederek hariçten ithal 
edilen fas.on malların alınmasında müessir olduğu ve bundan menfaat temin ettiğini muhak
kaktır. 

Müdafaa : 
Yukarıdaki iddialar 'karşısında sanık Samet Ağaoğlu 13 . 2 . 1963 tarihinde komisyon üye

lerinden iki arkadaşımıza verdiği ifadede ve yaptığı savunmada Sümerbankın o sıralarda mağaza 
adedlerimi çoğalttığını, 'buma karşılık elinde çeşitli analların bulunmadığını bu sebeple dışarı
dan pamuklu kreton ve basmaların ithalinin zaruri olduğu bilâhara memleket dâhilinde imal edi
lip muvakkat ihraç yoliyle dışarıda fasone edildikten sonre memlekete sokulan malların alınma
sında döviz tasarrufu (bakımından faydalar bulunduğunu ifade ile 1953 yılında K-910*sayılı Ka
rarname ile Sümerbank'a işletmeler Vekâletinin her hangi bir telkin ve ilhamı olmadan 20 mil
yon liralık kumaş ithâl salâhiyeti verilmişti, işletmeler Bakanlığı ise inşaatı bitmek üzere olan 
fabrikalarla tacirlerin ithalâtını göz önünde tutarak (kat ' i zaruret hâsol edinceye kadar) kay-
diyle bu ithalâtı tasvibetmemiştir. bilâhara ihtiyaç daha çok kendisini hissettirmiş ve ımuvakkat 
ihraç yoliyle dışarıda fason yapıldıktan sonra memlekete getirilmiş ye hailen gümrüklerde bulu
nan ımallarm alınması- vekâlete ve 'bankaya teklif edilmiş ve 'bankaca bu malların alınması uygun 
görülmüştür. Bankanın işletmeler Bakanına gönderdiği mektupta mubayaa aleyhine herhangi bir 
söz yoktur. Aksine alınmanın faydaları ileri sürülmüştür. 

Bu yazı karşılığında. Vekâletimizce yazılan yazıda ise mubayaaya tevessül olunması bildiril
mekte ise de kullanılacak paramın miktarı gösterilmediği gibi her çeşit mubayaa şartının istendiği 
şekilde tesbitdnde banka serbest (bırakılmaktadır. Muamelenin benimle ilgili karar safhası bun
dan ibarettir. Anlaşmanın ifasına ait işler, yani şartnamenin hazıırlıanmajsı, kalitelerin konıtroluy 
alınacak miktarların tâyini safhası tamamen benim ımüdahaleım ve 'hattâ malûmatlım dışında ce
reyan etmiştir. Mubayaanın K - 910 a göre yapılmış bulunması' bir suç teşkil etmez, içerideki 
malların almmıyacağına dair (bir kayıt yoktur. Gümrüklerde malı bulunan kimselerin adedinin 
az olması annamellenin gayrişahsi olma vasfını kaldırmaz. Alınan malların miktara hakkında 
'basiretli bir tacir ıgiibi hareket etmeğe mecbur bulunan Sümerlbank karar verebilir. Nitekim ki 
öyle yapmıştır. • 

Bana izafe edilen suçun tavsifine gelince : 
Rüşvet almak, irtikâpta bulunmak, zimmet suçunu işlemek şeklinde görevimi kötüye »kullan

mış bulunmam hakkında bir iddia ve delil yoktur. Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre ise ana 
unsur memurun gördüğü işin kanunen yapmağa veya yapmamağa mecbur 'olduğu işlerden Ibulun-
maısıdır. Hal (böyle olunca ta'hkik mevzuu olan hu meselede benim Sümerbanka şifahen vâki ta-
limatıımın ve bankanın yazdığı mektuba karşılık verilmiş cevabın emir telâkki edilip edilmemesi 
düşünülmelidir. Şayet bu (bir emir ise !bu emri vermek lâzım ise görevimi kötüye kullanmış oldu-
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ğum neticesi çıkar. Halbuki İşletmeler Vekâletine kanunlar ve nizamnamelerle verilmiş Iböyle bir 
salâhiyet yoiktur. Ben ancak bankaya «muamelelerin tanzimine ait emir verebilirim. O halde ban
kaya ımağazalarm çeşitlerimi artırmak maksadiyle mıuameieye girişi'lmıesi hakkımdaki yazım dü
zenlemeye ait bir yazıdır. Yani bir prensip yazısıdır. Muamelenin şekli ve tarzı bankaya ait
tir. Vekil isıfaiyle İhama 2140 neı maddede yaızılı vazifeyi kötüye kullanılmaz 'sorumluluğu yükle-
nileme'Z. Kaldı ki orada şikâyeçi yoktur. Sümerbank kâr etmiştir. Kararnamemin tatbikimden 
zarar ıgören her hamıgi bir müşteki mevcut değildir. O 'halde görevimin kötüye kullanılmasına, dair 
bir delil .mevcut değildir. Som olarak Sümerlbamk İdare 'Meclisinin (kararında benim emrimin mü
essir olmadığı, emirden bahisedilmedİği açıktır. Demiştir. 

Deliller : 
İmzasız ihbar .mektubu Sümerlbamk M'eclis idare Kurulu kararı, Sümerbank 'Umum Müdürlüğü 

tarafından İşletmeler Vekâletime ve İşletmeler Vekâletinden İSümeTİbarik Umum Müdürlüğüne 
yazılan yazılar, şahitler ve doısya içimde mevcut diğer evrak. (Bunlardan imzasız ihbar mektubu 
her hangi /bir deffi. öne sürmediği ıgilbi içinde tafsilâtta yoktur. 

Meclis İdare Kurulu Kararımda İşletmeler Vekâletine yapılan şifahi müracaattam bahsedilmiş 
ancak mezkûr kararın aidi 'gecem vekâletin emirleri üzerine alındığıma dair bir emare g'örüleme-
.mişltir. Sürmeırbank Umuım Müdürlüğü ile İşletmeler Vekâleti 'arasında yapılan yazışma alınacak 
malların alınıp alınmamasından çok 20 milyonluk itlhalâta ayrılan paranın ıgümrüklerde bekliyem 
malların alınmasına .sarf edilip ediimeimesine matuf olarak yazıldığı tesıbit edilmiştir. 

Şahit ifadelerine gelince : 
Bunları üç kısma ayırmak mümkündür. 
1. Sümerbanlk kadrosunda buluıman ve muamele İle yakımdan veya uzaktan ilgili memur ve 

hizmetliler. Bunlardan Mehmet Akım Samet Ağaoğlu'nunl şifahi 'emirlerimden ve ayrıca yazılı 
emrimden baihsetmiiş ise de muamelenin suçluluk vasfı mevcut bulunduğu takdirde bir numaralı 
sıorumlu <olaım Ibu şalhsın böyle bilr emir olsa dahi mukavemet etmek, muamelenin yapılmaması 
için vekâleti veya idare meclisi kurulu üyelerini ikna etmek (kendi vazifesi iken bunları yapma
mak 'suretiyle 'birimci derecede melsul olması ieab>eder. Bu hususlar hakkında mantıki delillerle 
durumu izah etmek yerime .her Iham'gi bir surette suç olduğu takdirde bir başkasına atfı cürüm 
etmek suretiyle işim içinden kolayca sıyrılmak yoluma gittiği kanaati hâsıl olmuştur. Esasen 
miaznum aleyhinde ifade veren tek şahit die. Umum Müdür Melhmet Akın'dır. Bunun dışındaki 
diğer memurlar ve idare meclisi üyeleri muamelenin mormal ve Sümierbamk için kazandırıcı 'oldu
ğunu ve gerek Samet Ağaoğlu 'ndam (gerek Mehmet Akın'dan ve gerekse bunların dışındaki siyasi 
şalhsi'yetlerden vâki o'lam bilr baskıya, imânız kalmadıklarını beyan etmişlerdir. 

2. Alım - satım muamelesinde yararlanmış olan ALSA T Firması mensupları. Bunlar Samet 
Ağaoğlu'nu tanımadıklarını, Gevad Acar'ın kendilerjini temsil etmediğini, eısasem ıbu muameleden 
fazla bir kâr sağlamadıklarımı ve esasen, toptancı kârını dahi almadıklarını b'eyan 'etmişler, o za
man yalnız kendilerimde bulumam kadifeli kratonlarm Sümerbanka çok kâr getirdiğini ifade etmiş
lerdir. Biz Cevad Acar'ı veya bir başka şahsı Same/t Ağaoğlu'ma aracı göndermediğimiz <gübi 
hiç kimseye de rüşvet vermiş değiliz. Esasen .yaptığımız satıştan elde ettiğimiz kâr fazla bir mik
tar değildir. Sümierbamk'in anlaşmamın ifasında bize .gösterdiği kolaylıklar ise normal ticaretin 
teammüllerindendir; istisnai muamele değildir. Demişlerdir. Böylece1 Samet Ağaoğlu 'nu ilzamı 
«der bir 'delil .göstermemişlerdir. 

