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İ. — ÖEÇEN TlUTANAK ÖZETİ
Avrupa Konseyine katılacak milletvekilleri ,
ve senatörlerin seçimi hakkındaki ' Dışişleri
Bakanlığı teskeresi okundu. Evvelce bu Kon
seye katılmış olan üyelerin önümüzdeki dev
rede de Büyük Millet Meclisini temsil etmek
üzere katılmaları kabul olundu.
Avrupa Konseyinin komisyon çalışmalarına
katılabilmek için gereken işlemin, yapılması
hakkındaki tezkere üzerinde görüşmeler yapıl
dı. Başkanlığın, Mayıs ayından itibaren bağ
lıyacak. yeni program için ayrılacak ödeneğin,
aktarma yapılması ve gerekirse munzam ödenek
istenmesi yollarından biriyle gerçekleştirileceği
yolundaki mütalâası uygun görüldü, A
C,
İspanya'ya ilıracolunan 200 000 ton buğday
dolayısiyle Ticaret eski Bakanı Burdur Millet
vekili Fethi Çelikbaş hakkında bir karar itti
hazına dair Başbakanlık tezkeresi ile ilgili
dosya 92 sayılı olduğu için çift sayılı dosya
ların verildiği 2 numaralı İnceleme Komisyo
nuna ve
:
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan gayrı olan Sağlık ve Sosyal Yardım
eski Bakanı Nafiz Körez'in Bakanlık görevi ile
ilgili sucundan dolayı yargılanmalına mahal
olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine
dair Başbakanlık tezkeresi ile ilgili dosya da
91 sayılı olduğu için 1 numaralı İnceleme Ko
misyonuna havale olundu. Gündemin görüşü
lecek işler kısmında olup 1 den 24 sayıya kadar
dlan ve
;•: 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan.gayrı bâzı eski Bakanların görevle
riyle ilgilii suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dairi; Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 5 er kişilik komis
yonları raporlarının şimdilik okunmaması ve, il
gililerin müdafaaları alınmak üzere kendileri
ne birer aylık mühlet verilmesi hususu oya su
nularak kabul edildi.

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakan
lardan gayrı bâzı eski Bakanların görevle
riyle? ilgili »taçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (1) nufnaralı 5 kişilik
Komisyon raporu ve Sanayi eski Cakanı Samet
Ağaoğlu'nun yazılı mMafaasj okundu ve soruş
turma açılması lüzumuna dair komisyon raporu
reddolundu.
Aynı mahiyetteki tezkere jje ilgili Ticaret
eski Bakanı Sıtkı Yırealı'ya, Tarım eski Baka
nı Esat Budakoğlu'na ait raporlar ve bu rapor
lar hakkında kendilerinin yazıjı müdafaaları
okundu, haklarında soruşturma açılmasına ma
hal olmadığına dair komisyon raporları kabul
olundu.
Yine 1 numaralı Beş kişilik Komisyonun
Samet Ağaoğlu'nun Sanayi Bakanlığı ve İşlet
meler Bakanlığı ile ilgili iki raporu ve bu ra
porlar hakkında kendisinin yazılı müdafaa
ları okundu, hakkında soruşturma açılması ge
rektiğine dair komisyon raporları reddolundu.
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile -düşürülen Ba
kanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tttrkiye
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik
Komisyon raporu ve Tarım eski Bakanı Esat
Budakoğlu'nun yazılı müdafaası okundu ve
hakkında soruşturma açılmasına mahal olmadı
ğına dair komisyon raporu kabul edildi.
Birleşime son verildi.
Başkan
Fuad Sirmen
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BAŞKAN — Fuad Sirmen
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (İstanbul)

BAŞKAN — Arkadaşlar, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Birleşimini açıyorum.
YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, çoğunluğumuz var; gündeme geçiyoruz:

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur
hıkında Meclis soruşturması yapmak üzere teş
kil olunan Soruşturma Komisyonunun görev sü
resinin uzatılmasına dair Soruşturma Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi (3/7)
BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz, efendim.
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hak
kında tahkikat icrası için Türkiye Büyük Millet
Meclisince 6 . 3 . 1962 tarih ve 2 sayılı Kararla
teşkil edilmiş bulunan Komisyonumuz, 4 . 4 .
1962 tarihinde işe başlamış ve bir aydan beri
aralıksız olarak çalışmış bulunmasına rağmen,
henüz kendisine tevdi edilen vazifeyi bitirememiştir.
Tahkika mevzu teşkil eden hâdisenin girift
ve şümullü bir mahiyet arz etmesi muvacehesin
de, komisyon mesaisinin devamı, Büyük Mecli
se matlup vuzuhun sağlanabilmesi için zaruri
bulunmaktadır.
