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1. — GEÇEN 1 TANAK ÖZETİ
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Nihat
Pasinli'nin İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydm'm, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü tek
lifinin Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu
Anayasa Komisyonlarında kurulacak Karma
Komisyona havalesine dair önergesi okundu,
kabul edildi.
Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardımcı
hakkındaki ihbar dilekçesinin,
İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamına dair
dosya ile
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile suç
ortağı memurlar hakkındaki dosyanın, 44 sa
yılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 numa
ralı bendi gereğince gönderildiğine dair Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkereleri
okundu. Millet Meclisinden ve Cumhuriyet Se
natosundan beşer üye seçilmesi suretiyle kuru
lan soruşturma Komisyonuna havalesi kabul
edildi.
27 Mayıs 1960 İnkilâbı ile düşürülen bakan
lardan gayrı bâzı eski bakanların görevleriyle
ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemi hak-

kındaki Başbakanlık tezkerelerine dair Türkiye
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporları ile bu raporlardan kendilerini
ilgilendirenler hakkında Sanayi eski Bakanı
Samet Ağaoğlu'nun 2 ve
Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan,
Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ve
Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı'nm birer
yazılı müafaası okundu, komisyon raporları
ayrı ayrı reye konularak kabul olundu.
Görevini kötüye kullandığı iddia olunan
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile Çalış
ma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ve onlara te
baan diğer ilgililerin cezai veya malî bakımdan
sorumlulukları bulunup bulunmadığının anla
şılması için dosyalarının, teşkili kararlaştırılan
Soruşturma Komisyonuna havalesi kabul edildi.
6 . 7 . 1962 Cuma 'günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Fuad Sirmen '

Kâtip
Çankırı
Nurettin Ok

Kâtip
Malatya
Nurettin Akyurt

BÎRÎNCt

OTURUM

Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — Puad Sirmen
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı Milletvekili), Nurettin Akyurt (Malatya Milletvekili)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum,
2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.

(Yoklama yapıldı.)

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu
hakkında tahkikat yapmak üzere teşkili karar
laştırılan Soruşturma Komisyonuna üye seçimi
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, ekseriyeti
miz var.
Gecen birleşimde ikmal edilmemiş olan İkinci
Soruşturma Komisyonu adaylarının seçimine de
vam edeceğim. 5 arkadaşımız seçilmemişti, hâtıra
larınızı tekrar tazelemek için isimleri okutuyo
rum :
1. Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir Milletve
(
kili),
2. Fehmi Alpaslan (Cumhuriyet Senatosu
Artvin Üyesi),
3. Ali Rıza Polat (Ağrı milletvekili),
4. Mustafa Yılmaz înceoğlu (Cumhuriyet
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi),
5. Rasim Haneıoğlu (Cumhuriyet Senatosu
Afyon Karahisar Üyesi).
BAŞKAN — Tasnif heyetini teşkil etmek
üzere kur'aya başvuruyorum.
Yusuf izzettin Ağaoğlu burada mı efendim?
(Burada sesleri)
Yusuf Aktimur burada mı efendim? (Bura
da sesleri)

Aziz Zeytinoğlu burada mı efendim? (Yok
sesleri),
Burhan Arat burada mı efendim? (Yok ses
leri),
Cavit Oral burada mı efendim? (Yok ses
leri),
Cevdet Perin burada mı efendim? (Yok ses
leri),
Cevat önder burada mı efendim? (Burada
sesleri).
Soruşturma Komisyonu adaylarının isimleri
ni bir kere daha okuyorum :
Şevket Asbuzoğlu, Fehmi Alpaslan, Ali Rıza
Polat, Mustafa Yılmaz înceoğlu, Rasim Haneı
oğlu.
Şimdi oyların toplanmasına nereden başlıyacağımızı tesbit etmek için ad çekiyorum : Şevket
Akyürek, (Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si) Cumhuriyet Senatosu istanbul üyelerinden
başlamak üzere isimleri okutuyorum, isimleri
okunan arkadaşlar lütfen reylerini kullansınlar.
(Reyler toplandı.)
BAŞKAN — Tasnif heyetine ayrılmış olan
arkadaşlar lütfen yerlerini alsınlar.
Oy kullanmıyan arkadaş var mı? Oy kullanmıyan arkadaş varsa, lütfen kullansın.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi
Macit Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şen
er'in, Transeksport Şirketinin delaletiyle tngüiz

Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz ar
panın satışı dolayısiyle Ticaret eski Bakanı Meh
met Baydur hakkında Meclis soruşturması yapıl-
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Soruştur I lerden kurulu komisyonca yürütülür» dedikten
sonra, «Yüce Divana sevk hususundaki karar
birleşik toplantıda verilir» demektedir. Soruş
BAŞKAN — Birinci madde, Ticaret eski Ba
turma Komisyonu raporunun birleşik toplantı
kanı Mehmet Baydur hakkında teşkil buyurdu
da nasıl bir muameleye tâbi tutulacağı hususun
ğunuz Soruşturma Komisyonu raporudur.
da geçici İçtüzüğün 176 ncı maddesinde de şöyle
Komisyon yerini alsın.
denmektedir :
Komisyon raporu evvelki gün basılmış ve sa
«Madde 176. — Encümenin nihai mazbatası
yın arkadaşlara tevzi edilmişti. Rapor 31 sayfa
cezai ve malî mesuliyeti müstelzim ise, tahkikat
dır. Raporu baştan aşağı okuyalım mı, yoksa ne
evrakı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 67 ncı
tice kısmını okumakla mı iktifa edelim? (Netice
maddesi mucibince Meclis karariyle teşkil olu
kısmı okunsun, sesleri) Netice kısmının okun
nacak Divanı Âliye, nihayet onbeş gün içinde
ması ile iktifa edilmesini istiyenler lütfen işaret
tevdi olunur.»
buyursun
Hepsinin okunmasını istiyenler?....
Meri mevzuat muvacehesinde bu maddede
Netice kısmının okunması ile iktifa edilmesi ka
zikredilen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 67 noi
bul edilmiştir.
maddesinin yerini, yeni Anayasamızın 90 ncı
(Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hak
I maddesinin almış bulunduğunda şüphe yoktur.
kında kurulan Soruşturma Komisyonu raporu
I
Böyle olunca, Yüce Divan artık Meclis ka
nun netice kısmı okundu.)
rarı ile teşekkül etmiyecek; fakat Anayasa MahSADRBTTtN TOSBÎ (Kütahya Milletvekili)
I kemesine sevk kararı verilecek ve Anayasa Mah— Raporu reye koymadan evvel söz istiyorum.
I kemesi Yüce Divan sıfatiyle yargılamaya başla
BAŞKAN — Rapor reye sunulmadan evvel
yacaktır.
mi efendim?
I
Ancak, geçici içtüzüğün 176 ncı maddesi
SAJDRETTÎN TOSBÎ (Kütahya Milletvekili) I şöyle başlamaktadır : «Encümenin nihai mrszba— Esbabı mucibeye muhalafet şerhim var, söz I tası cezai ve malî mesuliyeti müstelzim ise...»
hakkım mahfuzdur.
I Yani, encümenin mazbatasında, hakkında Meclis
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — I soruşturması açılan Bakanın cezai ve malî meUsul hakkında söz istiyorum, efendim.
I sulıyetine müstelzim bir fiili olduğuna dair bir
I karar yer almışsa, Yüce Divana sevkı hususunB \ S K A N — Buvurun.
COŞKUN KTRCA (istanbul Milletvekili) — I daki karar birleşik toplantıda verecektir.
Münhasıran geçici İçtüzüğün 176 ncı mnddeMuhterem arkadaşlarım, bu rapor hakkında ya I
I
sini
ele aldığımız zaman bu maddenin mefhumu
pılacak muamelenin, bâzı hususların tamamen
açığa çıkarılmış olarak yapılmasında, netice na I muhalifinden sarahaten çıkan netice şudur ki,
sıl t.o(»f>lli ederse etsin, bu neticenin nev'anma hu I şayet Soruşturma Komisyonu raporu cezai ve
kuki selâmeti bakımından zaruret olduğu kana I malî mesuliyeti müstelzim değil ise, bu takdirde
atindeyim. Tekrar arz edeyim, bendeniz raporun I artık Yüce Divana sevk hususunda bir karar alesası hakkında değil, usul hakkında konuşaca I mak bahis konusu olamaz. Eğer bu rapor cezai
I ve malî mesuliyeti müstelzim ise, o zaman böyle
ğım.
Yüksek Meclisin karariyle bir Soruşturma I bir karar almak veya almamak hususu müzakere
Komisyonu kurulmuş bulunuyor. Anayasamızın I edilecekMr.
masına dair önergesi üzerine kurulan
ma Komisyonu raporu (9/1)
(1)

I
I
I
I
I
I
I
I
tutana I
I

90 ncı, geçici îçützüğün 176 ncı maddesi ve geç
miş meclislerin mevcut teamülü incelendiği za
man, bu Soruşturma Komisyonu raporunun
Yüksek Heyetinizde nasıl bir muameleye tâbi
tutulacağı hususu meşkûk bulunmaktadır. Şöy
le k i ; Anayasanın 90 ncı maddesi; «Soruştur
ma, her iki Meclisten eşit sayıda seçilecek üye-

ğın

(1) 2 ve £ ye ek sayılı basmayazûar
sonundadtr.

-

Geçici İçtüzüğümüzün 176 ncı maddesinin bu
hükmünün yeni Anayasamız muvacehesinde kabili tatbik olup olmadığını da ayrıca incelenmek
lâzımdır. Yeni Anayasamızın 90 ncı maddesinin
3 ncü fıkrasında, tekrar arz edeyim, «Yüce Divana sevk hususunda karar birleşik toplantıda
verilir» denmektedir. Şu halde, Anayasamız
Yüce Divana sevk hususunda birleşik toplantıda
bir karar almayı mecbur tuttuğu halde, Yüct Divana sevk etmemek hususunda birleşik toplantı-
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da bir karar alma mecburiyetini vaz'etmiş değil
dir.
Bununla beraber, îçtüzük hükümleri eğer ge
rektiriyorsa, Soruşturma Komisyonu raporu ce
zai ve malî mesuliyeti müstelzim olmasa dahi,
birleşik toplantıda Yüce Divana sevk etmeme
kararı almaya mâni bir hüküm de Anayasamız
da mevcut değildir. Şöyle ki, Anayasamız - be
nim nâçiz anlayışıma göre - sevk kararının bir
leşik toplantıda alınması mecburiyetini vazet
miştir; ama İçtüzükleri, soruşturma komisyo
nunun cezai ve malî sorumluluğu müstelzim ol
mıyan raporu hakkında birleşik toplantıda ya
pılacak işlemin tâyin ve tesbiti hususunda ser
best bırakmıştır. İçtüzükler, cezai ve malî mesu
liyeti müstelzim olmıyan bir soruşturma komis
yonu raporunun; tıpkı cezai ve malî mesuliyeti
müstelzim olan bir rapor gibi, yüksek huzuru
nuzda görüşülüp karara bağlanması yolunda hü
kümler ihtiva edebileceği gibi, cezai ve malî
mesuliyeti müstelzim olmıyan raporların, tıpkı
Fransa'da olduğu şekilde, kesin ve itirazsız bir
ademitakip kararı şeklinde mütalâa edilmesi
ve buna Yüksek Heyetinizin yalnız ıttıla kesbetmesi yolunda hükümler de ihtiva edebilir.
Bu 176 ncı maddenin sarahati ortadadır :
Görüşmenin ve sevk kararının ancak, encüme
nin nihai mazbatası cezai ve malî mesuliyeti müs
telzim ise mümkün olabileceğini söylemektedir.
Arz ettiğim gibi Fransa'da da durum böyledir.
Buna mukabil birçok memleketlerde de durum
böyle değildir.
Şimdi, bu İçtüzük Anayasanın geçici 3 ncü
maddesi gereğince tatbik edilmektedir. Bunun
la beraber belirtmek lâzımdır ki, aynı İçtüzü
ğün bundan evvelki tatbikatı sırasında; - İçtü
zük teklif edilmiş olduğu zaman gerekçesinde
ve Anayasa Komisyonu mazbatasında şu 176
ncı madde için hiçbir gerekçe zikredilmemiş
olmakla ve bu 176 nci madde kabul edildiği
zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunda da bu konuyu aydınlatıcı hiçbir
müzakere cereyan etmemekle, - 176 ncı madde
nin sarahatine ittıba edilmesi gerekirken, Türki
ye Büysk Millet Meclisinde daima cezai ve ma
lî mesuliyeti müstelzim bir fiilin mevcudolmadığı kanaatine varan Soruşturma Komisyonu
raporları hakkında da görüşme açılmış ve müs
pet veya menfi karar ittihaz edilmiştir.

0:1

Şu halde şöyle bir durumla karşı karşıyayız : Anayasamızın 90 ncı maddesi, geçici İç
tüzüğün 176 ncı maddesinin lâfzına uygun bir
hükmün tatbikine cevaz verecek mahiyettedir.
Ancak, bugüne kadarki teamül, geçici İçtü
züğün 176 ncı maddesi o zaman da mevcudolduğu halde, bu maddedeki sarahate rağmen,
aksi şekilde tecelli etmiştir.
Bu durumda, ilerde bir rapor hakkında ya
pılacak olan işlem ne olursa olsun, bu işlem
üzerinde hukuki münakaşaların çıkmasını ön
lemek bakımından öyle zannediyorum ki, Mec
lisçe evvelemirde, mevcut teamül ile, mevcut
geçici İçtüzüğün 176 ncı maddesinin sara
hati arasındaki bu ihtilâfın >bir kararla, halle
dilmesinde fayda olacaktır.
Bendeniz, bu kararın şu veya bu istika
mette verilmesi hususunda değil, fakat sadece
bu konuda bir karar verilmesinin ve görüşme
açılmasının kabul edilmesini rica ediyor ve ev
velemirde bu kararın verilmesini teminen bir
takrir takdim ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, oyunu kullanmıyan
arkadaş var mı? Kullanmıyan arkadaşlar lüt
fen kullansınlar.
NEVZAT ŞENER (Amasya Milletvekili) —
Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
NEVZAT ŞENER (Amasya Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlar, Coşkun Kırca arkada
şımın 176 neı madde hakkındaki fikirlerine
katiyen iştirak etmiyeceğim. Evvelemirde, şu
nu arz etmek isterim ki, komisyon hiçbir za
man Meclise tekaddüm etmez, son karar Mec
lisindir. Komisyonun vereceği karar ne olur
sa olsun, onu enine boyuna tetkik ve müzake
re edip nihai kararın Meclisçe verilmesi lâzım
dır. Arkadaşımız, Mecliste mevcut teamülün
ıbu yolda olduğunu, komisyonda lehte karar ve
rildiği takdirde Mecliste müzakere edilemiyeceğini söyledi.
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
Hayır; öyle söylemedim.
NEVZAT ŞENER (Devamla) — Ben öyle
anladım.
Halbuki, bir mevzu kulağımıza geldiği için,
1949 senesine ait Meclis zabıtlarını tetkik et
tik. 1949 senesinde Atıf İnan hakkında açılan
tahkikat üzerine, İçtüzüğün 172 nci maddesi-
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COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
Sözlerim yanlış anlaşıldı, tavzih edeceğim.
BAŞKAN — Buyurun.
COŞKUN KIRCA (Istanbrl Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, gerek Sayın Nevzat Şe
ner, gerek Sayın Riyaset Makamı bendenizin
maruzatımı kısmen yanlış anlamış bulunuyorlar.
Bendeniz huzurunuzda şu rapor görüşülme
sin diye bir teklifte bulunmuyorum. Takririm
de bu mahiyette değildir. Riyasetin bahsettiği
teamülden bendeniz de bahsettim. Ama, başka
memleketlerde de geçici İçtüzüğün 176 ncı mad
desine benzer maddeler, bizdeki teamülden farkTALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili? — j lı şekilde tatbik edilebildiğine göre, Yüksek
Söz istiyorum efendim.
Meclisçe yapılacak olan muamelenin, yarın Yü
BAŞKAN — Şimdiki münakaşa mevzuu
ce Divan hususunda söz konusu olmamasını sağ
üzerinde mi efendim?
lamak lâzımgelmektedir. Eski Ticaret Bakanı
TALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili) — Ra
Mehmet Baydur'u veyahut da haklarında soruş
por üzerinde efendim.
turma açılmasını kararlaştırdığınız bâzı eski
BAŞKAN — Efendim, size sonra söz vere
Bakanları, Soruşturma Komisyonunun kararı,
ceğim.
onların lehine tecelli etse dahi, Yüce Divana
. Muhterem arkadaşlar, şimdi bu hususta mü- sevk ettiğiniz zaman, Yüce Divanda bu karar
zakelerin uzamaması bakımından uf°k bir izah
usulsüz alınmıştır diye bir def'î dermeyamna
ta bulunmayı Başkanlık Divanı lüzumlu gör
imkân olmamalıdır; bu, hatıra bile gelmemeli
mektedir.
dir. Bu itibarla, bendeniz her hangi bir tercih
Başkanlık Divanınızın kanaatine göre İçtü
yapmıyorum. Anayasamızda, Yüksek Heyetini
züğün 176 ncı maddesindeki; «Encümenin nihai
zin bugüne kadar mevcut teamülüne
uyarak,
mazbatası cezai ve malî mesuliyeti müstelzim ise,
ademimesuliyeti müstelzim bir raporu
görüş
tahkikat evrakı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun
meye mâni bir hüküm olmadığını da açıkça be
67 nci maddesi mucibince Meclis karariyle teş lirttim, Ricam şundan ibarettir :
kil olunacak Divanı Âliye, nihayet onbeş gün
Yeni bir Anayasanın tatbikatı içinde bir Ba
içinde tevdi olunur» hükmünü biz Coşkun Kırca
kanın Yüce Divana sevk edilip edilmemesi hu
arkadaşımız gibi anlamıyoruz.
susunda ve cezai ve malî mesuliyeti gerekti rmi-

ne göre, Anayasa, Adalet Komisyonlarından
kurulu Muhtelit Komisyonda durum tetkik edil
miş ve Atıf tnan'm hukuki ve cezai bir mesu
liyeti olmadığına ittifakla karar verilmiştir.
Buna rağmen, Komisyon raporu Meclise ge
tirilmiş 22 . 5 . 1949 tarihinde görüşülüp nihai
karar Meclisçe verilmiştir. Bunu bilhassa ve
sika olarak arz edeyim : Dönem. 8, cilt 1.9, say
fa 979 : 1008; mevzu müzakere* edilip, neti
cede nihai karar Meclisçe verilmiştir. Bu me
selenin de burada görüuülüp, nihai kararın
Meclisçe verilmesi lâzımge'lir.

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
Ben de öyle anlamanızı istemiyorum.
BAŞKAN — Bu hüküm, şimdiye kadar olan
tatbikatta görüldüğü üzere, bu şekilde, yani ce
zai mesuliyet vardır dendiği takdirde evrakın
nereye verileceğini işaret etmekten ibarettir.
Yoksa, cezai mesuliyeti müstelzim bir hareket
yoktur, diyen raporların Heyeti Umumiyede gö
rüşülmesini menedici bir hüküm ifade etmemek
tedir. Yüksek Heyetinizin ve bugün tatbik edil
mekte olan İçtüzüğü tedvin etmiş bulunan eski
Meclislerin tatbikat ve teamülü de bu merkez
dedir. Bu hususu Yüce Heyetinize arz etmek
isterim.
Bu mevzluda ayrıca söz istiyen yoksa Coş
kun Kırca arkadaşımızın teklifini oylarınıza su
nacağım.

yen bir rapor karşısında şu kararlardan birisini
açıkça almanızı istirham ediyorum : Ya mevcut
teamül ve Anayasa muvacehesinde bu raporu
görüşebiliriz diye sarih bir karar alırsınız; ya
hut da bu raporu görüşemeyiz dersiniz. Bu ka
rarların her ikisi de Anayasa bakımından uygun
olur. Fakat, bu kararlardan birini açıkça verdi
ğimiz takdirde bundan doğacak fayda aşikârdır.
Geçici İçtüzüğün 176 ncı maddesine dayanarak,
buna benzer maddelerin başka memleketlerden
misal getirilmesi ve başka memleketlerde bu gi
bi maddelere dayanarak yürütülen tatbikata is
tinaden, sonradan Yüce Divanda her hangi bir
defi dermeyanım önlemiş olursunuz. Bendeni
zin söylediği şey bundan ibarettir.
Bendeniz, huzurunuzda şu rapor görüşülme
sin diye bir tez müdafaa etmiyorum. Bu rapo-
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run görüşülüp görüşülmemesi konusunu bir ka
rara bağlıyan, böylelikle Yüce Divana sevk mu
amelesi tam ve sağlam bir hukuki esas üzerine
istinat ettirilerek, mevcut teamüle, geçici içtü
züğün lâfzı arasındaki ihtilâf şu veya bu istika
mette halledilsin diyorum.
BAŞKAN — Buyurun, Macit Zeren.
MACÎT ZEREN (Cumhuriyet Senatosu
Amasya Üyesi) — Muhterem arkadaşlar; Coş
kun Kırca arkadaşımız, her ne kadar 176 ncı
maddeyi Sayın Riyaset Divanından farklı anla
madığını burada açıklamış ise de netice itiba
riyle 176 ncı madde üzerinde burada bir müza
kere açılması meselesini zaruri kılmış, ortaya ge
tirmiştir.
Şu hale nazaran biraz sonra bu mesele rey
lerinize arz edileceğinden, bir an için reylerin
aleyhte teşgkkül etmesi ihtimalini hesaba kata
rak, bu konuşmayı yapmak lüzumunu duydum.
Arkadaşlar, umumiyetle usule dair olan hu
susları pek bilmemekteyim. Bu yüzden usul hak
kındaki mün°kasalara da katılmam. Fakat şim
di, usul hakkındaki konuşmalar dolayısiyle esa
sa hiç girmeme ihtimali belirdiği için, çoğu za
man kaçtığım bu kürsüye âdeta gönüllü olarak
geldim.
Şurasını belirtmek mecburiyetindeyim ki,
bu madde hakkındaki konuşmalardan maksat,
bir usul meselesini ortaya çıkarmaktır.
BAŞKAN — öyle bir şey söylenmedi.
MACÎT ZEREN (Devamla) — Müsaade bu
yurun, izah edeceğim.
BAŞKAN — Macit Zeren Bey, konuşmala
rınız yalnız usule taallûk etsin. Coşkun Kırca ar
kadaşımızın teklifinin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine arz edilerek reyinin alınmasına lüzum
var mı, yok mu, bundan bahsedin. Bu hudu
dun dışına çıktığınız takdirde sözünüzü kepece
ğim.
MACÎT ZEREN (Devamla) — O halde 176
ncı maddenin mânası üzerinde duracağım.
Dahilî Nizamnamenin 176 ncı maddesi ele
almıyor ve mefhumu muhalifi çok hatalı istid
lal edilerek esas hakkındaki müzakerelere giril
memesi ihtimali belirtiliyor. O halde ilk iş ola
rak bir mefhumun mefhumu muhalifi ne zaman
doğru olur, ne zaman doğru olmaz, bunu man
tık yolu ile anlatmalıyım. Yüksek huzurunuz
da bu meseleyi, derste olduğu gibi, çok basit

bir misalle arz edeceğim için peşinen özür dile
rim.
Misal olarak bir hayvanı ortaya koyacağım :
Ben, bütün kuşlar hayvandır dersem, bunun
mefhumu muhalifinden anlaşılacağı1 üzere bütün
hayvanlar da kuştur dersem bu bir hata olur.
îşte 176 ncı maddenin mefhumu muhalifi di
ye ileri sürülen fikir de hatalı bir istidlaldir.
Gerçekten içtüzüğün 176 ncı maddesi şöyle de
mektedir :
«Madde 176. — Encümenin nihai mazbatası
cezai ve malî mesuliyeti müstelzim ise, tahki
kat evrakı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 67 nci
maddesi mucibince Meclis karariyle teşkil olu
nacak Divanı Âliye, nihayet oneş gün içinde
tevdi olunur.»
Kanaatimce 176 ncı madde şunu kasdetmektedir : Şayet bu madde olmasaydı encümenin
nihai mazatası malî ve cezai bir mesuliyeti müs
telzim olduğu halde, «tamam, tahkikat bitti»
denir ve Meclis kararı alınmaksızın Divanı Âli
ye sevk edilebilirdi. 176 ncı madde bunu önle
mek için, yani cezai mesuliyeti icabettiren hal
lerde buna lüzum gördüğü için, bu hükmü vaz'etmiştir.
Şimdi, 176 ncı maddenin mefhumu muhali
finden behemehal ve doğru olarak bir netice
istidlal etmemiz icabediyorsa o zaman kanaati
mizce şöyle düşünmek icabeder : Maddenin mef
humu muhalifi, malî ve cezai mesuliyeti icabettirdiği ahvalde Divanı Âliye, Meclisin kara
riyle sevk olunuyor. O halde, komisyonca mesu
liyet görünmediği ahvalde Divanı Âliye sevk
edilmesi Meclisin kararı ile olur, denmelidir.
Muhterem arkadaşlarım, ben haddimi bili
rim. Bir hukukçu değilim. Ancak ben mücer
ret mantıki anlayışıma göre mülâhazalarımı ileri
sürüyorum. Bu itibarla noktai nazarımı ortaya
koyabilmek için ayrıca tatbikattan da bir mi
sal vermem icabediyardu. 176 ncı madde yü
rürlükte olduğundan burada ilk defa olarak bu
gün kullanılan bir madde değildir. îlk defa
olarak bu madde bu görüşmede kullanılmış de
ğildir. Nevzat Şener arkadaşım şimdi bu mad
denin nasıl tatbik edildiğini Atıf inan hakkın
da cezai bir mesuliyeti müstelzim olmadığı ne
ticesine varmış olmasına rağmen mazbatası bu
rada müzakere edildikten sonra karara bağlan
mış olacağım söyledi ve bu neticeye varıldı.
Aynı misali teferruatiyle anlatmıyacağım. Ben
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sadece hatırlatmak istiyor ve yüksek huzuru
nuzda bir noktayı belirtmek istiyorum.
BAŞKAN — Bu sözlerinizin mev^u ile ilgisi
yoktur, kâfi efendim.
NlYAZl AÜIKx\TASLI (Cumhuriyet Senato
su Ankara Üyesi) — Komisyon adına söz istiyo
rum efendim.
BAŞKAN — Konuşmanızı yalnız Coşkun
Kırca arkadaşımızın, bu meselenin Meclisçe bir
karara bağlanması lâzımgelip gelmediği husu
sundaki beyanına inhisar ettiriniz.
KOMİSYON ADINA NlYAZİ AĞIRNASL1
(Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi) — Peki
efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu mesele
nin rahatça müzakere edilmesine komisyon ola
rak biz de taraftarız. Gerçi, iki ay müddetle
huzurunuza kadar getirmiş olduğumuz dosyada
ki bütün kâğıtlar, T. B. M. M. tarafından teşkil
edilmh olan 10 kişilik komisyon tarafından eni
ne boyuna tetkik edildi. Bütün şahısları, hattâ
başta encümeni bir clefa daha dinlemek suretiyle
güzel bir teamül tesis edildi. Burada her şeyden
evvel Yüksek Meclisinizin yüksek kanaatleri mü
himdir. İnsanlar yanılabilir. Bu itibarla biz ne
ticenin selâmeti bakımından Yüksek Mecliste bu
mevzuun müzakeresinde fayda mülâhaza etmek
teyiz. Böyle bir teamül "teessüs edecek olursa
Coşkun Kırca arkadaşımızın da mütalâalarına
yer verilmiş olur. Bu tarz bir teamülün pek çok
faydalar sağlıyacağma kaaniiz. Bunu komisyo
nun da uygun göreceğini zannediyorum. Mesele
yi izah etmek için huzurunuza çıkmak lüzumunu
duydum, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; mesele tama
men aydınlanmıştır. Coşkun Kırca arkadaşımız
da burada müzakere edilsin veya edilmesin diye
bir mütalâa beyan etmemektedir. Niçin bu işi
yüksek huzurunuza getirdiğini izah etmişlerdir.
Şimdi eski teamül de ortada olduğuna göre Coş
kun Kırca'nm ileri sürdüğü teklifi oylarınızla
halledeceğim. İlk istihsal etmek mecburiyetinde
alacağımız karar şu olacaktır; bu teklifi Türki
ye Büyük Millet Meclisi birleşik oturumunda,
hakkında soruşturma, cezai mesuliyet olmadığı
na dair gelen raporların müzakere konusu edilip
edilmiyeceği hususunda bir karar alınmasıdır.
Coşkun Kırca arkadagımız bunu istemektedir.
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Böyle bir kararın alınıp alınmaması lüzumunu
halledeceğiz. Coşkun Kırca'nm teklifi veçküfi
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu şekilde bir
karar almasına lüzum olduğuna kaani bulnn&n
arkadaşlar işaret buyursunlar. (Gürültüler, *takrir okunmadı» sesleri)
Efendim, her hangi bir hususun reye vaz'mı
istiyen bir takrir mevcut değildir. Elimizdeki
takrir, şimdi arz ettiğim hususları izah edici ma
hiyettedir. Yoksa bu hususta bir karar alınsın
veya alınmasın şeklinde değildir. Sadece bu gibi
hususlar, T. B. M. M. nin Umumi Heyetinde mü
zakere edilip bir karara bağlansın demektedir.
Takrir, muayyen bir karar istemediğine göre
reylerinize arz etmeme de mahal yoktur tabiî.
Şimdi, bu kararın Umumi Heyette görüşülüp
bir karara bağlanmasını istiyenler lütfen .elleri
ni kaldırsınlar. («Gene anlaşılmadı» sesleri)
Efendim, Coşkun Kırca arkadaşımızın takriT ;
in n. teklifinin esası budur. Yani T. B. M. M.
birleşik oturumunda, soruşturma kurullanıtdftU
gelecek raporlarda, şahısları hakkında soruştur
ma açılmış olan eski, bakanlar hakkında, M i 
lisçe cezai mesuliyeti mucip veya malî mesuli
yeti mucip bir hal yoktur, denildiği takdirce
Mecliste müzakere edilmemesi veya müzakere
açılması hususunun burada bir prensip kaiüöşna bağlanmasını istiyorlar. Yani b.uj?ada konu
şalım, eğer mesuliyeti mucip bir hal yoktur de
nirse, bu olabilir ki, Umumi Heyetin kararım al
madan neticelenmiş farz olunabilir. Böyle veya
bunun aksi bir karar almak için Yüce 1160118
müzakere açsın diyorlar. Riyaset eski teamülü
anlattı, bilhassa Coşkun Kırca ve diğer arkadaş
larımız da anlattılar. Coşkun Kırca'nm teklifi
üzerinde bir karar almaya lüzum var mıdır, yok
mudur? Lüzum vardır diyenler varsa lütfen işa
ret buyursunlar. («Anlaşılmadı» sesleri)
Arkadaşlar; müsaade buyurun, niçin anla
şılmadı efendim? Hangi noktayı aıüıyaraachnız?
KEMAL BAĞCIOÖLU (Maraş Millsfe^m)
— Müsaade ederseniz izah edeyim efendim...
BAŞKAN — Buyurun efendim. («Oylama
sırasında konuşulamaz» sesleri, gürültüler)
Efendim, takrir hakkında ve anlaşılmadığı
ifade edilen bu husus hakkında arkadaşımız
izahta bulunacaktır. Buyurun, «fendim.
KEMAL BAĞÇIOĞLÜ ı^Marag MilieferofelH)
— Muhterem Balkanım, kıymetli arkadaşlarım;
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bizim İçtüzüğün 176 ncı maddesinde bahsi ge
çen ve tereddütlere mevzu teşkil eden cümle
üzerinde değil, bu cümlenin tatbikatı üzerinde
konuşuldu ve denildi ki : «Bu madde teamülde,
rapor, malî ve cezai mesuliyeti müstelzim bulun
masa bile rapor hakkında lehte ve aleyhte Mec
lis karar vermelidir, müzakere açılmalıdır» de
nildi. Ancak Coşkun Kırca arkadaşımız bu mev
zuda Meclisin kesin karara varması lâzımgeldiğine, yani bir kararla tesbit etmemizin lüzumu
na işaret buyurdular ve bu sebeple bir takrir
verdiler. Bendenizce ve burada, konuşan arka
daşlarımızın da temayülü aynı merkezde toplan
maktadır, böyle bir karar almaya imkân yoktur.
Bu takriri Kiyasetin oylamaya sunması da kana
atimce usulsüzdür. En iyisi mademki bir teamül
vardır; buna göre müzakere açılmalı, arkadaş
larımızın bu husustaki fikirleri dinlenilmeli ve
neticede Yüce Meclis bir karar vermelidir. Yü
ce Öivana sevk edilmesi veya sevk edilmesinin
aksi hususunda ancak bu mevzuun müzakere
edilip edilmemesi hususunda kesin bir karar al
mak hatalı olur. İlerde belki de bu mevzuda bir
itiraz vaki olacaktır. Vaki olacak bir itirazı ön
lemek bakımından bu usulî noktayı oylamak
yolsuzdur. Riyaset derhal esasa geçmeli ve mü
talâa vermelidir. Anlaşılmadı diye söylememin
sebebi budur.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Riyaset
böyle bir teklif ileri sürüldüğüne göre, kendi
görüşünü ifade ettikten sonra, teklifi ileri süren
arkadaş bu teklifin Büyük Meclisçe bir karara
bağlanmasında ısrar ettiği takdirde, bu hususu
oyunuzla halletmeye mecburum. Ben de bu se
beple... (Soldan, gürültüler) Efendim, teklif ola
rak bir takrir verdiler. Bu takrir içinde muay
yen bir madde gösterilmediği ve kendisi burada
izah ettiği için, bendeniz okutmaya lüzum gör
medim. Diyorum ki, kendisi : «Meclisin teamü
lü böyledir, başka memleketlerde şöyledir, bizim
İçtüzüğümüzün 176 ncı maddesi böyledir» diye
izah ettiler. Kendileri muayyen bir noktai na
zarı benimseyip Meclis şöyle karar versin yani
mesuliyeti mucip bir cihet yoktur diyen mazba
taları Meclisçe görüşülmeden kabul edilsin diye
bir talepte bulunmadılar. Yalnız bu meseleye
dikkati işaret ederek, ilerde her hangi bir yanlış
muameleye ve itirazlara mahal vermemek için
bu huşusun Meclis kararma iktiran etmesini söy-
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lediler ve istediler; bu isteklerinde ısrar ediyor
lar.
Şimdi Riyaset teamülü esas aldı ve söz alan
arkadaşlar da söyledi. Benim reylerinize şu an
da sunduğum husus, görüşülmesi veya görüşül
memesi meselesi değil, Coşkun Kırca arkadaşı
mızın ileri sürdüğü hususun Büyük Meclisçe bir
karara bağlanmasına lüzum var mıdır, yok mu
dur? Lüzum vardır derseniz, bu karar ne olsun
diye söz vereceğim. Bu müzakerelerden sonra
reylerinizle iş halledilecektir.
Şimdi, arkadaşımız görüşünde ısrar ettiğine
göre, Riyaset mecburdur reye koymaya. Ben
yalnız şu hususu reylerinize arz edeceğim, bu da
Coşkun Kırca arkadaşımızın ileri sürdüğü bu
meselenin, Meclisçe bir karara raptma lüzum
olup olmadığı hakkındadır.
Lüzum olduğunu kabul edenler... Etmiyenler.... Lüzum görülmemiştir.
Şimdiye kadar tatbik edilen teamül veçhile
hareket edilecektir. Yani rapor üzerinde söz alan
arkadaşlara söz vereceğim. Görüşme yapılacak,
Meclis nihai kararı alacaktır.
Söz istiyen arkadaşlar, lütfen isimlerini yaz
dırsınlar, söz vereceğim.
Sayın Talât Oğuz.
Reyini kullanmıyan arkadaşımız var mı?..
(«Var» sesleri) Lütfen kullanınız arkadaşlar;
aradan bir saat geçti.
TALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili) —
Çok muhterem arkadaşlarım; bu raporun süb
jektif durumundan ziyade, hukuki cturumu üze
rinde mütalâa serd etmek için huzurunuza çık
mış bulunuyorum.
Anayasanın 90 ncı maddesi İçtüzüğün 169
ncu maddesi gereğince, «kendisine suç isnadedilen bir vekil veya heyeti vekile hakkında, Meclis
tahkikat komisyonları kurulur» diye bir hüküm
vaz'etmiş bulunmaktadır.
Meclis tahkikat komisyonlarının vazife ve sa
lâhiyetleri, vazife ve salâhiyetlerinin muhteva ve
şümulü, yine İçtüzüğün 169 ve mütaakıp mad
delerinde hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
Şu halde, tahkikat komisyonları vazifeleri ve
salâhiyetleri itibariyle, mevzuatta bulunan Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu ve ona muvazi bu
lunan kanun hükümleri muvacehesinde kalmak
mecburiyetindedir. Bendeniz, Meclis adına vazi
fe gören tahkikat komisyonlarının, doğrudan
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doğruya, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
171 ve mütaakıp maddelerinde yer alan ve bun
ların tahkikat vazifesini gören sorgu hâkimleri
ile mukayese etmek mecburiyetinde kalacağım,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 171 ve
mütaakıp maddelerinde, sorgu hâkimlerinin va
zifesi, doğrudan doğruya ikame edilen âmme dâ
vası muvacehesinde leh ve aleyhinde bulunan de
lilleri toplamak, şahitleri dinlemek, ehlivukufu
dinlemek, yazılı ve sözlü delilleri ve vesikaları
toplamakla mükelleftir. Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu, sorgu hâkimlerine, ne tatbikat ve ne
de Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu muvacehe
sinde bir takdir hakkı tanımamıştır. Bu durum
karşısında sorgu hâkiminin vazifesi, leh ve aley
hinde olan delilleri toplamak ve bu deliller mu
vacehesinde raporunu ve tahkikat evrakını aidi
yeti cihetiyle salahiyetli ve vazifeli mahkemeye
tevdi etmekten ibarettir.
Sorgu hâkimlerinin vazife ve salâhiyetlerini
yüksek huzurlarınızda ifade ettikten sonra, tah
kikat komisyonlarının durumuna da biraz işaret
etmek isterim. Meclis adına teşekkül eden tahki
kat komisyonu tanzim etmiş olduğu raporunda
- bilhassa raporun 22 - 23 - 24 ncü sayfalarında hakkında suç isnadedilen sayın Mehmet Baydur'un leh ve aleyhindeki delillerden bahsetmiş
ve bu delillerin durumunu tahlil etmiştir. Tah
kikat komisyonlarının bu durumu, tatbikatta
sorgu hâkimlerinin durumundan farklı olmadı
ğına göre ve tahkikat komisyonlarının da takdir
hakkına sahip bulunmadıklarına göre, leh ve
aleyhte bulunan deliller ortada mevcudolduğuna
göre, doğrudan doğruya İçtüzüğün 175 ve mü
taakıp maddeleri gereğince tahkikat evrakını
olduğu gibi Yüee Divana sevk etme mecburiye
tini kendisinde hissetmesi icabederdi.
Yine tatbikatta Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununa göre, hakkında kuvvetli delil ve ema
re bulunan şahıslar hukuku âmme dâvasiyle
mahkeme huzuruna sevk edilirler. Ortada iddia,
müdafaa ve deliller mevcuttur. Bu durum kar
şısında, hâdiseyi bu cepheden mütalâa etmemiz
icabeder. Sorgu hâkimi tatbikatta, hakkında de
lil bulunmıyan şahıslar hakkında mahkemenin
men'ine diye bir karar ittihaz eder. Hakkında
delil bulunan şahıs, hakkında emir bulunsa dahi,
takdir bu muhakemeyi yürüten yüksek mahke
meye mevdu bulunmaktadır. Böyle olduğundan,
evrakı mahkemeye göndermekle mükelleftir. Bi-