3. ISümerbank'a ellerindeki malları satmak için müracaat etmiş olupta yalnızca ıgümrükler-
deki malların alınacağıma dair karar üzeirime mallarını satamıyan ve bu suretle mutazarrır olduğu 
kabul edilen şahıslar şahidolarak celp ve istima edilmiş, bunlardan hâdisemizle ilgili malûmatları 
ve delilleri bulunup bulunmadığı sorulmuştur. Bu 'kimselerde a.leyhde her hamgi 'bir bilgileri ve 
ellerinde delilleri olmadığını, esasen bu hâdisenin ticari hayatta fazla bir aksülarmel yapmadığını 
ifade 'etmişlerdir. 
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Netice : 
Mevcut delil ve ifadelerim değerlendMimesiınde komüsyonumuz su müşahedeye varmıştır. 
İmzasız bir ilhibar mektubu ile başlıyan Ibu (hâdisenin talhıkikatı uzun safhalar geçirmiş ve ühti-

lâl sonrasıının heyecan ve rumhâleltıi ıgeçild!i!kten sonra bulgun hâdisenin üzerinde daha itarafsız ye 
oibjeıktif değerlendirmeler 'mümkün !hale ıgelmiştir. 

iddia o zamanın işletmeler Vekili iSamelt Ağa oğlu 'nun sözlü ve yazılı emlir veranelk suretiyle 
muamelenin ikarar safhasından çı'kmasına ve (kararın daha doğrusu mukavelenin icrası sırasında 
ALSAT Firmasının ve samiplerinin lıim'aye edildiği yolundadır, işletmeler Vekili iSamet Ağaoğlu 
kendi ifadesiyle ide beyan ettiği ıgibi (kendisine şi/faini ımürtacaatler yapılmış ve ayrıca Ibu müracaait-
ler Sümıerbank Umum Müdürlüğüne ide vâki olmuştur. < Ayrıca Ibu 'tarz mubayaanın karşılığının 
nereden temin edileceği yolumda tereddüde düşülmüş ve 19'33 yılında K - 910 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile hariçjten fttlhal için müsaade edilen 20 milyon liradan artan kısmının kullanılması 
düşünülmüştür. Burada Balkanın Işleltmeler Vekâletime resmen müracaati ile 'karşılaşıyoruz, işlet
meler Vekâleti bu 'hususu Ticaret Vekâletine sormuş oradan aldığı müspet cevabı iliştirerek 
ve muameleye hemen balaması kaydım da ilâve ederek Bankaya bildirmiştir. 

iddiada bu yazının işletmeler Vekâletinden Sümerbank Umum Müdürlüğe verilmiş bir emir 
olduğu ifade edilmekte ise de Sümerbankm müracaatı üzerine bu yazının yazılmış bulunması 
ve muameleye başlanmak kaydı sarih ve kesin bir emir telâkki edi-emez. Ayrıca bu yazının 
müracaat üzerine yazılmış bulunması ve Meclis idare Kurulunun kararında hariçte fasone 
edilmiş malların alınmasında fayda görüldüğü belirtilmiştir. 

Şu hale göre adı geçen kararın alınmasında birinci derecede alâkalı ve karara müessir olan 
makamın işletmeler Vekâleti değil Sümerbank Umum Müdürlüğüdür. Hal böyle olmasa idi 
Sümerbankm aksi mütalâayı yazdı olarak işletmeler Vekâletine bildirmesi icabederdi. Kaldı 
ki, Sümerbank gibi müesseselerin idare meclisleri kararlarında muhtar olup hiçbir makamın 
emri ile bağlı değillerdir. 

Mubayaanın mahiyetine gelince : 
O gün vazifede bulunan Sümerbank ilgilileri ve bugün bu vazifede bulunan kimseler açık

lıkla ifade etmişlerdir ki, gümrüklerde bulunan fasone edilmiş madarın Sümerbank tara
fından alınması ve gümrüklerdeki malların memleket içindeki mallara tercih edilmesinin çe
şitlerinin kırılmamış olması, Sümerbankm kendi mallarına çeşit kazandırması bu mallarının 
satışlarının hızlandırılması gibi noktalardan pek çok faydası olmuştur. Memleket içindeki 
malların alınması halinde bu gibi imkânlardan istifade edilemiyeceği, esasen alman bu mallar
dan Sümerbankm birkaç milyon lira kâr ettiği anlaşılmaktadır. 

Şu hale göre mubayaanın memleket içindeki inallardan değil de gümrüklerde bekliyen 
mallardan "alınması mevcut kartelâlarm tetkikinden anlaşılarak faydalı olduğu görüldükten son
ra mubayaa kararma varıldığı yine anlatılmaktadır, işletmeler Vekili ile satıcılar arasında 
aracı olduğu iddia edilen Cevad Acar'ın Alsat Firması ile ilişiği o'madiği ve bu firmayı 
temsil etmediği ayrı bir şirket olan Güraç Şirketi ile münasebeti bulunduğu ve bu şirketin 
gümrüklerde bir miktar malı bulunduğu ifadelerden anlaşılmıştır. 

Mukavelenin ifası sırasında Alsat Firması ortaklarına yapıldığı iddia edilen suhulet ve 
gösterilen müsamahaya gelince : 

Şartnamenin yapılmasında malı teslim edecek olanlar için cezai şart konmamasını ilgililer 
Ticaret Kanununun mevcut hükümleri bizim menfaatlerimizi korumaktadır. Âdemiteslim ha
limde satıcılar hesabına dışarıdan amal armıaımız her zaman için mümkündür. Karşı taraf da bizim 
için bir cezai şart taleb etmemiştir. Bu hale göre cezai şartın konmamış bulunması müessese için 
her hangi bir zarar tevlidedemezdi. 

Tesliminin gecikmesi halinde mubayaaya devam edilmesi ticari teamüller icabıdır. Taraflar 
kısa gecikmeler sonunda kanuni yollara başvurmak yerine anlaşmayı tercih ederler. Esa
sen muvakkat ihraç. y ) % l e gelen malların bu yolla gelip gelmediğinin kontrolü Sümer-
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bank müessesesine 'aâdoldugundan gecikmelere bankamız sebeboluyordu, yani kusur umumiyetle 
bankamızda idi. Kendimize ait bir kusurdan istifado ile satıcıları müşkül duruma düşürmek, 
akdi feshetmek hakkaniyete de uygun değildi. Bu muameleleri biz her hangi bir tesir ve 
baskı olmadan kendi insiyatifimizle ve basiretkâr bir tacir gibi hareket ederek ifa etmiş 
bulunmaktayız şeklinde izah etmişlerdir; ve bu ifadeler komisyonumuzca samimî ve mantiki 
vo hâdiselere uygun görülmüştür. 

Gereği düşünüldü : 

Sümerbank Umum Müdürlüğünün Alsat Firmasından satmladığı bir milyon metre kadar 
malın alım ısatım muamelesinde bir yolsuzluk görülmemiş, muamele Sümerbank müessesesi için 
kazandırıcı olmuştur. Ve yine zamanın İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğhı'nu mahkemeye sevk 
için yeter delil de mevcut bulunmadığı kararma ekseriyetle varılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine arz olunur. 
T. B. M. M. Soruşturma 

Komisyonu Başkanı Sözcü ve Kâtip 
Nevşehir Kars Bolu Kayseri 

R. Demirsoy L. Aküzüm S. Uzunhasanoğlu H. Kalpakhoğlu 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar Kars - Eskişehir 
Müstenkif kalıyorum R. Hancıoğlu K. Kaya Karara muhalifim 

M. Y. înceoğk'i imzada bulunamadı Ş. Asbuzoğlu 

Kırşehir 
H. Özmen 
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Toplantı : 3 T. B. M. M. S. Sayısı : Z I 

Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un, Yüce Divana sevk evrakında 
görülen noksanlar dolayısiyle dosyanın iade olunduğuna dair Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcılığı tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Soruşturma Komisyonu raporu (3 /33) 

T. C. 
Yargıtay 30 . 9 . 1963 

C. Başsavcılığı 
963 -15 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Transexsport ihracat Firması dalâletiyle İngiliz Firması Bünge'ye yapılan 52 500 tonluk arpa 
satışından dolayı açılan dâvada, görülen noksanlıklardan dolayı duruşmaya devam olunmalına 
imkân ve cevaz bulunmadığından dosyanın, gereği yapılmak üzere C. Başsavcılığıina tevdiine karar 
verilmiş olmakla dâva dosyasının karar (gereğince ilişik olarak sunulduğu arz olunur. 

Hikmet Gündüz 
C. Başsavcısı 

T. B. M. 31. 
Soruşturma Komisyonu 24 . 12 . 1963 

Başkanlığı 
Esas No. : 3/33 
Karar No. : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret eski Bakanı İMehmet Baydur hakkında Komisyonumuzca tanzim olunan 9 . 12 . 1963 
tarihli mazbata ekli olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla 
Saruşturma Komisyonu Başkanı 

İstanbul Milletvekili 
Saadet Evren 

Soruşturma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Soruşturma Komisyonu - 9 . 12 . 7963 

Başkanlığı 
Esas No. : 3/33 
Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren Ve Amasyla Milletvekili Nevzat Şener'in 
Transexport Şirketi delaletiyle İngiliz Firması BUNGE'ye satılan 52 500 ton Beyaz Arpanın 
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satışı dolayısiyle Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hakkında Meclis Soruşturması yapılmasına 
dair önergesi üzerine, açılan davada Anayasa Mahkemesince (Yüce Divan sıf atiyle); görülen 

noksanlıkları ikmal etmek üzere kurulan Komisyon raporudur. 

Transexport ihracat Firması delaletiyle İngiliz Firması BUNGE'ye Toprak Mahsulleri Ofisince 
ihalesi yapılan 52 500 ton Beyaz Arpa satışındaki yolsuzluktan dolayı Ticaret eski Balkanı Meh
met Baydur'un, Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince T. B. M. M. tarafından Yüce Divana sev-
fkme mütedair 6 . 7 . 1962 günlü 17 sayılı Karar muk'tezası olarak Anayasa Mahkemesine sevkedil-
miş (bulunan dosya; usule .müteallik bâzı noksanlarım ikmâli talebi ile T. B. M. Meclisine iade 
edilmiş olmakla, görülen noksanlıkları dlkmâl etmek ve gereğini yapmak üzere Genel Kurulun 
10 . 10 . 1963 tarihli 10 ncu Birleşiminde teşkil olunan Komisyonumuzca incelenmiş ve aşağıdaki 
mazbata tanzim edilmiştir. 