Bu itibarla durumun Büyük Millet Meclisine
arz edilerek evvelce tâyin edilmiş bulunan müd
detin 4 . 5 . 1962 tarihinden itibaren daha bir ay
temdidi hususunun karara iktiran ettirilmesini
üstün saygılarımla yüksek tasviplerine arz ede
rim.
Soruşturma Komisyonu
Başkanı
Kütahya
Prof. Dr. Sadrettin Tosbi

KASIM GÜLEK (Adana) — Tezkere hakkın
da söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
KASIM GÜLEK (Adana Milletvekili) —
Sayın arkadaşlarım, eski Ticaret Bakanı Meh
met Baydur hakkında tahkikat yapan komis
yon, süresinin uzatılmasını istiyor. .Bu konu
üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Bahis
mevzuu olan zat eski Ticaret Bakanı ve bu
gün Bonn Büyükelçisidir. Bunun, üzerinde
hassasiyeti celbeden nokta da, bir diğer Dev
letle münasebetimizi devam ettiren büyükel
çimizin zan altında bulunuşu, hakkında tahki
kat yapılışıdır. Mümkün olduğu kadar süratle
bunun çıkarılması gerekir. Çok arzu ederdim
ki, bu komisyon şimdiye kadar işini bitirmiş
ve bu mesele de halledilmiş olsun.
Yardıma muhtacız, yardım alıyoruz. Dış
münasebetlerde Bonn bizim mühim merkezle
rimizden birisidir.. O sebeple yapılan bu tah
kikatın bu şekilde uzamasına da tahammülü
yoktur. İstirham ediyorum, bu son uzatma
olsun. Komisyonunun dikkatini çekmeyi bir
vazife bilirim. Hürmetlerimle.
r
BAŞKAN — Mahmut Alicanoğlu.
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlar, biz bu tahkik mevzuumm
hassasiyetini müdrikiz. Bu vazifeyi tevdi et
tiğimiz andan itibaren derhal çalışmaya baş
ladık ve sık sık toplanarak da tahkikatımızı
yapmaktayız. Birçok şahitleri dinledik, nuiş-
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teki ve maznunu dinledik, bu meyanda bir
çok evrakı da celbettik. Fakat dinlediğimiz
gahitlerin ifadesi sabahleyin başlıyor akşa
ma kadar devam ediyor. Ancak bir günde
bir şahidin ifadesini alabiliyoruz. Bunun yanın
da bir taraftan da evrak okuyoruz. Yine,
müştekinin göstermiş olduğu şahitleri bilmecburiye âmme şahidi olarak celbetmeye karar
verdik. Bu mesele üzerinde hakikaten hassa
siyetle çalıştığımızı size arz edebiliriz. Çabuk
bitirmeyi biz de istiyoruz, fakat her iki ta
rafın gösterdiği şahitleri dinlemek ve ileri
sürdükleri delilleri tesbit etmek mecburiye tin
deyiz.
Şunu arz edeyim ki, tahkikat bitmek üze
redir. Bundan sonra bir daha istiyecek değiliz.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı.
KANUN SÖZCÜSÜ NÎYAZÎ AĞIRNASLI
(C. S. Ankara Üyesi) — Muhterem arkadaş
lar, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ko
misyonun yapmakta olduğu tahkikatın, en
isabetli ve en salâbetli neticeye ulaşması,
hem tahkikatının son safhası yüksek huzuru
nuza gelmiş olan Mehmet Baydur'un menfaa
tine, hem de memleket efkârı umumiyesini
tatmin edici olması bakımından ve aynı zaman
da da Yüksek Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin huzuruna tatmin edici bir neticeyle gel
mek arzusuyladır ki, komisyonumuz çok titiz
davranmış ve en ufak bir tereddüt kalmıyacak şekilde netice almaya çalışmıştır.
.Bugüne kadar 22 içtima yaptık ve tomar
halinde dört dosya üzerinden şahitleri de celbetmek suretiyle tahkikatı
derinleştirdik.
Yüksek huzurunuza zaten ilk defa mehil ta
lebiyle çıkmış bulunuyoruz. Komisyon mesai
sinde aksama olduğu için bu taleple gelmiş
değildir. Bu, zaten ilk ve son talebimizdir.