0:1

raz evvel, tahkikat komisyonlarının durumunu
sorgu hâkimlerinin durumuna benzettiğimiz için,
tahkikat komisyonlarının tahkikat evrakını, id
diayı lehte veya aleyhteki delilleriyle birlikte,
doğrudan doğruya Yüksek Heyetin huzuruna
tevdi etmesi ieabederdi. Bu durumda, tahkikat
komisyonunun «cezai ve malî mesuliyeti yoktur,»
şeklinde bir karar ittihaz etmemesi icabederdi.
Tahkikat Komisyonunun mevzuattaki kanunlara
bağlı olması esas olduğuna göre, bu durumu da
göz önünde bulundurması icabederdi. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Nevzat Şener.
NEVZAT ŞENER (Amasya Milletvekili) -^
Muhterem arkadaşlar,
Usulsüz arpa satışı ile ilgili olarak eski
Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hakkında ra
por tanzim eden Tah'kikat Komisyonu kararma
itibar edemiyeceğimizi arz etmek isterim.
Rapor asla âdil, müdekkîk, bitaraf ve me
suliyet duygusu taşıyan bir espri dâhilinde
tanzim olunmamıştır veya hiç değilse görünüşü
böyledir.
Bizi bu hükme vardıran sebepleri arz ediyo
rum :
1. önergemizde ileri sürülen ve yine öner
gemize ilişik: olarak tafsilâtı ve delilleri mevcut
iddialarımıza bu raporda madde ve madde te
mas edilmemiş, bunların <gayrıvarit oldukları
delilleriyle ortaya konmamıştır. Denebilir İki,
önergedeki izahname hiç tetkika ve tahlile tâ
bi tutulmamıştir.
2. Mehmet tBaydur aleyhine vâki şahadet
lerin hiçbirisi dikkate alınmamış, bu şahadetler
Mehmet Baydur'un ifadesine uyularak daima
iğbirara ve husumete atfolunmuştur. Ezcümle
T. M. O. o zamanki ıgenel müdür 'vekili Selçuk
Aka'tlı'nm gayet vazılh ve ithamkâr şahadeti,
Dış 'Ticaret Dairesi raportörlerinden Coşkun
Kadıoğlu'nun (ki arpa satışı ile birinci kade
mede ilgilidir) çok sarih ve aleyhteki ifadesi
bu iki şahidin Mehmet Baydur'a muğber olma
larına atfolunarak: dikkate alınmamış ve üze
rinde ihiıç durulmamıştır. Ayrıca Müsteşar
Mahmut 'Şeyda'nın akdin memle'ket zararına
olduğu kanaatiyle mutlaka 'bozulması gerekti
ğine dair yaptığı ikazlar ve verdiği yazılı emir
raporda hiç dikkate alınmamıştır. Raporun ne-
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ıtıee kısmına multlafca müessir olması gereken
&u ve diğer şahadetlerin hiç dinlenilmemiş ve
zapta geçirilmemiş olduğu (hissini veren bir
kayıtsızlıkla ihmal edilmesi ve dikkate alınma
mış olması şayanı teessür ve teessüf >olmakla
'beraber aynı zamanda raporu mutlak surette
mUûl kılan belli başlı sebeplerden birisidir.
3. Hâdiseye muhbir olarak ismi karıştırı
lan ve aslında 'bizim kanaatimizce bu hâdisenin
adalet huzuruna çıkarılması için vicdanından
aldığı emirle ye büyük bir dürüstlükle hareket
eden ve bu satışa muvafakat etmiyeceği için vazi
fesinden uzaklaştırılan Turan Çakın Dış Ticaret
Dairesindeki vazifesinden resmen 1 Haziran 1961
ve fiilen 24 Mayıs 1961 tarihinde ayrılmış ve bir
daha avdet etmemiş olduğu halde raporda, mesmunnuz olduğu gibi> bu tahkikata konu teşkil eden
ve Temmuz 1961 ayı ilk haftası sonunda ilk ya
zışmaları başlayıp Eylül haftasında nihayetlenen arpa satışında vazife başında bulunduğu
nun sarahatle beyan edilmesi tamamiyle haki
kate muhaliftir. 'Bu derecede ağır 'bir maddî
hata ile malûl olan bu raporum hâdiseye ne
'kadar bigâne 'bir tarzda tanzim edilmiş oldu
ğu bu vakıa ile de sabittir. Nitekim Turan Ça
kım, Baydur'un vâki tasarrufu
karşısında
Devlet Şûrasına dâva açmış ve bu dâvayı kaza
narak Bay dur'un (haksızlığını ilâmla ortaya
koymuştur.
4. Hâdisede suçlu durumda bulunması ge
reken 'bâzı şahitlerin ifadelerine körü körüne
ittı'ba eyleyen ve 'bunları bir sübut delili olarak
kullanan Tahkik Heyeti (muhalefet şerhi ver
miş olan sayın komisyon başkanı hariçtir.) ar
palardan bir kısmım esleha horçlarımıza mah
suben satmış olmanın bir mazereti olarak Av
rupa'da mavi küf hastalığının zuhur ettiğini ve
fcundan dolayı tütünlerimizin kıymet kazanaraik ihracının kolaylaştığını ve buna mükahil
•arpalarımızın ihracı zfor maddelerden 'biri ha
line .geldiğini bir kanaat olarak izhar etmekte
dir.
Raporun netice kısmında bir noktai nazar
olarak dermeyan edilen bu kanaat son dereciasılsız, 'bilgi ve tetkikten uzak bir mahiyet tasımakta olup tamamen yanlıştır.
Çünlü, arpaların satışına tevessül edildiği
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tarihten bir buçuk ay sonra Türkiye'de tütün
mevzuunda en ileri otoriteleri temsil eden ve
(Ticaret Bakanlığı, Tekel Genel Müdürlüğü,
Türkiye Tütüncüler Federasyonu ve Türkiye
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği temsilcileri
nin iştiraki ile 8 ilâ 16 Ağustos 1961 tarihinde
yapılan 1961 - 1962 tütün ihracat yılma hazır
lık çalışmaları sonunda tanzim olunan raporda)
tüccar ve Tekel idaresi eski yıllar stokları ola
rak 43 165 ton tütün bulunduğu tebarüz ettiril
dikten sonra bu tütünlerin tasfiye çaresi ola
rak aynen şu hususlar zikredilmektedir: Müsa
adenizle aynen rapordan okuyorum :
Ekseriyetle Tekel idaresi malı olan ve bu
günkü şartlar altında serbest rekabet piyasala
rına ihracı imkânsız görülen 43 165 tonluk eski
stokların aşağıda tes'bit olunan yollardan tas
fiyeleri cihetine gidilmesi uygun mütalâa edil
mektedir :
Eski tütünlerin İngiliz Borçları Tasfiye An
laşmasından istifade ettirilmesi :
Malûmdur ki, 9 Aralık 1960 tarihli ingiliz
Borçlarını Tasfiye Anlaşmasında 1958 ve daha
eski yıllar mahsulü tütünler (1958 mansulü
Amerikan Gradlar hariç) karşılık olarak kabul
edilmiş ve Anlaşma müddeti 1 Haziran 1961 ta
rihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.
Aradan zaman geçip 1960 -1961 ihracat mev
simi kapanmış ve 1959 mahsulü bakiye tütünler
de stoka intikal etmiş bulunduğundan, mezkûr
anlaşma müddetinin 1961 - 1962 ihracat mevsi
mi sonuna, yani 31 Mayıs 1962 tarihine kadar
temdidedilmesi ve 1958 yılı mahsulü bakiye
Amerikan Grand'lar ile, 1959 mahsulü B. ve Ka^a nevi tütünlerin dahi bu Anlaşmadan fayda
landırılması tasfiyeye hizmet edecektir.
Ticaret Bakanlığı
Dış Ticaret D. Tütün
Mütehassısı
Osman Zihni Besen

Tekel Genel
Müdürlüğünden
Ticaret Gr. Müdürü
Hakkı Himran
Y. T. işletme ve Bakım
Şb. Müdürü
Feridun Pekcan
Y. T. Alım Şb. Md.
Muavini
Semih Erel

¥.B.M.M.
Türkiye Odalar
Birliğinden
îthal Malları Fiyat
Kontrol Dairesi Reisi
Ali Akat
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Türkiye Tütüncüler
Federasyonundan
Federasyon idare
Heyeti Reisi
Celâl Umur
Fed. U. Kâtibi
Haydar Aryal
,
idare Heyeti Âzası
ihsan Ağar
Dinlenmeleri gerekli olan şahit ve vukuf ehli
kimselerin bir listesiyle beraber tetkiki icabeden
dokümanların bir listesi Turan Çakım tarafından
tahkikat heyetine verilmiş ve bilhassa yukarda
bahsettiğimiz tütün raporunun tedarik edilerek
tetkik olunması ehemmiyetle istirham olunmuş
bulunduğu halde tahkik heyeti bunu dikkate almamış ve bundan dolayıdır ki, suçlu durumda
olan ve fakat şahidolarak dinlenilen bâzı şahıs
ların ifadelerinde belirtilen mavi küf hastalığı
tevil ve mugalâtasını maalesef benimsemek gibi
büyük bir hataya* düşmüştür. Hakikat şudur ki
arpanın satışı tarihlerinde mavi küf hastalığının
ticari kararlara müessir bir âmil olmak karakteri mevcut değildi. Nitekim bu cihet dosyada
mevcut binlerce muameleli evraktan bir tekinde
dahi mavi küften bahsedilmemiş olmasiyle sabittir. Bundan başka arpa satışının icrasından beş
ay sonra yürürlük süresi Mayıs 1962 tarihine
kadar uzatılan Esleha ve Kredi Anlaşmasında
eski yıllar tütünlerinin borçlara mahsuben ih
racı tarafeynce kabul ve tasdik olunmuştur
ki* bu cihet dahi mavi küf hastalığının o tarihlerde bile elde mevcut Türk tütünü stoklarının
kolaylıkla elden çıkarılmasını mümkün kılacak
bir faktör mahiyetini taşımadığını ortaya koyan
gayet vazıh bir delildir. Mavi küf hastalığının
Avrupa'da yaptığı tahribat dolayısiyle eski yıllar tütün stoklarımızın satılabilir bir mahiyet
kazanması ancak Nisan ve Mayıs 1962 tarihlerinde yani Tahkikat Heyetinin.faaliyette bulunduğu tarihlere raslar. işte bu keyfiyetten suçla
durumda olan . şahıslar istifade etmek istemişlerdir ki, bu suretle de kendiliğinden ortaya
çıkan bu kılıf maalesef tam bir yıl gecikme ile
minareye geçirilmek, istenmiştir.
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I olduğu gibi meselâ Coşkun Kadıoğîu'nıra w Fik
ret Erensoy'un ifadeleriyle de teeyyiit etmiş <!ffI rumdadır. Hal böyle iken raporun netice» fearmmda bu cihete asla temas* edilmemiş; ve tatil
de durulmamıştır.
6. Arpa fiyatlarının yükselmiş ofduğtr ta
rihlerde-bu satıştan vazgeçilmesi her zamanI mümkün olduğu halde bizzat Mehmet Baydur
tarafından Müsteşar Mahmut SeydTa'yay esM
Maliye Bakanı Kemal Kurdaş ile yapılan? kısa
bir görüşme sonunda telefonla, muameleye de
I vam olunması hususunda verilen telefon emriyle
I satış muamelesinin ayakta bırakılmasına devam
I olunmuş ve memleket zararının tekevvününe
I meydan verilmiştir. Bu cihet Mehmet' Baydur'I un, Mahmut Şeyda'nın ifadeleriyle müeyyetI tir. Diğer ifadelerde de aynı unsurlar mevcut
tur. Nitekim Ofis Umum Müdür Vekiliv Sercnft*
Akatlı'nm ifadesinde ortada mukavelenin mev~
cudolmadığmın ve bu zararlı muameleden dö^
nüsün mümkün olduğunun kendisi tarafantlaiî:
Mahmut Şeyda'ya ve bizzat Bakan Mehmet? Bteyt
I dur'a şifahen arz edilmiş ve ısrar edilmiş? butlunduğu vazıhan görülmekte, Hattâ bu cifte*
Mahmut Şeyda'nın ifadesiyle de teyidolttnma&~
I tadır. Hal böyle iken raporda bu cihetler gayet
I muğlâk bir şekilde geçiştirilmektedir.
I Ticaret Bakanlığı, Tekel Genel Müdürlüğü*
Türkiye Tütüncüler Federasyonu ve Türkiye1
Odalar Birliği temsilcilerinin iştirakiyle 8 - 16".
I 8 . 1961 tarihinde yapılan «1961 - 1962 Tütün
j ihracat Yılma Hazırlık Çalışmalara* hakkında?
Rapor
I
I
1. 1959 ve daha eski yıllar mahsulü* bakî*
I ye stoklar tasfiyeleri çaresi :
Halen Tüccarın elinde Tekel idaresinde
I mevcut bulunan 195ff ve daha eski yıllar mah>
I sulu tütün stoklan, bölgeler itibariyle-^ aşa*«
I ğıdaki tabloda ve müfredatlı: beyam elüi? (:!?)*
I No. lu cetvelde gösterilmiştir.
I Tüccar 1956 1957 1958
1959 Yekûn
I stokları
M.
M.
M;
Mk.
ton
I
I Ege
— 420
654
40J, 1573,

Marmara
—
6. Arpaların satışına, tevessül edildiği tarih
Karadeniz —
lerde teklif edilen kombine fiyat dahi. Londra
Taşova
—
ve Hamburg piyasalarındaki serbest dövizle I
Dünya fiyatlarına nazaran 6 - 7 dolar düşüktür. I
—
Bu cihet elde mevcut resmî telgraflarla, sabit [
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.Yüksek dikkatlerinize ve takdirlerinize arz
etmek isterim ki, bu satışa tevessül anında
mevcut ıbütün mahzurlara göz yumulduğu gibi
karşı tarafın akde mütaallik bâzı esaslı şartla
rı ve taahhütleri yerine getirmemiş olmasiyle
beliren* fesih imkânı ve fırsatı bir maksada makrun-olarak bile bile ve Mehmet Baydur'un mü
dahalesiyle kullanılmamış ve yükselen arpa fiyat
ları dolayısiyle büyük memleket zararları göz
göre göre Türk Hazinesine tahmil edilmiştir.
Bu konuda kanaat verici hiçbir hukuki müta
lâayı ihtiva, etmiyen komisyon raporu bu ba
kımdan da objektif ve ihtiyaca salih bir mahi
yet taşımamaktadır.
7. Free Destination unsuru bâzı şahit ifa
delerinde tam bir mugalata ile vuzuhsuzluk bu
lutları arkasına gizlenmek istenmiştir. Şayanı
teessüf olan cihet şudur ki, raporun netice
kısmında bu çok önemli cihetten de asla bahsedilmemektedir. Halbuki bidayetteki anlaş
mada mevcut olmıyan Free Destination şartının
reeksport şartı ile olan farkı ve bunun her ha
lükârda yalnız tütün için kabul edilebileceği
hirçok ifadelerle gayet açık bir şekilde de be
lirtilmiştir.
Bundan başka şahit Ofis Satış Müdürü Fik
ret Erensoy'un şahadetindeki şu beyanı bu sa
tış muamelesinin ne kadar büyük bir başıbozuk
lukla kuvveden fiile çıkarıldığını ispata kâfi
dir :
Muhterem arkadaşlar, bakınız Fikret Erensoy ne diyor :
«îlk teklifin gelmesini mütaakıp Cemil Parmaiı Ofisimize müracaatla teklif telgraflarının
altına Free Destination kaydının da ilâvesini is
tedi. Biz de bakanlığa aynen intikal ettirdik.
Bakanlıkça kabul edildi. Nitekim, bakanlığın
bu kafülü üzerine Cemil Parman kendi el yazısiyle bu şartı telgrafın arkasına sormadan ilâ
ve etmiştir.»
<
'Muhterem arkadaşlarım,
iBu suretle firmaya büyük avantajlar sağlıyan bu şart ilk anlaşmadan sonra bir taraf le
hine ve menfaatine kabul edilmiş ve böyle bir
şârtmf kabul edile Bileceği diğer hiçbir firmaya
aleniyet yoluyla, intikal ettirilmemiştir. Tah
kik" raporunda ise'bu- cihet hiçbir objektif tah
lil- ve tetkika iâbi tutulmamış ve noktai nazar
•beyân- edilmemiştir. Üu, hususu biz neye atfedfeöeğlfflM-MeMiy&rajî.' -Kürsüye gelsinler, lût-
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fen kendileri izah buyursunlar. Acaba aleni
yet kaidelerine uyulsaydı, teklif sahiplerinin
çoğalması ve fiyatların rakabet sebebiyle art
ması mümkün olmaz mıydı?
Raporun mutlak bir tarafsızlıkla, derinleme
sine bir tahlil ve tetkik neticesinde, meselelere
vukufla, ilmî ve hukuki haysiyetle tanzim edil
miş olduğuna dair en küçük bir emare dahi mev
cut değildir.
Bu arada 'Saym Komisyon Başkanı iktisat
Profesörü Sadrettin Tosbi'nin önergemizde dermeyan edilen hususları tamamen varit gördük
ten başka bunlara ilâveten daha iki mühim nok
ta hakkındaki vâkıfane ve objektif noktai na
zarlarını muhtevi kısmı müsaadelerinizle dik
kat nazarlarınıza arz ederim:
Muhterem arkadaşlarım.
Bütün bu izahat sonunda vicdanlarınızda
Mehmet Baydur'un ve onun emirlerini yerine
getirenlerin bu muameleden birinci derecede
sorumlu olduğuna dair mutlak bir kanaat hu
sul bulduğu inancındayım.
Hazinenin en küçük zararları ve usulsüz
muameleler üzerinde ehemmiyetle duran ve üç
gün evvel yine burada aldığı kararla, imzasız
bir ihbar mektubunu dahi, bir delil olarak ka
bul etmek hassasiyetini gösteren Yüksek Mec
lisin bu mevzuda da aynı hassasiyeti gösterece
ğinden ve milyonlarca liralık zarara göz yummıyacağmdan emin olarak huzurunuzdan ayrı
lıyorum. Karar sizindir.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
MACÎT ZEREN (Cumhuriyet
Senatosu
Amasya Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım,
Mehmet Baydur bey hakkında 52 bin 500 ton
luk bir arpa satışındaki yolsuzluk zanniyle
Meclis tahkikatı açılması istendi. Yüksek Mec
lisiniz meseleyi tetkik ettikten sonra tevali
edecek olan dedikoduların bir yandan Devlet
itibarını diğer yandan zan altında bulunan dev
let adamını, şayet zan doğru değilse, himaye et
mek maksadiyle «Soruşturma Kuruluna» tevdi
etti. Teşkil olunan Soruşturma Kurulu her
halde arpa satışındaki «zan» lı noktaları bir bir
tetkik etmiştir- Bugün Soruşturma Kurulu
Mehmet Baydur beyin cezai ve malî bir mesuli
yetinin bulunmadığı sonucuna varmıştır. O
halde, muhterem komisyon Mehmet Baydur be
ye isriadolünân: hususları birer birer çürütmüş-
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tür. Hattâ muameledeki dürüstlüğü, tavırlardaki iyi niyeti yeni yeni delillerle ortaya çıkar
mıştır. Şayet bu böyle oldu ise yani mesuliyet
iddiası çürütülmüş ve mesuliyetsizliğin maz
but delilleri ayan beyan ortaya konmuş ise,
biz de komisyonun kanaatine zevkle katılır ve
Mehmet Bayur beyi vâsıl olduğu bu şerefli so
nuçtan dolayı tebrik «deriz. Bu neticenin ha
zırlanmasına imkân vermiş bir insan olarak hu
zur duyarız.
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Yine müsteşar Mehmet Şeyda bey ifadesin
de ve fiyatlar hakkında şöyle diyor:
«... Fiyatlar yükselip kanaatimce daha uy
gun şartlar ortaya çıktıktan sonra satışın fermj
bir mahiyet arz etmesi muvacehesinde, satış
tan dönülmesi için de icabeden teşebbüslerde
bulundum.»
' r -. -