İDDÎA : Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat 
Şener'in, T. B. M. M. Başkanlığına verdikleri 2 .1.1962 tarihli önergelerinde : 

Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur 'zamanında T,ransexport Şirketindin delâleti ile, Ingilis Fir
ması BUNGE'ye satışı yapılan 52 500 ton Beyaz Arpanın satışının bâzı sebeplerle yolsuz ve usul
süz olduğu ve bu yüzden mezkûr şirketin büyük (bir himaye gördüğü zannmı taşıdığı ileri sürül
müş ve adı geçen Bakan Mehmet Baydur hakkında Meclis Tahkikatı açılması talebolunmuştur. 

önerge sahipleri; Mucip sebebolarak, aşağıdaki hususları zikretmişlerdir: 
1. Arpalar; Dünya arpa piyasasına nazaran, çok düşük fiatla satılmıştır. 
2. Arpa bedellerinin % 35 i (300 sayılı Kanun ile tasdik edilen Türk İngiliz hususi kredi ve 

sdlLâhlanma istikrazliarmdan doğan alacakların tesviıy esine mütedair Anlaşma) ıçerçe'vesıinde muamele 
görmüştür. 

3. Free Destination imkânının sağlamı'ası sebebiyle arpalar Kızıl Çin'e sevk edilmiştir. 
4. Satış sırasında Doğu bölgelerimizde husule gelen kıtlık ve hayvan telefatı nazarı itibara alın

mamıştır. 
5. Satış akdinin ifası sırasında Dünya piyasasında arpa fiyatları ç|o!k yükseldiği ve akit şartla

rına da alıcı firma riayet etmediği halde satışın feshi cihetine gidilmemiştir. 
6. Satış akdi; Amerika ile aramızda mevcut SURPLUS Anlaşmasına mugayirdir. 
7. Bu satış dolayısiyle vukua gelen za.ru:, yani alıcı firmanın kazancı milyonların üzerindedir. 
Ayrıca önergeye ekli 20 sayfalık dosyada bu arpa satışına mütaallik vakıalardan bahsolunnıakta 

ve yukarda tadadolunan mucip sebeplerin doğruluğu, detaye edilmiş hâdise ve muamelelerle ispata 
çalışılmaktadır. 

Savunma : Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur bu iddialara karşı savunmasında, özetle : 

1. Muhbir Turan Çakım'ı görevindeki iJtizamkâr hareketleri ve bu zatın diğer 3 memurla bir
likte; Birtaş, Turtaş ve Transtürk firmalarından rüşvet almakla me'lûf bulunması hasebiyle işin
den uzaklaştırıldığını; ihbarın, mumaileyhin bu tâyininden muğber olması neticesinde vukubuldu-
ğuııu, 

2. Arpa satışının Ofis tarafından uygur görüldüğünü, ilk plânda tekliflerden bir kısmının te
minatsız oluşu veya sair sebeplerle reddedildiğini, fiyatların düşük olması yüzünden satışnı önce 
tehir edildiğini, 

3. Bilâhara Martta piyasada görülen canlanma sebebiyle yeniden satışa karar verildiğini ve 
Mayısa kadar birçok tekliflerin Bakanlığa dahi intikal ettirilmeden Toprak Mahsulleri Ofisince 
reddedilddğinii, bunların çJoğunda muhbirin de parafı olabileceğini, 

4. Mayısta Blligolt adlı firmanın yaptığı teklifin de teminat yatırılmadığı için Bakanlıkça 
reddedildiğini, 
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5> Müstacel durumlarda şifahi talimat vermiş olabileceğini, ancak bunu 24 saat içinde tahriren 

teyidettiğini, imzasını hâvi bir yazı bulunmadıkça şifahi talimat iddialarının varit ve mutebır ola-
mıyacağını, 
- 6. Aylarca müşteri aramak ve zaman kaybetmek yerine Transtürk Şirketine hemen satmanın 

mâkul bir hareket tarzı olduğunu, 
7. Satışın cari fiyatlar ve memleket menfaatlerine uygun bulunduğunu, 
8. Toprak Mahsulleri Ofisinin muhtar bir teşekkül olduğunu ve Ticaret Bakanı olarak ken

disinin, işin politikası bakımından duruma muttali olduğunu, 
9. Doğu bölgelerimizde husule .gelen kıtlığa tedbir almış olduğunu, 
10. Satış sırasında piyasa yükselmekle beraber ofis yetkilileri ve hukuk müşaviri tara

fından akitten rücu edilemiyeceği hususunda telkin ve tazyikte bulunulduğu, kendisinin 
takdir hakkının da ofisin menfaatleriyle hudutlu bulunduğunu, ifade etmektedir. 

Dosyaya göre hâdisenin cereyan şekli : 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü 8 Temmuz 1960 - 3807 tarihli yazısı ile, alelû-

mum hububat istihsaline mütedair tahminler kaydedilerek (85 000) ton arpanın dış memleketlere 
ihracının uygun görüldüğü ve ihracatçılara geniş ölçüde imkân vermek bakımından satışın, 
beşer onar bin tonluk partiler halinde yapılmasının muvafık bulunduğu Ticaret Bakanlığı
na bildirilmiş, bakanlık ofisin bu mütalâasına 30 Eylül 1960 - 18170 sayılı yazısı ile tasvibet-
miştir. • 

Buna binaen 10 . 10 . 1960 da kapalı zarf usulü ile opsiyonlu olarak ihaleye çıkan arpala
ra; serbest dövizle (45,02) ve (47,65) dolar Fob fiyat verildiği gibi Yugoslav kliringinden Fob 
50,76) dolarla talip zuhur etmiştir. 

ihale neticesi olarak bakanlığa arz edilen işbu teklifler bakanlıkça maliyetin dûnunda görü
lerek tasvibedilmemiştir. Bunun üzerine arpalar ofis tarafından 15 . 11 . 1960 da yeniden 
aynı şartlarla satışa arz edilmiştir. 

Bu arada Avrupa'daki bol yağışın arpa mahsulâtına Fermentation'a sebebiyet vermesi neti
cesi biralık arpalarda mühim bir kısmının yemlik arpalar yerine istimal edilmesine sebebol-
muş ve yemlik arpa fiyatlarında 1960 yılının son aylarında vukua gelen düşmeye muvazi ola
rak bizde de düşmeler vukua gelmiş ve böylece teklifler; Transexport firmasının serbest dö
vizle (44,17) Fob dolar ve Birtaş Şirketinin de yine serbest dövizle (48) Fob dolar üzerinden 
fiyat vermeleri suretiyle taayyün etmiş ise de, bu fiyatları da uygun bulmıyan bakanlığın 
tasvip ve direktifi ile, maliyeti koruyacak müsait fiyat konjonktürü beklenmesi ve aranması 
için satışlar tehir edilmiştir. 

Ancak 1961 yılı Dünya arpa rekoltesinin 1960 yılma nazaran % 6 veya % 7 düşük olacağı, 
bu sebeple de fiyatların bir miktar yükseleceği anlaşılmış olduğundan, müşteri bulma hususun
da temin ettiği kolaylığa rağmen küçük partiler halinde satılması yolundaki prensip kararından 
her nedense rücu edilmiş, Bakanlığın tensibi alınarak 2 . 1 . 1961 tarihinde (60.000) ton arpa ofis 
tarafından pazarlıkla müşterisiz olarak satışa çıkarılmıştır. 

Bu ihalede de Transexport 23 . 1 . 1961 de serbest dövizden (46,10) Fob dolar teklif etmiş, 
Fransız Andrecomte firması da serbest dövizden (47) Fob dolar ve :%36 ve % 65 anlaşmalı ola
rak (48,15) Fob dolar teklif etmişse de, mütalâasına sunulan bu teklifleri de Bakanlık kısmen ma
liyeti korumadığı kısmen de anlaşmalı oldukları için reddetmiştir . 

Bunun üzerine 18 . 4 . 1961 tarihinde 1327 sayılı yazı ile Ofis Umum Müdürlüğü Bakanlığa 
(fiyatların maksatlı olarak düşürüldüğünü, opsiyonlu çalışmanın Ofisin elini kolunu bağladığını, 
bu usulden vazgeçilerek ancak"teminata merbut kati teklifleri tetkika tabi tutup, daha müsait 
fiyat temini bakımından anlaşmalı memleketlere satış yapmanın daha isabetli olacağı) mütalâasını 
bildirmiş ise de, Bakanlık 5 -gün sonra verdiği 24 . 4 . 1961 tarih ve 5/7306 sayılı cevabi yazısın
da (Anlaşmalı memleketlere ihracın uygun görülmediğini) bildirmiştir. Mücerret bu noktai na
zarla olacak, İngiltere Bankasınca Esleha Anlaşmasından istifade ettirilmiş bulunan ingiliz Bre-
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mar firmasının 10 . 5 . 196,1 de bu anlaşma çerçevesinde % 35 i tütün bedellerinden ödenmek ve 
%• 05 i de serbest dövizle tediye edilmek şartiyle (49) Fob 'dolardan yaptığı teklif bizzat Bakan 
Mehmet Baydur tarafından reddedilmiştir. 