Bir aylık müddeti doldurmadan inşallah neti
ceyi huzurlarınıza arz edeceğiz. Talebedüen
bir aylık m ehlin lütuf buyurulmasmı komis
yon sözcüsü olarak istirham ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, şimdi bir takrir gel
miştir, istenilen mühletin komisyon tezkeresin
de bahsedildiği şekilde 4 . 5 . 1962 tarihinden
itibaren bir ay olmayıp 20 gün olarak veril
mesi talebedilmektedir. Şimdi önergeyi okutu
yorum.
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Eski Ticaret Vekili Mehmet Baydur hak
kındaki tahkikatın nihayet bulduğu tarihten
itibaren 20 günü geçmemek üzere uzatılmasını
arz ve teklif ederim.
Ordu
Giresun
Ata Bodur
Ethem Kılıçoğlu
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NİYAZÎ AĞIRNAS
LI (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem
arkadaşlar, komisyon bir aylık müddet talebetmekle mutlaka bir ay bu mesele üzerinde du
racak değildir. Yeni bir talik talebiyle huzuru
nuza gelmemek için âzami bu bir aylık müddeti
istedik.
Bu takrir kabul edilecek olursa, araya Bay
ram tatili de girdiği için, tahkikatın bitmemesi
karşısında komisyonun yeni bir müddet talebiy
le huzurunuza gelmek ihtimali vardır. Bu se
beple, takririn reddini ve komisyonun talebettiği müddetin kabulünü istirham ediyoruz.
BAŞKAN — Takrir hakkında başka söz istiyen yok. Takrir, 4 . 5 . 1962 den 24 . 5 . 1962
ye kadar müddet verilmesine mütedairdir. Ko
misyonun talebi ise 4 . 5 . 1962 den 4 . 6 . 196!2
ye kadar mühlet verilmesi yolundadır. Şimdi
takriri oyunuza sunuyorum. 20 günlük mehil istiyen takriri kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir.
Komisyonun talebi veçhile komisyona bir
aylık mühlet verilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
İkinci maddeye geçiyoruz efendim.
2. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı olan eski Tarım Bakanı Esat
Budakoğlu'nun Bakanlık görevi ile ilgili suçun
dan dolayı yargılanmasına mahal olup olmadı
ğına dair Başbakanlık tezkeresi (3/8)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi : 16 . 4 .1962 tarihli ve 6/2-1592 sayılı
yazımıza.
Yüksek Soruşturma Kurulunca yapılan tah
kikat sonunda haklarında vazifesizlik kararı
verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı olan) eski Tarım Bakanı
Esat Budakoğlu'nun Bakanlık göreviyle ilgili1
suçundan dolayı yargılanmasına mahal olup
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olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair
Adalet Bakanlığından alman 18 . 4 . 1962 tarih
li ve 9066 sayılı tezkerenin suretiyle ekleri, di
zi puslası veçhile, bağlı olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 90 neı maddesine tevfikan gereğinin tak
dir ve ifa buyurulmasmı arz ederim.
Başbakan
İsmet înönü
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 'bu tezikere, eski Bakanlar hakkında gelmiş olan 94
ncü tezkeredir. Yüksek malûmunuz olduğu
üzere eski Bakanlar hakkında, Meclis adına ih
zari tetkikat yapılmak üzere beşer kişilik iki
komisyon kurulmuştur. Bu dosyayı çift ra
kamlı olduğuna göre müsaade ederseniz evvel
ce teşkil edilmiş olan 2 numaralı beş kişilik ih
zari Komisyona tevdi edelim. Bu hususu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi (1) ve (2) numaralı o ki-
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şüik komisyonların 9 aded raporunun; ilgili eski
Bakanların
kendilerine
verilecek birer aylık
mehil sonunda verecekleri savunmalariyle birlik
te, okutturulması hususunda karar alınması.
BAŞKAN —-Görüşülecek işler arasında ih
zari komisyonlardan gelmiş 9 aded rapor var
dır: Bunlar, eski Bakanlardan muhtelif zeva
ta taallûk etmektedir. Bu 9 tane komisyon ra
porunu müsaade ederseniz şimdi okumıyalım.
İçtüzük mucibince, zanlı mevkiinde bulunan
arkadaşlara, mühlet verilmesi lâzımgeliyor. Bu
arkadaşlar halen T. B. M. M. üyesi olmadıkları
için savunmalarını yazılı olarak yapacaklardır.
Savunmaları geldiği zaman raporları da oku
nur. Bu şekilde hareket edilmesini kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi içtüzük gereğince, bu zevata, müsaa
de ederseniz, savunmalarını hazırlamak üzere
birer aylık mühlet verelim. Bu ciheti de yüksek
takdirinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde
haşka müzakere edilecek konu yoktur. Birleşi
mi kapatıyorum.
Kapanma saati : 14,20
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