İşte bu şahidin dinlediğiniz ifadesinden an
laşılacağı üzere fiyatlar o tarihte 45 dolara nisbetle yükselmiştir. Bir müsteşar vekile, sırtın
Demek ki, konuşmamızın çatısı kendiliğin
daki ceketi, yeleği kadar yakındır. Bunu müs
den ortaya çıkmış oldu. Mehmet Baydur beye
teşar biliyor, Mehmet Baydur bey nereden bil
isnadolunan hususları bir bir hatırlatacağım. sin diyemezsiniz.
Sonra Komisyon raporunda bu hususlara te
Sıra ikinci şahidimiz Ekrem Geriş beye gel
mas eden kısımları bulacağım. Vâridolan iddi
di. İfadesi, Nisanın 25 inde, saat 9.30 da alın
alar için ben şimdilik kalsın diyeceğim. Vârimış. Kendisi vekâletin dış ticaret dairesi baş
ridolmıyan iddiaların da üstünü huzurunuzda kanıdır.
çizeceğim. înşaallah muhterem komisyonun
«... Son olarak da 15 . 9 . 1961 tarihinde Tu
vardığı neticeye ermek için, biz de sizinle bera nus Hükümetine tonu fob 48 dolardan 20 bin
ber, burada iddia edilen hususların üstünü çiz ton arpa satılmıştır...» diyor.
miş oluruz.
Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 48 dolar
lık
fiyat, Mehmet Baydur Beyin 45 dolarlık fi
Şimdi evvelâ fiyat konusundan başlıyalım:
Hatırlayacaksınız, biz bu satışta 45 dolarlık yatından tam 3' dolar fazladır. Satışımızın he
kombine fiyatın düşük olduğunu iddia ediyor yeti umumiyesindeki tutarı 52 500 X 3 = 160
duk. Bugün muhterem Komisyonun kendi elle bin dolar yapar, bu takriben 1 milyon 600 bin
riyle topladığı delillerin tetkik edince, arpala Türk lirası demektir.
Üçüncü şahidimi? Coşkun Kadıoğlu Beydir,
rın hakikaten ucuz satılmış olduğuna inancım
vazifesi
Dış Ticaret Dairesi Raportörlüğüdür.
kuvvetleniyor.
Diyor ki :
Çünkü bu husus :
«
T. M. O. den beyaz arpaların fizikî ve
A) Şahit ifadeleriyle
kimyevî
tahlillerinin
neticesi istenmiş ve bu ma
B) Resmî vesaik ile
lûmat,
Londra,
Brüksel
Ticaret Müşavirlikle
C) Normal satışlarla sabittir.
rine,
Hamburg
Ticaret
Ataşeliğine
bildirilmiş ve
Şahit ifadeleri bu iddiamızı doğrulamıştır.
Şimdi bunları huzurunuzda ibraz edeceğim. her hafta mümasil vasıftaki arpa fiyatlarının bil
Ancak şahitlerin ifadesini sizlere arz ederken, dirilmesi istenmiştir. Gelen telgraflar Seksiyon
bunu muhterem Komisyonun yaptığı gibi gelişi Müşaviri Turgut Çarıklı, İhracat Seksiyon Baş
güzel yapmıyacağım. Bu ifadelerin yalnız fiyat kam Yardımcısı İlhan Kut, Dış Ticaret Dairesi
la ilgili olan kısımlarım okuyacağım. Çünkü Reisi Ekrem Geriş ve Müsteşar Mahmut Şeyda
şu dakika da fiyat işini tetkik ediyoruz. Şayet ı ve Vekil Mehmet Baydur'a arz edilmiştir.» .
bir tasnife tâbi tutmadan bütün ifadeyi okur
Şimdi burada ben bir şey soracağım : Arpa
sam mevzuu iğlak etmiş olurum. Mahmut Şey mevzuunda olup bitenleri vekâlette duymıyan,
da bey Türkiye Odalar Birliği müşaviridir, bilmiyen kim kalmış? O halde Sayın Mehmet
Mehmet Baydur beyin zamanı idaresinde Vekâ Baydur'un icrai bir mesuliyeti yoksa, hâdiseyi'
leti müsteşarıydı. Bakın ifadesinde ne diyor: bildiği halde önlemediği için ihmali mesuliyeti
«İşbu mutabakatın temini uzun zaman aldı. Bu vardır.
müddet zarfında arpa fiyatlarında bir yüksel
İfadeyi okumaya devam ediyorum :
me vukubuldu. Bakanlık müsteşarı olarak
«... mezkûr telgraflar tetkik edildiğinde met
ofisi bu mukaveleden nükûl ettirmek için ikaz
rik tonu FOB. 45 dolarlık kombine fiyata naza
da bulunduk.»
I ran yüksek olduğu anlaşılmaktadm
r.; . .
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«Türk - Alman * Protokolüne göre Türk arpa
larının kıymeti Irak arpaları baz alınmak sure
tiyle t&sBit edîlntektedir. Buna göre Londra'da
Bulunan ÎMtik Borsasında kote edilen Irak ar
palarına 5 dolar ilâve edilmek suretiyle standart
Ttirkr arpalarının fiyatı tesbit edilir.
Baltık borsasında 15 Temmuz 1961 de, biten
hafta,, haftalık fiyat cetvelinin 5 nci sayfasında
Irak arpası 18 sterlingdir. Sterling dolar paritesi 2,8 dir. Bu duruma göre 18 sterling 50 dolar
40/ sent eder. Bu fiyat SÎF. olduğuna ve Şimal
memleketleriyle Türkiye limanları arasında
«FOB. SÎF.» farkı 4 - 5 dolar olduğundan bunun
tenziliyle fiyat 45,40 eder. Protokole göre Türk
arpasının fiyatı bundan 5 dolar fazla olması
icabettiğinden fiyatı, 50,40 dolardır....»
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Coşkun Kadıoğlu Beyin ifadesinden öğreniyoruz ki, arpala
rımız15 Temmuz 1961 de 5 dolar noksanına sa
tılmıştır. Bunun mecmu satıştaki tutarı 260 bin
dolar yapar. Takriben 2 milyon 600 bin Türk
lirasına muadildir.
Arpalarımızın ucuz satıldığı hususundaki id
dialarımızı ispat için İlhan Kut Beyin ifadesine
geçiyorum. İfadesi 4 Mayıs 1962 tarihinde saat
9,30 da alınmıştır. Kendisi Dış Ticaret Dairesi
Beis Muavinidir.
Diyor ki :
« . . . satış akdiyle, Bakanlığımız tarafından
lisans verilmesi arasında geçen müddet zarfında
dünya arpa fiyatlarının artışlar göstermesi mu
vacehesinde satış yapılan firmaya karşı akitten
vazgeçilmesi imkânları üzerinde durulmuş ve
yine hatırladığıma göre ofis yetkilileriyle bu ko
nuda bir görüşme yapılarak satıştan imtina edil
mesi telkininde bulunulmuştur...»
Görülüyor ki, İlhan Kut Bey de dünya arpa
fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ve beyan
etmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, bizim fiyat konu
sundaki iddialarımız sadece şahit ifadeleri ile
değil, ayrıca resmî belgelerle de sabittir. Bu bel
gelerden bir tanesi ve en mühimmi, Hamburg
Ticaret Ataşeliğimizden gelen telgraftır. Bu tel
grafı aynen okuyorum :
«Mahsulün az ve kalitenin düşük olacağı tah
minlerinin kuvvetlenmesiyle Amerika ve Kanada'da da az mahsul beklenmesi ve Birleşik Ame
rika'nın. Avrupa'da; alıcı olarak görülmesi piya-
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şada kararsızlık yaratmıştır. Stop. Müstahsil
memleketlerde fiyatların ton başına vasati 6 do
lar kadar yükseldiği ifade edilmektedir. 1205 sa
yılıdır. Şeref Kurugönül»
Bu telgrafa göre mecmuu satıştaki kaybımız
da takriben 3 000 000 liradır. Kaldı ki, fiyatlar
daha da artmış ve Ekim ayı sonlarına doğru 81
dolara kadar yükselmiştir. Şimdi ifadelerin ve
delillerin belagatı karşısında Mehmet Baydur
Bey ne diyor?.
Arkadaşlarım;
Mehmet Baydur Beyin evvelce alman ve pek
muhterem Başkanlık Divanınca tabettirilerek da
ğıtılan yazılı müdafaasını
hatırlıyacaksmız.
Mehmet Baydur Bey o zaman fiyatların normal
olduğunu ifade etmiştir. Şimdi ifadesinde biraz
değişme olmuş, komisyonda alman ifadesinden
bir kısım okuyorum :
« . . . Ben de yanımda bulunan vekillerle bu
kabîl istişareden sonra mücerret fiyat yükselişi
nin ki, bu fiyat yükselişi bir iki dolardan iba
retti...» demektedir. Kendisinin aynen kabul et
tiği gibi iki dolarlık artış olsa bunun mecmuunu
satıştaki değeri takriben 1 milyon lira olur. Üs
telik artık kendisinin de inkâr edemediği bu ar
tış Temmuz sonundadır. Asıl arpa pivasası
Ekimde teşekkül edeceği için, bu artısı müstak
bel artışlar için bir işaret, bir temayül olarak
kabul etmek ve hic değilse basit bir esnaf kadar
basiret göstermeli idiler.
Muhterem arkadaşlarım, bidayette arpa fivatlarmm normal olduğunu söyliyen Mehmet Bavdur Bev, şimdi fiyat farkının artık gavrikabili
inkâr olduğunu görünce müdafaasını değiştir
miştir.
Bir yandan fiyat artışım küçük göstermeye
çalışırken diğer taraftan, akdin bozulması Dev
let itibarını zedelerdi, divor. Durup dururken se
bepsiz yere akdin feshedilmesini Mehmet Bay
dur Beye kimse tavsiye etmez.
BARKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim.
MACİT ZEREN (Devamla),— Sayın Baş
kan, uzun bir komisyon raporuna cevap verdi
ğim için, cevabım da uzun oluyor. Yüksek Mec
lis dinlemek lûtfunda bulunursa, konuşmama de
vam edeyim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Tüzü
ğün 88 nci maddesi yazılı nutukların 20 daki
kadan fazla olamıyacağım âmirdir. Bu sebeple
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arkadaşımızın konuşmasını kesmek mecburiye
tindeyim. Bununla beraber Yüce Heyet arkada
şımızın konuşmasının devamına izin verebilir.
Bu hususta bir teklifte bulunan varsa oyunuza
sunacağım. («Konuşsun» sesleri) Arkadaşımızın
konuşmasına devam etmesini istiyenler lütfen
işaret buyursunlar... Konuşmayı kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Devam buyurun efen
dim.
MACÎT ZEREN (Devamla) — Teşekkür
ederim.
Alıcı firma üstüne düşen vecibeleri yerine
getirmemiş, kendisine opsiyon üstüne opsiyon
verilmiştir. Meselâ mal bedeli zamanında yatı
ramamıştır. Akdin İstanbul Borsasında tescili
çok hileli şekilde olmuştur. Meselâ tescilde iki
tarafın hazır bulunması icabederken Ofis tem
silcisi bulunmamıştır. Transtürk tek başına git
miş bu muameleyi yapmıştır. Tescil harcının
Ofis tarafından yatırılması icabediyorken, mu
ameleyi Ofisten gizli bir şekilde tescil ettirmek
için Transtürk bu harcı da kendisi yatırmıştır.
Hulâsa alıcı firma her mevzuda üstüne düşen
edimleri yerine getirmemiş, üstelik hile ve de
sise sebebiyle akdin tescilini sağlamıştır.
Şimdi şu suali hakli olarak herkese soruyo
rum? Mevzuat iyi niyet sahibi olmıyanlnrı hi
maye eder mi? Şayet mevzuatın kötü niyetlileri
de himaye edebilecğini söyliyecek bir safdil çı
karsa ben de sözümü keser bu kürsüden inerim.
O halde akdin bozulması bir hak iken, bu
hakkı kullanmamak Devlet itibarını korumak
olmaz. Bilâkis Devleti, menfaatlerini korumak
tan âciz bir halde göstermek binnetice, Devlet
itibarını zedelemek olur.
Tescilin usulsüzlüğü müsebbiplerinin tecziye
edilmesi hususu muhterem Tahkik Komisyonu
nun ara kararı ile de sabittir. Bu karar da dos
yadadır.
Hulâsa, fiyatların dünya piyasasına nazaran
küçük olduğu yolundaki iddiamızı huzurunuz
da, salâhiyet sahibi zevatın ifadeleriyle ve resmî
vesikalarla izam ettim. Şimdi bu iddiamızın üze
rini çizelim mi çizmiyelim mi?
Ben şahsan bu iddianın üstünü çizmeye ken
dimde hak göremiyorum. Istiyen bir çizgi çek
sin, ve reyini ona göre beyan etsin.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi diğer iddia
ya geçiyorum. Yine hatırlıyacaksmız. Biz, bu
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satışta aleniyet ve umumiyet prensiplerinin ze
delendiğini, bu suretle Transeksport firmasının
imtiyazlandırıldığını iddia etmiştik.
Bu kere de usulümüze sadakat göstererek, sa
rih ifadelerini dermeyan edelim : Ama bida
yette de söylediğim gibi, ifadelerin
tamamını
değil, sadece tetkik ettiğiniz kısımla ilgili olan
taraflarını alalım. Muhterem komisyonun yap
tığı gibi, bir tasnife tâbi tutmadan alırsak mev
zuu karıştırırız, önce Müsteşar Mahmut Şeyda
Beyi dinliydim; kendisine şu sual soruluyor :
«... Free Destination şartının kabul edilmiş
olduğu diğer firmalarca biliniyor mu idi? Ya
ni bu hususta aleniyet temin edilmiş mi idi?»
Cevap :
«... Bizce, bu şartın ilân edilmiş olduğu mefruz idi. Binaenaleyh bu faraziyeye istinaden
muameleyi tekemmül ettirdik. Bilâhara muamele
tekemmül ettikten sosra öyle bir ilânın yapılma
mış olduğu mesmu oldu...»
Mahmut Şeyda Bey ifadesine devam edi
yor :
«... Esliha Anlaşması çevresinde satışın yapı
lacağı ilân edildi mi? Şeklindeki suale de ilân
edilmediği şeklinde cevap verdi.»
Diğer şahidimiz Dış Ticaret Dairesi Reis
Muavini Abdülhalik îndere Beydir.
Okuyorum :
«... Firma tarafından Ofise vâki talebin Ofis
çe kabul edilmiş olması arpanın da reeksport
veya Free Destination şartiyle otomatikman ih
racına imkân verir mi? Sualine...»
«... Hayır vermez; çünkü tütün için tanın
mış olan bu şart tütünün bünyesine has bir hu
susiyetten ileri geliyor. Bedelinin ondan öden
mesi bu şartın otomatikman arpaya da teşmilini
icabettirmez...» diyor.
Bu ifadeden de anlaşılıyor ki evvelce aleni
yete konmıyan Free Destination şartının, ahi
ren de tanınması için bir sorumluluk hali yok
tur.
Bu konuda bir diğer şahit de Dış Ticaret
Dairesi Müşaviri Ahmet Karaosman Beydir. O
da ifadesinde, "aynı suale cevaben diyor ki :
«... Bu satışın arpaya da teşmili zaruri değil
dir. Bu şart tütünün arz ettiği hususiyet dolayısiyle tütün için uygun görülmüş olan bir şart
tır. Binaenaleyh bedelin tütün
hesabından
ödenmiş olması Free Destination şartının arpa
ya da teşmilini behemehal icabettirmez...»
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Görülüyor ki bu ifade de aynı kanaattedir.
Sıra Dış Ticaret Dairesi Raportörü Coşkun
Kâdıoğlu Beye geldi. O da ifadesinde :
«... Bu satış Dış Ticarette her zaman cari
olan umumiyet ve aleniyet prensibini ihtiva et
memektedir...»
«... Arpa satışı yapılmadan evvel esliha an
laşmasında bir tadilâta gidilmiş ve Resmî Ga
zetede ilân edilmek suretiyle ilgililere duyurulmamıştır...»
Muhterem arkadaşlarım, Coşkun Kâdıoğlu
Beyin şu ifadesine bilhassa dikkat ediniz. Bu
kısımları, Muhterem Tahkik Komisyonunun maz
batasında da bulamazsınız. Okuyorum :
«... Ben şimdiye kadar, bu muamele hariç,
Free Destination şartım muhtevi bir lisans
vermedim, duymadım, görmedim...»
Şimdi, Dış Ticaret Dairesi Reis Muavini il
han Kut Beyin ifadesinden okuyorum :
«... Dış ticarette ben Free Destination şartiyle
verilmiş bir başka lisans hatırlamıyorum.
«... Arpaya Free Destination şartiyle ihraç
müsaadesi verileceği başka firmalara da duyu
ruldu mu, yani bu husus aleniyet kesbetti mi
sualine :
Buna imkân yoktur, çünkü bu şart muamele
cereyan ederken kabul edilmiş olan bir şarttır.
Binaenaleyh başkalarının bundan haberdar ol
masına imkân yoktur.
Bu şartın bilâhara verilmiş olması, ihracat
eden firmaya bir avantaj sağlar mı sualine, pa
zar çoğaltması bakımından avantaj sağlaması
tabiîdir, cevabını verdi.
• Bu defa daha enteresan bir ifade okuyorum.
Konuşan, Ofisin Satış Müdürü Fikret Güvensoy'dur.
«... Şimdiye kadar Free Destination şartiyle
Ofis hiçbir ihracat yapmamıştır, dedi ifadesi yü
züne okundu.»
Bütün bu ifadelerin tetkikinden de anlaşıla
cağı üzere :
1. Arpanın Free Destination şartiyle satıla
cağını başka firmalar bilmiyordu.
2. Bu şartın Vekâletçe ihracatçıya veril
mesi, alıcı için avantajlı durum yaratmıştır.
3. Arpanın esliha anlaşması çevresinde sa
tılacağı da aleniyete konmamıştır. Çünkü an
laşma yürürlükte idi.
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4. Arpanın bu anlaşma hükümleri içinden
muamele görmesi de alıcıya büyük faydalar sağ
lamıştır.
Bu noktaya kadar, ben, umumiyet ve aleni
yet prensibinin ihlâl edilmiş olduğunu, dosya
sından aldığım şahit ifadeleriyle ispata çalış
tım.
Muhterem Komisyonun Başkanı Sadrettin
Tosbi Bey de bizimle aynı kanaati taşımakta
dır. Bunu, mazbataya dercettiği meşruhattan an
ladım. Kendisini bu neticeye ulaştıran ve ko
misyondaki arkadaşlarının kanaatinden uzak
laştıran sebepleri bilmek isteriz.
Aleniyet prensibinin ihlâl edildiğini ispat
için bir de resmî vesika ibraz ediyorum.
Bu vesika, arpa satışına ait Ofisin resmî
ilânıdır. Arzu eden arkadaşlarımın tetkikine
açıktır. İçerisinde ne Free Destination şartiyle
ihraç müsaadesi verileceğine dair bir kayıt ve
ne de esliha anlaşması çevresinde satış yapılabi
leceğine dair bir işaret yoktur.
Görüyorsunuz ki, gerek şahitlerin ifadesi,
gerekse resmî belgelerin belâgati, Mehmet Baydur Beyin aleyhinde tecelli etmektedir. Bu ka
dar açıklık karşısında, iddiaların üstünü bir
kalemde çizmeye kimsenin hakkı olmamalıdır.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu hafta içindeki meşguliyetimizi ve yor
gunluğunuzu bildiğim için, «zan» lı noktaların
dayandığı delilleri burada bırakarak biraz da,
Muhterem Tahkik Komisyonunun nihai mazba
tası üzerinde durmak isterim.
Her şeyden evvel Tahkik Komisyonunu teşkil
eden sayın arkadaşlarımın şahıslarına karşı içim
de mevcudolan muhabbete itimat etmelerini is
tirham ederim. Ancak, nihai mazbatalarında
vardıkları neticeyi benimseyemediğimi de itiraf
etmek zorundayım.
Şayet vereceğim izahattan Mehmet Baydur
Beyin sorumluluğu bizzarur ortaya çıkarsa,
Muhterem Komisyon üyelerinin de o yolda ka
naat değiştirmelerini kendilerinden rica edece
ğim. Çünkü hatada ısrar, ayniyle hatadır.
Komisyonumuz nihai mazbatasında arpa sa
tışının dürüst cereyan etmediğini belirtiyor. Bu
hususta kendileriyle bir ihtilâfımızın olduğunu
zannetmiyorum. Çünkü mazbatanın 7 nci sayfa
sındaki açık ifadeleri var.
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Yalnız Mehmet Baydur Beyin sorumluluğu
üzerinde bir görüş ayrılığımız vardır. Onlar bir
kanaat olarak, vekile bir sorumluluk yüklenemiyeceğini ve bilhassa vekilin bir menfaat de
sağladığına dair bir delil bulamadıklarını, ancak
mesuliyetin memur kademesinde kaldığını ile
ri sürüyorlar.
Şimdi ilk üzerinde durulacak iş, muamelenin
dürüst cereyan edip etmediğinin tesbiti idi.
Ben huzurunuzda, birtakım ifadeler okudum,
vesikalar ibraz ettim. Bütün bunlar, muamelenin
düzgün cereyan etmediğini ortaya koyduğu için
dir ki, bir mesul aramak icabedecektir.
Şimdi, Heyeti Umumiyeniz, komisyonun noktai nazarına uyarak, Vekili Divanı Âliye sevk
etmezseniz, garip bir netice zuhur edebilir.
Mesuliyeti görülen memurlar mahkemeye
sevk edilince, kendilerinin bir kusurları olmadı
ğını, asıl suçlunun Vekil olduğunu ispat eder
lerse netice ne olacaktır? Memurlar tabiî ola
rak beraet edecekler, fakat, Vekil muhakeme al
tına almamıyacaktır. Çünkü Büyük Meclisin ka
rarı kendisini her türlü takibe karşı himaye ede
cektir. O zaman Meclis olarak itibarımızın arta
cağını düşünemeyiz.
Sabık Vekilin bir menfaat temin etmediği,
bu sebeple koğuşturma yapılmaması isteniyor.
Muhterem arkadaşlarım, mesul olmak için
behemehal menfaat mi temin etmek icabede
cektir.
Mukabilinde bir menfaat temin etmeden
adam öldüren bir cani, yol kesen bir şaki, haka
ret eden bir küfürbaz... menfaat temin etmedi diye
beraet mi edecektir.
Biz bidayette söyledik : «Mehmet Baydur
Beyin para aldığına, menfaat temin ettiğine dair
bizden suçüstü çekilmiş bir fotoğraf, elde edil
miş bir yazılı beyan istenirse böyle bir delilimiz
yok» dedik.
Fakat, muamelede fahiş bir hata varsa ve
karşı taraf bundan büyük faydalar sağlamışsa
yahut başkalarına kapatılan yollar veya gizlenen
malûmat bâzı kimselere açılmış, söylenmişse el
bette ortada bir himaye var diyeceğiz.
Yoksa, sabık Vekilin bu muameleden dolayı
menfaat temin ettiğine dair bir delil bulamadık
demek kâfi değildir.
Bundan böyle, vekilliği sırasında, menfaat
temin etmemek suretiyle fahiş hatalar içinde yü
zenleri mesul tutmıyacak mıyız ? Vekillik bu ka-
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dar kolaylaştı ise, ben de şimdiden bir vekilliğe
korkmadan talibim. Kaldı ki, Mehmet Baydur
Bey bu satıştan dolayı mesuldür. Çünkü, bütün
muamele onun malûmatı ve direktifi altında ce
reyan' etmektedir. Şayet icraatından dolayı me
sul değilse ihmalinden dolayı mesuldür.
îşte size T. M. O. Umum Müdür Vekilinin
ifadesinden bir pasaj okuyorum :
«...Nitekim dosyaların tetkikinden de anlaşı
lacağı üzere bakanlık bu arpa ihracı işinde en
hurda teferruata kadar Ofise direktifler ver
mekte idi.» diyor ve daha enteresanı olarak şöy
le devam ediyor. «... Bu arpaların satışı Ofisin
hububat ihracı için müteammim olan usulünün
dışında nev'i şahsına mahsus bir satış şeklidir.
Bu satışın arz ettiği hususiyetler Bakanlığın tas
vip ve direktifi ile bu satışa mahsus bir mahiyet
taşımaktadır ki, Bakanlığın bu hususta güttüğü
hususi bir politikanın neticesidir.
imza
Selçuk Akatlı
Muhterem arkadaşlar,
Mehmet Baydur Bey beraet de etse mahkûm
da olsa dünya sikletinden bir şey kaybetmiyeceği gibi ben de ne bir gram artar ne bir gram ek
silirim. Vazifemi vicdan huzuru içinde yaptım.
Hattâ bana, sen beyhude uğraşma komisyon ne
derse Meclisten o aynen çıkar. Şimdiye kadar
gökten ne yağdı da onu yer kabul etmedi? «de
diler.»
Ben bu kana&te asla itibar etmiyorum. Bu
memleketin ve bu Meclisin daima bir efkârı umumiyesi vardır. Buna bin canla inandım. Karar si
zindir.
RAMAZAN DEMÎRSOY (Nevşehir Millet
vekili) — Muhterem arkadaşlar,
Toprak Mahsulleri Ofisi elindeki 52 500
ton arpanın satışı hakkında sayın Meclis Tah
kikat Komisyonu tarafından tanzim edilmiş
olan rapor 4 Haziran 1962 tarihini taşımakta
ise de ancak 4 Temmuz günü öğle vakti tevzi
olunmuştur.
Bütün teferrua'tiyle tetkik edilmesine, gerek
zaman müsaadesizliği ve gerekse bu sıralar
da Yüksek Meclisi meşgul eden sair önemli me
seleler dolayısiyİe imkân bulunamıyan bu ra
porda dikkat nazarlarınızdan kaçmıyacağı veçüıile; Mehmet Baydur'un Turan Çakım'a mü
teveccih ve ıhâdise ile ilgili olmıyan ithamları-
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na ve hâdiseyi tahrif eden beyanlarına ve sa- I Transeksport firmasının inhasarına terk olundu
ğu, ortada kanunen muteber bir mukavele
tısla ilgili olarak büyük menfaatler sağlayan
mevcudolmadı» diye başlıyan itirazi kayıt ve
TRANSTÜRK firması mensuplarının ifadele
ya muhalefetine rağmen kararın ittifakla veril
riyle, mesul mevkide olan memurların ifadele
mesinin mucip sebebini açıklamalıdır.
rine raporda büyük ölçüde yer verilmiş ve bu
ifadelere birer katî delil hüviyeti bahşolunFilhakika Sayın Başkan, bahis konusu arpa
•muştur. Diğer taraftan önerge sahibi arkadaş
satışının tahkikat önergesinde açıklanan 300
larımızın iddialarını izah eden önergeye ilişik
sayılı Kanuna, Dış Ticaret Rejimine dair Ka
notlarına ve Turan Çakım'in komisyona tevdi
rarnameye, beynelmilel anlaşmalara, cari usul
ettiği imzalı müdellel ifade mahiyetindeki biri
lere aykırılıklarla dolu ve bilhassa Türk para
5 diğeri 7 sayfalık yazılı izahatına ve ayrıca
sının kıymetini koruma Kanunu ve 14 sayılı
komisyon huzurunda dört saat süren soruştur
Para Kararnamesine muhalefetle malûl bulun
ması sırasında tesbit olunan ifadesine hiç yer
duğunu ve memleket zararına icra edilmiş bir
verilmemiştir. Bilirkişi olarak gösterilen T. M.
tasarruf olduğunu açıkça ve sarih surette ifade
etmektedir. Burada sayın komisyon başkanı
O. hin daha evvelki Umum müdürlerinin, İk
ile mutabık olmadığımız yalnızca bir husus
tisadi iş Birliği Genel Sekreterliği erkânının
vardır o da Mehmet Baydur'un bu husustaki
ifadelerine müracaata lüzum bile görülmemiş,
mesuliyeti meselesidir. Bu mesuliyet eski Tica
Hâdise dolayısiyle ihlâl edilen kanunlar, bey
ret Bakanı Mehmet Baydur'un sırtından kati
nelmilel anlaşmalar, kararnameler, 'cari usul
yen kaldırılamaz.
ve nizamların tahlil ve izahına ise katiyen girişilmemiştir. Bütün bunlara ilâveten raporun
Muhterem arkadaşlar,
5 nci sayfasında «Bunge' firmasına satışın reali- I . Bu cümleden olmak üzere bundan dört ay
ze edildiği esnada vazifede bulunan Turan Ça
kadar evvel Mehmet Baydur'un bu kürsüden
kım'in ihbarı hemen yapmayıp sonraya bırak- I okunan müdafasmdan bir pasajı müsaadeleri
ması 'keyfiyeti de tatmin edici bir mucip sebe
nizle hâtıralarınızda tekrarlamak isterim. Meh
be başlayamamaktadır. Yazılı vesikaların sa
met Baydur müdafaanamesinde «Ticaret Ba
nık Mehmet Baydur aleyhine ihbarı ve itana- I kanlığı görevimi ifa ettiğim sırada Bakanlık
mı teşkil eden konularda bir delil ihtiva eyle
icraatının her safhası için mesuliyeti şerefle
diği görülmemiştir.»( denilmek suretiyle pek I tekabbül etmekte ve bu icraatımdan bugün da
'büyük ve varlıkları hükme müessir bir hataya
hi iftihar etmekteyim. Hakkımda Meclis soruş
düşülmüştür. Çünkü Turan Çakım'm, 23 Ma
turması açılması talebini muhtevi bir önergenin
yısta tebliğ edilen bir tezkere ile evvelâ izinli
mevcudiyetine rağmen şunu 'belirtmek isterim
sayıldığı ve nihayet 7 Temmuz 1961 tarihinde ki, şartlar bugün de aynı olsa ve ben de aynı
görevi ifa etmekte bulunsam aynı satışı icradan
müstafi sayıldığı, bu suretle de 24 Mayıs 1961
bir an geri durmazdım. Çünkü gerek memleket
tarihinden itibaren vazife görmediği halbuki
menfaatleri gerek Hazinenin menfaatleri o gün
bu satışın ise ancak kendi istifası günü başladı
kü şartlar altında TDU satışın icrasını zaruri kı
ğı ve Eylül 1961 ayı ilk haftasında bittiği dos
lıyor ve âmir bulunuyordu.»
ya münderecatiyle sabit olduğu gibi bu cihetin
komisyonca pek yakîhen bilinmesine rağmen
Muhterem arkadaşlarım.
bu suretle ifade olunması hayretimizi mucibol- I
Mehmet Baydur'un o günün şartlan altında
muştur. Rapora iştirak etmeyip ilhtirazi kayıt
bu satışın memleket menfaatine olduğunu id
dermeyan eden sayın komisyon başkanı Saddia ve ikrar etmesine ve satışın kendi malûmatı
rettin Tospi'nin objektif tutumu dolayısiyle
dâhilinde icra edildiğini kabul ve ikrar etme
kendisine huzurunuzda teşekkürü bir borç bi
sine mukabil Tahkikat Heyeti raporu o günün
lirim. Ancak Karma Komisyon raporunun' 30
şartları altında bu satışın memleket aleyhine
ncu' sayfasındaki ifade ve mütalâalarında «ih
olduğunu ve kanunlara, kararnamelere, yönet
racının mümkün olacağından başka firmaların I meliklere usul ve nizamlara muhalif bulundu
haberdar edilmediği ve bu noktada aleniyet te
ğunu tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu durum
min olunmıyarak bunun doğrudan doğruya I karşısında ve mesuliyetleri peşinen tekabbül
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ettiğini ikrar eyliyen Mehmet Baydur'un müdafaanamesi muvacelhseinde kendisinin mesuli
yetsizliğine aklıselim, vicdan ve taşıdığımız
temsil mesuliyetlerimiz göz önünde bulundu
rularak hükmetmemizin imkânı var mıdır?
Muhterem arkadaşlar.
Mehmet Baydur birinci derecede sorumlu
bulunduğu bu tasarrufu dolayısiyle mutlaka
adalet huzuruna sevk edilmelidir.
Şurasını esefle belirtmek mecburiyetindeyim
ki, her türlü mesuliyetleri baş mesulden kaldı
rarak ikinci, üçüneü derecedeki faillere yükle
mek istikametindeki mevcut alışkanlıklarımız
ahlâki ve sosyal bünyemizde derin yaralar açan
kötü bir gelenek haline gelmiş bulunmaktadır.
Bunun misallerini her zaman vukua gelen bü
yük facialarda sorumluluğun âmme idaresinden
kaldırılarak ehliyetsiz şoföre, lokomotif ma
kinistine ve biçare makasçıya yükletilmek hu
susundaki gayretlerde bulmak mümkündür.
Muhterem arkadaşlarım.
Bu muamelenin bütün sorumluluğunu omuz
larında taşıyan eski Ticaret Bakanı Mehmet
Baydur'un sorumsuzluğuna karar verildiği
takdirde memurlar seviyesinde kalacak olan
mesuliyetin adlî takibatı sırasında memurların
da bilmukabele Bakandan telâkki ettikleri şi
fahi emir ve Bakanın tazyikleri karşısında bu
lunduklarını ifade etmeleriyle Mehmet Bay
dur'un katî mesuliyeti taayyün etse bile artık
kendisine rücü etmek imkânı kalmıyacak ve
bu suretle memleket aleyhine işlenmiş olan bu
büyük ölçüdeki suç, evvelâ Yüksek Meclisinizce verilecek bir ademitakip kararı ile, bilâlhara
umumi mahkemelerde memurlar bakında alına
cak bir mesuliyetsizlik karariyle cezasız kala
caktır.
Munterem arkadaşlarım.
Dikkatsizlik, ihmal veya zaruret saikasiyle
birkaç yüz liralık Devlet zararını mucib'olan
küçük bir memurun yakasını bırakmıyan ve
onu mutlaka mahkûm eden adaletin, böyle 21
milyon küsur liralık ehemmiyetteki bir Devlet
malı satışındaki kanunsuzluk ve usulsüzlükler
dolayısiyle milyonlarca liralık Hazine zararını
mucibolmasma seyirci kalması asla terviç edil
memelidir.
Artık tamamiyle vuzuha kavuşan şu ciheti
müsaadenizle bir kere daha arz etmek isterim:
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Ortada büyük sorumlulukları mucip bir ida
ri tasaruf neticesinde husule gelen büyük bir
memleket zararı mevcuttur. Bunun hakiki mik
tarı nedir? Baş sorumlusu kimdir? Fer'î failleri
kimlerdir? Ne gibi bir saik ile bu idari tasar
rufta bulunmuşlardır ?
Sorumluluk dereceleri nelerdir?
Bütün bu suallerin ve diğerlerinin cevabı,
açılacak olan son tahkikatla ancak meydana
çıkarılabilecektir. Adalet ve hakkaniyetin te
cellisine hizmet etmek istiyorsak bu hâdisenin
kapısını burada kapatmak yolunu değil bilâ
kis bütün hakikatlerin vuzuha kavuşmasını teminen dosyanın Anayasa Mahkemesine tevdii
için buna göre karar ittihaz etmemiz lüzumunu
saygılarımla Yüksek Heyetinize arz ederim.
BAŞKAN — Sadrettin Tosbi.
SADRETTÎN TOSBl (Kütahya) — Muhte
rem arakadaşlar, ilk olarak muhalefet şerhi ve
yahut da kaydi ihtirazi dermeyan etmiş olma
ma rağmen Mehmet Baydur'un mesuliyetini
mucip bir nokta bulunmadığı hususunda komis
yon arkadaşlarımla nasıl ittifaka vardığımı
izahla sözlerime başlıyacağım.
Hâdise şudur: Tahkikat sırasında muhtelif
şekillerde ve suretlerle bu mevzua isimleri ka
rışmış bulunan memurlar bu işte Mehmet Bay
dur'un kendilerine emir vermediğini, bu işi o
zamanki şartlar içinde muvafık mütalâa ederek
yaptıklarını, hâdiselerin başka bir yön takibettiğini, arpa fiyatlarının yükselmesi dolayısiy
le, evelden tahmini mümkün olmıyan bir duru
mun hâsıl olduğunu ve kendi aleyhlerine. so
nuçlar verdiğini, bunda kendilerinin bir suni
taksirleri olamıyacağmı, binaenaleyh bu işin
tamamiyle dış ticaretin çeşitli icaplarının bir
neticesi olduğunu, binaenaleyh Menmet Bay
dur'u ilzam etmiyeceğini, bunun haricinde
her hangi bir tesirin bahis mevzuu olamıyaca
ğmı ifade ettiler.
Bu durumda ortada eski Ticaret Bakanım
sarahaten suçlu gösterecek ka,tî bir delil ve bir
esbabı mucibe bulunmadığı için elbette ki ben
de vicdani kanaatle Mehmet Baydur'un bu iş
te mesuliyeti olduğunu ifade edemezdim.
Çünkü, böyle bir ifadede bulunabilmem için
Mehmet Baydur'un doğrudan doğruya bu işle
alâkalı bir şahıs olarak, memurlarına direktif
veren bir âmir. mevkiinde bulunması, ; yahut,
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ona delâlet edecek yazılı emirlerin dosyada mevcudolması veya bu satışın meydana gelmesi sıra
sında Mehmet Baydur'dan istihsal edilmiş mu
ciplerin dosyada mevcudolması gerekirdi. Şahit
ler sucu kendi üzerine alıyor. Dosyada da yazılı
bir vesika yok. O halde Mehmet Baydur'un bu
işte mesul olduğunu nasıl iddia edebilirim.
Ancak hâdise bununla kalmıyor. Kaydı ih
tirazımda dermeyan ettiğim üzere bu iş, dış ti
caret tarihinde görülmemiş kadar malûl ve usul
süz bir iştir. Bunun emsaline Ticaret Vekâleti
dış ticaret tatbikatında raslamak müşküldür.
Ancak bunun bu şekilde cereyan sebebi memur
lardan sorulduğu zaman hepsi : O günün şartla
rı altında bunu uygun mütalâa ettik ama hâdise
ler sonradan aksi cereyan etti biz memur olarak
bize terettübeden vazifeyi yaptık. Bu muamele
iyi de olabilirdi, fena da. Nasıl iyi olduğu zaman
mükâfatlandırılmıyorsak fena olduğu zaman da
tecziye edilmemekliğimiz icabeder, dediler.
Şimdi, esbabı muhalefetime veyahut kaydi ihtirazi olarak dermeyan etmiş olduğum noktalara
temas edeyim; bunun delillerini Heyeti Aliyenize arz edeyim : Bu izahım belki uzun sürecektir.
Ancak Reis Beyefendinin buyurdukları gibi ya
zılı bir nutuk vermek mevzuubahis değildir. Biz
burada delilleri ve vesikaları dile getiriyoruz. Bi
naenaleyh bunun zaman kaydından azade olarak
telâkki edilmesini betahsis rica ediyorum. Evvelâ:
«Arpa bedellerinin % 35 nin Türk - İngiliz
Esliha Anlaşmasından doğan borçlardan, ve
Türk parasiyle ödenmesinin evvelemirde kanuna
ve adı geçen anlaşmaya ve dış ticaret rejiminde
ki esaslara ve dış politikamıza aykırı olduğu» nok
talarını belirtmek isterim.
Burada bahis konusu olan Türkiye - İngiltere
Esliha Anlaşması tetkikinizden geçmiş ve kabul
etmiş olduğunuz 300 sayılı Kanundur. 300 sayı
lı Kanunun mahiyeti d<e şudur : Biliyorsunuz
İngiltere İkinci Cihan Harbi sırasında bize silâh
vermişlerdir. Bu silâhların bilâhara işe yaramaz
cinsten oldukları meydana çıkmış ve Türk Hü
kümetiyle, İngiliz Hükümeti arasında cereyan
eden mütaaddit müzakerelerde Türk Hükümeti
bu silâhların bedelinin ödenmemesinin icabeylediği tezini ileri sürmüş ve nihayet ingilizlerin
diretmesiyle «Esleha Anlaşması» meydana gel
miştir.
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Bu anlaşmanın teferruatına girmiyeceğim.
Yalnız şu kadarını ilâve edeyim ki, bu anlaşma
dan doğan İngiliz alacaklarının bir kısmının
Türkiye'deki İngiliz kültür masraflarına muka
bil harcanması, diğer bir kısmının da, piyasada
bir hareket tevlidedebilmek için, Türkiye'nin
ihracedebileceği çok tâli cinsten malların ihraciyle karşılanması derpiş edilmiştir. Bunların
dışında üçüncü tranş ise asıl büyük miktara ta
allûk eden kısımdır.
Binaenaleyh, bu anlaşma yapılırken Türki
ye'de büyük mikyasta eski seneler mahsulü tü
tünler mevcut idi. Bu tütünler müstahsilin elin
de kalmıştı. Durduğu müddetçe çürümeye mah
kûmdu. Bundan ilerde zarar doğması muhte
meldi.
Borcun asıl merkezi sıkletini ihtiva eden işbu
üçüncü İnsim, Türk müstahsilinin elinde kalmış
olan ve onu ziyadesiyle tazyik eden eski seneler
mahsulü tütünlerin likide edilmesine tahsis
olunmuştur. Biz bu tütünleri dış memleketlere
satamıyorduk. Bunların Türk - İngiliz Esleha
Anlaşması hükümleri içerisinde ihracını sağla
makla hem İngilizlere olan borcumuzu ödemek
ve hem de müstahsilin bu dertten kurtulmasını
ve eline para geçmesini sağlamış olacaktık.
Tekrar ediyorum : Türk - İngiliz Esleha Anlaş
masından doğan borçlar için üç tediye şekli der
piş olunmuştur : Birincisi, bu maksatla Merkez
Bankasına yatırılmış olan paraların bir kısmı
Türkiye'de İngiliz kültür hizmetlerine harcana
caktır. İkinci kısım tâli ehemmiyetteki Türk
mallarının ki, - bunlar anlaşmaya ek bir listede
gösterilmiştir - İngiltere'de istihlâk edilmek
üzere, İngiltere'ye ihracı için kullanılacaktır.
Üçüncü kısım ise, yukarda beyan olunduğu üze
re, Free destination, yani İngiltere'de istihlâk
edilmek şartından âzâde olarak dünyanın her
tarafına kabili sevk mahiyette eski seneler mah
sulü tütünlere hasrolunmuştur. Bu durum mu
vacehesinde Ticaret Vekâleti tütün yerine arpa
ihracına aynı şartlarla müsaade etmekle tama
men maksat dışına çıkmış olmaktadır. Çünkü
arpa en başta gelen ihraç maddelerimizden bir
tanesidir. Nitekim o tarihte de arpa yüzde yüz
serbest dövizle ihraçedilebiliyordu. Böyle kıy
metli bir malın ihracı kabil olmıyan çürük tü
tünler yerine ve aynı gayrimüsait şartlarla ihra
cında hiçbir zaruret mevcut değildi. Diğer taraf
tan İngiltere Hükümeti de tütün yerine arpa ta-
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lebetmemiştir. Çünkü İngiltere Dominyonlariy*
le hububat ithali hususunda bağlı bulunmakta
dır. Bizden aldığı arpayı dilediği gibi İngiltere
içerisinde, istihlâk edemiyeceği için, ancak Free
Destination şartiyle arpaların bu anlaşma hü
kümleri dâhilinde ihracı mümkündü. Bütün bu
müşküller Ticaret Vekâletince iktiham edilerek
âdeta tütün yerine arpa ihracı için vekâlet se
ferber olmuştur.
Bu izahattan da anlaşılacabileceği üzere İn
giltere Free Destination şartı mevcudolmadığı
müddetçe arpayı alamazdı. Bu itibarla, bu mu
amele ifade ettiğim veçhile Esleha Anlaşması,
dıış ticaret rejimi ve o sırada güdülen politikaya
aykırıdır.
Şayet arpanın anlaşma hükümleri dâhilinde
ihracı lâzım gelse idi bu takdirde bu malın tütün
yerine değil ve fakat ek listede bulunan malla
ra ilâvesi suretiyle ihracı gerekirdi. Ancak bu
takdirde, bu listedeki mallar için İngiltere dâ
hilinde istihlâk mecburiyeti mevcut bulunduğun
dan, arpa İngiltere dışına sevk olunamazdı. İn
giltere'nin dominyonlarına karşı olan angaj
manları ise bu arpaların İngiltere'ye ithaline ve
orada istihlâk edilmelerine imkân vermiyordu.
Bu işi ihracatçı Trans Export firması lehine ta
hakkuk ettirebilmek için tek çıkar yol bunların
tütün yerine ikamesi idi ki, Vekâlet bütün gay
retiyle bunun için çalışmıştır.
Şimdi, demin de söylediğim gibi ek bir liste
var ve bu ek listede İngiltere'de istihlâk edi
lebilen tâli mallar; konserve v. s. ki, bun
lar satılmasında müşkülât olan mallardır,
yer almış bu listede mevcudolan mallar
İngiltere'de istihlâk şartına tâbi olan mallardır.
Yani İngiltere bu malları ihrâcedemez. Bu mal
ları bizden alıp reeksport yapmasına imkân bı
rakmamak için, bunların behemahal İngiltere'de
istihlâki şart koşulmuştur. Bundan maksat bu
mallar alınıp, başka memleketlere gönderilme
sin, başka piyasalarda bizim mallarımızdan
daha ucuza satılmasın, endişesidir. Tütünde ise
böyle bir şey bahis konusu değildir. Çünkü, tü
tün başımıza dert olmuştur. İngiltere bu tütünr
leri kullanan bir memleket değildir. Bu tütünün
kullanma vasfı yarı yarıya zail olmuştur. İngil
tere onu alsın, ister kullansın, ister denize dök
sün.. Biz borçlarımızdan kurtulmuş olalım da
O halde arpa satışı mevzunda, arpaların İn
giltere'ye ihracı icabetseydi, bunları tütün yeri-
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ne göndermek değil, fakat olsa, olsa ek listeye
arpanın ilâvesi icabederdi. Kaldı ki, arpa ser
best dövizle daima hariçte alıcı bulan kıymetli
bir metadır. Tütün gibi başımıza dert değil ki,
tütün yerine arpa ihracedelim. Arpanın ilâvesi
istenseydi, listeye girmesi lâzımdı. Bu takdirde
İngiltere dominyonları ve kolonileri ile vâki an
laşma muvacehesinde bu noktaya lütfen dikkat
buyurun, arpanın İngiltere'de istihlâk edilmesi
ne imkân yoktur. Halbuki bu listeye giren mal
ların İngiltere'de istihlâk edilmesi zarureti var
dır. Bütün bu beyanlarımı bizzat kendi kanaa
tim olarak arz ediyorum, tabiî komisyonun ka
naati olarak değil. Çünkü, buraya kadar 9 üye
ile mutabık kaldık. Sonra ben şu noktalarda ay
rılıyorum ki, demin arz ettiğim sebeplerden. Me
murlar bütün mesuliyeti üzerlerine aldılar; ba
kanın hiçbir mesuliyeti yok, dediler. Elde delil
de yok. Ben, ancak şahitlerin beyanları ve dosya
daki delillerle hareket etmek zorunda olan bir
insanım. Fakat, Meclisi Âliyi tenvir etmek ve
vicdanen degaje olmak mecburiyetini hissediyo
rum.
Şimdi çok mühim bir noktaya geliyorum.
Arkadaşlarım, normal ahval içinde arpaların
satjşı bahis konusu oluyor. Bunun sureti cere
yanı şudur :
İlânlar veriliyor. Dış ticaret rejimi esasları
içinde arpa ihracedilecek... thracedilecek bu ar
pa için mektuplarınızı getirin, en iyi fiyatı kim
verirse ona ihale edeceğiz, deniyor.
Birçok kimseler geliyor, fiyat veriyorlar. Fa
kat verilen bütün fiyatlar Ofisin maliyetini ko
rumadığı esbabı mucibesiyle reddolunuyor ve
daha yüksek fiyat tekliflerine intizaren arpalar
bekletiliyor. Belki bunda da vekilin hatası yok.
Çünkü, 6 lardan müteşekkil kurul şöyle bir ka
rar vermiş; «Ofisçe ihracedilecek arpalara veri
lecek fiyatın maliyeti koruması lâzım.» 48 dolar
lık serbest döviz fiyatı var. Bu fiyat korumadığı
için 6 1ar heyetinin de kararını da nazara almak
suretiyle serbest dövizle arpa ihracetmiyorlar.
Belki o zamanın şartlarına göre haklıdırlar, bu
nu da bilmem.
Aradan bir müddet geçiyor, müracaatlar te
vali ediyor. Hepsi bu sebebe mebni kabul edil
miyor. Fakat fiyatlarda bir düşme temayülü
başlıyor, bu defa (6) 1ar heyetinden yine bir
karar istihsal ediyor Ticaret Vekili. Deniyor
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lık fiyat dururken ne için arpaları 45 dolardan
sattınız? Cevaben «Efendim, bir miktar da dö
viz elde etmek istedik» diyorlar. Peki tamamı
serbest döviz olan evvelki teklifleri ne için
kabul etmediniz? diyoruz. «Efendim, o fiyatlar
Ofisin maliyetini karşılamıyordu» diyorlar. Bu
nun böyle olmasını kim takdir edip karar
verdi? diye soruyoruz. «Biz takdir ettik, biz ka
rar verdik» diyorlar.
Buyurun Mehmet Baydur'u mahkûm edin.
Mehmet Baydur'un böyle yapın diye emri yok,
•malûmatı yok. Mehmet Baydur diyor ki, bana
geldiler, işi dış ticarette geçen normal bir mua
mele olarak bana getirdiler, bende imza et
tim diyor. Memurlar da, evet biz de Mehmet
Baydur'u ikaz etmedik, diyorlar.
SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Efendim,
bir soru sorabilir miyim?
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Böyle 21
milyonluk bir tasarrufta, Vekilin, haberim
yoktur, sözünü kendileri nasıl takdir ediyor
lar?
KOMİSYON BAŞKANI SABRETTİN TOSBl (Devamla) — Efendim, öyle bir iş ki, her
iki taraf da birbirlerini tutuyor; Vekil diyor
benim haberim yok. Memurlar da diyor ki,
evet Vekil Beyin haberi yok. Siz bunu nasıl
ayırırsınız? Ne yapalım deniyor o zaman.
Türk - Yugoslav Kliring Anlaşması hüküm
. BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim.
leri içerisinde arpalara uygun fiyatla vâki
Arkadaşımız komisyon adına konuşmuyor. Sual
olan bu teklif de reddolunuyor. Ret sebebi ola
lerinizi komisyon sözcüsüne tevcih edebilirsi
rak da arpanın yüzde yüz serbest dövizle ih
niz.
raç şartı ileri sürülüyor. Bu imkân da kapa
SABRETTİN TOSBİ (Devamla) — Şimdi
tılmış oluyor.
muhterem arkadaşlarım, fiyat hususunu busuBu arada «Bunge» Firması ortaya çıkıyor
suretle izah ettikten sonra, alâkalılara şu hu
ve arpaları, Türk ingiliz Esleha Anlaşması hü
susu soruyoruz. Diyoruz ki, arpaların normal
kümleri içerisinde % 35 i İngiliz deblokajmın
şartlar içerisinde, yani dış ticaret rejimine
tütün hesabından !% 65 i serbest dövizle sauygun olarak serbest dövizle ihracı şeklinin
tmalmmaya taliboluyor. Bu şekil için teklif
dışında kalan ve Türk - İngiliz Esleha Anlaş
ettiği fiyat 45 dolardır. Yine aynı firma şa
ması hükümleri içerisinde bu malın ihracını
yet arpaların tamamı İngiliz deblokaj hesa
mümkün kılan vekâlet kararından başka firbından ödenirse bu takdirde 55 bin dolarlık . maların da malûmattar olmaları temin olundu
ikinci bir fiyat teklifinde bulunuyor. Ticaret
mu? Bu yeni karar ve şartlar aleniyete inti
Vekâleti bu iki tekliften birincisini, yani 45
hal ettirildi mi? Cevaben : Hayır, diyorlar.
dolarlık kombine fiyat teklifini kabul ediyor.
Böyle bir ilâna veya tebliğe lüum görmedik.
Tahkikat sırasında bu işi yapan alâkalı şa
Bunlar ekmek peynir satışı değil ki. Nihayet
hıslara soruyoruz. Diyoruz ki, madem ki Ofisi
alâkadar 3 - 4 firma var. Biri bilir diğerleri na
zarardan vikaye maksadı güdüldü. 55 dolar-. sıl bilmez, deniyor. Aleniyete dökmeğe ne lüki, biz şimdiye kadar olduğu gibi, maliyeii
korumak endişesi ile hareket etmekte devam
edecek olursak; fiyatlar düşmüş olacak ve
belki şimdi verilen fiyat elde edilemiyecek.
Şu halde, bu kayıttan azade olarak, Ofisçe
maliyet kaydından azade olarak arpaları ihracetmekte serbest olalım. (6) 1ar bunu da
kabul ediyorlar. Yine ilânlar, fakat, bittabi
yüksek bir fiyat elde etmek istiyorlar. Burada
Türk - Yugoslavya Kliring Anlaşması hüküm
leri içinde, bu malın ihracı için talepler vâki
oluyor. Fiyat müsait... Türk - Yugoslav Kliring
Anlaşmasının şöyle bir icabı var : Muayyen
bir devre zarfında hesaplar bir bakiye ve
rirse, ve bu bakiye o devre zarfında ödenmez
ise; o devrenin nihayetinde hangi taraf aley
hinde tecelli ederse o taraf bakiyesinin nısfını
döviz ile öder. Yani kliring anlaşması iki ta
raflı bir «anlaşmadır. Bakiye şu kadar verir de
nir. Muayyen bir müddet geçtikten sonra bu
bakiyenin kapatılması iktiza eder. Meselâ : 1961
senesi Ocak ayının 31 nci günü taraflardan
birisi aleyhine bilfarz Türkiye aleyhine 3 mil
yon dolar bakiye vermiş, Türkiye'ye bunun
yarısını dolar olarak öder. Bu 'müracaat vâki
olduğu zaman bakiyenin tasfiyesi anı da son
derece yaklaşmış, bir iki aylık. bir müddet kal
mış, aleyhimize büyük bir marj var. Kapatıl
madığı takdirde döviz olarak kapatılacak.
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zum var, diyorlar. O kadar sarih bir şeydir
ki, herkes bilir. Türkiye'de bu kadar mühim
miktarda hububat ihracedilecek olur da. bil
mez olurlar mı? Onlar da gelselerdi, taleplerini
tetkik ederdik, diyorlaıv
Peki diyoruz, Türk - İngiliz Esleha Anlaşma
sında arpa olmadığı halde, haydi bu anlaşma
içerisinde arpanın ihracını uygun buldunuz.
Treedestination şartını arpaya nasıl tatbik
edersiniz? diyoruz. Cevaben : Efendim, «Bunge»
Firması müracaatinde tütün »yerine arpa ih
racını teklif etti. Biz de kabul eyledik. Tütün
için Esliha Anlaşmasında fre.e destination şartı
mevcudolduğuna göre bu şart otomatikman ar
pa için de cari olur,
diyorlar. Alâkalı me
murların mantığı ve izah şekli işte bu. Hal
buki fre-destination şartının arpaya teşmiline
bence imkân yoktur.
Ancak bu mâruzâtım komisyon karariyle bir
birine karıştırılmasın. Ben şahsi kanaatlerimi hu
kuki delâile müsteniden arz ediyorum. Bununla
beraber netice üzerinde, yani Mehmet Bay dur'u
mesul edecek müspet delâilin mevcut bulunmayı
şı noktasında komisyon arkadaşlarımla birlikte
aynı düşüncelere sahibim ve neticeyi de birlikte
imzaladık.
Fredestinasyon şartı üzerinde Bunge firması
talepte bulunmamış sonradan firmanın mümessi
li Cemil Parman gelen telgrafın altına ey yazısı ile
bu şartı ilâve etmiş. Aynen tütünde olduğu gibi
Fredestinasyon şartının arpa ihracatında da uy
gulanmasını tahtı temine almak istemiş.
Bu nokta üzerinde de şahit sıfatiyle dinledi
ğimiz alâkalı memurlardan açıklamakta bulunma
larını istiyoruz, ve diyoruz ki, madem ki, Fredes
tinasyon şartı otomatikman arpaya da kabili teşmil
idi o halde «Bunge» nin mümessili olarak Cemil
Parman bu şartı sonradan el yazısı ile telgrafın
arkasına ne için ilâve etti, diyoruz?. Cevaben efen
dim buna lüzum yoktu, fuzulen yapmış. Malûmu
ilâm kabilinden bu kaydı ilâve etmiş diyorlar;
bunların hepsi dosyalarda var. Efendim şimdi
devam ediyorum. «Bunge» nin mümessili olarak
Trans - Export Şirketi Müdürlerinden Cemil
.Parman mukavele yapmak için doğrudan doğru
ya Ankara'ya geliyor. Bu arada fiyatlar mütema
diyen yükseliyor. Hariçteki ticaret ataşelerinden
gelen telgraflar fiyatların gittikçe arttığını gös
teriyor. Vekâlet mahafili endişeye düşüyor. Ne ya
pacağız, fiyatlar yükseldi, biz bu firmaya bu fi-
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yatla arpayı verirsek mesul oluruz deniliyor. Hat
tâ bu hususta müsteşarın notları var. Bu notlar
da : «Alıcı firma bir şarta bağlı değil ve bu hu
susta bir mukavele yok, binaenaleyh biz akdi bo
zalim diyor. Dosyalar burada. Fiyatlar mütema
diyen yükseliyor. Bu durum karşısında bir ka
rar almak ve hakikatte mevcut olmıyan bir akde
bağlı kalmamak icabederken, bu sefer bir kısım
alâkalılar : «Fiyatların yükselmesi muvacehesin
de akdin bozulması doğru değildir. Çünkü, Devle
tin şerefi var, böyle anlaştık, söz verdik. Fiyatlar
yükselmeseydi bu anlaşmayı yerine getirmiye
cek mi idik?» diyorlar. Halbuki ortada muteber
bir anlaşma yok. Zira Odalar ve Borsalar Kanu
nuna göre hububatın muayyen bir miktara varan
satışı borsada tescile tâbidir. Bu kabîl akitler
şekle tâbi âkitlerdir. Şekilde husule gelecek nok
san akdin bâtıl olduğu neticesini doğurur. Nite
kim Temyiz Ticaret ^Dairesinin böyle bir kararı
vardır. Böyle bir karar olduğu halde ki, o bu ka
rarı belki memurlar bilmezler, akdin muteber ol
duğu noktasında ısrar edilir ve fiyatlar-.yükseldi
ği halde arada bir akdin bulunması meseleye mes
net teşkil eder. Memurların bu husustaki ifadele
rine dair de dosyada kayıtlar mevcuttur.
Üçüncüsü : Bu ihracın, bizim Amerika ile ara
mızda mevcut Surplus Anlaşmasına mugayir ta
rafları vardır. Bu teklifi bu Anlaşma hükümleri
^içerisinde mukayese etmeye ve vuzuha kavuştur
maya çalışıyorum. Daha evvel bu arpalar biralık
arpalardır diyoruz. Bunun biralık arpa mı yoksa
yemlik arpa mı olduğunu soruyorum. Biralık ar
padır diyorlar. Peki biralık arpa da niçin fiyat
lar yemlik arpa fiyatına düşüyor diyorum. Bu
sefer bu arpalar her ne kadar yemlik olsalar da
biralık olarak kullanılabilir diyorlar. Surplus
Anlaşmasına göre bunları-yani bu fiyat ile satı
lan arpaları biralık olarak kullanmaya- imkân
yoktur. Çünkü biralıkların fiyatları yüksek ol
ması icabeder. «Efendim bu arpalar tam biralık
değil, bira da yapılabilir. Bira yapılabilirse böy
le kalitedeki bir arpayı yemlik olarak .nasıl gön
derirsiniz diyorum.. Efendim, bu arpalar, biralı
ğa elverişli yemlik arpalardır diyorlar.
Sonra mütemadiyen bu firmaya ob.siyonlar
veriliyor.
Bir diğer nokta da şu : Tütün bedellerinden
tahassul eden para Bank Of England tarafından
Bremar isminde bir firmaya satılmıştır. Arpa
ihraeedilse de Bank Of England'da İngiliz lirası
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kalmamış ki, karşılık oradan ödenebilsin. Bu se
fer yeni meseleler var. Bremar Firması Türk tü
tünleri için zararlı hareketlerde bulunmuş bir
firma imiş. Bundan dolayı kendisine tütün satıl
masın diye İnhisarlar İdaresine emir veriliyor.
Bremar Firması, Türkiye'den tütün alamayınca,
İngiliz liraları elinde kaldı firmanın. Ama arpa
alırsa bu takdirde Bremar Firması, elindeki İn
giliz lirasını kullanma imkânı bulacaktır. Bunge Firması, Bremar Firması ile anlaşıyor ve ar
pa ihracı iein Bremar Firmasının elindeki İngiliz
Liralarını Bunge alıyor. Bunun tahakkuku için
Ticaret Vekâleti İngiltere Hükümeti nezdinde
sefaret vasıtasiyle teşebbüsatta bulunuyor. Yal
nız bunun Mehmet Baydur'un emri ile yapıldı
ğına dair dosyada bir şey mevcut değildir. Ve
kâletin, tamamen ihracatçı firmanın menfaati
ne taallûk eden bir hususta ne için gayret sarf
ettiğini soruyoruz. Bize cevaben : «Efendim, biz
bidayette Bunge Firmasının tütün yerine ve tü
tüne maksur şartlarla arpa ihracetmek yolunda
ki teklifini kabul ettik.
Binaenaleyh, arpa ihracını tütün bedelinden
ödemek suretiyle kabul etmek durumunda oldu
ğumuza göre, bu tütüne taallûk eden bütün ve
cibeleri bu Anlaşma için de bidayetten tekabbül etmiş oluyoruz. O halde biz Hükümet olarak
bu işi kabul etmiş olduğumuza göre elbette tü
tün hakkındaki câri hükümlerin bu Anlaşma,
için de câri olması icabeder dedik ve bu esası
kabul ettik diyorlar. (Komisyon tarafından, be
raber komisyonda çalıştık böyle olmaz, sesleri)
(Sağ taraftan, ne yapsın bildiklerini anlatmasın
mı? Sesleri)
BAŞKAN — Sayın Tosbi devam edin.
SADRETTİN TOSBİ (Devamla) — Eğer hi
lafı hakikat ve usulsüz bir şey söylüyorsam ko
misyon arkadaşlarım lütfen tashih buyursunlar.
Ben her hususta kendilerine cevap vermeye ama
deyim.
BAŞKAN — Siz devam edin.
SADRETTİN TOSBİ (Devamla) — Eğer hi
lafı hakikat bir husus varsa muhterem komis
yon âzalarının hiçbiriyle benim ihtilâfım yok
tur, söyliyebilirler.
BAŞKAN — Vakit kaybediyoruz, siz cevap
vermeyin, devam edin.
SADRETTİN TOSBİ (Devamla) — Diğer
taraftan arpa satışına taallûk eden mukavelele
rin tescil edilmesi. Bu tescil için muayyen for-
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maliteler vardır. Ofis tutuyor tek taraflı imzaladığı tescil mukavelesini firmaya veriyor.
Yine bu firmanın Mesul Müdürü Cemil Parman ifadesinde diyor ki; «Ben Ofisle bâzı hususlarda mutabık olmadığım için satış muka
velenamesini borsada tescil ettirmemiştim. Bilâhara Ofisin vâki ısrarı karşısında temsil et
tiğimiz (Bunge) firmasının da mutabakatını, al
dıktan sonra tescili yaptırdık.»
Bu duruni karşısında firma kendisi gidiyor,
beyannameyi tescil ettiriyor ve Tescil Harcı
için gerekli masrafların bizzat Ofis tarafından
karşılanması icabederken, tutuyor cebinden ve
riyor.
Arkadaşlar; bütün teferruat raporda mevcudolduğundan raporun huzurunuzda tam me
tin olarak okunması keyfiyeti reylerinizle hal
ledilmiş olsaydı da rapor burada okunsaydı He
yeti Celileniz daha çok aydınlanırdı. Şimdi
muhterem arkadaşlarım, ben teker teker sualI lerin cevabını vermiş bulunmaktayım. Bunla
rın hepsi gerek dosyalarda, gerekse buradaki
kâğıtlarda mevcuttur. Bunun dışında olarak
vicdani hareket etmek mecburiyetini sinesinde
taşıyan bir insan olmak sıfatiyle ben Mehmet
Baydur bu işte mesuldür, diye bir kanaat serd
edemiyeceğim. Belki Mehmet Baydur bütün bu
aksi ters şartlar içinde dahi günahsızdır.
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Ben, gerek dosyalarda mevcut vesikalarda,
gerek şahit mfatiyle dinlediğimiz mesul Vekâlet
erkânının ifadesinde Mehmet Baydur'u kati
yetle ilzam edebilecek sarih bir delile raslıyamadığım içindir ki, mumaileyhin ademi mesu
liyet tazammun eden komisyon raporuna diğer
arkadaşlarımla birlikte imza koydum. Sırf ka
rinelere dayanarak bir şahsın mesuliyetine ka
rar vermeye vicdanım razı olmadı. Bu şekilde
hareket ederken adlî hatalar literatüründe yer
almış olan Londralı kunduracının hikâyesi da
ima müfekkiremi işgal etti. Bunu bir anektot
olarak Heyeti Aliyenize naklediyorum. Kun
duracı misali malûm. Kunduracı Londra köp
rüsü üzerinden geçerken bir imdat sesi gelmiş.
Sesin geldiği tarafa koşmuş, bir adam, bıçak
saplanmış yatıyor, onu kaldırayım derken ve
yarasından bıçağı çıkarırken polis gelmiş ve adamm kaatili olarak kunduracıyı yakalamışlar ve
kunduracıyı, muhakemesi neticesi idam etmiş1er. Ben de bu esbabı mucibeyle imzamı, buraya
koydum. Belki, Mehmet Baydur'un ters gsrtla-
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ra rağmen hiçbir suni taksiri yoktur. Çünkü
dosyada onu ilzam edecek bir kayda raslıyamadım. Alâkalı memurların hiç olmazsa mucip al
ması ieabederdi. 40 paralık bir iş için dahi mu
cip alınırken, milyonlar tutan bu arpa satışı
için mucip alınmıyor. Vekilin emir verdiğine
dair, buna delâlet edecek hiçbir kayıt mevcut
değildir. Memurlar dahi «Vekil hiçbir şekilde
bizlere emir vermedi, biz kendimiz yaptık.» şek
linde ifade vermişlerdir. Ben bu durum muva
cehesinde Mehmet Baydur'un mesul olduğuna
dair nasıl imza atarım? Nitekim ben de arka
daşlarım gibi, onlarla müttefik olarak komis
yon raporuna imzamı attım. Çünkü Mehmet
Baydur'un bu mesuliyete dâhil olmadığına kaaniim, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Muammer Obuz, buyurun.
MUAMMER OBUZ (C. Senatosu Konya Üye
si)— Muhterem arkadaşlar, vakit bir hayli geçti.
Dosyanın teferruatı içinde Heyeti umumiye yo
ruldu zannederim. Bendeniz, gayet kısa olarak
bir iki noktaya temas etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, tahkikat komisyonu
nun verdiği izahatla Heyeti Umumiyede esas
lı meseleler ortaya çıkmış bulunmaktadır. Muh
terem Komisyon Başkan Vekili, esbabı mucibesinde «Vekil hakli olmalıdır, bu oluş şek
line göre vekil bundan menfaat temin etme
miştir. Suç tekevvün etmemiştir. Şahitler ise
suçu tekabbül etmişlerdir» demektedir. Bu es
babı mucibe ile bir kimsenin suçsuzluğuna hük
metmek imkân dâhilinde olmaz, muhterem ar
kadaşlarım. (Alkışlar, bravo sesleri) Heyeti
Umumiyeye arz edilen deliller, bilhassa Muh
terem Komisyon Başkanının beyanatı, - Veki
lin siyasi veya hukuki mesuliyetini biz burada
tesbit edecek değiliz - açıkça ortaya koymuş
tur ki, vekil suçludur. Daha ziyade şahitle
rin çoğu vekilin suçuna müşterek faildir. Ko
misyon Başkanı bunu ifade etti. Bize dağı
tılan komisyon raporundan da kolayca anlaşı
lacağı üzere, bu şahıs ve bir kısım eşhasın suç
luluğu mümkün bulunmaktadır.
Şimdi, şahit eşhas ve memurlar aklı eren
insanlardır. Şöyle bir haleti ruhiye içinde şa
hadette bulunabilirler. Meselâ Yüksek Mecli
sin karariyle Mehmet Baydur bir takibata mu'hatabolursa, müştereken mahkeme huzuru
na gideceklerdir ve suçlulukları müşterek ola
caktır. Ancak, biz burada vekil hakkında ta-
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kipsizlik kararı verirsek, o takdirde şahidolarak dinlenen ve maznunları itham edenler hiç
bir vicdan azabı hissetmeden maznun derim,
bunlar bu takdirde takibat safhası içinde bü
tün güçleriyle Vekili tecrim etmeye kalkışacak
lardır. Bu takdirde mahkeme bunlar hakkın
da beraet kararma gitme mecburiyetinde kala
caktır. Bu maznunlar böyle bir istikbal ka
rarında ve azimdedir, muhterem arkadaşlar.
Şimdi, bâzı arkadaşlar vekilin bundan ha
beri yok. derler. Nasıl haberi olmaz? Bende
niz dahi bahis konusu firmanın ne derece dile
geldiğini bilmekteyim. Gelsin bu firmanın na
sıl bir firma olduğunu bendeniz arz edeyim.
Şimdi lütfen şu önümüzdeki komisyon ra
porunu açalım. 22 nci sahifede Toprak Mah
sulleri Ofisi Umum Müdürü der ki, «Ben bu
firmanın şaibeli bir firma olduğunu bildiğim
için, tâlibolunca vekili aradım, bulamadım.
Seyahatte imiş; gelince aradım, vekille gö
rüştüm. Vekil bana cevaben : «Ben onlardan
kimseyi tanımıyorum» dedi, başka bir müna
sebetle makamına gittiğimde, o firma ile or
tak şahıs kendisinin yanında oturmakta idi» di
yor. Bu tezadın izah edilmesine imkân yok
tur. Şayet rahatsız etmezsem, Toprak Mahsul
leri Ofisi Genel Müdürünün verdiği ifadesin
den bâzı kısımlar okumak isterim.
«Bu firmanın öteden beri muhtelif şaibeli ve
karışık işler takibettiğini bildiğim ve 23 sene
lik memuriyetimin müktesebatı üzerine şüphe
lenmem üzerine kafamda bir istifham belirtti..
Bir kıtlık bahis mevzuu olduğu»ndan bahse
diyor. Bütün bu hâdiselerle vekil alâkadardır
ve işlerin gidişini mükemmelen takibedebiliyordu. Suçludur muhterem arkadaşlarım. (Sol
dan alkışlar)
BAŞKAN — Seyfi Öztürk.
SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) —
Çok muhterem arkadaşlarım; bir vekilin so
rumlu olup olmadığı hususunu hiç şüphesiz
'bir mahkeme gibi komisyonda tetkik ve müta
lâa edip netrceye varmak, hukukari mümkün
değildir. Ancak kendisine isnadedilen fiillerin
ciddiyet derecesini tesbit eder, birtakım kari
nelerle iddianın nazarı dikkate alınması hu
susu tebellür ederse, elbette bunun terazisi
adalet önünde tartılır. Varsa günahım, çeker.
Yoksa masumdur denir ve şerefli yerini cemi-
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yet içinde devam ettirir. Bu itibarla, komis ı kalmaktansa adaletin husuruna çıkması bir
haysiyetsizlik değildir. Bilâkis mukaddes bir
yonun bunu bir mesele yapmasını ve buraya
iştir. Hesap verilir. Neticesinde mesuliyetten
'bir telâş ve heyecanla çıkmalarını oturduğum
kurtulunursa çıkar. Çıkan da çıkaranlar da
yerden müşahede ettim ve üzüldüm. Tarafsız
şeref duyarlar. Ama bu meseleyi bu şekilde
bir heyet olarak maznunu hiçbir zaman mü
kapatırsak bunun asırlarca acısını çekebiliriz.
dafaa etme'k mevkiinde değillerdir. Bu nokta
Bu şekilde Yüce Divan huzurunda hesap verip
nın tesbitinde fayda vardır. (Bravo sesleri)
gelen çok muhterem bir zat bugün Senatonun
Sayın Muammer Obuz arkadaşımız, 'benim
Başkanıdır. Bir ithamın hesabını vermiştir ve
arz etme'k istediğim hususu ileri sürdüler. Ben
alnı açık olarak çıkmıştır. Bugün en şerefli bir
hiçbir delil üzerinde dumıyacağım. Vaktinizi
mevkide milleti temsil etmektedir. Bu itibarla,
daha fazla almak istemem. Ancak, bize da
sakın arkadaşımız hakkında şu veya bu ithamı
ğıtılan raporda, maznunun müdafaası kısmın
yapıyor gibi bir mâna çıkmasın. Ama kayıtla
da şu husus vardır, deniyor ki, «muhbir Turan
ra göre, şahidolaraık dinlenen müsteşarın haber
Çakım denen bir kimse vardır, ben onunla hu
dar olduğu belirtilmektedir. Bu müsteşar, ve
sumet halindeyim» Sebebi şu : Turtaş ve Transkil olmadığı zaman vekile vekâlet eden k'mse
türk firmalarından rüşvet almış, suistimal yap
demektir. 21 milyonluk muameleden memleke
mış ve firmanın karışık işlere girdiği emniyetçe
tin Şark bölgesinde bulunan insanların arpaya
tahkik edilmiş, kendisini vazife ve mevkiinden
ihtiyacı
vardır, fiyatlar mütemadiyen yükseli
almış ve Trabzon Mmtaka Ticaret Müdürlüğüyor.;
Sadrettin
Tosbi arkadaşımızın izah ettiği
ğüne tâyin etmiş. Böyle bir şahsı bir yerden
gibi, bütün bu müsait imkânlar içinde bir fir
almış başka bir yere nakletmiş. Bu da başka
maya
bu tarzda, usul dışında yapılan bir satış
hatalı bir cephesi.
tan vekil olarak benim haberim yoktur demek,
Burada yazılı, aynen okuyorum:
kendi masumiyetine bir karine teşkil edemez.
• Transtürk firmasının karışık işlerle me'lûf
Suiistimali yoksa bile ihmali vardır. Bu da
olduğu bizce de malûmdur. Mâruf bir firma
suçtur. Adaletin önüne çıkmasında bir hayır
dır. Vekil de bunu bilmekte ve bunlara muttave fayda mütalâa etmekteyim. Hürmetlerimle.
• lidir. Bu firma karışık işler yapmaktadır,
(Alkışlar)
sağa sola birtakım rüşvetler vermektedir. Bun
BAŞKAN — Faruk Küreli.
ları bildiği için,
Turan Çakım'ı; kendi beya
FARUK KÜRELİ (Çorum Milletvekili) —
nına göre, bu vazifeden alıyor ve başka bir
Muhterem
arkadaşlarım; bendenizin mâruzâtı
jyere tâyin ediyor. Vekil, vekâlet vazifesini de
kısa olacaktır. Raporu tetkik ettim ve arka
minde ederken birçok şeylerin üzerine eğil
daşlarımı dinledim. Görülüyor ki, tahkikat
mesi lâzımdır, işlerin üzerinde çok hassas dur
konusu
hâdise karışık, muğlâk ve teknik bir (me
ması lâzımdır. Böyle bir işte aynı firma kar
seledir.
Meselenin
mütehassısı olmıyan arkadaş
şısına çıktığı zaman elbette Vekilin bu malû
larımız için, alâkalıların suçlu veya suçsuzluğu
matı hatırlaması-ve dikkate alması icabederdi.
üzerinde katî bir kanaate varmak, kolay olmıMuammer- Obuz arkadaşımızın da ifade ettiği
yacaktır.
gibi, kendisine vâki ikaza rağmen, bu firmadan
hiç kimseyi tanımadığını söylüyor. Fakat, iki
Şimdi Yüksek Meclis Mehmet Baydur ve şe
gün sonra, bu firmanın mümessili Fuat Süren
riki memurların yüksek Anayasa Mahkemesine
ile Vekâlette görüşme yapan vekilin, onlardan
sevk edilmesi veya sevk edilmemesi şıkkından bi
hiç kimseyi tanımadığını söylemesi tezattır.
rine mütaallik karar vermek durumundadır.
Türk Devletini temsil eden bu zatın Bonn'da
Hakikaten suç mevcut ise mahkeme ilâmiyle sa
bahsi geqen şahıs ile viski içtiği de bir hakikat
bit olacaktır. Böyle değil de bir iftira kampan
tir.
yası çalışıyorsa, hakikaten suç mevcut değilse,
Ben, i t h a m altında yaşamaktansa şerefle
hesabımı vererek, milletin huzuruna çıkmayı
isterim. Bu daha insanca bir hareket olur, ka
naatindeyim. Vekilin de böyle bir yük altında