Kayda şayan olan cihet şudur ikli, 'bu ret ikeyf i yetinden 9 'gün sonra Transexport 'Şirketinin tem
sil ettiği bir firma lolan 'Gold-Smmıidd namı diğeri Elligolt Firmasının aynı şekilde İngiliz Esleha 
Anlaşmasımdan % 35 ve j % 65 nisbetlerinde tediyeli 48,25 Fob dolarlık daha düşük teklifi, yine 
Bakanın şahsi lemri ile ve teminatsız olmasına rağmen kabul edilmiş ise de verilen opsiyon müddeti 
İçinde firma bâzı şartları yerine getirememiştir. Bakanın şahsi emri ile işbu teklifin kabul edilmiş 
olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünün 24 . 5 . 1961 tarih 1717'sayılı yazısiyle ımü-
eyyettir. • / 

Mayıs sonunda Ali öızaslan firması tarafından yine aynı m!isbetlerde anJaşımalı ve daha yüksek 
(49) Fob dolardan olmak üzere yapılan müsait teklif 'ise, firmanın verilen meıhle rağmen teiklifini 
(Ferme) hâline getirmediği mucip sebebiyle Bakanlıkça reddedilmiştir/ 

Bakanlıkça teklifi derhal kabul edilmiş olmasına rağmen Haziran ayını bâzı pürüzlü meselele
rimi halletmekle 'geçiren ve neticede .muvaffak olamıyan Elligolt Firmasınım da mümessili 'bulunan 
Transexport daha düşük fiyatla hemen tekrar teklif sahibi olarak 'gözükmemiş, İngiliz Firması 
Bunge'nin arkasında siper alarak yeniden teşebbüse girişmiştir. Şöyleki: 

Bunge Firması 6 . 7 . 1901 de 50 000 ton arpa ya evvelkiler gibi İngiliz Esleha Anlaşmasından 
% 35 ve % 65 nisbetlerinde tediyeli olmak şartiyle (45) Fob dolardan tâlibolmuştur. Dünya arpa 
fiyatlarınım yükseldiği ve yükselmeye devam ettiği bir devrede firmanın ibu tarihe kadar olan en 
düşük fiyatı teklif etmiş olması şayanı dikkattir. 

Arpa satışında Bakanlığın, Ibidayettenberi ittihaz lelttiği bütün prensip kararlarına mübayin 
olan bu teklifi Bakanlık her nedense derhal kabul ederek 8 . 7 . 1961 gün 5/11834 sayılı yazısı ile 
Ofise bildirmiştir. 

Delillerin tahlil ve münakaşası : Yukarıda tesbit ve izah olunduğu üzere, ilk ihaleler tarihin
de serbest dövizle verilmiş daha yüksek teklifleri, keza Yugoslav Kliringinden yapılmış cidden 
faidebahş teklifi de .maliyeti korumadıkları ve anlaşmalı memleketlere ihracın uygun görülmediği 
mütalâası ile reddeden Bakanlığın, BUNG-E tekli fini anlaşmalı olması ve maliyeti korumamasına 
rağmen derhal kabul etmesindeki sebep ve âmili tesbit etmek mümkün olamamaktadır. Mehmet 
Baydur savunmasında, Maliyete yakın fiyatla ve anlaşmalı memleketlere arpanın ihracı keyfiyeti
ne B'akanlıklararası İktisadi Kurul olan Altılar Komitesinden karar aldığını bildirmekte ise de 
Bakanın işbu beyanı hilâfına olarak İktisadi Kurulun 9 . 12 . 1960 tarih 10 sayılı ve (zararla ar
pa satışını uygun ıgörmiyen) bir kararından başka bumdan rücua mütedair her hangi bir kararın 
bulttnımaması, tahkikat sırasında da Bakanın Altılar Komitesinin bu kararının şifahi olduğunu be
yan etmesi hususu ve bunum hakikate vusul derecesi mahkememin takdir yetkisi dâmiilimde görül
müştür. 

'Böyle bir kararın Altılar Komitesinden sâdır olduğu kabul edildiği ahvalde dahi Bakanın me
suliyetten kurtulacağı' ve bu hususun bir kıymeti hukukiye taşıdığı iddia edilemez. Zira kabul edi
len BUNGE teklifi o tarihe kadar reddedilmiş teklifler imeyanıında en düşük fiyatı tesbit etmesi
ne binaen evleviyetle maliyeti korumamaktadır. Kabul edildiği tarihte Dünya arpa fiyatlarının 
ise yükselmeye başladığı fiilî bir vakıa olarak Bakanın malûmu bulunmakta idi. Bu itibarla fi
yatların düştüğü bir devrede daha müsait fiyat temim edecek bir yol olan anlaşmalı memleketlere 
ihracın uygun görülmesi müdebbir bir politikanın icabı ;iken 'böyle bir kararın tamamen aksine ha
reket edilmesi, bilâ'bara da fiyatlar yüikiseldiği ve serbest dövizle satış imkânları doğduğu bir devre
de ise anlaşmalı yolla ve düşük fiyatla satışa karar alınması binmetiee müşterek mesuliyete mün
tehi olmak lâzımdır. 

Kaldı İki, İstikraz Anlaşm ası çerçevesinde bir ıs atış teklifini bünyesinde katiyet taşıyan ferme 
bir teklif olarak kabul etmek de mümkün bulunmamaktadır. Memleketimiz tütünlerinin İngiltere'
den aldığımız esleha bedellerinden mütevellit borcumuza mahsuben itfası gayesi ile yapılmış bir 
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malî anlaşma çerçevesine tütünün yerine arpayı ikame etmek gibi bir şıkkı ihtiva eden, binnetice 
iki Devlet arası bir anlaşmanın tadiline müncer olan böyle bir satış bedelinin karşılığını mevcut 
addetmeye imkân olmadığı gibi, îngiliz Hükümetince tütünden mütevellit Türk liraları kendisine 
tahsis edilmiş, bulunan iki îngiliz ticaret firmasından biri olan Bremar Firmasının, alıcı BUNGE 
.Firmasına 52 500 ton arpa bedelini karşılayacak nisbette Türk lirasını devretmesi de adı geçen 
Bremar Firmasının muvafakatine bağlı bir husus bulunmasına binaen bu sebeple de teklifi bida
yette (Ferine) bir teklif olarak kabul ve telâkki etmenin mümkün olamıyacağı meydandadır. 

Nitekim, aşağıda görülecektir ki, çok daha müsait fiyatlarla yapılmış teklifleri, kendilerine ve
rilen mehil zarfında (tekliflerini (Ferme) duruma getirmedikleri için) reddetmiş bulunan Bakan
lık, BUNGE Firması kendisine verilmiş mütaaddit ve mütevali mehillere rağmen yukarıda kaydet
tiğimiz ihtilaflı ve tahakkuku meşkûk noktaları halledemediği halde satıştan asla rücu etmemiş
tir. 

Bu izahımızla arpa satışı ile sadece işin politikasını tâyin bakımından meşgul olduğunu savun
masında beyan etmiş bulunan Bakanın bu mevzuda; müstekar, müdebbir, isabetli ve Hazine men
faatlerine, Dış Ticaret Rejimi esaslarına ve kanun ve kararname hükümlerine uygun hareket et
mediği açığa çıkmış bulunmaktadır. 

Olayın bundan sonraki cereyan şekli ise usulsüzlüklerin ve firma lehine, iltizamkâr hareketle
rin temadisinden başka bir manzara taşımamaktadır. 

Ezcümle; BUNGE Firmasının 6 Temmuz 1961 tarihli mezkûr teklifi Ofis tarafından Bakanlı
ğa intikal ettirilmiş, Bakanlıkça hiçbir tetkike tabi tutulmadan kabulüne binaen de Ofis tarafından 
8 . 7 . 1961 de BUNGE Firmasına teklifinin kabul edildiği bildirilmiştir. 

Bunu mütaakıp Firma tarafından 10 Temmuz 1961 tarihli telle ofise, Transexport Şirketinin 
kendilerinin mümessili olarak hareket, edeceği bildirilmiş ve adı geçen Şirket böylece tekrar ortaya 
çıkarak satışın bundan sonraki safhasını tamamen idaresi altına almıştır, önceki tahkikat dosya
sında mazbut ifadesine göre: (Telgrafın; ertesi günü Ankara'ya giderek Ofis ve Bakanlıkta gerek
li temasları yaptığını, yükleme limanları, vâdeleri, çuvallama masrafları gibi tâli unsurları 11 ile 
13 Temmuz tarihleri arasında müzakere ederek bir mutabakata varamadan İstanbul'a döndüğünü) 
beyan eden Transexport Şirketi Müdürü Cemil Parman'm işbu ifadesine mukabil, Ofis Genel 
Müdürlüğünün 14 Temmuz 1961 tarihinde BUNGE Firmasına çektiği bir telle (Mümessilimiz Ce
mil Parman'la varılan mutabakata istinaden mukavele projesinin hazırlanıp Ofisin* istanbul şubesi
ne gönderildiği ve borsa tescilinin yapılmasının) istenmiş olduğu görülmektedir. 

Hâdisenin seyrinde ehemmiyetli bir nokta olan bu mübayenetin bidayette tesbitinde faide görül
müştür. Zira, başlangıçta mevcut şu durum da göstermektedir ki, akidden rücu edilemiyeeeği mer
kezinde bir tefsirle kendisini 10 ay müddetle eli, kolu bağlı addeden Ofisin karşısında icap ve ka
bulün bidayette tekemmül etmediği mülâhazası ile kendisini akidle mülzem telâkki etmiyen bir 
.alıcı firma yer almış bulunmaktadır. 