bunun en kuvvetli delili beraet ilâmı olacaktır.
Geriye Mehmet Baydur ve arkadaşları hakkında
haysiyetlerinin kırılması kalıyor. Bu, haysiyet
şiken ise, ihmalleri dolayısiyle, Mecliste, matbu-
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temas buyurdular. Dikkat buyurulursa delil
olarak görülebilecek yazılı vesikaların tarihleri
ne, ve sairesine temas ettikten sonra işin öz nok
talarını yüksek huzurunuza sermiş bulunuyoruz.
Ama, kıymetli Talât Oğuz arkadaşımızın ifade
buyurdukları şekilde, mevzuu, 10 kişilik Komis
! yonu, sorgu hâkimlerinin vazifelerine kıyas tari
kiyle benzetmekle beraber, tamamen onun çerçe
vesi içinde mütalâa etmek doğru olmaz. Bir niya
NİYAZİ AĞIRNASLI (C. Senatosu Ankara
bet vazifesini Yüksek Meclis bize tevdi buyur
Üyesi) — Komisyon adına söz istiyorum, efen
muştur.
Elbette nihai kararı Yüksek Meclis al :
dim.
mak üzere, bizim, hâdisede bir suç gördük veya
BAŞKAN — Buyurun.
görmedik, diye bir rapor hazırlamamız lâzımdı,
SORUŞTURMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
komisyonunuz bııim yapmıştır.
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (C. Senatosu Ankara
Üyesi) — T. B. M. M. nin muhterem azaları;
Muhterem arkadaşlar, satış, talep, teklif, ka
yüksek huzurunuzda müzakeresi cereyan eden
bul, ofertonun reddi şeklinde hemen 6 - 7 aylık
mevzu, komisyonun matbaa sayfalariyle 30 kü
bir muameleyi kapsıyor. Ticaret Vekâleti, Top
sur sayfa tutan, raporunda, genişliğine ve derin
rak Mahsulleri Ofisinden aldığı bir teklif üzeri
liğine, yer almış ve raporun müzakere edilen kıs
ne elinde 90 bin tonluk arpa stoklarından 60 - 65
mı,' bidayeten usul hakkındaki maruzatımızda da
bin tonluk bir kısmını satmasını uygun buldu
bunun vicdan huzuru ile azayı muhteremenin
ğuna dair Ofisin mütalâasına müspet cevap ve
meseleye bihakkin vâkıf olabilmesi içindir ki,
riyor ve bu tarihten itibaren satışa arz muame
ele aldık. Lehinde ve aleyhinde bütün hususları,
leleri başlamış oluyor.
aleyhinde telâkki edilmesi mümkün olan ifade
Arkadaşlar, bizzat bu mevzuda alâkalı olan
leri dahi raporumuza dercetmeyi lüzumlu bul
Cemil
Parman'm - Transtürk Şirketinin tem- '
duk. Yoksa üç satırlık bir raporla, «Yaptığımız
silcisi - ifade ettiği gibi hububat alıcıları umu
tahkikat sonunda, bir mesuliyet göremedik» diye
miyetle Türkiye'de bir karter halinde piyasaya
huzurunuza çıkabilirdik. Biz herkese bu mev
çıkmaktadırlar. Ve hakikaten Cemil Parman'm
zuda rahat söz söyleme imkânını bu geniş ra
bu ifadesinin bizim de bütün dosyada bir tah
porla verirken, bâzı arkadaşlarımızın bize.yap
kikat seyri boyunca dikkat nazarımızdan kaç
tıkları, «minareye kılıf hazırlamak, telâş içinde
mamıştır. Toprak Mahsulleri Ofisine, yabancı
bulunmak» gibi isnatları teessüfle ve teessürle
firmalar adına yapılan müracaatlerin gerisin
karşılamamak mümkün değildir. Hiç olmazsa
de
çok defa bu Cemal Parman'ı görüyoruz. Bu
kendi aralarından seçtikleri komisyonlarına bi
zat
hakkındaki malûmatı bir şirket hakkında
raz hürmet göstermeleri ve onları da dinledikten
ifşaatta
bulunmak gibi bir duruma düşmemek
sonra, minareye kılıf mı hazırlamıştır, o zaman
için arz etmiyorum. Her halde bu şirket, ' ya
ifade etmeleri eok daha isabetli olurdu. («Ko
bancı şirketlerle anlaşmak suretiyle daha fazla
misyon, hatibe söz atarsa bu cevaba lâyıktır»
kazanç sağlamak yolunu tutmuştur. Bunu bir
sesi)
anlayışa göre belki meşru saymak da mümkün
Muhterem arkadaşlar, hüküm, hisler kanalın
dür.
dan isabete eriştirilemez. Hisleri bir tarafa bı
atta' ve efkârı umumiyede yapılan münakaşalar
dolayısiyle esasen kendiliğinden olagelmiştir.
Gerek alâkalılar için, gerekse efkârı umumiyede mevcut tereddütlerin izalesi için yüksek
mahkemenin vereceği karar asıl olacaktır. Bu
itibarla, meselenin Yüksek Anayasa Mahkemesi
ne intikali hususunda oy kullanılmasını istirham
ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
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rakmak, peşin hükümlerden tecerrüdetmek ve
sadece objektif delillere istinadederek neticeye
varmak lâzımdır ki, isabetli karar alınabilsin.
Bu muhterem Meclisi şüphelere sürüklemeye git
memek isabetli olur, zannederim,
Efendim, Talât Oğuz arkadaşımız, sorgu hâ
kimlerinin delilleri sadece toplaması ve ilk tah
kikatın neticesini, eğer aleyhinde de delilleri
varsa karar merciine arz ettirilmesi lüzumuna 1

Selçuk Akatlı bu hususta ikazda bulundu
ğunu söjdüyor. Fakat Mahmut Şeyda Beyin ve
Mehmet Baydur Beyin ifadesi «bize ikaz edilme
di.» şeklindedir. Yalnız Mehmet Baydur'un,
«Bu adamları hâlâ buralara sokuyor musunuz?»
şeklindeki bir ifadesinden şahitler bahsettiler.
Yani Mehmet Baydur'un, bu şikâyet ve Cemil
Parman hakkındaki noktai nazarı müspet değil.
Yine Turan Çakım tarafından Millî Birlik Ko-
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mi/tesine bir şikâyet yapılıyor ve bu ihbar üze
rine Mehmet Baydur, mevzu ile alâkalanıyor.
Satış, bu ihbardan sonra realize ediliyor. Bu
belki bir flokta! nazar olarak tefsire müsaittir.
Mehmet Baydur eğer böyle bir ihbarda doğru
luk, isabet filân düşünmüş olsaydı, bu satışın
ne tahakkukuna delâlet ederdi, ne de bunu re
alize etmeye tevessül ederdi. Fakat biz sadece
objektif; delillerden hareket ettik.
Efendim, 55 dolarlık ingiliz Esliha Anlaş
ması çerçevesi içinde bu firmaya verip Ofisin
menfaatine uygun bir satış niçin yapılmamıştır
meselesi hakikaten bizim zihinlerimizde bir is
tifham çevirdi. Bu husustatki tetkiklerimizi derinleştirdikten sonra şu neticeye vardık : 55
dolarlık İngiliz Esliha Anlaşmasından yapıla
cak teklifte memleketimizden bir mal çıkmış olu
yor, mukabilinde döviz girmiyor. Çünkü demin,
komisyonumuzun
Sayın Başkanı
Sadrettin
Tosbi'riin ifade ettiği gibi, birtakım eski, çürük,
çarık silâhların bedeli olarak borçlandığımız bir
borca mahsubedilmiş olması ve Türk piyasası
na döviz temin etmesi mümkün olmıyacaktır. Bu
itibarladır ki, tamamının İngiliz Esliha Anlaş
masından yapılmasını alâkalılar cazip bulma
mışlar ve bunun yüzde 50 sine kadar İngiliz
Esliha Anlaşmasından imkân verilmesi husu
sunda Altılar Komisyonunun bir telkini de olduŞu halde anlaşmada, yüzde 35 inin İngiliz
Esliha Anlaşmasına hasredilip, yüzde 65 inin
dolarla temin edilmesini bir muvaffakiyet te
lâkki edivbr. Zamanın Maliye Vekili Kemal
Kurdaş ifadesinde «yüzde 65 i serbest dolardan
temin edilmiştir.» diyor.
Muhterem arkadaşlar, son satışın tahakku
ku sıralarında piyasada, arpa fiyatlarında ha
kikaten bir fiyat" temevvücü olmuştur. Bu sıra
da, akdin tamamen tekemmül etmediği mülâ
hazası ile, satıştan rücu edilmesi için Ticaret
Vekâletinden bir teklif geliyor. Gariptir ki,
Tonrak Mahsulleri
Ofisi yetkilileri, Ticaret
Vekâleti yetkililerinden teşekkül eden komis
yonda Ticaret Vekâleti alâkalıları, akdin te
kemmül etmediği ve rücuun faydalı olacağı te
zini müdafaa etmişlerdir. Buna ait
protokol
yine dosvadadır. Toprak Mahsulleri
Ofisinin
Ticaret Müdürü ve Hukuk Müşaviri; «evrak
tekemmül etmiştir. Bundan rücu halinde büvük
bir tazminatla Ofisi zarara sokmak mümkün
dür» şeklinde ısrarda bulunmuşlardır. Bunun
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üzerine Ticaret Vekâleti Müsteşarı Mahmut
Şeyda Bey, Altılar Komisyonunda
bulunan
Mehmet Baydur'a telefon ediyor. «Akdin te
kemmül ettirilmesinde ısrar
ediyorlar, bizim
alâkalılarımızın mütalâası, akdi bozmaya müte
veccihtir. Nasıl hareşet edelim?» şeklinde bir
telefon muhaveresi cereyan ediyor.
Şahit sıfatiyle dinlenen Kemal Kurdaş'm
ifadesi, Mehmet Baydur'un ifadesi;
telefon
muhaveresinden sonra komisyonda meseleyi ko
nuşuyorlar ve diyorlar ki; «bu, 1-2 dolarlık
ufak bir farka taallûk ediyor. Devletin itiba
rını sarsma bakımından göze almaya değer bir
şey değildir. Ayrıca şimdiye kadar cereyan et
miş olan muamelede bir psikozun içine düş
tük...» Nitekim Ticaret Vekâleti opsiyon vermiş
kendilerine. Rücu edilmiş. Başka bir adam çı
karılmış, hepsi, ekseriyeti aynı menşeden geli
yor. Fiyatı düşürmeye matuf birtakım teşeb
büsler aylarca Ofisi ve Ticaret Vekâletini oya
lamış ve işgal etmiştir. Bu endişenin içinde bu
lunan Ticaret Vekâleti artık satışı realite ettir
menin doğru olacağı yolundaki mütalâaya Al
tılar Komisyonundan aldığı ilhamla temayül
etmiş bulunuyor. Ve telefonla tekrar Mahmut
Şeyda Beye Altılar Komisyonunun noktai naza
rını bildiriyor ve satış realize
edilsin diyor.
Mahmut Şeyda'nın bir notu var, diyor ki :
«Ofis, müstakil bir müessesedir. Neticeleri
kendisi derpiş ederek karar alır, bizim müta
lâalarımız sadece telkin ve memleket menfaa
tine uygun fiyat politikası ve saire gibi husus
lardır» diye bir not koymuş.
Nevzat Şener arkadaşımız rapor âdil ve ta
rafsız değildir diye ifade buvurdular. Ve Sel
çuk Akatlı'nm ve Coşkun Kadıoğlu'nun ifade
lerine atfı ehemmiyet buyurdular. Biz komis
yonda, şimdi adedini tam olarak ifade edemiyeceğim, yirmiyi mütecaviz
şahit dinledik.
Bunların içinden peşinen sanık Mehmet Baydur
Beyin husumetlerine hedef olduğunu, daha ifa
deleri de tesbit edilmeden komisyona bildirmiş
olduğu iki kişinin ifadesine daha çok atfı ehem
miyet etmeyi, diğer 20 şahidi nazarı itibare
almamasını biz hukuk anlayışı ile pek telif ede
medik.
Turan Çakım'm Devlet Şûrasında açm'ş ol
duğu dâvayı kazanmış olması keyfiyetinin, bu
hâdisedeki ihbarının mutlak haklı olduğu mâ
nasını taşmıyacağmı takdir buyurursunuz zan-
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nederiz. Kaldı ki, rapor hakikaten bütün şümu
lü ile, eğer, alâkalı kimseler hakkında takibat
yapmaya teşebbüsü Hükümet derpiş ederse, bu
na imkân verici, derleyici manzarayı arz etmek
tedir. Her halde bu ahengi muhterem arkadaş
larımız görmüşlerdir; heyet bu hususta böyle
bir tahkikat yapıldığı takdirde buna takaddüm
etsin diye.
Kaldı ki, Muhterem Komisyon Başkanı ola
rak beyanatta bulunan Sadrettin Tosbi arkada
şımızın kendi ifadeleri veçhile kararda.iki aylık
bir devrede her gün toplanarak yapılan uzun mü
zakereler sonunda karar için tam mutabakata
vardık. Ancak bu kararın okunması sırasında
Sadrettin Tosbi arkadaşımız bâzı mülâhazalar
serd ettiler. Komisyonumuz bunun bir kısmına
hak verdi, bâzı hususlarda kendisi ile mutabık
olmadığım ifade etti.
Zamanınızı işgal ettiğim için özür dilerim.
Bâzı 'örnekleri de kıymetli arkadaşlarım ver
diler. Suad Hayri Ürgüplü'nün Yüce Divana
gitmiş olmasını Seyfi ö^türk arkadaşım misal
olarak verdiler. Doğru. Ne olacak, Yüce Diva
na gitsin, temize çıkar diye de düşünülebilir.
Ama arkadaşlar biz komisyon olara'k insanları
mızı, kıymetlerimizi şaibe altında bırakacak
çürütme yolu tutmaya temayül etmiyoruz. Eğer
ellerinde objektif, müşahhas -deliller varsa ve
bunlar bize de kanaat verecek delil silsilesi
olursa o yol. tutulabilir. Ama birtakım peşin hü
kümlerden, hareket etme'ksizin, sadece vakaya
münhasır ve objektif deliller çerçevesi içinde
kalarak, hareket ettiğimiz takdirde bu nokta
ya vâsıl olmak cidden güçtür.
Raporun son kısmında Sadrettin 'Tosbi arka
daşımızın mütalâalarına kısmen cevap vardır.
Okuyayım :
, «îngiliz Esle'ha Anlaşması ödeme şartlarına
mütaallik anlaşmaya yeni bir maddenin ilâvesi
tarafların mutabakatına bağlı bir keyfiyet
olup, bellibjaşlı tütün istihsal bölgelerinde Maviküf hastalığının zuhuru Türk tütünlerinin
üzerindeki ihraç güçlüğünü 'kaldırmış ve Ofis
arpa stoklarının artırılmasında da yetkililerin
mütalâalarına nazaran faydalar mülâhaza edil
miş ve esasen teklifin de Topra'k Mahsulleri
Ofisi Umum Müdürlüğünden gelmiş olmakla
arpaların ihracında bir isabetsizlik görülmedi
ği fredestination şartının tütüne kıyaslanarak
kabulünün de alâkalı makamların serbest tak-
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ı dirlerine taallûk eden hususlardan ıgörülebile«eği, reexptort şartiyle fredestination şartının
tatbikatta esaslı bir fark da ihtiva eylemediğine
göre bunun da kabili müdafaa bulunduğu esa
sen iddia edildiği .gibi bu arpaların Kızıl Çin'e
sevkının de bahis mevzuu olmadığı, mukavele
nin tatbiki esnasında tarafeynin rızasiyle, ilâ
ve olunan fredestination şartının başka alıcıla
ra da duyurulmak üzere ilânının da artık lü
zumlu sayılamıyacağı, toplanan delillerin tah
lili neticesinde 'komisyonumuzca 'tesbit olunmuş
tur.
İstanbul'a gönderilen dört kişilik naip he
yet tarafından tanzim ve komisyona tevdi kı
lman 30 . 5 . 1962 tarihli raporda, tesbit olu
nan şu hususlara komisyonumuz ittifakla iştiI rak etmiştir.

I
I
I
I

I

İstanbul'da yapılan akdin tescil muamelesi
nin usul ve kanuna uygun surette cereyan et
mediği, kati teminat alınmadan Borsa Beyan
namesinin imzalanarak verildiği, satışlarda da
müteamel olduğu üzere Borsa Harcının beyan
namenin imzasiyle ^birlikte tescil sırasında
borsadan tefrik edilecek bir memur vasıtas'iyle satıcı tarafından yatırılması gerektiği hususu ihmal edilere'k alıcı tarafından yatırıldığı,
anlaşmaya nazaran Borsa Beyannamesinin âkıd1ar tarafından ve onların huzuriyle borsada
imzası ve tescilin yaptırılması lâzimesine riayet olunmadığı, tescilin bu suretle icrası, mu
vacehesinde Ofis Genel Müdürlüğünün keyfi
yeti müfettiş marifetiyle tetki'k ve tahkik ettir
diği ve bu hususta tanzim edilen müfettiş raporunun Ofis Genel Müdürlüğünde bulunduğu
anlaşılmakta olduğu tesbit ve ilgili memurlar
hakkında • tahkikat ve takibat icrası, komisyo
numuzun vazifeleri dışında bulunduğu cihetle,
bu 'hususlarda gereMi işlemin yapılıp yapılma
masında keyfiyetin ilgililerin dikkat nazarına
tevdiinin uygun bulunduğu kanaatine varıl
mıştır.»

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuz
ittifak halinde olduğu husus, istanbul'a naip
sıfatiyle gönderdiğimiz heyetin, «ofis şubesinin
kayıtlarında ve dosyalarında ve Transexsport
şirketinin yine dosyalarında yapmış olduğu in
celeme neticesinde, naip komisyon tarafından
asıl komisyonumuza verilmiş olan rapordan alI dığımız Ihüküm hulâsasına komisyonumuz iş-
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tirak etmiş bulunuyor. Yani, bu hususlarda
yetkililerin, Hükümetin tahkikat açma serbes
tisini raporda belirtmekte isabet 'görüyor.
'Muhterem arkadaşlarım, Free destination
şartı üzerinde çokça duruldu. Yaptığımız tah
kikat neticesinde, Reexport şartında gittiği li
man, yani gidiş yeri hiç belli olmaksızın malın
istediği yere getirilmesi, teslimi mevzuubabistir.
Free destination şartiyle, alıcı memleketin
bidayette malûm bulunduğu, fakat yüklenip
limandan ayrıldıktan sonra yine yer değiştiril
mesinde alıcının muhtar olması muvacehesinde
iki şart arasında esaslı bir fark arz etmediği
neticesine varıldı.
Ticaret Vekâleti Müsteşarı Mehmet Şeyda
Beyin ifadesinde, kendisine bu 'husus soruldu.
«Free destination şartının niçin anlaşma sıra
sında kabul edildiği sorulunca, tütün için mevcudölan şart elbette tütünün yerine ikame edi
len bu arpa için de mevcut telâkki edildi. Son
radan ilâve edilmesi sadece ilerde bir ihtilâfın
çıkmaması sebebine matuftur. Onu önlemek için
yapıldı. Bunda biz de mahzur görmedik. Çün
kü bu kaydın esasen mevcudolduğu düşüneesindeydik.» diye ifade vermiştir. Tütünlerimizin
kabili ihraç bulunmadığı ve piyasamız üzerinde,
Türkiye üzerinde bir yük teşkil ettiği, halbuki,
arpalarımızın her zaman, o tarihte dâhi, bütün
piyasalarda kabili ihraç bulunduğu ifade buyuruldu.
Muhterem arkadaşlarım, halen elimizde tü
tün yoktur, tütün ihracedilmiştir. Şu halde
gayrikabili ihraçmış da elimizde niçin arpa gibi
kalmamış? Böyle yanlış bir politika düşünüle
mez. Çünkü, arpanın hâlâ stoku vardır ve Ofis,
muayyen bir sermaye ile hareket mecburiyetin
de bulunan bir müessese olarak, elindeki stok
lardan şikâyetçidir. Bir kısmını satmalıdır ki,
yeni mahsul çıkıyor olduğuna göre, eski mah
sul stoklarını azaltsın ve yeni mahsul mubayaa
sında bir rahatlık iktisabedebilsin. Bidayeten
Ofisin mümkün, olduğu kadar zararlı satışa git
memesi yolunda, Altılar Komisyonunun endi
şesi şüphesiz yerinde olmuştur. Ama buna im
kân olmayınca Ofisin zorlaması, yani stokla
rın eritilmesi zarureti muvacehesinde mümkün
olduğu kadar az zararla arpa satışı hususunda,
Ticaret Vekâleti bu teze yaklaşma zaruretini
duymuş bulunuyor.
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Bu böyle olunca Ofisin imkânları ile mem
lekete döviz celbi bakımından Ticaret Vekâleti
nin endişesi birleşerek bir telif yolu aranıyor
ve bu formül bu şekilde o günün şartları için
de bulunuyor. Alâkalı memurlar, «Böyie te
lâkki ettik, böyle takdir ettik, o günün şartları
içinde bu satış en elverişlisiydi, bunu realize
ettik.» diyorlar. Şu halde, kıymetli Sadrettin
Tosbi arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, sual
lerin karakterini, mahiyetini dosyayı tetkik
eden muhterem arkadaşlarımız .göreceklerdir.
Dosyalar yanımızda ve Riyasete arz edildikten
sonra da her zaman tahkik ve tetklka'amade ola
caktır. Âdeta komisyonumuz kılı kırk yararcasma, suallerle hususi noktaları tetkik etti. Suç
ve kusur tesbitine hakikaten gayret sarf edil
miştir. Yani, bir peşin hükümle suçlu kabul
etmek noktasından hareket etmemekle beraber,
suçlu olmasını kabul eden daha kuvvetli bir
telâkki ile, daha katî ve kuvvetli sorular sorul
muştur. Ve bunların, bizzat komisyon başka
nımız Sadrettin Tosbi arkadaşımız tarafından
dikkatle tesbit edilmesine, bilhassa ihtimam gös
terilmiştir.
Ofisin elinde halen arpa bulunduğuna ve
memleketin tütün stoku bulunmadığına göre
yapılmış olan işte, tütün mevzuunda bir tazyik,
ihraç imkânsızlığı ve sairenin mevcudolduğu yo
lundaki iddiayı zannederim çürütmüş oldu.
Muhterem takrir sahibi
arkadaşlarımıza,
dosya mevzuunda duydukları yakın alâka dolayısiyle kendilerine işi o derece tetkik etmek
imkânı tanımıştır ki, (bilirsiniz hazirlık tahkikat
ları gizlidir, mahremiyet zarureti vardır.) bu
gizliliğe rağmen muhbir Turan Çakım'ı, muh
terem arkadaşlarımız yanlarına almak sure
tiyle dosyalar üzerinde, konular üzerinde çok
yakın alâka ile tetkik yapma fırsatını bulmuş
lardır. Sadece artık Turan Çakım'm dosyalara
kadar, Meclisin harimi ismetine kadar sokulma
sı hususundaki şeyin doğru olmıyacağı hususu
Riyaset tarafından hatırlatılmış ve Turan Ça
kım çıkarılmıştır. Biz hiçir şeyin filân sebebi
üzerinde duracak değiliz. Arkadaşımız elbette
ki her milletvekili gibi burada kanaatini rahat
ça müdafaa etmek için çok kuvvetli delillerle
mücehhez olmak gayretine elbette ki gidecektir.
Biz kendilerine bu hususta bir şey diyecek de
ğiliz. Milleti temsil salâhiyetimiz, kendilerininlki ile muadil ve müsavidir. Ne bir karış
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fazla, ne bir santim aşağıdır. Ama, müsaade bu I mukavelenin tescili yoluna gitmiş olması, şüphe
siz ki, Transtürk Şirketinin ve bu mukavelenin
yursunlar da, kendi aranızdan seçtiğiniz ve hâ
dise bitinceye kadar Cumhuriyet Senatosunun, I böyle tescil yoluna imkân veren alâkalı tâli me
murların bizim vicdanımızca muhtab tutulma
Millet Meclisinin yani, Türkiye Büyük Millet
ları gayet tabiîdir. Ama, mukavelenin ne zaman
ıvıeclisiriin temsilcisi olarak vazife görmüş aı
tescil edildiğini, kimin tarafından götürüldüğü
kadaşlara, minareye kılıf giydirmek veya telâşa
nü, harcı kimin ödediğini, bir vekilin takibetmedüşmek gibi vasıfları yakıştırmasınlar.
Efendim, Amerika ile Surplus anlaşma mu I sine biz, imkân görmedik.
Muhterem arkadaşlarım, mevzuun teknik tavacehesinde bizden bir taraftan aldığı hububa I
tın bir taraftan satılması gibi bir mâna taşıyan I raflarına, yani ticari mukaveleler muahedeler
cephesine, tensip buyurulursa, arkadaşım Saha
bir şeyin telifi hususunda temasta bulunuldu,
bettin Orhon Bey cevap arz edecekler. Benden
yemlik olma hali şüphesiz ki, bu nevi hububata
sorulacak sualler olursa, sözcü sıfatiyle cevap
taallûk ederdi. Fakat arz ettiğim gibi stokların
arz edeceğim.
fazlalığı ve gelecek rekoltesinin iyi görülmesi ve
Ofisin elinde yine süratle döner sermaye iktiBAŞKAN — Sayın Kazova, sözcüye sualle
sabetmesi zarureti karşısında ihraç hususunda,
rinizi sorabilirsiniz.
muvafakat istihsal olunmuştur. Kaldı ki, îngiliz
MEHMET KAZOVA (Tokat Milletvekili) —
Eıîeha Anlaşması mevzuunda da yine İngiltere
Arpalar hangi ayda satılmış, bunu rica edecek
Ticaret Ataşeliği kanalı ile, ingiltere'den muva
tim!
fakat istihsal olunmuştur.
KOMISYON SÖZCÜSÜ NIYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — Raporda ifade edildiği
MEHMET KAZOVA (Tokat Milletvekili) —
üzere, arpaların satışına Mayıs ayında başlanArpalar hangi ayda satılmıştır?
I
mıştır. Temmuz ayında da mukavele yapılmış
BAŞKAN — Sözcü sözünü bitirdikten sonra
I ve Ağustostan itibaren de şevkine başlanmıştır.
sorarsınız.
Sevkiyat işi Eylül - Ekim aylarında tamamlanNÎYAZl AĞIRNASLI (Devamla) — Muh
I
mıştır.
terem arkadaşlarımızın takrirlerinde, arpaların
BAŞKAN — Buyurun, Seyfi öztürk.
Kızıl Çin'e sevk edilmiş olduğu hususu da var
S E Y F l ÖZTÜRK (Eskişehir) — Dosyadaki
dır. Bunu da tahkik ettik. Arpalar, bizden çık
delillerin bir kısmı şahitlerin beyanlarına istinadtıktan sonra nereye giderse gitsin, bunun bir
etmektedir. Acaba, komisyon bu şahitlerin, binfarkı yok, ama.... («Var, var» sesleri) Bunu da
netice
mesul memurlar olduğunu nazarı dikkate
tahkik ettik. Bu da olmamış, Kızıl Çin'e hiç arpa
I
almışlar
mıdır? Aynı zamanda fer'an zimethal.
gitmemiş, sadece mühim bir kısmı Tunus olmak
yani, şerik olmaları bakımından. Bu bir.
üzere israil, ve Şimali Afrika memleketlerine
ikincisi : Arpaların ihracından sonra reexgönderilmiştir. Efendim, 1 - 2 dolarlık fiyat te- I
port vaziyeti var, Tunus'a sevk edilmiş. Bu ta
mevvüçünü bizzat Ticaret Bakanı Mehmet Bayrihlerde kâr vaziyeti nazarı dikkate alınarak,
dur arkadaşımız dahi kabul ediyor. Eh, düşünü
mesullerin fiilî kasdileri noktasında durulmuş
lebilir ki, bu 1 - 2 dolarlık fiyat farkı, göz önün
mudur? Yani, arpalar bizden alındıktan sonra,
de tutularak biraz daha bekletilse idi. daha fay
bu tarihle, alan Devletin Tunus'a ihraç tarihleri
dalı neticeler alınabilirdi. Böyle daha iyi bir sa
üzerinde durulmuş mudur?
tışla Ofisin zarardan kurtarılacağı ve memlekete
|
NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — Muh
daha fazla döviz girme imkânı sağlanabileceği
terem
arkadaşlarım, bizim üzerimize aldığımız
düşünülebilirdi. Ama, şahsi takdire taallûk eden
vazife, sadece teşriî Meclisin hakkında karar ve
meselelerde fayda doğabileceği gibi, zarar da do
receği vekil üzerinde tahkik olduğu i^tn^ alâkalı
ğabilir. Takdir hakkı kullanılırken, teşhislerde
ların ifadelerini alırken daha ziyade bu nokta
hataya düşülmüş olabilir. Onlar da arpa hak
üzerinde durduk. Diğerleri fer'an zimethal kim
kında mukaddem muamelelerde endişe duyarakseler olduğu için, onların suçluluk ve saire üze
tan bu satışı tekemmül ettirmişlerdir. Ancak,
rinde durmadığımız gibi, ilerde adalet cihazını
arz ettiğim gibi Transexport Şirketi sonuna ka
takyidedecek bir hükme varmayı yerinde bulmadar mukaveleyi tescil ettirmeyip, ihtilaflı hu
suslarda temas halinde bulunurken, birdenbire, I dik-
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Sadece, Mehmet Baydur'a kabili izafe, huku
ki, cezai, idari bir suç var mıdır, yok mudur?
Bu husus üzerinde titizlikle durduk. O itibarla
diğerleri üzerinde ışık tutmakla iktifa ettik.
Adalet cihazını bağlayıcı bir durum yaratma
mak kaydiyle gördüğümüz şüpheli noktaları,
arz ettiğim gibi rapora dercetmekle iktifa ettik.
«Tunus'a arpa sevkı sırasında meydana ge
len fark nazarı dikkati celbetmiş midir?» di
ye Seyfi öztürk arkadaşımız bir ifade beyan
ettiler. Mesele tahakkuk etmiş, tescil işi te
kâmül etmiş, Vekâlete bağlı bir teşkilât kabul
etmiştir. Emrivaki halinde tekemmül etmiş
olsa dahi, akit icra edildikten sonra arpaların
alıcı tarafından şu tarihte, bu tarihte Tunus'a
sevk edilmiş olması, şu kadar veya bu kadar
kazanç elde etmesi ne komisyonumuzu ne de
Parlâmentomuzu işgal edecek mevzulardan de
ğildir'.
BAŞKAN — Buyurun Coşkun Kırca,
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili)
— Şu suallerin cevabını istirham edeceğim :
ingiltere ile olan Esliha Anlaşmasında bu
Anlaşmaya göre vâki ihracatın free destination veya reexport kaydiyle yapılamıyacağma
dair bir sarahat mevcut mudur? Birinci sualim
bu.
İkinci sualim :
Sayın Sadrettin Topsi, aleniyet hususuna ye
ter derecede riayet edilmediğini söylediler. Kanaatinizce, aleniyet unsuruna riayet edilmiş
midir, edilmemiş midir? Edilmişse, delilleri
nelerdir? Edilmemişse esbabı nedir?
üçüncü sualim :
Sayın Sadrettin Topsi, bu arpaların vasfı
nın ne olduğunu kendilerinin tamamen tesbit
edememiş oldukları yolunda anladığım bâzı
ifadelerde bulundular. Arpalar biralık mıdır,
yemlik midir? İfadeleri sırasında «biralık ola
bilecek evsafta yemlik arpa» buyurdular. Ar
palar biralık mı, yemlik mi, yoksa bu üçüncü
vasıftaki arpadan mıdır? Hangi vasıfta olursa
olsun bu arpalar o zaman niçin satılamyorduî Bu arpaların satışı için Sayın Tosbi'nin
biı- nevi beynelmilel teamül tarzında ifade
ettikleri şekilde serbest dolarla talep vukuu
bulmuş mudur? Bulmamışsa komisyon bunun
esbabı üzerinde durmuş mudur? Bu arpa sa
tışları sırasında bir açlık tehlikesini gösteren
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bir durum var mı idi? Sayın Tospi'nin belirt
tiği memurların ikazlarına rağmen bu arpala
rın satılmış olması dolayısiyle, son defa açlık
tehlikesiyle mücadele edilirken müşkülâtla
karşılaşılmış mıdır?
Arpaların 45 dolara satışından sonra, bey
nelmilel arpa piyasasında satılan arpanın evsafmdaki arpa fiyatı temevvüçleri, aşağı - yu
karı 3 ay, 6 ay içinde ne olmuştur?
BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, sualiniz
kaç tane?
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Tamamlan
dı efendim
BAŞKAN — Sayın komisyon sözcüsü siz
mi cevaplandıracaksınız, yoksa Sayın Sabahat
tin Orhon mu cevaplandıracak?
NİYAZİ AĞIRNASLI (C. Senatosu üyesi
Ankara) — Bunlardan, «Türk - İngiliz Esliha An
laşmasında Free destination şartı yer almış
mıdır? Mevzuundaki kısım teknik bir kısım ol
ması hasabiyle muhterem arkadaşım Sabahattin
Orhon tarafından cevaplandırılacaktır. Aleni
yet unsuru, arpaların vasfı ve açlık tehlikesi
mevzularma ben arzı cevap edeceğim.
Efendim, aleniyet unsuruna, bizim kanaati
mizce, riayet edilmiştir. Dış ticaret piyasalariyle temas edilmek, alâkalı yerlerde tahtaya
yazılmak... Zaten bunların alıcısı muayyen
3 - 4 firmadır bir nevi kartel vaziyeti cere
yan etmektedir. Yani hakikaten memleket
menfaatlerine kendi menfaatlerini takdim zih
niyeti, kartel zihniyeti maalesef hâkim bir du
rumdadır. Bunu zaten peşinen de arz etmiş
tik; aleniyet de olsa ihracatçısı, alıcısı zaten
muayyendir ki, riayet edilmiştir.
Serbest dolarla talep mevzuunda, Coşkun
Kırca arkadaşımız sordu. Serbest dolarla talep
vukubulmuş mudur? diye ifade buyurdular. Muh
terem arkadaşlar, dolarla da birtakım teklifler,
talepler âdeta re.-mî makamları istihza edercesi
ne vukubulmuştur. Biz mufassal teferruatı ile
hangi firmaların teklifte bulunduklarını tafsilâtiyle ifade etmiştik.
Bunların birçoklarını Besim Raci diye birisi
teklif ediyordu. Gayet cazip bir teklif diye ele
alıyoruz. Gayet cazip bir teklif diyerek, verilen
randevu yeri olarak Belvü Palas Otelinden ada
mı aradık. BelvÜ Palas Otelinde böyle bir adam
hiç kalmamış. Besim Raci'yi İstanbul piyasasın-
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da arıyoruz, telefon rehberlerinden arıyoruz,
yok. Böyle bir adamı, Besim Raci diye bir ada
mı ortaya çıkarıp işi bozmak için çıkarılan kuv
vet nedir? Esasen bizi düşündüren nokta da bu
olmalıdır. Bununla ne Ticaret Vekâleti ve ne
de T. M. O. başa çıkabildi.
Açlık mevzuuna gelince : O zaman alman tek
lif, talep, T. M. O. bu miktar arpanın satış mer
kezi midir ve ayrıca da gelecek sene için açlık
mevzuunda bu arpa satışı durdurabilecek midir?
Ticaret muvazenemizi daimî açıkları ve döviz
darlığı, sıkıntısı karşısında bunu bekletmek
mümkün olur mu idi? Ve saire, bu cihetler tak
dir ile halledilecek meselelerdendir. O zaman
bu takdir talebi istikametinde tecelli etmiş bulu
nuyor. Buna riayet edilmiştir. Kanaatimiz bu
dur.
Coşkun Kırca Bey, açlıktan bahsetti. Bundan
sonra açlık oldu kanaatinde olmak güçtür.
45 dolardan sonra fiyat mevzuunda, 48,25
dolar gibi birkaç ay sonra bir artış daha realize
edilmiştir. Eğer şimdi bâzı firmalar tarafından,
bâzı firmalara yapılmış olan satışta Ticaret Ve
kâletinin, o zaman Mehmet Boydur'un, sadece
bir açlık tehdit ve tazyikine rağmen Ofisi vika
ye maksadiyle satmış olduğu merkezindeki bir
düşünceye yer verirsek ve satışın ucuz olduğu
I
noktai nazarından hareket edersek bu ikinci sa
tışın elbette bir açlık ve kıtlık tehlikesi karşısın
da tahakkuk etmemesi gerekirdi. Fazla fiyat tek
lifleri karşısında dahi bunların reddedilmesi su
retiyle bu şikâyetlerin içinden sıyrılma yoluna
gidilmesi icabederdi. Böyle bir endişe duyulma
dığına göre müsait fiyatla 10 bin tonluk ikinci
bir arpa satışının tahakkuk ettirilmesi yerinde
dir kanaatindeyim.
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Efendim, sabrınızı suiistimal ediyorum, ye
mek zamanı, fakat kanaate vâsıl olunacak bir sı
rada müsaadenizle bâzı vesikaları aynen okumak
mecburiyetindeyiz.
Efendim, şimdi ortada tetkik mevzuu olan sa
tış nasıl meydana geldi. Avrupa'daki Bunge Fir
ması Toprak Mahsulleri Ofisine 6 . 7 .1961 tari
hinde yıldırım telgrafı ile müracaat ediyor ve di
yor ki; 1960 mahsulünü (Dikkatinizi istirham
ediyorum, 1960 mahsulü) halbuki diğer arkadaş
ların mukayesesi için ortaya sürdükleri mahsul,
1961 mahsul fiyatlarıdır. Bunlar arasındaki fark
en az kör ile şaşı arasındaki fark kadardır. Efen
dim, 1961 mahsulü Temmuz ayında, yani Şimali Afrika'da asıl ihtiyacı olan pazar, Şimali - Afri
ka'nın yeni mahsulünü idrak ettiği aydır. Bu
memleketler bu nevi hububat müstahsilıdırlar.
Aynı zamanda kısmen arpa da ihracedebilirler.
Ancak şartlar ters gitti, mahsul az oldu. O sıra
da bu memleketlerden başka alıcı yoktur. Bizim
satış yapmayı umduğumuz Alman piyasasıdır.
Senelerdir Türkiye'nin arpasını alan Alman alı
cısı da geçen yılın yağmurlu geçmesinden yemek
lik hububata dönmüş, yemeklik hububat ithal
etmiyor. Bu pazarın bize kapalı kalması, Türki
ye'de arpa stoklarının terakümüne sebebolmuş
ve dâvanın bu hale gelmesine âmil olmuştur.
Yalnız şuna işaret etmek isterim ki, arkadaş1ar dünya hububat ticaretini elinde tutan beynel
milel üç büyük firma vardır. Bunlar Dryfus,
Bunge, Continental olup Türkiye beynelmilel pi
yasaya hububat ihracatçısı olarak girdiği tarih
ten itibaren Türkiye üzerinde bir kartel kurma
ya muvaffak olmuşlardır. Ne zamandan beri?
Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşından sonra, bey
nelmilel piyasaya hububat ihracatçısı olarak gir
diğinden beri ve bu satışları da Türkiye'deki mü
messilleri (1954 senesine kadar Toprak Mahsul
leri Ofisinde çalışmış bir eleman olarak arz edi
yorum) şu üç firma idi : Birtaş, genel ihracat
Dümeks firması... Ne zamana kadar daha ki
Transtünk Firması ortaya çıkıncaya kadar.
Transtürk Firması bir rakibolarak ortaya çıkın
ca diğer firmalar yavaş yavaş hububat piyasasmdan çekilmişlerdir. Transtürk Firması Türkiye'den evvelâ beynelmilel olan küçük firmalar vasıtasiyle ve meselâ Fransa'daki Goldehmith gibi
firmaları rakibolarak çıkarmıştır.

BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
KOMİSYON ADINA SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, bende
niz bu mevzuda yalnız teknik hususlar üzerine
arzu malûmat edeceğim.
Yalnız şuna dikkat etmenizi çok istirham ede ;
ceğim ki, demin konuşan hatip arkadaşlarımız, j
şehitlerin ifadesini olduğu gibi değil, ifadedeki j
pasajlardan bir kısım almakla iktifa ediyorlar.
Baştan sona nakletmiyorlar. Tüm olan ifadenin
bir pasajından başka mânalar çıkabilir. Sadece,
Şu veya bu firma hakkında şu veya bu sözler
bu noktayı işaret etmekle iktifa ediyorum.
söylenebilir. Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Mü-
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dür vekili de Vekil Beye bu firmayı kötülemig ve
fakat dikkat buyurunuz, bu firma Toprak Mah
sulleri Ofisinden bugüne kadar 100 binlerce ton
hububat aldığı halde, şu işi kötü yapmıştır deme
miştir, arkadaşlar bu gibi sözler yalnız suyun üs
tüne yazılabilecek lâflardır. Onun için çok ister
dim ki, arkadaşlar, bu ifadeyi baştan sonuna ka
dar okusunlar, ifadesinde şahit, Fuat Süren'i Ve
kil Beyin odasında gördüm diyor; Vekil reddedi
yor. Hayır beni Fuat Süren ile odamda görme
miştir diyor. Fakat Vekil, Fuat Süren'le Bonn'da
görüşüp viski içtiğini inkâr etmiyor. Şahit hak
kında, kendisini Toprak Mahsulleri Ofisi Umum
Müdürlüğünü tedvir vazifesinden aldığım için
bana garaza n bu şekilde ifadede bulunuyor diyor.
Nitekim komisyon da bu kanaate vardı ki, şahidi
ikinci defa çağırdığı halde dinlemedi. Umum Mü
dür Vekilinin ifadesini aynen arz edeceğim. Yal
nız ben bu satışın başlangıcını teşkil eden telgrafı
okumaya devam ediyorum.
(Bunge Firmasından T. M. O. ne gelen 6 . 7 .
1961 tarihli telgraf okundu.)
Şimdi arkadaşlar, firma alternatif iki teklif
te bulunuyor. O güne kadar bu işe başka firma
lar da teklifte bulunmuşlardır; o halde bunun
aleniyetten çıkmış olması keyfiyeti doğru değil
dir. Satın aleniyetten çıkmış değildir. Toprak
Mahsulleri Ofisi-ilân tahtasında aylarca asılı kal
mıştır. Belki 7, 8 ay asılı kalmış münasip bir ta
lip çıkmamıştır. Yahut talip görünenlerin tek
lifleri o günün şartlarına göre uygun görülme
miş ve satış da yapılamamıştır. Toprak Mahsul
leri bu şekil satış yolundan vaz geçilmesini Ve
kâlete teklif etmiş -ve. Ferm tekliflerle vâki te
şebbüslerin kabul edilmesi prensibolarak kabul
edilmiştir. Böylece Türk - İngiliz Esliha Anlaş
ması çerçevesi içinde bir teklif de, İngiltere Ban
kası emrindeki Türk paralarının îngiliz Banka
sından aldığı opsuyonla hukukan sahibi duru
muna girmiş bulunan Bremar Şirketi de arpa
lara talibolmuştur. Fakat bilâhara Bremar
Şirketi de Goldshmith namına teklifte bulunan
Transtürk gibi kabul edilen tekliflerine rağmen
satışı tahakkuk ettirememiştir.
Binaenaleyh kabul edilen Bunge'nin teklifi,
bu mevzuda kabul edilmiş ilk teklif değildir. Di
ğer teklifler tahakkuk etmemiş olduğu ve Bungenin teklifi tahakkuk edebildiği içindir ki, bu
satış vukubulmuştur. Binaenaleyh bu, kanaa
timce Bungeye inhisar ettirilmiş değildir. Daha
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evvel de yapılmış, ve fakat gayriciddî olarak
ortaya atılmış teklifler bile nazari dikkate alın
mak istenmiştir.
Şimdi Muhterem Reisimiz derler k i ; madem
ki Toprak Mâhsuleri Ofisinin hukuku bu kadar
gözetilmek istenmiştir. Tamamen Türk - İngiliz
Esliha Anlaşmasına uyularak ikinci alternatif 55
dolardan kabul edilse idi bu suretle Toprak Mah
sulleri Ofisine 4 700 000 küsur lira farklı bedel
eline geçecekti. Arkadaşlar bu bir Hükümet gö
rüşü meselesidir. Tamamı 55 dolardan satılsa idi,
o zaman Türkiye'ye bir santim dahi döviz girme
miş olacaktı. Fakat o zamanın Maliye Vekili ge
liyor, komisyona izahat veriyor. Diyor ki : Biz
Hükümetin şu siyaseti altında hareket ettik.
Türk ihracatı 350 milyon doların üstüne çık
ması idi. Ben bunun bu şekilde, Türk - İngiliz
Esliha Anlaşması ile tatbik edilmesini lüzumlu
gördüm.
Hakikaten Sayın Başkanın kabul ettiği gibi,
hattâ evvelki gün Senatoda Hükümet progra
mının görüşülmesi sırasında Hariciye kısmının
tenkidinde ortaya atıldığı gibi, çok eskiden ve
rilmiş demode askerî eslihanm bedeli ödenmeli
mi ödenmemeli midir? Burada Ticaret Vekilinin
sorumluluğu diye bir şey söylenemez. Burada
Hükümetin tatbik ettiği bir siyaset ve tedvin
edilmiş bir kanun var.
Şimdi telgrafı okumaya devam edelim. «Be
her tonu Ofisin... Efendim bunlar teferruat, fa
kat burada deniyor ki, şayet şartlarını kabul et
tiğiniz takdirde burada tediye usulü de dâhil
yani arpayı tütün için kabul ettiğimiz takdirde...
Bu kabul edilince o anda (Free distiantion) şar
tı da otomatikman girer. Evet Free distination
şartını hâmil bir satış Türkiye'de hiç yapılma
mıştır. Fakat bu yapılmasa idi de, tütüne yapı
lacak idi ya... Çünkü yapılması kabul edilmiş
idi. Hiçbir şey yapılmamıştır diye yeni yapıla
cak bir şeyin tatbikatından ürkülecek midir?
Dünyanın çeşitli ticaret tatbikatı da vardır.
Bu tatbikatın birisi de deblokajdır. Memleketin
menfaatleri ile ne dereceye kadar kabili telif
tir, bunun münakaşası değil fakat yapılabile
ceği vakıası üzerinde durmak lâzımdır. Tütün
için kabul edilmiş, neden ? Çünkü tütünün sa
tışı bîr yük olmuş. Arpanın da bir yük hali
ni aldığını sezen firma tütün için kabul edi
len bu esasın arpaya da tatbikini teklif etmiş,
Filhakika arpanın bir yük olduğu muhakkak,

— 226 -^

T. B. M. M.

B:

Aradan bir mahsul yılı geçmiş, ikinci mahsul
yılı idrak edilmiş olmasına ve bu arada Şark
bölgelerinde büyük bir yemlik sıkıntısı ol
duğu ve sarfiyat icra edilmesine rağmen ha
len Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde şu anda
arpa stokları vardır ve maalesef şu ürkek hava
içinde bugün dahi satılamamaktadır. Sonra
takrir sahiplerinin misâl olarak gösterdikleri
Hamburg Ticaret Ataşeliğinin muhtemel fiyat
artışı hakkındaki mütalâasının da yanlışlığı
bugün zahire çıkmıştır. O tarihte Ameri'ka'da
kıtlık olduğu ve Amerika'nın Avrupa piyasa
sına alıcı olarak gireceği ve arpa fiyatlarının
yükseleceği bildirilmiştir. Halbuki aradan bir
sene geçmemiştir ve Amerika Avrupa piyasa
sına girmiş ve ne de onların bildirdikleri fiyat
artışı vukubulmuştur. Düşününüz k i ; kalite
si ve standart vasıfları üzerinde katı bir bil
gileri bulunmıyan Avrupa alıcıları 53 bin ton
arpayı alırken elbette bir risk payı gözetirler.
Ve maalesef bu da bir nisbette fiyat düşüklü
ğüne âmil olur. Bunu kabul etmek lâzımdır.
Hep dedim dedi dedikodusu içinde i'ki muztarip insanın karşı karşıya bırakılmasından bu
hal tahaddüs etmiştir. Birisi muhbir, Turan
Çakım hakkında en büyük ithamlarla hattâ
haysiyet kırıcı Komünistlik damgası ile işinden
uzaklaştırılmıştır. Filhakika bu satışın ne (baş
langıcında ve ne de tatbikatında vekâlette va
zifeli değil idi. Buna rağmen teşkilât onu ha
berlerle beslemiştir. Dikkatinizi arz ederim,
ortada bir ahtapot mevcut... Her devrede mev
cut... Onu ona katıyor ve işleri bu hale ge
tiriyor. Şimdi evvelâ Sayın Başkanımızla ara
mızda bulunan ihtilâfları kendi görüşlerine
göre haklı olabilir. Fakat...
BAŞKAN — Arkadaşımız komisyon adına
konuştuğuna göre komisyon sözcüsünün söyledili hususların tekrar edilmemesi gerekir.
Sabahattin Bey, suallere kısa ve kesin ce
vap verin.
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Peki
efendim, arzı cevap edeyim.
MEHMET YAVAŞ (Aydın Milletvekili) —
Efendim, bir sual sormak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
MEHMET YAVAŞ (Aydın Milletvekili) —
Free destination şartının arpada tatbik edile-bi-
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leceğinin tabiî olduğunu zikrettiniz. Bu ta
biîlik herkese göre aleni midir?
SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Arz
edeyim efendim. Şimdi Bunğe Firması tekli
finde diyor ki, «Tütüne tanınan hakkı tanıdı
ğınız takdirde kabul ederim. Tütüne tanınan
haklardan birisi de Fridestneyşin idi. Bun
dan başka firmalar 'biliyor muydu? Opsiyonu
elinde tutan Bremar, aynı zamanda paraların
da maliki durumunda bulunan Bremar Firması
da bu teklifi yapıyor. Fakat tekemmül ettiremiyor, teminat yatırmıyor. («Bunge temina
tı yatırmış mıdır?» sesleri) Bunge teminatı ya
tırmıştır. Free destination meselâ Bremar bili
yordu.
Size iki günde cevaplandırılmak üzere bir
teklif gelse, istirham ediyorum bir tüccar ol
sanız, acaba «durun iki gün içinde ben şartı
başkalarına da duyurayım ve ondan sonra ce
vap vereyim» deseniz karşı taraf bunu kabul
eder ve satış vukua gelir mi? O günün şart
larını göz önüne getirerek cevap veriniz. Ba
kınız telgraftan okuyorum «7/8 Cumartesi gü
nüne kadar cevabınızı bildiriniz» diyor Bunge.
Ama durunuz teklifi ötekilere de duyuralım
dersek ve o arada gayri ciddî bir firma çıkar,
«Ben, daha yüksek fiyat veriyorum» derse, ki
evvelce böyle teklifler de olmuştur, satışı ta
hakkuk ettirmeye imkân olur mu?
Satışın bu yola şevkini de Toprak Mahsul
leri Ofisi istemiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi
Umum Müdür Vekilinin de belirttiği ifadeyi
okuyorum: «Birbirinden uzak rakamlar halin
de müracaatlar yapılıyor, fakat neticede hiç
de esaslı bir müşteri çıkmıyor...» 18 Nisan 1961
de bu durum vekâlete arz edilmiş, ilân yapıl
mak suretiyle satış yapmaktan vazgeçilmek is
tenmiştir. Nitekim ferm tekliflerle satış teklif
leri kabul edilmeye başlanmıştır.
Meselâ bu arada Bremar, Goldshmith Şir
ketlerinin teklifleri olmuştur. Gold Shmithin
teklifi temdit de edilmesine rağmen tahakkuk
edememiştir. Sonra aynı mal Esliha Anlaşma
sından teklif yapılmış mı, yapılmamış mı? Bir
tüccar yapmış.
MEHMET YAVAŞ (Aydın Milletvekili) —
Sizden bir kelime ile cevap istiyorum. Bu mu
amelenin izahı, müdafaası değil, sizin kanaati
niz denir? Free destination şartı mühimdir. Her-
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keşçe bilinmesi lâzımgelen bir husus mudur,
alenî midir?
KOMİSYON ADINA SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Efendim, Free destination
şartı şartnamede bir değişiklikdir. Ama satışı
kapalı zarf ile ilân edilen bir tarihte yapmı
yorsunuz. Ofis diyor ki; «ilân ile satış yapamı
yorum.» 18 Nisan da Vekâlete teklif ediyor. O
tarihten 6 Temmuza kadar netice alıcı ciddî
bir talep çıkmıyor. Ferm teklifler kabul edili
yor. Bunge'nin teklifi de şu şekildedir. Temi
nat vardır.
NEVZAT ŞENER (Amasya Milletvekili) —
Efendim, bir soru sorabilir miyim?
BAŞKAN —- Efendim, lütfen sorular ko
nuşma şeklinde olmasın, kısa olsun.
NEVZAT ŞENER (Amasya Milletvekili) —
Grold Shmit ve Bremarla beraber bâzı firmala
rın teklifi ciddî olmadığı için bunlar hakkın
da bir muamele yapılmadığı izah buyuruldu.
Ben burada takrir sahibi olarak iddia ediyo
rum ki, Bunge Firması teminat yatırmamıştır.
Eğer dosyalarında Bunge Firmasının teminat
yatırdığına dair bir kayıt varsa lütfetsinler
efendim.
T. B. M. M. SORUŞTURMA KOMİSYONU
ADINA SABAHATTİN ORHON (Devamla) —
Gold Shimit ve Bremar şirketlerinin teklifleri
dikkate alınmış, opsiyon müddeti içinde ta
hakkuk etmemiştir. Muamele nazarı itibara
alınmamış değil, alınmış fakat, şirketler opsi
yon müddeti içinde tekliflerini tahakkuk ettirememişlerdir. Gold Shmithin opsiyonu uzatıl
masına rağmen tahakkuk edememiştir.
BAŞKAN — Sabahattin Bey cevaplarınız
kısa ve vazıh olsun.
MEHMET KAZOVA (Tokat Milletvekili)
— Sual sormak istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz.
MEHMET KAZOVA (Tokat Milletvekili)
Efendim, satılmamış arpalar için birtakım pa
zarlıklar yapılmış, teklifler alınmış? Bu mem
lekette kuraklık hüküm sürerken, bir kısım va
tandaşlar arpa ile geçinmek durumunda iken
bunun satışını teklif ediyorlar Piyasalar ara
nıyor. Bu memlekette kuraklık yüzünden, hu
bubat yokluğu dolayısiyle kapı kapı dolaşa
rak, el etek açarak başka memleketlerden hu
bubat getirilirken bir Ticaret Vekili hasıl olur
da satılmasına müsaade eder.
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BAŞKAN —• Bu ayrı şey, sual değil.
MEHMET KAZOVA (Devamla) —Bu mem
lekette arpa çıkan yerlerde onu fakir fukara
yiyor. Ticaret Vekili...
BAŞKAN — Müsaade buyurun, sizin sordu
ğunuz sual değil.
HÜRREM KUBAT (Manisa Milletvekili) —
Efendim, Gold Shimit ve Bremar firmaları
tekliflerini yaptığı esnada Free Destinationdan haberdar mı idiler?
KOıMİSYON ADINA SABAHATTİN OR
HON (Devamla) — Efendim, Gold Shmith
için yok bu. O anlaşmalı memleketler arıyor,
Çekoslovak Kliringi teklif ediyor. Fakat Bre
mar hakkında tütün için de mündemiç.
MACİT ZEREN (Amasya 0. Senatosu Üye
si) — Efendim, ben de bir sual soracağım.
BAŞKAN — Efendim, bahsedilen kısımla
mı ilgili?
MACİT ZEREN (Amasya C. Senatosu Üye
si) — Şimdi mevzuubahis noktada arpanın sa
tışına dair ilân var, satış şartnamesi var. Baş
ka hususlar ilân edilmedi, aleniyete gidilip gi
dilmediği söyleniyor. Bunlar arasında bir ta
nesiyle ilgili bir sual soracağım, arkadaşımız
bana ilgili parçayı okusunlar. Bunu yapabilir
ler mi?
BAŞKAN — Efendim; size sual sorun di
yorum. İzah edilmemiş, aydınlanmamış kısım
lar var ise onlarla ilgili sualler sorabilirsiniz.
Bunun dışında söz almak mümkün değildir.
Kifayet takrirleri olduğu için bu mahiyette söz
istiyemezsiniz. Ancak meselenin tenevvür et
mesi ve aydınlanması için sualler sorabilirsiniz.
Bunun dışında başka hususta mütalâada bulun
mak istiyorsanız, söz alırsınız, Yüce Meclis ki
fayeti kabul etmezse, çıkar konuşursunuz.
MACİT ZEREN (C. Senatosu Üyesi Amas
ya) — Efendim, benim sormak istediğim husus
arpaların satış şartnamesinde Free destination
şartının alenen yazılıp yazılmadığı hususunun
bildirilmesi; bu bir. İkincisi; Esleha Anlaşması
çerçevesi içinde arpanın satışının yapıldığının
belirtilmesidir. Okunmak suretiyle yapılmasını
istiyoruz.
KOMİSYON ADINA SABAHATTİN OR
HON (Devamla) — Efendim, şartnamedeki şart
lar dâhilinde «satışa Toprak Mahsulleri Ofisi 18
Nisana kadar gayret ediyor ve o tarihten sonra
kendisinin Vekâlete teklifi ile vazgeçiliyor» §ek-
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ünde anlaşılması lâzım. Çünkü Ferm teklif yolu
ile çalışılıyor. Bu demektir ki, Toprak Mahsulleri
Ofisi beni serbest bırakın, Ferm tekliflerle çalı
şayım diyor. Ferm teklifler de geliyor, bir tanesi
de Bunge'nin satışa mevzu teklifi. Burada bilhas
sa vekâletin Ofise bir tazyiki yok. Satış şeklinin
değişmesi teklifi Ofisten geliyor.
BAŞKAN — Tamam Sabahattin Bey; tamam.
Buyurunuz, lütfen kürsüyü terk ediniz.
Muhterem arkadaşlar, iki tane kifayet takriri
vardır. Okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye
tini teklif ederiz.
Mardin
Ağrı
Talât Oğuz
Nevzat Güngör
Yüksek Başkanlığa
Variyet anlaşılmıştır. Kifayetin oya konulma
sını teklif ederim.
Çanakkale
Ahmet Nihat Akay
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz istiyen
varsa, buyursun.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili)
— Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlar, kifayet teklifinde, Yük
sek Meclisin bilhassa bu konuda bir nokta üzerin
de durmasını rica ederim.
«Mesele tavazzuh etti» diyorlar. Arkadaşlar
daha meselenin tavazzuh etmiyen tarafları var
dır.
Dikkat buyurursanız resmî bir muamelenin
tahkiki mevzuudur. Mevzuubahsolan memurlar
hakkında Hükümet daha evvel tahkikat yaptı
ğını söyliyerek burada izahat verdi. Hükümet
bugün ortada yoktur. Resmî vazifede olan bir elçi
»vardır. Resmen Dış Ticaret Dairesi Reisi vazi
fesinde duruyor.
Şimdi arkadaşlar, memurların suçlu görüldü
ğü bir hâdisenin cereyanında vekâlet mekanizma
sının işlememesidir ki, Meclisi Âli gayet müşkül
bir mevkide bırakılıyor. Onun için bu mesele,
çok rica ediyorum, tavazzuh etmemiştir. Ofis
Umum Müdürü vazifesinde, Ofisin bütün salahi
yetli şahısları vazife başında, hâlâ bu gibi mua
meleleri görüyorlar. Dış Ticaret Dairesi Reisi va-
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zifesi başında, Bonn Elçisi şu anda vazifenin ba
şında... Dikkat buyurunuz, Devletin çarkı işle
mediği içindir ki, biz milletvekilleri olarak Dev
letin 10 parasını aramak vazifesiyle yeminli in
sanlar olarak burada toplanmış bir meclisiz. Bu
nun için kifayete gitmiyelim. Müsaade ederseniz
bendeniz de söz alacağım.
Dikkat buyurulursa, Hükümetin bu yoldaki
tutumu ve takındığı tavır Meclisi çok müşkül bir
durumda bırakmıştır. Çünkü, Devlet Şûrasının
ademitakip kararı yoktur. Aynı zamanda Meclisi
Âliyi aydınlatacak bir tahkikat yapılmıyor. Buna
mukabil Meclisi Âli meseleyi halletmekle karşıkarşıya kalıyor. Meselâ arpa satışı için teknik
izahat verilirken fenni teklif durumu söylendi.
Aleniyet şartı daha evvel bir muciple kalkmış.
Bunların hepsinin üzerinde duralım, vicdani ka
naatlerimizi söylemek imkânını bulalım. Her
mevzuda birbirini takibeden kifayet takriri ver
mek, daha evvel söz almış olanların fikirlerini be
yan etmelerine ve meselelerin aydınlatılmasına
mâni olmak demektir. Esasen takriri verirken
daha evvel «söz almış olanların söz hakkı mükte
sep kalmak üzere» kaydını koyalım ve bunu Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde bir anane haline
getirelim. Kifayeti müzakere takriri verilse bile
söz hakkı müktesep hak olarak bir anane halinde
devam etsin ve bu usulü bundan sonra devam et
tirelim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Takrirlerin üçü de aynı mahi
yettedir. Müzakerenin kifayetini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Müzakerenin kifayeti 'kabul edildiğine gö
re, Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hak
kındaki komisyon raporumu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri) Ya
ni, komisyon raporu Mehmet Baydur'un (cezai
ve malî mesuliyetini mutazammm bir fiil ve
hareketi görülememiştir) diyor. Bunu kabul .
buyurduğunuz takdirde kendisi bu zan altın
dan 'kurtulmuş olacaktır. Evrak alâkalı mer
cilere verilerek, diğer tâli memurlar hakkında
umumi hükümlere göre ica'beden takibat yapı
lacaktır. («Ekseriyet var mı Reis Bey?» ses
leri)
Müteaddit defalar arz ettim, efendim.. Teamülen, Meclis içinde bulunan arkadaşların da
Mecliste mevcudolduğu farz edilir.
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Baporu oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Komisyon Raporu kabul
edilmemiştir, efendim. Bu duruma göre, Tica
ret eski Bakanı Mehmet Baydur'un İçtüzüğün
176 ncı maddesine göre Anayasa Mahkemesi
ne seVkıne Meclis karar verm'iş oluyor.
Muhterem arkadaşlar, Sanayi eski Bakanı
Samet Ağaoğlu (hakkında kurulmasına karar
verilen Soruşturma Kurulu üyelikleri için ya
pılan seçimin neticelerini arz ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkın
da tahkikat yapmak üzere teşkili kararlaştırı
lan Soruşturma Komisyonu için yapılan seçi
me (306) üye katılmış ve aşağıda adları yazılı
olan üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır.
Arz olunur.
Üye
Adana
ıf Aktimur

Üye
Ordu
Yusuf İzzet Ağaoğlu

Üye
Erzurum
Cevat önder
Şevket Asbuzoğlu

254

Fehmi Alpaslan

268

A. Rıza Polat

270

Mustafa Yılmaz Inceoğlu

282

Rasim Hancıoğlu

290

Boş pusla

5

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gün
demde müzakere edilecek daha başka madde
ler de vardır. Ancak Senato bugün saat 15,00
te toplanacağı için Türkiye Büyük Millet Mec
lisi toplantısını bugün saat 16,30 a talik edi
yorum.
Kapanma saati : 14,45

IKÎNCİ

OTURUM

Açılma saati : 16,45
BAŞKAN — Puad Sirmen
KÂTİPLER : Perruh Bozbeyli (İstanbul), Muslih Görentaş (Van)

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; T. B. M.
M. nin ikinci oturumunu açıyorum. Yoklama
yapılacaktır.
(YoMama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var
devam ediyoruz.

gündeme

2. —27 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında Adalet

eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk'ün yazılı
müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 14 ve 14 e ek) (1)
BAŞKAN — 2 numaralı 5 kişilik Tahkikat
Komisyonu raporu ile Hüseyin Avni Göktürk'ün
yazılı müdafaasını okutuyorum:
BAŞKAN — Söz istiyen olmadığına göre ra-.
poru oyunuza sunacağım. Beş kişilik Komisyon
raporunu kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
(1) 14 ve 14 e ek S. Sayılı basmayasılar tu
tanağın sonundadır.
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Karma Komisyon raporu kabul" edildiğine
göre bir Soruşturma Komisyonunun teşkili
ieabetmektedir. Yeniden bir komisyon mu teş'kil edelim, yoksa geçen celsede Same't Ağaoğlu
için teşkil edilen komisyona mı bunu havale
edelim?... Muayyen bir teMif var mı?... («Yok»1
seslesi) («O komisyona verelim» sesleri) Bili
yorsunuz o komisyona iki iş vermiştik. Komis
yonların mesaisi müddetle mukayyettir. Bunu
da o komisyona verip vermeme hususunu reyi
nizle halledelim. Aynı komisyonun bu işi tet
kik etmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka"bul edilmiştir.
Aynı komisyonun bu işi 3 ay içinde gör
mekle vazifelendirilmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
îcabett'iği 'takdirde başka mahalle de gidil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkeresi ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Komis
yonu raporu.
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 40 sıra numarasını taşıyan
dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 15)
BAŞKAN — Ulaştırma eski Ba'kanı Arif
Demirer Avrupa'da bulunduğu için kendisine
tebligat yapılamamış ve müdafaası alınamamış
tır. Bu bakımdan bu maddeyi geçiyoruz.
4. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu İle bu rapor hakkında İşletmeler
eski Bakanı Sapıet Ağaoğlu'nun yazılı müdafa
ası (3/1) (S. Sayısı : 16 ve 16 ya ek) (1)
(1) S. Sayışı 16 ve 16 ya ek basmayazılar tu
tanağın sonundadır.
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BAŞKAN — Dördüncü madde; Samet Ağa
oğlu hakkında iki numaralı komisyon raporu ve
kendisinin müdafaası.
Raporu okutuyorum.
(Rapor okundu.)
BAŞKAN — Söz istiyen olmadığına göre, iki
numaralı 5 kişilik komisyon raporunu oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
o. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayri bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başoakanlik tezkereleri ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu ile bu rapor hakkında Ticaret
eski Bakanı Sıtkı Yırcali'nm yazılı müdafaası
(3/1) (S. Sayısı : 17 ve 17 ye ek) (1)
(İki numaralı komisyon raporu ile Ticaret es
ki Bakanı Sıtkı Yırcalı'nm yazılı müdafaası
okundu.)
BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz
istiyen olmadığına göre raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu ile bu rapor hakkında Tarım es
ki Bakanı Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası
(3/1) (S: Sayısı : 18 ve 18 e ek) (2)
BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum.
(2 numaralı komisyon raporu ile Tarım eski
Bakanı Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası
okundu.)
BAŞKAN -— Rapor hakkında söz istiyen?
Yok. Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edienler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

(1) 17 ve 17 ye ek S. Sayılı basmayazilar tu
tanağın sonundadır.
(2) 18 ve 18 e ek S. Sayılı basmayazilar tu
tanağın sonundadır.
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t -*~ 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu ile bu rapor hakkında Sanayi es
ki Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası
(3/1) (S. Sayısı : 19 ve 19 a ek) (1)
BAŞKAN — Komisyon raporunu okuyoruz;
efendim.
(2 numaralı 5 kişilik komisyon raporu ile Sa
nayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı mü
dafaası okundu.)
BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde söz
istiyentf Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bundan sonraki komisyon raporlarının yalnız
netice kısımlarının okunmasına dair bir takrir
var, okutuyorum.
T. B. M. M. Başkanlığına
Komisyon raporlarının önceüen dağıtılmış ol
masına ve netice kısmının okunması ile mesele
nin esasına vâkıf olma imkânının bulunmasına
nazaran mezkûr komisyon raporlarının yainızca
netice kısımlarının okunmasiyie iktifa edıilmesmi
arz ve teklif ederiz.
izmir Milletvekili
îzmir Milletvekili
Necip Mirkelâmoğlu
Arif Ertunga
İzmir Milletvekili
Mustafa Uyar
BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen?
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-.
miyenler... Kabul edilmiştir.
8. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayri bâzı eski Bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu ile bu rapor hakkında Millî Eği
tim eski Bakanı Ahmet Özal'ın yazılı müdafaası
(3/1) (S. Sayısı : 20 ve 20 ye ek) [Dağıtma ta
rihi :12.4.1962, 22.5.1962]
(2)
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BAŞKAN — Raporun netice kısmını ve mü
dafaayı okutuyorum.
(2) numaralı 5 kişilik komisyon raporunun
netice kısmı ve Millî Eğitim eski Bakanı Ahmet
ÖzaPm yazılı müdafaası okundu.)
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyenL.
Yok. Komisyon raporunu oya sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
9. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkeresi ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu.
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasmda 50 sıra numarasını taşıyan dosya
hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 21)
BAŞKAN — Efendim, Arif Demirer'in mü
dafaasının alınması için vaktinde tebligat yapıl
mamış olduğu ve henüz tebligat gelmediği için
bu maddeyi sonraya bırakıyoruz.
10. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu ile bu rapor hakkında Adalet es
ki Bakanı Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası.
(3/1) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye ek) (1)
((2) numaralı 5 kişilik Komisyon raporunun
netice kısmı okundu.)
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER
(Kayseri) — Efendim, tahkikatın açılmasına da
ir kararların esbabı mucibesinin de okunmasını is
tirham ediyoruz; Yüksek Meclis tenevvür etsin.
BAŞKAN — Efendim, yazılı bir teklif ya
pınız lütfen. Evvelki teklif kabul edilerek rapor
ların yalnız netice kısımlarının okunması ile ik
tifa edilmesi kararı alındı. Şimdi, Komisyon Söz
cüsü bu kararın bir kısmını tadil etmek istiyor.
Ve diyor ki, haklarında soruşturma açılmasına
karar verdiğimiz raporlar tam olarak okunsun.