Nitekim; Ofis Genel Müdürlüğü, BUNGE Firmasına çektiği tele muvazi olarak, Ofisin istanbul 
Şubesine de ayni tarih ve 2785 sayılı bir tezkere yazarak (teminatın alınmasını müteakip tarafla
rın huzuru ile tescil muamelesinin yapılmasını) emretmiş ve (durumu ayni şekilde alıcı firmaya 
bildirdiğini) de ilâve etmiştir. • istanbul Şubesi de bu emre uyarak 18 . 7 . 1961 tarihinde 6852 
sayılı yazı ile Ofis yetkilisi tarafından imzalanmış borsa beyannamesi ile hususi şartları muhtevi 
mukaveleyi birlikte adı geçen Firmaya göndererek tescile davet etmiştir. 

işbu tescilin Dış Ticaret Yönetmeliği gereğince davet tarihinden itibaren beş gün içinde yapıl
ması meşruttur. Buna rağmen icap ve kabulün henüz tekemmül etmediği iddiasında olan firma 
bir taraftan mukavelenin tetkike tabi tutulacağım bildirmiş diğer taraftan Esleha Anlaşmasının 
tütünlerimiz bakımından tanınmış Free Destination şartının arpaya da teşmilini talep etmiş, Ba
kanlık kendisine Ofis tarafından intikal ettirilen ve munzam bir külfet tahmili, munzam bir şart 
'dermeyanı mahiyetinde olan bu talebi de derhal kabul ederek ingiltere Hükümetine intikalini 
t^nıinon !01 çilime bildirmeyi dahi taalîhüdotmiş bulunmaktadır. 
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Binaenaleyh satış teklifinin bu tarihe kadar olan devresi zarfında durum şudur : 
Yani Firmanın satış talebinin tahakkuk edebilmesi Ofisin talebi ve muvafakatine bağlı olmıyan 

üç şartın tahakkukuna vabestedir. 
1. İngiltere ile Esleha Anlaşmasında Türk tütünlerine muhasses fona arpanın ithal edilmesi ve 

arpaya da Pree Destination şartının tanınması hususunda İngiltere Hükümetinin muvafakatini is
tihsal, 

2. Dextrine imalâtında kullanılan mısır ithalâtı dolayısiyle Amerika ile yapılmış Surplus An
laşmasının yemlik arpa ihracetmemize imkûu vermiyen maddesinin tadili zımnında Amerika Hü
kümetinin muvafakatini istihsal, 

3. Esleha Anlaşmasındaki tütün bedelleri İngiltere Bankasınca kendisine tahsis edilmiş bulu
nan Bremar Firmasının 52 500 ton arpa satışına yeter derecede Türk lirasını alıcı BUNGE Firma
sına devri kabul ettiğinin tevsiki, 

Firmanın Ofis tarafından tesciline davet edildiği 18 . 7 . 196.1 tarihine kadar hiçbiri gerçekleş
memiş bu üç şarta rağmen tahakkuku meşkuk böyle bir satış teklifini (Perme) mahiyette te
lâkki ederek firmayı adeta tescile zorlıyan Ofisin hareket tarzının hukukan izahı mümkün bulun
mamaktadır. Kaldı ki ; firmanın, satışı realir-o edebilmesi için halli kendisine ait ve vecibeleri cüm
lesinden olan bu pürüzlü noktalan, Bakf.nlığmderhal tekabbül ve âdeta taahhüdetmiş olması da 
ayrıca calibi dikkattir. 

Binnetice; nezdinde Ofis tarafından imzalı beyanname ve mukavele mahfuz bulunan firma, ta
limatname gereğince ve tescili yaptırmaya mecbur bulunduğu beş günlük müddetin son günü olan 
24 Temmuz 1961 de Ofise telefoıf ederek akde mutabakatını beyan etmiş ve beyanname ile muka
veleyi tescil ettirdiğini ve aynı gün Ofise tevdi edeceğini bildirmiştir. 

Dosya münderacatına nazaran; firmanın, bu sarih beyanına rağmen, müddetinde tescüTyaptır-
mamış ve beyanname ve teminatı irae etmemiş olmasına rağmen Ofise, hilafı hakikat beyanda bu
lunduğu sabidolmaktadır. Bu durumda artık hareket tarzı sarih olarak Offertosunu geri almak
tan ibaret olması lâzımgelen Ofisin, aksine bir tutum içinde İstanbul Şubesine derhal telefonla (Ba
kanlıktan alınacak talimata kadar intizar olunmasını) bildirmiş olduğu görülmektedir. Istanb.?.! Şu
besi de durumu 25 . 7 . 1961 tarih 7197 eayı ile Transexport Firmasına bildirmiştir. Böylo^e fir
ma lehine hareket gayesinin ön plânda muhafaza edildiği gayrikabili tevil surette meydandadır. 

Diğer yanda», Bakanlık kademelerinde ve Ofis Genel Müdürlüğünde işbu ihalede bidayet
ten beri tutulan gayritabiî yola muarız olanların mukavemeti ile husule gelen yeni tatbik havasını 
haber alan şirket mümessili Ankara'ya gelerek temaslarda bulunmuş, Amerikan Sefareti ile Mısır 
Anlaşmasının halli mevzuunu görüşmüş, aynı zamanda da 5 . 8 . 1961 tarihli bir tel ile Bakanlığı 
suçlu kılacak bâzı iddialar serd ederek, yine hilafı hakikat olarak Bremar Firması tarafından yeteri 
kadar Türk lirasının BUNGE Firmasına tahsis edildiğini bu sebeple teminatın kabulünü talebet-
miştir. 

Bakanlıkta Ofis ilgilileri ve Dış Ticaret mensupları ile Müsteşar Mahmut Şeyda'nın riyasetinde 
yapılan bu mevzudakd toplantıda ise, mevzuu uzun müzakerelere konu olmuş, Müsteşar ve Bakanın 
ifadelerine göre Ofis Genel Müdürü ve sair ilgililer ile bilhassa Ofis Hukuk Müşavirinin; aküm ta
mam olduğu, gayrikabili rücu bulunduğu yolundaki İsrar ve tazyikleri karşısında Bakanlığın mecbur 
kalarak 7 . 8 . 1961 gününde aldığı ve bir protokolla tesbit edilen karar dairesinde (Türk liraları
nın BUNGE'ye tahsis edildiğinin tevsiki zımnında Transexport Firmasına 4 günlük bir mehi, veril
mesi, tevsik edildiği takdirde Akreditifin derhal açılması, edilmediği takdirde uzun zamandan biri sü-
rümcemede kalan Ofis Offertosunun sukut edeceğinin bildirilmesi) yolunda bir neticeye varılarak 
Ofis Genel Müdürlüğüne Bakanlıktan aynı tarih ve 5/13923 sayı ile tezkeresi yazılmıştır. 

Bu noktada, Bakanlığın hareket tarzında izahı müşkül hususiyetler vardır. Evvelemirde Müste
şar ve Bakanın ifadelerinin hilâfına olarak, önceki Tahkikat Komisyonunca alman ifadelerinde Ofis 
ilgililerinden Fikret Erensoy ve Selçuk Akatlı'ya ilâveten ve bilhassa adı geçen Hukuk Müşaviri 
Hürrem Barm'm bu yolda her hangi bir idrarda bulunmadıklarını, kanaat ve mütalâalarının aksi 
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olduğunu açıkça ifade etmiş oldukları görülmektedir. Kaldı ki, Ofisin bu yolda bir ısrarı sebk etmiş 
bulunsaydı dahi döviz mevzuatı ve anlaşma hükümleri bakımından mutlak surette Bakamıl muvafaka
tine bağlı bu mevzuda, üst makamın takdir hakkını en isabetli şekilde kullanması dcabederdi. 

• Ne gariptir ki, Bakanlık ve Ofis çevresindeki müzakerelerden günü gününe haberdar olan ve Ba
kanlığın Ofise yazdığı 7 . 8 . 1961 tarihli 4 günlük mehil itası kaydını ihtiva eden yazısından da ayni 
gün gayriresmî surette haberdar olan Şirketin derhal Borsa'ya giderek, Akdi tek taraflı ve usulsüz 
olarak tescil ettirdiği görülmektedir. 

Firmanın ticari ahlâkla kabili izah olmryaiî bu acele hareketinin, evvelce 5 . 8 . 1961 tarihinde 
çektiği telde yeteri kadar Türk liralarının kendisine tahsis edildiğini bildirmesi keyfiyetinin de hi
lafı hakikat bulunmasından neşet ettiği anlaşılmaktadır. Telgraf çektiği tarihte hakikatta böyle 
bir tahsis keyfiyeti mevcudolmadığı ve verilen yeni 4 günlük mehil içinde de bunu tevsik etmesi 
mümkün olamıyacağı için, akdi bir olup bıltiye getirivererek yükselen dünya piyasa fiyatları 
muvacehesinde Bakanlık ve Ofisi akidle mülzem kılmak gibi bir ticari dalaverenin içine gi
ren şirketin nitekim bu tahsis keyfiyetini tevsik edemediği sabit olmuştur. Eğer Ofis esa
sen evvelce usulsüz olarak imzalayıp firma nezdine gönderdiği imzalı beyanname ve muka
veleyi 24 . 7 . 1961 tarihinde biten opsiyon müddeti içinde geri almış olsaydı pek tabiîdir ki 
bu yolsuz tescil keyfiyeti doğmamış bulunacaktı, 

Normal muamele tarzı olarak bidayetten ilk firma teklifi yapıldığı zaman yatırılması ica-
beden teminat yatırılmış bulunsaydı, teklifin kabulü halinde Ofisin muhasebesine intikal ede
cek ve miktarına göre hesaplanacak hare, tescil masrafı olarak muhasebe tarafından öde
necekti. Pek tabiîdir ki, teminat yatırılmadığı için reddedilmiş daha raü-.idt tekliflere rağmen, 
teminat yatırılmadığı halde hiçbir tetkika tabi tutulmadan Bakan tarafından kabul edil
miş olduğu cihetle yukardan aşağıya takibolunmuş bir muamele olarak Transexport'un işbu 
satışında, normal yolda cari bir muamele bulunmaktadır. Yani teminat yatırılmamış olduğu 
için, Ofis satış kısmının muhasebe servisine bu yolda bir havale ve iş'arı, muhasebenin de 
hare hesaplanması ve tediyesi bakımından tescilden evvel * yapılmış bir muamelesi mevcut 
değildir. Bu sebepledir ki, telâş içinde olan firma, Bakanlıktan yazının çıktığı 7 . 8 . 1961 günü 
alelacele borsaya 'giderek fahiş usulsüzlükle malûl olarak tescili tek taraflı yaptırıp har-
« m r d a kendisi ödemiş, bilâhara bunu Ofisten tahsil eylemiştir. 