(1) 19 ve 19 a ek S. Sayılı basmayazılar tuta
nağın sonundadır.
(2) 20 ve 20 ye ek S. Sayılı basmayazılar tu- ,
(1) 22 ve 22 ye ek S. Sayılı basmayazı tuta
tanağın sonundadır.
nağıh sonundadır.
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Yazılı teklif olursa bu hususu oyunuza suna
rım. Yazılı teklif olmadığına göre eski karar mu
cibince devam edeceğiz.
Bu müdafaa hakkında söz istiyen var mı efen
dim?
Buyurun Cihat Bey.
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlar; bendeniz Beş Kişilik
Komisyon raporunu okudum. Bu raporda esbabı
mucibe olarak deniyor ki :
«Şikâyetçi hâkimin ifadesi alınarak kendisinin
Ayancık'tan uzaklaştırılmasına âmil olduğu yo
lunda iddia ettiği dâvaların kimlere taallûk etti
ğinin ve bunların mahiyetleriyle neticelerinin tesbiti ve iddiaları etrafında ne gibi deliller olduğu
nun kendisinden sorulması icabeder. Bundan
başka iki defa teftiş ve tahkika tâbi tutulması se
bebi ile teftiş ve tahkik sonuçlarının tesbiti za
ruri görülmüştür..
Netice : Şikâyetçi hâkim hakkında yapılan
muamelelerin cereyan tarzı itibariyle eski Adalet
Bakanı Esat Budakoğlu ve başkaca ilgililer var
sa ona tebaan bunlar hakkında Meclis soruşturma
sı yapılması lüzumuna kanaat getirilmiştir.»
Binaenaleyh, ben burada hükümle esbabı mu
cibe arasında bir irtibat göremedim. Esat Budakoğlu'nun Adliye Vekilliği zamanını tetkik ve mü
talâa edenler ve gazetelere intikal eden Yassıada
duruşmaları sırasında ilgi gösterenler, kendisinin
iyi bir Adliye Vekili olduğu hakkında kanaate sa
hiptirler. Yine dosyadan anlaşıldığına göre şikâ
yetçinin bu iddiasını teyideden deliller kâfi de
ğildir. Şikâyetçi Enver Balcıoğlu'nun başka bir
mahalle tâyini veya naklinde Adalet Bakanının
bir tesiri olmamıştır. Adalet Bakanlığı işlerinin
gayet kötü bir şekilde işlediği hususu senelerden
beri gerek adlî mercilerde ve gerekse Yükseu
Meclisinizde bahis konusu olmuştur. Fakat dâva
bununla da kalmamakta, bu dâvada fikirler ve
tasarruflardan dolayı bir vekilin mahkemeye sevk
edilmesi, bundan böyle Bakanlık koltuğu
nu işgal eden vekillerin ellerinin ve kollarının
bağlanması demek olur. Yoksa bu muamele yapıl
dığından dolayı her hangi bir vekil hakkında tah
kikat açılması bundan sonraki Devlet idaresinde
vekillerin salâhiyetlerini kullanmalarından ve
idari tasarruflarından mahrum bırakılması demek
olur. Binaenaleyh bendeniz bu raporun reddi hak
kında oy vermenizi ve raporu reddetmenizi isti
yorum. Hürmetlerimle.
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BAŞKAN — İhsan Bey, söz mü istiyor sunuz?
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) —
Hayır efendim, raporun esbabı mucibesi hakkın
da komisyondan bir sual sormak istiyorum.
BAŞKAN — Rapor hakkında bir kişi konuş
tuğu için zaten komisyona söz vereceğim. Bu ara
da komisyon elbette sorulan suallere cevap vere
cektir.
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) —
Efendim komisyonun mütalâasına göre belki söz
alırım.
BAŞKAN — öyle ise şimdi isminizi söz alan
lar listesinden siliyorum.
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) —
Komisyon mütalâasını bildirsin, belki o zaman
söiî isterim.
BAŞKAN — Buyurun komisyon.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER
(Kayseri Milletvekili) — Muhterem arkadaş
lar; Ayancık eski hâkimi Enver Balcıoğlu, ver
diği dilekçede «Esat Budakoğlu'nun, kendisi
ne müstesna bir muamele yaptığını, 500 lira
harcırah vermek suretiyle huzura çağrıldığı
nı ve kendi arzusu ile bir yere tâyinini istemesi
ni, istemediği takdirde hakkında iyi neticeler
vermiyeceğini» söylediklerini belirtiyor.
Ayrıca kendisinin iki defa inzibat meclisine
verildiğini ve her ikisinde de tertipli şekilde
hareket edildiğini ve bunların neticesinde de
tayini muameleye mahal olmadığını beyan
ediyor. Kazada bulunan birtakım Demokrat
Parti mensuplarının şahsını şikâyet etmeleri
üzerine kendisine bu muamelenin yapıldığını
ileri sürerek, Ayancık'tan salâhiyetle Salihli
hâkimliğine gönderildiğini ve orada bulundu
ğu sırada Salihli Hukuk hâkimliğini talebetfiğini ve fakat buna cevap verilmediğini bu sı
rada kendisi Hâkimler Kanunu gereğince açık
bulunan bir hâkimlik teklif edildiğini, bunu
da kabul etmeyişi üzerine Ayancık'ta bulunan
hâkimlik kadrosunun ilga edildiğini bu yüzden
açıkta kaldığını dilekçesinde izah ediyor. Bu
işlemlere ve iddialarına dosyada mevcut mua
melelerde raslamıyoruz. Dosyada sadece tâyin
işlemleri vardı. Kendisinin Tosya hâkimliğini
kabul etmediğine dair vesikalar, deliller yok
tur. Komisyon bu muamelenin cereyan tarzı
itibariyle bunların noksan olduğunu, hâki
min ifadesinin itiraz dilekçesinden sonra alın-
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madiğim gördü. Hâkim dilekçesinde bir kısım
dâvalarda D. P.\ mensuplarına ait dâvaların gö
rülmesi hususunda kendisine tesir icra edildi
ğini iddia ediyor. Sonra bu taleplerinin de
reddedildiğini beyan ediyor. Binaenaleyh Esat
Budakoğlu'nun bu muamelede her hangi bir
kusuru olup olmadığı, yapılacak bir tahkikat
sonunda meydana çıkacaktır. Komisyon, bu
kanaattedir, Muhterem Heyete arz ederiz,
BAŞKAN — İhsan Ataöv, buyurun.
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) Muhterem arkadaşlar; komisyon sözcüsü ar
kadaşımızın açıklaması da hepimizi tenvir et
miş bulunuyor. Bir hâkimin, mağdur olmuş bir
kimsenin mutlaka mağduriyetine bir
sebep
bulması ve araması elbetteki hakkıdır. Bu ar
kadaşımız da kendisinin kadrosunun kaldırıl
ması veya başka bir yere nakledilmesi, iki defa
teftiş görmesini esbabı mucibe olarak ele al
mamakta fakat, mahallî D. P. teşkilâtının bir
şikâyetini esbabı mucibe olarak kabul etmekte
dir.
'
Sevgili arkadaşlar, yalnız bir hâkimin ifa
desiyle bu ' memlekette eğer Adalet Bakanı
hakkında Meclis tahkikatı açılacak olursa bu
gün şu gördüğünüz koltukları işgal eden ve
killer hakkında da bir kısım memurların bu
şekilde yazacakları dilekçelerle tahkikat açıl
ması icabeder. Yüksek .Heyetiniz buna müsaada edecek mi?
İkincisi; Gihat Bllgehan'm da ifade ettiği
gibi tarihî bir devre içinde Adliye Bakanlığı
müspet' olarak tescil edilmiş bir kimsenin, böy
le bir şikâyet ile, komisyonca hakkında tahki
kat açılmasının istenmesini doğru bulmuyorum.
Düşününüz cemiyet nizamının içerisinde buna
benzer ve bundan daha açık, hattâ aynı vekâ
lete ait misaller, hâdiseler vardır. Bu konuda
bir karar verirken bunları da göz önünde tut
mamız lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz
geçenlerde bir hâdiseden dolayı Bafra Savcısı
tâyin edildi. Şimdi bir Bafra Cumhuriyet Sav
cısı tâyin edilmiştir diye o zamanın Vekili Sahir Kuruthıoğlu hakkında Meclis soruşturması
mı açılmalı? Ve muhterem arkadaşlar, Adliye
Bakanı Şahir Kurutluoğlu Antalya'nın Elmalı
kazasının Asliye Hâkimini, üç dört müfettiş
gittikten sonra başka yere tâyin etmişse ilgili
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parti teşkilâtının seçimlerde kaybetmesinden
dolayı bizleri müdafaa eden hâkimin nakledil
miş olmasından sonra Denizli'den çekmiş oldu
ğu telgrafı verirsem, neticede bu Denizli'deki
hâkim, ceza hâkimi olarak Elmalı'ya lekrar
gönderilmişse şimdi bu Adliye Bakanı hakkın
da bir Meclis soruşturması açılması mı lâzım
dır? («Açılsın, tahkikat yapılsın» sesleri)
Biz, icra mevkiinde bulunanların cezai me
suliyet tekeffül ettmeleri halinde işlerin bir ni
zama gireceğine kaani olmuş insanlarız. Vekil
ler salâhiyetlerini kullanabilmeli, müsteşarlar
dahi bundan mesul olmamalıdırlar. Esas olon
bu memlekete hizmet etmektir arkadaşlar.. Eğer
vazife anlayışı, küçük bir memurun feryadı ile
bir Vekil hakkında Meclis soruşturması açılma
sına mahal verecek kadar dejenere edilecek
olursa o zaman bu memlekette Hükümetin me
sul şahısları, "bu memleketin vekilleri hiçbir su
rette icraat gösteremez olurlar arkadaşlar.
Bu bakımdan istirham ediyorum, vekillerin
kendi salâhiyetlerini kullanmalarına bu tıp kö
tü misallerle engel olmıyalım. Bu hareketler
başka başka partizan zihniyetlerin doğmasına
sebebolacaJktır. insanların başta ciddiyetini ka
bul etmemiz lâzımdır. Fakat görüyoruz ki, ko
misyon dahi «Elimizde kâfi ve teferruatlı de
lilimiz yok, tahkikat yapılsın, belki suçu var
dır, ortaya çıkar.» diyor.
Ben Yüksek Meclisten şunu rica ediyorum:
Artık Bakanları vereceğimiz müspet kararlarla
bundan sonra yapacakları tâyin ve takdirlerde,
icraatlarında güven içinde bırakalım, onları
tereddüt içinde bırakmıyalım. Yaptıkları işler
den ve çalışmalarından emin bulunsunlar. Bun
dan sonraki icraatlarında kendileri güven ile
hareket etsinler.
Muhterem arkadaşlar, bu bakımdan komis
yon raporunun reddini ve rapor hakkında aleyh
te rey vermenizi hassaten rica ederim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlarım; tekrar huzurunuza
çıktığım için özür dilerim.
Şimdi, bendenizin dediği şudur : Belki bir ha
ta olmuştur, fakat bizim elimizde bulunan dosya
ya göre, Yüksek Meclisiniz bu dosyadaki vesika
lara istinaden bir karar ittihaz edebilir. Dosyaya
göre bu şikâyetçi hâkimin her hangi bir muame-
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leşinde ihmali ve imzası mevcut değildir. Yanı
Esat Budakoğlu tarafından sâdır olmuş bir ha
reket mevcut değildir ki, kendisini mesul adde
delim.
Şu vaziyete göre, Adalet Bakanlığındaki hor
hangi bir memurun veya zatişleri müdürünün
yaptığı işte vekili sorumlu tutacaksak; ondan son
ra Soruşturma Kurulu bize hukuki bir esbabı
mucibe gösterir ve derse ki, «Eğer Adalet Ba
kanlığında veyahut Tarım Bakanlığındaki bir
Orman Umum Müdürünün yaptığı her hangi bir
muameleden dolayı Bakan mesul tutulur», o tak
dirde biz bu iddiayı kabul edeceğiz.
Demin de arz ettiğim gibi, 27 Mayıstan sonra
hakikaten yepyeni bir devreye girmiş bulunuyo
ruz. İhtilâlin normal tasarrufları olduğu gibi,
anormal ta°arrufları da olabilir. Cumhuriyet ga
zetesinde Ecvet Güresin imzasiyle bir yazı oku
muştum; bilmem manzuru âliniz oldu mu? Bu çok
mühimdir. Türkiye Cumhuriyetinin içinde bulun
duğu durum itibariyle memurları ve icra orga
nını tasarruflarında kendilerini biraz serbest bı
rakmak zorundayız. Orada Ecvet Güresin diyor
ki, bugün bir memur düşünmektedir : «Ben Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine veya 230
ncu maddesine göre mahkemeye gidebilirim. Bir
işi yapmazsam ihmal olur ve 230 ncu ma'ldevo
»'öre bir ay hapis cezası verirler ve onu da hâkim
tecil edebilir. Her hangi bir icraat yaparsam me
muriyet vazifemi suiistimal ettiğim için bir sene
hapis cezası verirler.»
Yüksek Meclisin vereceği karar icra mefkiinde olanlar için bir teminat olacaktır. Bunu huzu
runuzda tekrar arz ederken, reylerinizi vicdani
kanaatinize göre bu yolda kullanmanızı istirham
ederim, arkadaşlar.
BAŞKAN — Çumralı.
SEDAT ÇUMRALİ (C. S. Konya Üyesi) —
Muhterem arkadaşlar; Adliye Vekâletinin, Adli
ye mekanizmasının mahkemelerin, hakkiyle işliyebilmesi için 367 sayılı Kanun kabul edilmiş, ka-,
bul edildiği tarihten bugüne kadar, bu kanuna
istinaden, mübalâğasız yüzlerce mesele halledil
miştir. Bu kanun zaruridir. Bu kanun vekâletçe
her zaman tatbik edilecektir. Aksi halde mahke
meler âtıl kalacak, çalışamaz hale gelecek. Hâ
kim hasta olur, hâkim diğer arkadaşları gibi izin
li gider. Şu veya bu mazereti olur. Hâkimin ma
zereti mahkemenin kapanmasını icabettirmez. Bu
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itibarla vekâlet salâhiyetini kullanır, civar hâ
kimlerden vaziyeti müsaidolan bir zat onun ya
rine gönderilir. Burada bahis konusu olan mua
meleyi dinledik. Bir hâkimini bir yerden vekâlet
alıyor, diğer bir yere gönderiyor. Bir yerden,
meselâ Ayancık'tan alıyor, başka bir yere Salih
li'ye gönderiyor. Burada vekâletin vazifesini sui
istimal ettiğine dair ne bulunmaktadır. Komis
yon sözcüsünü bendeniz de dinledim. Ne demek
tedir! Bir istida vardır, vekâlette başka tarafa
gitmesi için de muamele vardır. Başka ne var
dır? Hiçbir şey yoktur. Arkadaşlar bunlar tah
kikat komisyonunun, soruşturma kurullarının
ittihaz ettiği kararlar, hazırlık tahkikatı mahiye
tindedir. Hazırlık tahkikatında, yine Ceza Usulü
Muhakemeleri Kanununa göre hakkında âmme
dâvasını açmaya yeter delil bulmak lâzımdır. Ko
misyon ki, tahkikatını yapar ve delilim yoktur
der. Binnetice, soruşturma açalım demek müm
kün olamaz. Niçin açacağız? Hangi delile istina
den açacağız? Bunu görmek maalesef mümkün ol
mamaktadır.
Esat Budakoğlu hakkında soruşturma açıl
ması, bu haliyle caiz değildir, kanaatindeyim.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Asım Eren.
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Pek
muhterem arkadaşlarım; bendeniz eski Adalet
Bakanı Esat Budakoğlu'nun lehinde konuşaca
ğım.
Burada, hakkında soruşturmaya mahal olma
mak kararını Heyeti Celilenizden istirham eden,
benden evvelki hatip arkadaşların bir noktada
yanlış istikamette olduklarını hatırlatmak iste
rim. Ceza Hukukunda, ceza ferdileştirilmiştir ve
ana prensip budur, ibreti müessire, gayet tâli bir
. mülâhaza olarak Ceza Hukukunda yer almıştır.
Asıl mesele suçlunun şahadetinin cezaya ehil olup
olmadığının mahkeme tarafından karar verecek
olan, buradaki heyet gibi bir heyet tarafından
bu noktayı mütalâaya almak meselesidir.
Esat Budakoğlu ismiyle, şahsiyetiyle bu
memlekette adalet mekanizmasının başında, ken
disinden evvel bulunan birçok Adliye vekillerine
nazaran, dürüst ve doğru bir yolda gitmiş ve
hattâ zamanın Başvekiline dahi bir hâkime, bir
mahkemeye, adalet mekanizmasına ve bilûmum
adalete saygı göstermek yolunda direnmiş bir
Adliye Vekilidir. Bunu, Yassıada hâtıralarım
burada nakletmekle teyidetmek isterim.
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Bu itibarla, bakanların cezai ehliyeti se
bebiyle bundan sonra bakanlar tecerrüt göster
mek suretiyle, medeni cesaretini kullanamıyarak vazifesini ifa etmekten çekinirse, adalet
mekanizması çekingenlik içinde kalır şeklin
deki mütalâayı esas tutmayı bendeniz doğru
bulmam. Ceza huku'ku ferdiyetçilik prensibine
riayetle her şahsın suçluluğunu kendi şahsına
aidolarak incelenmektedir. Bizim de Esat Bu
dakoğlu'nun 'kendi şahsiyetine bir puvan ver
mek mecburiyetinde olduğumuzu hatırlatırım.
Esat Budakogrlu'nun şahsına verilecek puvan,
lehine olmalıdır. Obiektif olarak şahsına her
bakımdan dürüst hükümler vermiş olarak bu
istikamette oy kullanırız. Ama, gelecek bakan
lara sui misal olmasın. Umumi mülahazaların
tesiri altında, Esat Budakoğlu'nun lehinde bir
'karar verelim, şeklindeki noktai nazara iştirak
etmem fakat arz ettiğim sebeple de lehinde bir
karar ittihazını rica edeceğim. Hürmetlerimle.
(Alkışlar)
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nun da ancak tanzimatla mükellef tutulabile
ceğini belirtmiştim. Hâdise bundan ibarettir.
Bu meselede de aynı hususiyeti görmekte
yim. Meselede suç unsuru yoktur. Eğer bu gi
bi meselelerde suç unsuru olduğunu kabul eder
sek, benden evvel konuşan Asım Eren arkada
şımızın belirttiği gibi, Adalet Bakanlığının;
hastalığı ve özürü sebebiyle vazifesine devam
edemiyen bir hâkimin yerine bir başka yerden
hâkim göndermesi mümkün olmıyacaktır. Bu
bakımdan tatbikatta da adalet hizmeti aksak
lıklarla karşı karşıya kalacaktır. Olsa olsa har
cırah bakımından bir tazminat ile mükellef tu
tulabilir. Fakat burada her hangi bir suç un
suru görmüyorum. Bu itibarla bendeniz lehte
rey kullanacağım ve sizlerin de bu hususta
lelhte rey kullanmanızı istirham ederek huzuru
nuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN — Mehmet Ali Arıkan.
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin Milletve
kili) — Muhterem arkadaşlarım; uzun yıllar
Adli ve Vekâletinde hizmet görmüş, avnı za
manda 367 numaralı Kanunun tatbikatında
hizmet etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle, bu ko
nuda müsaadenize sığınarak, birkaç söz söyle
mek isterim. 367 numaralı Kanunun o zamanki
tatbikatına matuf ve Esat Budakoğlu'n a aidolmak üzere bir husus var: Hâkim Selâhattin
Eroğlu'nun Akhisar'a gönderilmesi dolayısiyle kendilerine bir soru sormuştum. Bunun üze
rine Esat Budakoğlu ile aramızda uzun süren
bir münakaşa da cereyan etmişti. Bendeniz o
zaman bile, 367 numaralı Kanunun tatbikatın
da suc bulunamıvaca^ını, belirtmiştim.
Hakikaten arkadaşlar, 367 numaralı Kanun
nazarı itibara alındığı takdirde, Bakanlık bir
hâkimi veya müddeiumumiyi istediği yerde çalış
tırma hakkına sahiptir. Böyle bir tatbikatta
suç unsuru aramak mümkün değildir.
Ben geçen devre tevcih etmiş olduğum bir
sorum münasebetiyle, münhasıran Bsat Budak
oğlu'nuh daha yakın yerlerden hâkim gönder
mek imkânı varken, izmit gibi uzak bir yerden
'hâkim göndermeye kalkışmasının Harcırah Ka
nunu bakımından ve malî mevzuat itibariyle
bir dikkatsizlik ve ihmal olabileceğini ve bu-
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BAŞKAN — Buyurun Vardarh.
SABRI VARDARLI (istanbul Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlarım, bu ana kadar cere
yan eden konuşmalardan anlaşılmaktadır ki,
Meclisin fonksiyonunu biz yanlış anlamaktayız.
Biz mahkeme hüviyetine bürünerek bir karar
verecek değiliz. Yapılan tahkikat sonunda eğer
mahkemeye gitmesini icabettiren kâfi delil
mevcut ise Meclis tahkikatı açılmasına karar
verilecektir. Bu bakımdan Esat Budakoğlu'nun
şahsiyetini, bir mahkeme hüviyetine sahibolmadığımızdan şu veya bu surette kıymetlen
dirme imkânına sahip değiliz. Biz burada doğ
rudan doğruya hâdisenin fiilî münakaşasını
yapacağız. Şahsiyetinin şu veya bu surette ol
ması bizim vereceğimiz karara müessir olmama
lıdır.
Bunun yanında, arkadaşlar işi sadece salâ
hiyet açısından aldılar. Bu şikâyeti yapan ar
kadaşın, Ayancık'tan salâhiyetle Salihli'ye ve
rilmedi Bakanın tasarrufta bulunmasından iba
rettir. Ama bu salâhiyetin hitamında, eski ye
rine iade edilmemesi için ve teklif edilen yere
gitmemesi dolayısiyle, Ayancık kadrosunun
lâğvedilmesi, vazife suiistimalidir. Bunda Ba
kanın imzası bulunmıya'bilir, ama adliye teşki
lâtında çalışmış olan arkadaşlar bilirler ki, bir
mahkemenin lağvı, Bakanın muvafakati olma
dan yapılamaz. Bu da Bakanın muvafakati ol
madan yapılmış bir tasarruf değildir. Münha
sıran Bakanın, imzasını almak bu nevi hâdise-
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leri, Bakanın müsaadesi olmadan yapılmış gibi
bir neticeye götürecektir bizi. Bu da sakattır.
Onun için kararırımızın bu noktadan verilme
sini istirham edeceğim.
BAŞKAN — Erol Yılmaz Akçal.
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlar, 'konuşmama başlama
dan evel bilhassa komisyon sözcüsünü tebrik
etmek isterim. Meseleyi gayet objek'tif olarak
önümüze serdiler ve suç olup olmadığını anla
mak için delillerin kâfi olmadığını ileri sürdü
ler.
Biz, burada konuşan birçok hatip arkadaşla
rın kendilerinden biraz daha ileri gitmek istiyo
ruz. Artık burada daha fazla delil toplamaya,
araştırma yapmaya ve Meclisi bu meseleyle meş
gul etmeye lüzum yoktur. Çünkü, mesele bir
mektupla, bir dilekçeyle meydana çıkmıştır.
Böyle imzalı veyahut imzasız mektuplar ihtilâl
lerin tabiî neticeleridir. Olabilir, hepimiz insa
nız, fakat bunları normal bir devreye girdikten
sonra mevzuubahsetmek ve Yüksek Heyetinizi
bu şekildeki mevzularla meşgul etmek do<?ru de
ğildir. Bunun birtakım ihtilâtları da olabilir, di
yoruz.
Sizlere bir düşüncemi arz etmek istiyorum.
Meclis tahkik müessesesinin esası acaba nedir?
Niçin vekilleri doğrudan doğruya mahkeme önü
ne veyahut da Yüce Divan önüne çıkartmıyorlar
da bunların suçlarının olup olmadığı meselesini
daha evvel Heyeti Aliyenize getiriyorlar? Bunun
bir tek sebebi olduğuna kaaniim. Bizler politik
hüviyeti bulunan şahsiyetleriz. Burada biz hâ
diseleri enine boyuna memleket menfaatleri yö
nünden tahkik etmekle mükellefiz. Biz, sadece
salt hukuk kaidelerini nazarı itibara alarak ha
reket ederiz. Bununla daha geniş şekilde tezek
kür eder, ve bunun memleket içinde yapacağı
ihtilâtları da hesabederiz, diyoruz ve bu şekilde
birçok dosyalar Önümüze geliyor. Yine size bir
malûmatımı da arz etmek istiyorum : Bugün bir
vekâlette 70 milyon liralık bir yatırım yapılacak. Bütçede tahsisatı verilmiş, plân ve projeler
hazırlanmıştır. Fakat yatırımın fiiliyatına bir
türlü geçilememiştir. Bunda vekilin hiçbir suçu
yoktur. Vekil ilgilileri tazyik etmektedir, bir an
evvel çıkarın şu işi, diye. Fakat umum müdür
ler bir ihtilâlin içtimai bünyedeki sarsıntıların
dan kurtulamıyarak, imza etmekten çekinmekte
dirler.
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Onun için biz, bu dosyaları tetkik ederken
meseleyi daha geniş bir surette ele almamız lâ
zımdır, ^demekteki kasdımız, budur. Bir söz var
dır, tahmin ederim sizler de bilirsiniz. Bence bir
suçsuzun cezalandırılmasından ise, 20 suçlunun
beraet ettirilmesi evlâdır. Şimdi, memleket men
faatlerini de bu verdiğim misal çerçevesi içinde
nazarı itibara alırsak, bir 240 ncı madde tehli
kesi altında Devlet dairelerinin işlemez hale gelI diğini nazarı itibara almak mecburiyetini hepi
miz hissederiz, zannederim. Yoksa komisyon söz
cüsü arkadaşımın gayet açık, haklı bir şekilde ve
şunu da sizlere itiraf edeyim; kendi yerlerinde
olsam ben de aynı şekilde hareket ederdim.
Bir delil kifayetsizliği mevcuttur. Belki daha
fazla deliller toplamaya ihtiyaç vardır. Fakat
biz bu Demokles'in kılıcını siyaset adamlarının
boynundan, icra mevkiinde bulunan şahsiyetle
rin üzerinden kaldırmalıyız. Başka türlü işin çı
kar yolunu bulamıyorum. Sözlerime son verirken
I hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
j
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BAŞKAN — Mehmet Göker.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER
(Kayseri Milletvekili) — Efendim, komisyonu
nuz raporunda da izah ettiği veçhile bu tahkik
talebimiz münhasıran 367 sayılı Kanunun tatbikatından mütevellit değildir. Hâkimin iddiası;
«Bakan beni huzura çağırdı, nakil talebinde bu
lunmamı istedi, reddetim, sonra salâhiyet çıktı»
diyor. Salihli'de hâkim olarak bulunduğum zaman Hukuk Hâkimliği münhaldi, oraya tâyinim
için müracaat ettim, Başka birini tâyin etti.
Bana da Tosya'yı teklif etti; kabul etmedim. Bunun üzerine Ayancık kadrosu kaldırıldı. 5 gün
açıkta kaldım.» diyor. Bu sadece şikâyetçinin ifa
desidir. Komisyonumuz, bir mahkemenin lağvı
için kâfi sebepler var mıydı, yok muydu, bun
ları tetkik edemez. Zaten vazifemiz bunu tetkik
etmek değil, dosya üzerinde tetkikat yapmaktır.
Komisyon raporunda maddeler halinde dosyanın
tahkikat yönünden hangi noktalarda eksik olduğu bellidir.
Takdir Yüksek Heyetinizindir.
BAHRÎ BAHADIR (Hatay Milletvekili) —
Bir sualim var, efendim.

i
BAŞKAN — Buyurun.
j
BAHRÎ BAHADIR (Hatay Milletvekili) —
i Komisyonun vazifesini yaparken tam tahkikatı
1
yapmadığını buyımryorsunuz. Biz, komisyo-
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nun raporunu reddedersek acaba bu hâkim- mağ
dur olmaz mı?
KOMISYON SÖZCÜSÜ MEHMET GÖKER
(Kayseri Milletvekili) — Efendim, tüzük gere
ğince, 5 kişilik ihzari komisyon şahit dinliyemez,
vekâletlere yazıp cevap alamaz, önümüzdeki
dosyada mağdurun ifadelerine göre bir kısım
noksanların tahkikinde zaruret olduğuna kaani
olduk. Hâkimin ifadesine göre birtakım isnatlar
vardır. Bunların tahkikine komisyonumuz kaani
olduğu için raporunu bu merkezde vermiştir.
Başka da dosyada bir malûmat yoktur. Komis
yonunuz münhasıran şahit dinletmez, müzakere
yapmaz, delilleri tahkik edemez, bunlar vazifesi
dışındadır.
BAŞKAN — Cevad Odyakmaz.
CEVAD OD YAKMAZ (Sivas Milletvekili) —
Çok muhterem arkadaşlarım, hâdiseyi tek taraflı
olarak almamamız lâzım.gelmektedir. Ortada
bir iddia vardır, bir hâkimin mağduriye
tinden bahsedilmektedir. Bir memlekette ada
letin hakkiyle tahakkuk
edebilmesi
için
vazifeli kimselerin her türlü tesirden azade
olarak icrayı kaza etmeleri lâzımdır. Bura
da arıyaoağımız şey, hâkime tesir ed.lmiş
midir, edilmemiş midir? Ortada böyle bir
delil de yoktur. Sayın Sedat Çumraılı arka
daşımızın söylediği gibi bu bir hazırlık tahkikatı
da değildir. Komisyonumuzun hiçbir suretle
tahkikat yapmaya hakkı yoktur. Bir hâkimin
mağdur edildiği iddia edilmekte ve bu ileri sü
rülmektedir. Buna dair bir de dilekçe vardır.
Bu doğru mudur, yanlış mıdır, hiçbir şey bil
miyoruz. Belki hakikaten mağdur edildi; belki
iftira ediyor. Bunu nasıl anlıyacağız. Hakikatin
anlaşılması için mutlaka tahkikatın açılması lâ
zımdır.
Bir taraftan icra organının iftiraya uğrama
sını, diğer taraftan da her har gi bir kimsenin
mağdur edilmesini elbette istiyemeyiz. Şunu ifa
de edeyim ki, bu bir iftira ise, müfterinin de
cezasını bulması lâzımdır. Bu da ancak bir tah
kikat neticesinde olabilir.
Meseleye hangi taraftan bakarsak bakalım,
mutlaka Muhterem Meclis tarafından bir tahki
kat açılıp delillerin toplanması iktiza etmekte
dir. Delillerin toplanması demek, eski Adalet
Bakanının mutlaka mahkemeye Yerilmesi demek
değildir, Anayasa Mahkemesine verilmesi de
mek değildir. Toplanan delillerden sonra yine
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Yüksek Heyetiniz işi mütalâa edecek, tezekkür
edecek ve neticede hakikaten bir suç olup olma
dığına o-zaman karar verecek, bir kanaate va
racak ve mahkemeye sevkme lüzum gö ü üp
görülmediği hususunu kararlartıracaiktır.
Bu itibarla istirham ediyorum, hem eski Ba
kan Esat Budakoğlu'nun hakkını alması için,
hem eğer mağdur olmuşsa hâkimin hakkını al
ması ve dolayısiyle bir Hakikatin o.taya çıkması
için mutlak surette bir tahkikat yapılması lüzu
muna kaaniim. Suç olduğu için değil, suçlu bu
lunduğu için değil sırf hakikatin meydana çık
ması için. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Halil Özmen.
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kanım, muhterem arkadaşlar,
İddia nedir? Ayancık Hâkimi Enver Balcıoğlu salâhiyetle başka bir yere verilmiş ve ikin
ci teklifi kabul etmediği için kadrosu kaldırıl
mıştır.
Muhterem arkadaşlar, 367 sayılı Kanun
Adliye Vekâletinin teşkilâtını havi, Adliye
Vekâletinin işlemesini icabettiren bir kanundur.
Eğer Esat Budakoğlu hakkında bu fiilden dola
yı Meclis soruşturması açacak olursak bundan
evvel Adliye Vekilliği yapmış arkadaşlarımı
zın da mutlaka aynı şeyi yapmaları ve onlar
hakkında da tahkikat yapılması icabeder. Bi
liyorsunuz salâhiyet bugün de adliyemizde ca
ridir. Ankara teşkilâtında ve diğer teşkilâtlar
da hâkim arkadaşlarımız hep salâhiyetle çalış
maktadırlar.
Arkadaşlar, salâhiyet hususunda size bir
misal arz edeceğim, bu misali arz ettikten son
ra bu iş bir Meclis soruşturmasını icabettiriyor mu, ettirmiyor mu ve biz bu ihzari soruş
turmadan ne anladık; bütün bu hususlar ta
vazzuh edecektir. Ekim ayında bir hâkim ar
kadaşımıza bir yerden diğer bir yere salâhiyet
veriliyor. Arkadaşımız, çoluğunu, çocuğunu
ve eşyalarını toplayıp salahiyetli olduğu yere
gidiyor. Çalışmaya başlıyor. Bu ara, asıl mah
kemesine müfettiş geliyor; orada işlerin te
raküm ettiğini görüyor. Derhal bakanlığı telg
rafla, «Falan yere salâhiyetle gönderdiğiniz,
filân hâkimin derhal asıl mahkemesine geri
alınması lâzımdır. Çünkü burası tek hakimli
olduğu için işler çoğalmıştır.» diyor. Bu ar
kadaşımızın salâhiyeti 5 Ocak 1954 tarihinde
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kaldırılıyor, mahallî memuriyetine iade edilme
si lâzım.
Muhterem arkadaşlarım, 5 Ocak 1954 ü dü
şünün. Bir kere Ocak ayında kışta, karda bu
hâkim evini, sıcak yuvasını kurmuş, çocuk
larını almış adalet tevzi edecek, çalışacak. 5
Ocakta salâhiyetini kaldırıyorsunuz. Aldığı
50 liralık sobayı 5 liraya, eşyalarını yok pa
hasına satarak tekrar geriye dönmek mecbu
riyetinde kalıyor. Binaenaleyh, salâhiyet mü
essesesi bundan ibarettir. Bugün Adliye Veki
linin hâkimler # hakkında nezareti vardır. Bina
enaleyh, o zaman da 500 lira harcırah vermiş,
yanına çağırmıştır, ondan 'bâzı sualler sormuş
tur. Bu, salâhiyet verme işi hakkıdır. Bina
enaleyh idari tahkikatta bulunan, ki ellerinde
bir dosya vardır, idari tahkikat yapılmış bu
dosyaya göre Meclis soruşturmasını icabettirecek bir delil var mı, yok mu? Biz bunu dü
şüneceğiz. Ellerindeki delillere ıgöre soruştur
mayı icabettirecek bir delil yoktur.
Şunu da arz edeyim Azot Sanayii Umum Mü
dürlüğünde bir memur şikâyet edilmiş, bu şi
kâyet üzerine o memur mahkemeye gitmiş, mah
keme benaet kararını vermiş. Beraet ilâmını al
dıktan sonra Azot ıSanayii Umum Müdürlü
ğüne beni eski yerime tâyin edin diye mahke
me ilâmı ile müracaat etmiş bunun üzerine ha
yır biz seni eski yerine alamayız diyorlar, iş
Sanayi Vekiline geliyor. Vekilin söylediği söz
aynen şöyledir : «Efendim; ben umum müdü
re emir veremem. Umum müdürün salâhiyetini
çiğniyemem. Binaenaleyh bu arkadaşı ancak
umum müdür alabilir ve o çalıştırabilir.»
Muhterem arkadaşlar, bu meseleye dikkat
ediniz. Eski Adliye Vekili Esat Budakoğlu
hakkında soruşturma açtığınız takdirde bugün
kü Adliye Vekili arkadaşımız vazifesini yapamıyacak hale gelecektir. Bundan bunun için
sakınınız arkadaşlar. Bu hususlardan sakını
nız. Hem büyük Meclisin bu isterle uğraşacak
vakti de kalmamıştır artık. (Konuşmalar) 'ko
nuşmamı lütfen dinleyin. Demokrasiyi kabul et-
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missiniz. Buraya memleketin muhtelif köşe
lerinden seçilerek gelmişiz. Almteri ile gel
mişiz. Lütfen müsaade edin dinleyin, ondan
sonra gelin siz de konuşun.
BASILAN — Halil Bey siz devam edin efen
dim.
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Muhterem
Reis Bey konuşacağım, fakat arkadaşlarım mü
saade etmiyorlar, alışmışlar. Bu, kötü bir
zihniyettir.
BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibin sözünü
kesmeyin.
HALlL ÖZMEN (Devamla) — Muhterem
arkadaşlar, atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Mem
leketin pek mühim işleri vardır. Bu işler siz
leri beklemektedir. Oraya merhem olacaksınız,
çare bulacaksınız. Böyle teferruat işlerle uğ
raşmak zamanı geçmiştir. Bu itibarla bu hâdi
sede delil kifayetsizliği vardır, soruşturmaya ma
hal olmadığına karar verilmesini iarz ve istir
ham eylerim, ©fendim.
•BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; başka
söz istiyen yok. iki numaralı komisyon raporu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmi/enler... Kabul edilmemiştir.
Şu hale 'göre Esat (Budakoğlu hakkında so
ruşturmaya mahal olmadığına karar verilmiş
tir.
Muhterem arkadaşlar vakit ilerlemiştir.
Gündemde daha on dokuz madde vardır. De
vama tahammülünüz varsa devam edelim. (Ek
seriyet yok sesleri) ((Devam devam, sesleri)
Devam edelim mi efendim?... («Hayır», sesleri)
Devam edilmesini istiyenler işaret buyursun
lar... Tatil edilmesini istiyenler işaret buyur
sunlar... Ara .verilmesini istiyorlar.
Büyük Millet Meclisinin Birleşik Oturumu
nu kapatıyorum. Yarın saat onda Millet Mec
lisinde ıgüven oylaması vardır.
T. Büyük Millet Meclisinin ne zaman top
lanacağını Riyaset tesbit eder ve ilân eder.
Kapanma saati: 19,30
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Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve
Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, Transexsport Şir
ketinin delaletiyle İngiliz Firması Bunge'ye satılan 52 500
ton beyaz arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eski Bakanı
Mehmet Baydur hakkında Meclis soruşturması yapıl
masına dair önergesi üzerine kurulan Soruşturma
Komisyonu raporu (9/1)

T. B. M. M.
Soruşturma Komisyonu
Başkanlığı
Esas No. : 9/1
Karar No. : 2

Ankara,

4.6.