Bu ahvalde, firmanın tevsik şartını yerine getirememesi ve bu şartın satışın mümkün olabil
mesini temin edecek en esaslı şart olması karşısında, mevcut dış ticaret rejimi tatbikatına 
uyarak vejev tescil edilmiş olsa dahi Bakanlığın işbu satışa lisans vermemek salâhiyeti 
«ümlesindendi. Hal böyle iken Bakanlığın bu tarihe kadar en tâli teferruatına kadar bu satışa 
müdahale ettiği, emir ye direktif hattâ günü gününe talimat verdiği dosya münderecatm-
daki vesaikle sabit iken birden bire işbu hareket tarzından yüzde yüz rücu ederek 16 . 8 . 1961 
tarih 5/14574 sayılı yazı ile (Ofisin muamelelerinde muhtar olduğunu, Ofise ihtar ettiğini) 
ancak tekrar ve yeniden lüzumsuz muhaberelerle ve neticesiz sürüklemelerle firmaya mütemadiyen 
zaman kazandırmak yolunda evvelâ 25 . 8 . 1961, bilâhara da 5 . 9 . 1901 tarihine kadar mehiller 
verilmesini tesbit ettiği görülmektedir. Ofisin, Bıkanlığm kendisini mulhtar sayan ihtar yazısı
na mukabil, duyduğa hayreti ve endişeyi ifade eden 18 . 8 . 1961 tarih 3400 sayılı yazısı kay
da değer mahiyettedir. 

25 . 8 . 1961 tarihine kadar hâlâ şirket, f i rnanm yeter miktarda Türk liralarını Bremar 
Firmasından temin ettiğine dair bir vesika getiremediği gibi ingiltere Hükümetince, tütüne 
ayrılan bedellerin arpaya tahsisine de muvafakat edilmemiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh tahakkukundaki esaslı şartların yerine getirilmemesi-sebebiyle esasen icrası müm
kün bulunmıyan bu satıştan sarfınazar edilerek keyfiyetin firmalara ilân ve fiyatlar mûtema-
dij^en yükselmekte olmasına binaen) iyi fiyatla arpanın satışı mümkün iken ve Dış Ticaret 
Dairesi ilgilileri bu yoldaki mütalâalarını dosyasında tahriren bildirmiş olmalarına rağmen Ba
kanlık, şirketin teklifinin tamamen dışında bir mahiyet ve yeni bir akit .mahiyetinde bulunan 
gayıütalbiî bir teklifini kaıbul etmekten asla tereddüt göstermemiştir. Şöyle ki : 
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Firma evvelki teklifinde fiyata aidolan ,% 35 ve j % 65 tefrikinin mala teşmilini talebetmiş, 
bu teklifin' kabulü suretiyle tamamen usulsüz ve yolsuz olarak j % 65 serbest dövizle olan 
kısım tefrik edilip 28 . 8 . 1961 tarihinde Bakanlıkça müstakil bir lisans verilmiştir. 

Bütün bu usulsüzlüklere ve yolsuzluklara ilâve olarak dosya münderecatına göre; arpaların ev
velce alınmış karar dışında anlaşmalı memleketlerde ihracının Free Destanation şartının ta
nındığının piyas&ya ilâa edilmediği ve böylece aleniyet unsurunun ve usulünün ihlâl edildiği, sa
tışın yalnızca mezkûr firmanın inhisarına bırakıldığı ve yabancı olan alıcı firmanın yatır
ması .. icabeden teminatın dahi döviz olarak yatırılmadığı-, teminat mektubu şeklinde Transex-
port Şirketince ancak teşci] tarihinde irae edilen. Türk parasının.da bilâhara satış bedeline 
kalbedilmek suretiyle ayrıca döviz zıyıana sebebiyet verildiği sabit olmaktadır. 

Hâdisenin bu şekil ve şartlar 'altındaki cereyan tarzına mukabil, Bakan Mehmet Bay-
duru'n savunmasında ileri sürdüğü hususların tetkik ve tahlil edilerek kıymetlendirilmesi gerekli 
görülmüştür. 

Mehmet Baydur savunmasında : 
1. Muhbir Turan Çakım'in komünist olup hakkında Millî Emniyetçe yapılan telkinler sebe

biyle işinden uzaklaştırdığinı, diğer bir ifadesinde ise muhbiri bâzı iltâzamkâr hareketleri ve 
ezcümle Transtürk, BMaş, ve Turtaş firmalarından rüşvet almakla meluf bulunması sebe
biyle işinden uzaklaştirdıeıni, muhbirin bu tâyin dolayısiyle gârazkâr hareket ederek aleyhine 
bu ihbarl yaptığını bildirmiştir. 

'Halbuki dosya münderecatına nazaran, Me!hmet Baydur'un Bakanlığa intisabından kısa bir 
zaman Sonra bâzı mühim satışlar dolayısiyle muhbirle aralarında ihdlâf ve görüş ayrılığı 
zuhur ettiği, muhbirin ihtilâf konusu muamelelerde evrak üzerine muhalefetini derç ve tev
sik etmek suretiyle bakanın emri ile bu muameleleri tatbik sahasına koyduğu anlaşılmaktadır. 
Bu muamelelerin esasmdaki haklılığı ve aralarındaki ihtilâfı ve bu ihtilâfın yine Transtürk 
Firmasına ait mesailde zuhur etmiş bulunmasina binaen bakanın bu dosya ile alâkası olmı-
yan önceki bâzı mühim satışlar dolayısiyle aynı firmaya karşı iltizamkâr durumu tesbit mah
kemenin takdir yetkisine ait hususlardan olduğundan, komisyonumuz sadece bakanla muhbir 
arasındaki iğbirarlı durumun muhbirin naklinden sonra değil, vazife gördüğü daha evvelki ta
rihlerde başlamış bulunduğunu tesbit etmekle iktifa etmiş ve Bakan Mehmet Baydur'un savun
masında ileri sürdüğü yukarıdaki hususun varidolmadığım ifade ile yetinmiş bulunmaktadır. 
Kaldıki; bakanın, muhbirin rüşvet almakla: meluf bulunduğunu zikrettiği Transtürk Firması-
nin rüşvet veren sıfatiyle aynı şekilde redaeti ahlâkiyeye duçar ve şayanı itimat bir firma ola-
mıyacağmı takdir edeceği tabiî iken, ihalenin vürlü yolsuzluklarla mahlûl olarak bu firmanın inhi
sarına terk edilmesindeki garabeti Bakan Mehmet Baydur lehine kaydetmeye imkân olamıyaca-
ğı aşikârdır. 

2. Yine Mehmet Baydur'un savunmasında ileri sürdüğü, ofisin muhtar bir teşekkül oldu
ğu ve kendisinin satışla ilgisi bulunmadığı, mesuliyetin teknik servislere aidolacağı, işin poli
tikasının tâyini bakımından satışla alâkadar olduğu yolundaki iddiası, hukukî mesnetten âri 
bulunmaktadır. Çünkü: 3491 sayılı Teşkilât Kanununun Toprak Mahsulleri Ofisinin muamele
lerinden neşet eden zararın Hazine tarafından kapatılacağını mübeyyin 14 ncü maddesi ve 
3460 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri Kanunu hükümlerine istinaden, ofis muamelâtının Ti
caret Bakanının murakabesi altında olup bu murakabenin ofisin satışına mütedair ahvalde ma
liyetin dûnunda satışlar ve döviz mevzuatını ilgilendiren hususatta satışın, bakanın muvafa
katine bağlı bulunması, tahkikat 'konusu olan satışta nitekim fiyatın maliyetin dûnunda ve an
laşmalı memlekete satılması bakımından teklifin kabulünün doğrudan ve mutlak surette bakanın 
muvafakatime bağlı olması, adı geçen kanunlardan doğan yetki ve vazife cümlesinden bulunmakta
dır. Nitekim ofisle bakanlık arasında cereyan eden muamele tarzı dahi (dosya münderecatına göre) 
bakanın bu iddiası hilâfına, satış keyfiyetinin en tâli teferruatına kadar bakanlık kademesinden 
geçtiği ve çoğu defa müstacel ahvalde önceki tahkikat komisyonu tarafından zaptedilmiş müevvel 
beyanından da anlaşılacağı ceçhile bakanın telefon ve şifahi emirleriyle muamele yapılmış olduğu sa-
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bit bulunmaktadır. Mücerret işin politikası bakımından dahi mezkûr arpa satışında müdebbir ve 
musip bir politikanın mucibolmadığı Hazinnin zararını intaç eden ve millî menfaatlere 
aykırı bir tutuma sahip bulunduğu başlangıçta izahı yapılan olayın cereyan şekli ile sabittir. 

3. Bakan Mehmet Baydur'un, keza savunmasında ileri sürdüğü sebeplerden biri de (bilâhara 
karar değiştirerek arpaları süratle satma cihetine gitmiş olmamızda âmil olan, arpaların kalitesi
nin bozulması, fazla arpa stokunun tazyik etmesi ve 1961 de de fiatlarm düşmeye devam etme
sidir) şeklindeki iddiasıdır. 

Bakan'in «avunmasında ileri sürdüğü bu iddia da hakikate, uygun dey ildir. Çünkü arpaların 
durmaktan mütevellit kalite bozukluğuna uğradığı veya uğrıyacağı hususun da ofisin her hangi 
bir işarı olmadığı gibi, arpa stokunun tazyik ettiğine dair de yine herhangi bir işarı mevcut 
bulunmamaktadır. Durmaktan mütevellit maliyetin yükselmesi ise kilo başına çok cüz'i Ibir mik
tar olup .bahse konu tarzdaki bir satış için müdafaa sebebi teşkil edemiyeceği izahtan varestedi*'. 
1960 yılı sonlarında Ofis 1961e ait gerekli re'KO İte-tahminlerini yaparak (85 000) ton beyaz ar
panın ihracının muvafık olacağını Bakanlığa resmen bildirilmiştir. Bu tahminlerde aklanılmış 
olması Bakan'm mesuliyeti bakımından tesir icra eder mahiyette olmayıp 1961 yılı içinde bil
hassa bahar aylarından itibaren katiyetle kendini belli eden Doğu bölgelerindeki kıtlık ve hay
van telefatı karşısında henüz neticelenmemiş türlü pürüzlerle dolu, esaslı şartları tahakkuk et
memiş, icrası gayrimümkün bir satış teklifinden drrhal rücu edilerek arpanın dahilî ihtiyaç ve istihlâk 
dolayısiyle iç piyasaya arzında millî menfaat mevcut ve Bakan hasbelkanun bunu teminle mü
kellef iken, Ağustos ortasına Ikadar (kendisini Ofise karşı bağlı telâkki etmiyen bir firmaya iltizam 
ederek satışın mutlaka yapılması hususuna müteveccih gayret göstermesi gayri hukukî ve gayri 
mantikî bir sonuç olarak tebellür etmektedir. Bakan'm, alındığını ifade ettiği kıtlık ve hayvan 
telef atına karşı tedbirler 1961 yılı ortalarında ekmeklik ve yemlik oflımaik üzere alel acele İsrail 
den ve Amerika'dan temin edilen buğdaylardır ki kıtlık ve hayvan telefatından sonra bir taraf
tan hububat satmak, bir taraftan hububat almak gibi /gülünç ve garip bir vaziyetin doğmuş olması 
karşısında Bakan'an bu hususa dair ileri sürdüğü iddiaların varidolamıyac ağını açıkça göstermek
tedir. 

4. Satış fiatmın mukavele tarihinde cari Hatlara en uygun şartlarla satılıp satılmadığı hu
susu da incelenmiştir, önerge sahipleri tarafandan dosyasına mübrez bültenlerle, .Başbakanlık 
Devlet İstatistik Dış Ticaret Yıllığı İstatistiği; 1961 Kasım ayı neticeleri ve muhtelif memleketler it
halât - İhracat İstatistik bültenleri ile, muhtelif ticaret ataşelerimizin göndermiş oldukları tel yazıları 
muhteviyatına nazaran gerek mukavele ve gerekse lisans tarihlerindeki Dünya fiatlarmın (60) 
Cif doların üstünde olduğunu göstermektedir. Bu fiyatın Fob fiyat ile mukayesesinde asgari (52) -
^53) dolar olması icabedeceği neticesine bizi götürmektedir. Kaldı ki, 1961 yılında fiyatların yük

seldiği ve yükselmekte devam ettiğini, Bakandan gayrı diğer bilcümle şahitlerin ifadelerinden an
lamak mümkündür. Bu sebeplerle Bakan Mehmet Baydur'un savunmasında, arpaların uygun fiyat
la satıldığı yolundaki, ileri sürdüğü, iddianın kabulüne imkân bulunmamaktadır. 

5. Yine Mehmet Baydur'un (arpanın, tütünün yerine Esleha Anlaşmasına girmesi Hazinenin 
menfaatine olmuştur,) tarzındaki savunması da şayanı itibar görülmemiştir. Çünkü yazılı savun
masının 16 ncı sayfasında fazla stok mevcudiyeti sebebiyle tütünlerimizin adı geçen Esleha Anlaş
ması çerçevesinde ingiltere'ye olan borcumuzun itfasına tahsisi suretiyle ihracının mümkün olma
sını ticari politikamız ve menfaati Hazine bakımından büyük bir muvaffakiyet olarak derpiş eden 
Bakan, ihracı Türkiye için daima zorluklar arz eden tütünler yerine bahse konu tarihlerde satışı 
kolaylık arz eden veya dahilî istihlâke tahsisi (vukua gelen, kıtlık hasebiyle) memleketin menfaat
leri iktizası olan arpayı ikame etmekle Hazine menfaatinin mevcudiyetini iddia, işi yersiz ve mü-
tenakız görülmüştür. Tütünlerde mavi küf hastalığının zuhuru ise Bakanın savunmasında ileri 
sürdüğünün aksine arpaların satışından evvel değil satışın ikmalinden çok sonraya ait bir mevzu 
olduğu sabittir. Bu sebeple konu ile ilgisi olmadığı aşikârdır. Yıllardan beri tütün stoklarının dış 
ticaretimiz bakımından tatminkâr durumu ve bu stokların tazyik eder mahiyette bulunması bir vâ-
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kıa olarak sabit iken Bakanın yukarıda ileri sürdüğü (tütün yerine arpa ikamesinin) Hazine men
faatine olmadığı, bilâkis tamamen aksine bulunduğu aşikâr bir şekilde tezahür etmektedir. 

6. Bakan Mehmet Baydur yine savunmasında (1961 yılı başında Ofisin elinde memleketin yıl
lık ihtiyacının takriben 2,5 misli bir arpa stoku bulunmakta idi) demek suretiyle arpa satışının 
1961 yılı içinde yapıldığı şartları ve Hükümeti bu satışın nihai olarak icrasına sevk eden amille
ri arz ve izaha çalışmakta ve böylece âdeta kendisinin bu arpa satışına mecbur olduğu tezini ileri 
sürmektedir. Üçüncü maddede tafsilen anlatıldığı veçhile kıtlık ve hayvan telefatı sebebiyle arpa
ların dâhilde istihlâki icâbettiğinden ve yine yukarıda anlatıldığı veçhile israil ve Amerika'dan 
hububat almak zorunda kaldığımızdan Bakanın bu müdafaasının hakikatlerle taban tabana zıd ol
duğu aşikâr bir şekilde görülmektedir. Kaldı ki, ayni devrelere raslayan zaman içinde askerî stok
ların gayet az olduğu 50 000 ton olması gereken askerî stokun o tarihlerde 26 000 tona düşmüş 
olduğu sabit olduğundan Güvenlik Konseyi ve Millî Savunmanın ikazlarına rağmen arpaların mez
kûr firmaya satılmış olması calibi dikkattir.. Binaenaleyh Bakanın savunmasında ileri sürdüğü 
Hükümeti bu satışın nihai olarak icrasına sevk edenden âmil hayalî ve gayrivârittir. 

v Ayrıca Bakanın savunmasının bu kısmında ileri sürdüğü (Hükümeti bu satışın nihai olarak ic
rasına sevk eden âmil) ibaresinden de anlaşılmaktadır ki, Bakan, arpa satışında Hükümeti dola
yısiyle kendisini vazifeli addetmekte ve fakat ikinci maddede yazılı olduğu veçhile (Ofisin muhtar 
bir teşekkül olduğunu, kendisinin satışla ilgisi bulunmadığını) ileri sürerek bu defa da kendisini 
gayrimesul durumda gösterip bütün kabahat ve mesuliyeti Ofis ilgililerine tahmil etmeye çalış
maktadır. Bu dahi göstermektedir ki, Bakan Mehmet Baydur kendisini mesuliyetten kurtarmak için 
btzan Ofis muhtariyeti hususunu ileri sürmekte bazan da Hükümetin bu satışı yapmaya mecbur 
olduğu hususunu savunmasına esas almaktadır. Bütün bunlar gayrivârit, hukukî mesnetten uzak ve 
gayrimantıki ve gayrisamimî davranışlardır. 

Netice olarak : 
Sanığın hangi olaylardan sorumlu tutulduğu ve sanığa isnadolunan suçun neden ibaret olduğu 

ve ne gibi yolsuzluk ve usulsüzlükten ötürü Yüce Divana şevki icabettiği; Komisyonumuzca yu
karıdan beri arz ve izahına çalışıldığı veçhile (dosya münderecatına göre incelenmiş) ve aşağıda
ki sonuca varılmış bulunmaktadır. 

1. Hâdisenin cereyan tarzına göre; BUNGE Firmasına yapılmış olan işbu satış dolayısiyle-
Fob 45 dolarlık satış fiyatının câri fiyatlara ve evvelce yapılmış tekliflere nazaran aşikâr şekildeki 
düşüklüğü sebebiyle Hazinenin zararına, dolayısiyle alıcı firmanın usulsüz ve yolsuz olarak milyon
ların üstünde kârına sebebiyet verilmiştir. 

2. İhale tarihinden lisans tarihine kadar geçen zaman zarfında tahakkukunun önceden tahmin 
edilmesi ve vukuunda tedbir alınması gerekli kıtlık ve kuraklık dolayısiyle ve askerî stokların 
normalin dûnunda olması karşısında iç piyasa ihtiyacına tahsisi mümkün ve hattâ zaruri iken bu 
hususlar nazara alınmadan aksine arpanın adı geçen firmaya satışında ısrar edilmesi suretiyle ke
za Hazine menfaatine aykırı ve firmaya iltizamkâr hareket edilmiştir. 

3. işbu satışla tütün yerine arpanın Esleha Anlaşması çerçevesinde muamele görmüş olmasının, 
anlaşmalara, Dış Ticaret Rejimine ve ticaret politikamıza uygun müdebbir bir politika olmaması ve 
anlaşmalı yolun tercih edilmesi halinde dahi, daha müsait tekliflerin reddedilmiş olması bakımın
dan ayrıca Hazinenin zararına hareket olunmuştur. 

4. Arpanın anlaşmalı memleketlere ihracına karar verildiğinin, Pree Destination şartı ta
nındığının diğer firmalara, piyasaya ilân edilmiyerek alıcı piyasasının ziyama sebebiyet ve
rilip satışın aleniyet dışında alıcı BUNGE firmasının inhisarına •terk edilmesinin yiolsuz ve 
usulsüzlüğü tesbit olunmuş ve bunun alıcı firmayı korumak maksadiyle yapıldığı kabul edilmiş
tir. 

5. Firmanın teklifinin tahakkuk edebilmesi yabancı devletlerin muvafakatine, anlaşmaların 
tadiline ve ayrıca Bremar firmasının muvafakatine bağlı olduğu meydanda ve bu teklifin (Fer-
me) bir teklif mahiyetinde telâkisi mümkün değil iken, evvelce (Ferme) olmadıkları baha
nesiyle reddedilmiş, diğer teklifler muvacehesinde, şartların sağlanması aylarca vakit almış 
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ve binnetice ofis aleyhine, neticelenmemiş bir teklif (Ferme) telâkki edilmekle zarara bilerek se
bebiyet verildiği anlaşılmıştır. 

6. Alıcı firmanın zaman kazanmak gayretiyle mütemadiyen kendisini ofisle bağlı telâkki 
etmez ve icabı kabulün henüz tahakkuk etmediği yolundaki tutumu ve verilen mütevali ve 
maksatlı mehillere ademiriayeti sebebiyle teklifin sukut ettirüımesi mümkün' iken bu cilhe't ihti
yar edilmiyerek alıcı firmanın tek taraflı iradesiyle muamelenin borsada tescil ettirilmesine göz 
yumulması zararın tahakkukuna sebebolmuştur. 

7. Teminat yatırılmadığı iddiası ile reddolunmuş müsait tekliflerden sonra alıcı firmanın da 
teminatı yatırmamış olması muvacehesinde teklifinin kabul edilmiş olması, tescil sırasında te
minat mektubu olarak yatırümış olan Türk Lirası miktarın satış bedeline mahsubu suretiyle 
döviz ziyama sebebiyet verilmesi, cari muamelenin seyri itibariyle firmanın himaye edildiği
nin sarih surette sabit olduğu ve Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un işbu satışa ve seyrine 
hasbelkanun bidayetten beri vâkıf bulunduğu ve satışın başından sonuna kadar bakanlığın 
emir ve talimat ve direktifleri dâhilinde yürütüldüğü anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yukarıda tadadolunan hususların sabit olduğu ve sanığın bu hususların cümlesinden sorumlu 
bulunduğunu tesbit eden komisyonumuz aşağıda imzaları bulunan ve son 9 . 12 . 1963 
tarihli Celseye iştirak etmiş olıaın üyelerin ittifakı ile; sanığın bu olaylardan malî ve cezai 
sorumluluğu bulunduğu kanaati ile Yüce Divana şevkine (Üyelerden Kemal Bağcıoğlu, Nihat 
Diler, ve Lâtif Aykut'un «Muhalefet şerhlerinde belirttikleri üzere» sanığın hareketinin ih
mali olmayıp icraî olması sebebiyle T. C. K. nun 240 ncı maddesine uygun olduğu şeklindeki 
muhalefetlerine rağmen) üçe karşı beş oy ile ekseriyetle maznun hakkında T. C. K. nun 230 ncu 
maddesine tevfikan son tahkikatın açılmasına, Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince karar veril
miştir, 

Tanzim olunan işbu mazbata T. B. M. Meclisinin yüksek tasvibine sunulur. 
9 . 12 . 1963 

Soruşturma Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

İstanbul Maraş Erzurum Yozgat 
8. Evren Muhalefet şerhim eklidir Muhalefet şerhi eklidir S. Artukmaç 

K. Bağcıoğlu N. Diler 

Siirt Niğde Ordu İstanbul 
Muhalefet şerhi eklidir /. Gfener Z. Kumrulu Delillerin tetkiki Yüce 

L. Aykut Divan (Anayasa Mahke
mesine) aidolmak üzere 
fiile ait tavsife kati.'mak-
lialbenalber gerekçeye mu

halifim. Söz hakkım 
mahfuzdur 

R. Ülker 
Kastamonu Kırşehir 

A. Nusret Tuna H. özmen 
(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 
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Muhalefet şerhi 

Raporda tesbit olunan hususlar ve olayın tarzı cereyanı dosya münderecatına göre netice kıs
mında 7 madde halinde toplanmış ve bunların cümlesinde sanık Mehmet Baydur ihmali olmıyan 
bilâkis icrai olduğu aşikâr bulunan müdahale, faaliyet ve maksatlı davranışlarla adı geçen alıcı 
firma lehine bu satışı yürütmüş bulunmaktadır. Komisyonumuzca ittifakla kabul olunan ve Sa
nık Mehmet Baydur'un sorumlu olduğu olayların cümlesi üzerine atılan suçun kanuni unsurları 
bulunmaktadır. Bunlar ise, meselâ; satışın başından sonuna kadar talimat, direktif ve emirlerle 
satışı yürütmesi gibi hususlar ve yolsuz ve usulsüzlükleri sabidolan bu satışı aleniyet unsuru dışında 
BUNG-E Firmasının inhisarına terketmek gibi davranışlar ihmali olmayıp icrai faaliyet ve muame
lelerden bulunduğundan tezahür eden bu kanuni unsurlara göre Mehmet Baydur'un malî ve cezai 
cephelerden sorumluluğunu ihmal olmayıp suiistimal şeklinde kabul edilmek ve Türk Ceza Kânu
nunun 240 ncı maddesine göre vazifesini suiistimal ettiğini kabul etmek ioabetmektedir. T. C. Kanu
nunun 240 ncı maddesinde (Kanunda yazılı hallerde başka her ne suretle olursa olsun vazifesini 
suiistimal eden 'memur) denmektedir. Hâdisemiz, dosya ımünderecatıına göre zuhureden suçun vasıf 
ve 'mahiyeti tıpatıp <bu maddeye uygun •bulunmaktadır. Müstakar 'Telyiz içtihatları dahi memu
run faaliyetleri icrai olup bir maksat altında kendisi veya 'bir başkası lehine hareket eden memu
run suçunu, ihmal olmayıp suistiınal kabul etmektedir. (Yakaladığı şahsı karakola götürmiyerek 
kasden serbest bırakan memurun eyleminin vazifesini suiistimal -görevi kötüye kullanmak- mahiye
tinde olduğu Yüksek Temyiz Mahkemesi 4 ncü Ceza Dairesinin müstakar iiçtihatlarındaodır.) şu mi
salde ıdahi ıgörülımektedirki yakaladığı şahsı karakola götürmekle vazifeli bir zabıta memuru o şah
sı serbest bırakması halinde nasıl vazifesini suiistimal etmişse .raporda tesbit olunan hususlara gö
re hasbelkanun vazifeli bulunan ıSanık Bakan Mehmet Baydur'un vazifesi olduğunda şüphe olmı
yan faaliyetleri 'maksatlı olduğunda kimsenin şüphesi bulunmıyaeak tarzda ifa .etmesi ve kanuni (ve 
hukukî mesnetten uzak gayrimantıkA sebeplerle hareket ettiğini iddia ederek Hazineyi zarara so
kup alıcı firmayı milyonların1 üstünde kârlı bir duruma 'yükseltecek bu satışı firmayı iltizaımkâr 
hareketlerle himaye edip 'bu firma lehine neticelendirmesi Bakanın vazifesini suiistimal ettiğinin en 
kesin ve aşikâr delilleri olmak lâzım gelir. ' 

Yine Yüksek Temyiz Mahkemesi Ceza Daiiresiiniın müstakar içtihatlarınla 'göre meselâ (ruhsat
sız açılmış olduğu .anlaşılan kireç ocağını merciine haber vermemenin de muhtarın görevi cümlesin
den olmasına binaen) 240 ncı madde ile tecziyesi lieabettiği bir hukuk düzeni içinde vazifesi oldu
ğu aşikâr böyle bir satışı malûm neticeye götüren ©akanın aynı şekilde vazifesini suiistimal ettiği 
izahtan varestedir. 

Bu sebeple suça uygulanması 'gereken kanun maddesi hususunda kanaatimiz 230 olmayıp 240 
ncı madde olduğundan yalnızca bu noktaya muhalif • bulunmaktayız. 9 . 12 . 1963 

Kâtip Üye 
Erzurum ıSiirt 
N. Diler L. Aykut 

--'i> • >msm>-m-<tBam-

Sözcü 
Maraş 

K. Bağcıoğlu 
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