1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Maeit Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Transexport Şirketinin delaletiyle İngiliz Firması BUNGE'ye satılan 52 500 ton beyaz arpanın
satışı dolayısiyle, eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hakkında Meclis soruşturması yapılmasına
dair önergesi ve Mehmet Baydur'un savunması, Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilmiş olan ko
misyonumuza havale ve tevdi buyurulmuş olmakla işin oluru düşünülüp konuşuldu.
52 500 tonluk arpa satışiyle ilgili dosyaların Ticaret Vekâletinden ve Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüğünden getirtilerek incelenmesine, ihbarı yapanla, hakkında ihbarda bulunulan
kimselerin ve iddia ve müdafaa ile ilgileri olduğu iddia olunanların ayrı ayrı ifadelerinin alınma
sına, tahkikatın hiçbir tereddüde yer vermiyecek bir vuzuha ulaştırılmasına prensip itibariyle ka
rar verilerek 4 Nisan 1962 tarihinden itibaren vazife taksimi yapan komisyonumuz, çalışmala
rına aralıksız devam etti.
Dört kişilik bir Talî Tahkik Heyeti marifetiyle İstanbul'da Toprak Mahsulleri Ofisi Satış Bü
rosundaki muamelât ile, İstanbul Borsası tescil muamelelerinin ve Transexport - Transtürk Fir
ması muhaberatını tetkik ettirdikten, dosyalarda mevcut vesikaları inceleyip, iddia ve müdafaaya
taallûk eden bütün delilleri topladıktan sonra, komisyonumuz bir kanaatte ittifaka vâsıl olmuştur.
İddiaları ve müdafaayı ayrı ayrı özetle tesbitten ve delilleri tahlilden sonra bu ittifak kararını işbu
mazbatamızla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna arz edeceğiz.
İddialar :
Transexport Firması delaletiyle İngiliz BUNGE Firmasına satılan 52 500 ton arpanın,
1. Dünya arpa piyasasına nazaran çok düşük fiyatla, satılması,
2. Arpa bedellerinin % 35 inin İngiliz Esleha Anlaşması çerçevesi içinde muamele görmesi,
3. Freedestination imkânının sağlanması sebebiyle arpaların Çin'e sevk edilmiş olması,
4. Satış sırasında, Doğu bölgelerimizde husule gelen kıtlık ve hayvan telefatının gözönünde
tutulmamış olması,
5. Satış akdinin ifası sırasında Dünya pazarlarında arpa fiyatlarının
dikkat nazara alınarak akdin feshi cihetine gidilmemiş olması,

yükselmeğe

başlaması

6. Satış akdinin Amerikan Surplus Anlaşmasına mugayir oluşunun gözönünde tutulmadığı,
Ve nihayet bu sebeplerle, Toprak Mahsulleri Ofisinin milyonlarca lira zararına sebebiyet veril
diği iddia edilmektedir.
Muhbir Turan Çakım, komisyonumuz huzurunda verdiği ifadede hulasaten : Sanık Mehmet
Baydur'un birçok firmalar arasından Transtürk Firmasını himaye ettiğini, BUNGE Firmasının
48,'Bö dolardan teklif yaptığı halde araya Transtürk Firması girdikten sonra arpaların aynı Firmaya
ftem de dünya piyasalarında fiyatlar yükselirken 45,— dolardan satıldığı, BUNGE bidayet teklifinin
teminatsız bir teklif olmasına rağmen Vekilin şansi emriyle kabul edildiğini, maliyeti 51-52 kuruş
olan arpaların Yugoslav kliringinden vâki olan teklife uyularak daha müsait bir fiyatla satışı ciheti
ne gidilmiyerek Ofisin zararına bir teklifin realize edildiğini, arpaların muhafazası masrafsız ve teh
likesiz iken mütaakıp yıl rekoltesinin gayrimüsait olacağının ve Şarkta açlık ve yem sıkıntısının bilin
mesine rafmen fiyatların yükselmeye bağladığı bir sırada Vekilin şifahi bir emriyle satılmış olduğu
nu, Dış Ticaret Yönetmeliğine tgöre teklifin kabulü ^tarihinden beş iş günü içinde tescil edilmiyen akdin bâtıl sayılması icabederken, bu yola da gidilmediğini beyan ve sanığın mesul olduğunu iddia ey
lemiştir.
Müdafaa :
Muhbir Turan Çakım'ı Siyasal Bilgiler Fakültesi talebesi iken tanıdığını söyliyen sanık Ticaret
Vekâletini deruhte ettiği zaman muhbiri Dış Ticaret Dairesi Keisvekili olarak bulduğunu, Sucres
Etdenrees Firmasına ve daha sonra da İran'a yapılan şeker satışlarında ıgördüğü iltizamkâr hareket
leri sebebiyle Turan Çakım'a itimadının sarsılmış bulunduğunu, yabancı memleketler Ticaret Ateşeliklerine kasden güçlükler çıkarmak suretiyle menfaatler sağladığı yolunda Romanya Ticaret Ateşesi
tarafından 'verilen bilgiye istinadolun&rak 'Millî Emniyet Teşkilâtınca kendisine verilen metin de bu
şüpheleri teyidettiğini, Bulgaristan'a yapılan 300 000 tonluk taze balık lisansının talimatı hilâfına tek
bir müesseseye (Halil Kansever'e) verilmiş olduğunu seyahatten avdetinde muttali olunca artık kana
ate varılarak Turan Çakım-m bu görevinde muhafazasına imkân olmadığını, diğer üç memurla birlik
te bu zatın Birtaş, Turtaş ve Transtürk Firmalarından rüşvet almakla melûf bulunduğu yine Millî
Emniyet yetkililerinin notlarından anlaşılınca, kendisinin Trabzon Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne tâ
yininin karar altına alındığını muhbirin bu tâyinden muğber olarak bu tertibini hazırladığını, bâzı
evrakın suret veya fotokopilerini mahremiyet esaslarına riayet kaidelerini ihlâl ederek temin etmesin
de de haricî vazifelere 'gönderilmesine hukuki engeller bulunduğu için talebini is'a'f etmediği bir me
murun yardım eylediğini ifade etmiştir.
Arpa yolsuzluğu isnadına gelin«e; 1960 yılı Eylül ayında Ofisin elinde bulunan 99 bin tonluk ar
pa stokundan 60 bin tonunun ihtiyaç fazlası olarak satışa arzı hususunda T. M. Ofisinin Ticaret Ve
kâletine teklif yaptığı,, alıeı firmalar tarafından Ofise yapılan mubayaa tekliflerinden bâzılarının
Ofisçe uygun görülmediği, bâzılarının da teminatı yatırılmadığı için Ofertoların reddedildiği, bu es
nada da dünya arpa fiyatlarımın mütemadi bir düp§ kaydettiği, Ofisin zarardan mümkün mertebe
korunabilmesi için iktisadi meseleleri tedvir eden altı ©akandan müteşekkil (Komisyondan satışların
tehiri hususunda karar alındığı, bilâhara Mart ayında piyasada görülen canlanma hareketleri üzerine
piyasa hareketlerini takibedetfek müsait fırsatı bulunca müşteriyi kaçırmamak üzere bahsi geçen arpa
ların satışı için iktisadi meseleleri tedvir Komisyonunun Ticaret Bakanlığına salâhiyet verdiği, bu
tarihten itibaren 2'5 Mayıs tarihine kadar çoğu Vekâlet namına bile intikal ettirilmeksizin gayrimüsait görüleı?eik reddedilen tekliflerin belM tamamında muhbir Turan Çakım'in da ya imzasının
veya parafının bulunduğu bu tariiıte, yani Mayıs içerisinde Elicolt adında bir firmanın yap
tığı bir teklifin de teminat yatırılmadığı mucip «efbebiyle ves 'gerçekte ise Turan Çakım'm yan
lış malûmat •vsermasi dolaynsiyle Bakanlıkça reddedilmiş olduğu, muhbirin Bakanın şifahi emirlerâyrlft d«diği tftKt&atîiarı § imdi hatırîıyara-amakîa beraber müstacel ve saatli opsiyonlarda şifahi
talimatın verildiği ve 24 saat içinde keyfiyetin yazı ile de teyidi cihetine gidildiği, imzasını
tayfta. bir yazı ^eveudolmadıkça, şifiahi talimat iddialarının varit ve muteber sayılmasına imT. B. M. M.
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kân olamıyacağı, Transtürk Şirketinin himayesi iddia olunduğuna göre, aylarca müşteri ara
mak ve çeşitli tekliflerle zaman kaybetmek yerine bu şirkete hemen satmanın mâkul bir sebe
binin de izahı icabedeeeği, kaldı ki Ofisin bu satışı mütaakıp ufak farklarla başka arpa par
tilerini de satmış olduğu, sanık tarafından müdafaaten dermeyan olunmuştur.
Deliller : 1961 yılında satışı yapılan 52 500 tonluk arpa ile ilgili Ticaret Vekâleti ve Top
rak Mahsulleri Ofisi dosyalariyle, Ticaret Vekâleti Teftiş Heyetince yaptırılan tahkikat* ih
tiva eden müfettiş raporu ve bu konu ile ilgili neşriyat komisyonumuza getirtilerek tetkik
olundu :
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünün 8.7.1960 tarihli ve 3807 sayılı tezkeresinde
alelûmum hububat istihsali tahminleri kaydedildikten sonra 85 (bin ton arpa ihracının Ofisçe
derpiş edildiği küçük ihracatçı firmalara da imkân vermek 'bakımından onarfain tonluk par
tiler halinde permilere raptmın uygun mütalâa olunduğu ve fazla stok bulundurmanın doğru
olmadığı bildirilmektedir.
Ticaret Bakanlığı 30 . 9 . 1960 tarihli ve 18170 sayılı yazısiyle Ofisin bu mütalâasını ve tekli
fini tasvibetmiş ve arpa satışı teşebbüsüne böylece geçilmiştir.
1 . 11 . 1960 tarihli ve 4565 sayılı yazısiyle Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü
31 . 10 . 1960 günü yapılan on bin tonluk ihale teşebbüsünde müsait fiyat bulunamadığını beÜr*
terek ihalenin tasvibedilmemesini Ticaret Vekâletine telkin eylemiş Vekâlet de bu telkine uyarak
1 Kasım 1960 tarih ve 20431 sayılı tezkere ile fiyatı gayrimüsait bularak ihaleyi tasvibetmemiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 . 12 . 1960 tarihinde ilânen yaptığı ihale neticelerini Ticaret Vekâ
letine bildiriyor. - Fransa, Fas v. s. gibi memleketlerde daha yüksek vasıfta arpa stokları bulun
ması, Sovyet Rusya'nın daha kaliteli arpaları daha ehven fiyatlarla ihraca talip durumda olması
gibi sebeplerle elverişli fiyat bulunamadığı, bu satışların Ofis ve Hazineyi zarara sokacağı ifade
olunuyor. Ve alman fiyatların 2 . 12 . 1960 tarihine kadar opsiyonlu olduğu bildiriliyor.
Ticaret Bakanlığı aynı tarihli cevabiyle, Ofis mütalâasını tasvibetmiş ve zararın asgari hadde
indirilmesi için daha müsait teklifler aranmasını tavsiye eylemiştir. Ayrıca mevzuu altı Bakandan
mürekkep iktisadi meseleleri ve hareketleri süratlendirme ve kolaylaştırma Kuruluna intikâl
ettirmiştir. Kurulca ittihaz olunan 9 Aralık 1960 tarihli ve 10 sayılı kararla da şimdilik zararla
arpa satışının uygun olmıyacağı mütalâa olunmuştur. Ve bu karar gereğince de Yugoslavya'ya sa
tış uygun görülmemiştir.
Toprak Mahsulleri Ofisi cephesinden donmuş sermayenin likide edilmesi, Ofisin yeni mahsul
mubayaasına elverişli imkânlarla ve müsait bir fonla başlıyabilmesi, Ticaret Vekâleti bakımından
da ihtiyaç fazlası arpaalrın ihracı suretiyle memlekete döviz celbi mülâhazalariyle fiyatın mali
yet üzerinde temini gayretlerinin memzucen mütalâası icabettiği görülmüştür. Nakil, muhafaza,
dondurulmuş sermayenin faizi gibi faktörlerle yükselen arpa maliyetinin fiyatı tâyini de esas tutul
muş olduğu ve bu itibarla maliyetin dûnundaki tekliflerin bidayeten Ofisin mütalâasına da uyu
larak reddedildiği ve dış ticaret ataşelikleri kanaliyle dünya piyasaları takibedilirken bir taraftan
da müşteri arandığı dosyalardaki muhabere evrakından anlaşılmaktadır. 2 . 12 . 1960 tarihli ve
16/7 - 22636 sayılı ve bizzat Mehmet Baydur imzasını taşıyan yazı bu nevi vesikalardan birisidir.
Dünya piyasalarında arpa fiyatlarının düşmekte bulunduğu bir sırada Ürdün'den alınan 1 000 ton
luk siparişin Mersin Limanında dökme FOB 55 serbest dolarlık teklifi ihtiva eden 19 . 1 . 1961
tarihli ve 197 sayılı Ofis yazısına Ticaret Vekâleti 1185 sayılı ve 21 Oeak 1961 ^tarihli tezkere
siyle müspet mütalâa beyan eylemiş ve ihraç lisansı dahi verilmiş ve ihraç yerinin Ürdün yerine Lüb
nan olması talebine de yine Ofisin mütalâasına uygun olarak muvafakat edilmiştir.
Arpa dosyalarında Bakanlıkla Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü arasındaki yazışmak
lar komisyonumuzca dikkatle gözden geçirilmiş ve Ticaret Bakanlığının umumiyetle Toprak Mah
sulleri Ofisinee tavsiye olunan hususları günü gününe tasvibeyiediği, yazıların çoğunda Ticaret BaT. B. M. M.
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kanı yerine Müsteşarın imzasının bulunduğu görülmüş ve tanık sıfatiyle iki defa bilgisine müracaat
edilen Mahmut Şeyda dahi bu mevzu ile daha ziyade kendisinin ilgilendiğini, müracaatların, talep
lerin ve yazıların birçoğunu Bakana aksettirmediğini dosyaları teyiden beyan eylemiştir.
Transtürk Firmasının T. M. Ofisi Umum Müdürlüğüne evvelâ Elicolt Firmasını temsilen
müracaat ederek fiyat vermiş olmasının BUNGE Şirketinin dahi hep Transtürk kanaliyle temsil
edilmesi keyfiyeti dikkate şayan görülmüş ve f/o 65 i serbest dolar, % 35 i ingiliz Esleha borç
ları karşüığı Tütün Anlaşması hesaplarına sayılmak kaydiyle Türk parası olarak ödenmek üzere
Elicolt Firması adına yapılan 48,25 dolarlık teklifin teminatsız ve açık bırakılması, BUNGE
adına yapılan teklifin daha düşük bedel ihtiva etmesi, T. M. Ofisi şubelerinin, arpa stoklarının
ihraç evsafında olmadıkları hakkındaki yazılarına karşı Ofisin şubelere 4 . 9 . 1961 tarihli tami
minde bu mütalâanın neye müstenidolduğunun anlaşılamadığı, % 4 e kadar çakırlı arpanın şev
kinde mahzur olmadığı, hektolitrelerin biraz düşük olmasında da mahzur bulunmadığı, temizle
mede kılçık kırmak veya yabancı maddeleri azaltmak suretiyle veya paçal hale getirilerek ihraç
evsafının temin olunabileceğinin bildirilmiş olması, arpa fiyatlarının Dünya piyasalarında yeni
den yükselme istidadım göstermesi üzerine de Genel Müdürlükçe 14 . 7 . 1961 tarihli telsiz me
sajı ile İstanbul Şubesi Müdürlüğüne BUNGE adına Transtürk'e yapılan arpa satışı tescilinin
iş'arı âhara kadar durdurulması talimatının verilmesi ve fakat Şirketin akitte Ofisin ödemesi icabeden harçları da bizzat ödemek suretiyle tescilini tek tarafın iradesiyle yaptırmış ve mubayaayı
böylece bir emrivaki haline getirmiş olması keyfiyetleri üzerinde de komisyonumuz Ticaret Ba
kanı sıfatiyle sanık Mehmet Baydur'a izafesi kabil bir kusurun mevcudolup olmıyacağı üzerinde
durmuştur. Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Mahmut Şeyda imzalı ve 15 . 8 . 1961 tarihli el yazılı
talimatta, BUNGE Anlaşmasının feshi çarelerinin mevcut bulunduğuna Ofisin dikkat nazarı çekil
miş ve Bakanlık ilgilileriyle Ofis Ticaret' Müdürü ve Hukuk Müşavirinin bulundukları komisyonda
Ofis temsilcilerinin muteber bir ticari akdin vücut bulmuş olduğu ve bundan rücu halinde tazmi
nata mahkûm olmak gibi muhataraların belirebileceği mütalâalarına istinaden tanzim olunan
protokolün altına da yine Mahmut Şeyda imzasiyle «Ofisin müstakil bir müessese olduğu Ba
kanlığın nihayet ikaz edebileceği, protokole göre hiç olmazsa % 35 kısmının serbest dövize kal
bine çalışılması» tavsiyesi kaydedilmiştir. Aynı gün, toplantı halinde bulunan Altılar Komitesine
telefon açan Mahmut Şeyda'nın, zamanın Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'a Ofis idarecilerinin mütalâasiyle tanzim kılman protokolden bahsederek noktai nazarını sorduğu, Mehmet Baydur'un da
İktisadi Meseleleri Tanzim Komitesine keyfiyeti sorarak müspet mütalâa aldıktan sonra Müste
şara müsait cevap verdiği, hattâ «yine de siz bilirsiniz» dediği, bizzat Mahmut Şeyda ile tanık sıfa
tiyle bilgisine müracaat edilen Kemal Kurdaş tarafından dahi teyidolunmuş bulunmaktadır. Ke
mal IÇurdaş ifadesinde, «bu kadar az bir fark için Devletin sözünü tutmaması doğru olamaz, keza
karşı tarafın dâva ikame ederek tazminat alabilmesi de her zaman varidi hatırdır. Binaenaleyh,
bu sebepten mukavelenin feshi ve ihracatın yapılmaması uygun düşmez. Sen kendin de durumu
tetkik et. Matlubolan ihracatın artmasıdır
Esas fikir olarak ihraçları müşkülât arz eden
maddelerin İngiliz Anlaşmasından muayyen bir tranşm da buraya ayrılması suretiyle ihraçlarının
sağlanması fikrindeyim» demekte ve akdin bozulmaması cihetine gidilmiyerek arpaların BUNGE
Firmasına satışı konusunda sanık Mehmet Baydur'u takviye eylediğini belirtmektedir.
BUNGE adına yapılan bu teklifden çok evvel 27 Mart 1961 tarihinde 5394 sayı ile Ticaret
Bakanlığı Ofise Elicolt Firmasının 48,25 dolar üzerinden yaptığı % 65 i serbest dolar % 35 i çek
kliringinden ödeme şartiyle kabul etmiş, Ali özarslan'ın Almanya için yaptığı 49 serbest dolar üze
rinden FOB mubayaa teklifinin dahi hemen tahkiki ile talebin teminata bağlanmasını 27 . 3 . 1961
tarih ve 5886 sayı ile ve dilekçenin bir suretini göndermek suretiyle Ofise tavsiye eylemiş, eldeki ih
raç imkânlarını bertaraf ettirmek maksadına matuf 15 günlük opsiyon talebini ihtiva eden teminat
sız, açık hir teklif olduğu, mevzuda Ibir ciddiyet ve cazibe görülemediği neticesine varılmış, bu defa
da beş günlük bir opsiyon talebedilince Vekâlet bunu kabule temayül etmiş ve her ikisine de 6 Nisana
kadar opsiyon vererek tekliflerin ikisini de elinde tutmak istemiş ve fakat eski opsiyonlu teklifini bü
defa 45 dolara tenzil eden Elicolt Firmasının yeni teklifi reddedildiği gibi Ali özarslan'ın da temiT. B. M. M.
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nat vermediği, opsiyon müddetinin son gününde fiyat tenkisi cihetine gittiği görülmüştür. Yaşar
Üner adındaki şahsın 28 . 3 . 1961 tarihli dilekçesi, Hazine zararına tasarruflar yapıldığından, Ofi
se İslâhiye'de FOB teslim 54,10 dolardan Birleşik Arap Cumhuriyetine ihraç için 14 . 9 . 1960 tarihin
de yaptıkları teklifin satış müdürlüğüne havale ile ihaleye iştirakleri temin edilmediğinden, şikâye
ti ve aradan uzun zaman »geçtiğinden 45 dolar seksen santime yeni teklif yaptıklarını, şimdi de ser
best dolarla FOB teslim 42 dolara yeni teklif yapmış ve ilgililer hakkında takibat da talebetmiş ve
mevzu Bakanlıkça Ofise havale edilerek izahat istenilmiş ve Ofisin cevaJbmda, onbin tonluk arpa iha
lesine Yaşar öner'in hiç katılmadığı, Zülküf öner adında bir şahsın iştirak ettiği onun da 45,80 de
ğil, 45,02 santim teklif ettiği ve fiyatlar düşük görülerek başka taliplere de ihale yapılmadığı bil
dirilmiştir.
Bundan sonra Besim Raji'nin İsviçre'de Andrecomp Firmasının 48,— dolar 50 santimlik, 47 ser
best dolarlık ve % 70 i serbest, % 30 u Türk - Çekoslovak Kliringinden ödemeli açık teklifleri için
istenilen opsiyinlar verilmiş ve nihayet tahakkuk etmiyen mütenakıs teklifler karşısında Bakanlık,
müracaatların teminata raptmı Ofise 11 Nisan 1961 tarih ve 7305 sayılı yazısiyle bildirmiştir.
Ofisin 18 . 4 . 1961 tarih ve '5/1327 - 6521 sayılı cevabi yazısında, Bakanlık mütalâasına uyula
rak bundan sonra opsiyonlu tekliflerden sarfınazar edilerek anlaşmalı memleketlere ihracat yapılma
sının uygun olacağı, bunun için de teminat talebedileceği Bakanlığa bildirilmiştir.
Teklifinde Belvüpalas Otelinde adres veren Besim Raji'nin ne bu otelde ikamet ettiği tesbit edile
bilmiş ve ne de İstanbul ve Ankara rehberlerinden böyle bir adamın adresinin tesbitine imkân olabil
miştir Tekliflerin tamamının ciddî telâkki edilmesinin mümkün olamıyacağmı bu misal ispat etmekte
ve ihracat firmalarının açık tekliflerle Ofisi bağlı tutarak dışarıdan iyi fiyatlar teminine çalıştıkları,
buna muvaffak olamadıkça da tekliflerinden nükûl eyledikleri anlaşılmaktadır.
Nitekim, Paris'te Elicolt Firmasına FOB dökme 48,25 dolar teklifinin kabul edildiği ve teminat
istenildiği telgrafla bildirilmiş ve Elicolt Firması 23 Mayıs tarihli telgrafında 24 Mayısa kadar mu
teber olmak üzere alıcıyız demekte ve fakat teminattan hiç hahsetmemektedir. 22 . 5 . 1961 tarihli
telle Ofisi ancak teminata bağlı ferm tekliflerin nazara alınacağı Elicoltun 19 . 5 . 1961 tarihli tek
lifine cevalben bildirmiştir.
Tekliflerin ciddiyeti halinde teminatın iraesi ve akdin şartlarının ihrazına geçilmesi tabiî
görülür. 9.6.1961 tarihli Bremar Şirketi teklifine karşı Ofisçe takım Şartname gönderilme
si ve kapalı teklif istenilmesi semeresiz kaldığı gibi diğer tekliflerin dahi ciddî şekle getirile
bilmesi ve neticeye bağlanması mümkün olamadığı Orta - Şark Şirketinin 15 . 6 .1961 tarihli
teklifi gibi bâzı fermo teklifler yapılmış ise de fiyatın düşüklüğü sdbehiyle bunların kabulüne
imkân olamadığı anlaşılmaktadır. (Orta - Şark'm bu teklifinde fiyat 39 dolar 20 santimden iba
rettir.)
Gerek yukardan beri sıralanan bu tekliflerin yapıldığı ve gerekse BUNÖE firmasına satışın
realize edildiği esnada vazifede bulunan Turan Çakım'm ihbarı hemen yapmayıp sonraya bı
rakması keyfiyeti de tatmin edici bir mucip sebebe bağlanamamaktadır. Yazılı vesikaların sa
nık Mehmet Baydur aleyhine ihbarı ve ithamı teşkil eden konularda ibir delil ihtiva eylediği
görülememiştir.
Şahitler : 52 500 tonluk arpa satışı ile ilgileri bulunduğu iddia edilenler veya dosya mün
derecatına nazaran ilgileri görülenler komisyona davet olunmuş ve ifadelerine müracaat edilmiş
tir. Başka ifadelerle mübayenet veya tezat arz eden beyanların teklifi zaruri görüldüğünden
bilgilerine mükerreren müracaat ihtiyacı duyulan tanıklar da olmuştur.
Muhbirin iddialarına ve dosya münderecatına nazaran ifadeleri en dikkate şayan görülen
kimseler bizzat Transtürk - Transexport Şirketi Müdür ve hissedarlariyle arpa satışı mevzuun
da bu şirketle yakından temas halinde bulunmuş şahıslar ve yetkili memurlar sayılmış ve 'bun
ların sorgularına dair hâdiseyi aydınlatmaya yarıyaeaklan mülâhazasiyle fazla önem verilmiş ve
telhisan raporumuzda yer yerilmesinde fayda görülmüştür. Bu şahitlerin başında, T. B. M. MeeT. B. M. M.
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lisinee tahkikata mevzu olan şahsın eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur olması hasebiyle şahit
sıfatiyle sorguya çekilmesi zaruri görülen Cemil Parman gelmektedir. Bu zat bu sıfatla alınan
ifadesinde : Yabancı zahire firmalarının Türkiye'de kartel şeklinde ve birleşik olarak hareket
ederler, demekte ve bizim gibi mücadeleci, rakip Türk firmaları olmasaydı Türk piyasaları onla
rın inhisarına terk edilmiş olurdu, diye ilâve eylemektedir, ifade hulâsasının buraya dercinde
fayda görüyoruz.
** V" 7
BUNGE Firması Ofise daha evvel bir teklif yapmış, bundan evvel bir de Paris'te GOLDSHMÎDD Firmasını temsilen bâzı teklifler yapmıştık. Bu teklifler arasında ingiliz Esleha Anlaşmasından tediye şartlı olanlar da vardı. Bu teklifin üzerinde mutabakat tesisi mümkün
olamadı. BUNGE'nin istanbul'da tasfiye işleriyle meşgul olan adamı KOSTEL ile görüştüm. Fir
manın bâzı talimatlarını âmil olarak Ankara'ya, T. M. Ofisi Umum Müdürlüğü ile temas etmek
üzere gittim. BUNGE bir kısım arpanın çuvallanmasını istiyor, bunu Ofise tahmil ediyor vuzuh
suz halde bulunan Freedestination şartını da tabiî telâkki ediyordu. Ankara'da Ofis ilgilileriyle
mevzuu uzun uzadıya münakaşa ettik ve bir mutabakata varmadan ayrılıp gittim. Bu konuşmalar
11 - 13 Temmuz 1961 günlerinde olmuştur. 14 Temmuz 1961 tarihinde T. M. Ofisi BUNGE'ye bir
telgraf çekiyor ve Cemil Parman'la mutabık kaldığımız esaslar dairesinde hazırlanan mukavele
yi Ofisin istanbul Şubesine gönderdiklerini bildiriyor. Transexport Firmasının BUNGE'yi temsil
ettiğinden bahis ile borsa beyannamesiyle bu hususi şartların yani mukavelenin bize verilme
sini talebeden bir telgraf çekiyor. Ofisin istanbul Şubesi 18 Temmuz 1961 tarihli bir mektup
la borsa beyannamesiyle hususi şartları yani mukavelenameyi yetkililer tarafından imzalanmış
olarak bize gönderiyor ve muayyen müddet içinde imzalanıp tescil ettirilmesini 'bildiriyor. Tet
kik ettiğimiz zaman Ofisin kendi isteklerine göre yükleme şartları ve saire tesbit ettiğini görü
yoruz. Ofisin bu mektubu 18 Temmuz 1961 tarihlidir. Yazının gelmesinden iki gün sonra Ofis
mukaveleyi hemen tescil ettirip göndermemizi telefonla bize bildiriyor. Beş günlük mehil var,
bu isticalin sebebi nedir diye soruyoruz. Söylemiyorlar. Mehil Pazartesi günü saat 5 te biteceği
için bu saate kadar imzalanıp imzalanımyacağıını teleksle soruyorlar. Bu isticali yapan, münaka
şaları idare eden zat Ofisin Ticaret Müdürü Fikret Beydir. Bizi imzaya ve tescile âdeta zor
ladılar. Biz buna icabet etmedik. Beşinci günün hitama erdiği Pazartesi günü Şirketin alâkalı
servisi telefonla Ofis Şube Müdürlüğüne mukavelenin ve Borsa Beyannamesinin imzalandığını,
katî teminatı iraeye amade bulunduklarını, tavzif olunacak memurla birlikte tescilin yaptırı
lacağını 'bildiriyor. Biz de Ofise bu mealde bir yazı yazıyor ve teminat iraesine amade olduğu
muzu bildiriyoruz, iş Bakanlığa arz edildi, alınacak neticeye göre hareket edilecek ve gerekli
talimat verilecektir diye cevap gelmiş. Bunun üzerine Ankara'ya gidince Ofise uğrayıp bunun
sebebini sordum. Söylenen günde teseil yaptırsa idiniz (bunlara lüzum kalmazdı, şimdi Bakan
lığın talimatını beklemek zorundayız, diye cevap verdiler. Bakanlığa gidip Dış Ticaret Daire
sinden neticeyi öğrenmek istedim, Amerikan Misyonunun Surplus Anlaşmasından
yardım
gördüğünü, hubutbatm ihracı mevzuunda müsaadekâr davrandığını, bu hususa ait talimattaki
vuzuhsuzluk sebebiyle tekrar sorulduğunu öğrendim. Amerikan Ziraat Ataşesi Mr. Shlubeyter'i
ziyaret ettim. Meseleyi usulen Amerika'dan soracaklarını, telgrafa 2 - 3 gün içinde müspet ce
vap geleceğini ifade etti. Ben istanbul'a döndüm. Birkaç gün sonra Vekâletle Amerikan Mis
yonu arasında bu iş halledilmiş. Bunu Amerikan Misyonundan öğrenince büroya telefonla haber
verdim. Onlar da, mâni zail olunca memnu avdet eder, kabilinden bunu öğrenince Ofisten
ayrıca iş'ar beklemeden beyannameyi borsadan tescil ettirmişler. Harcını da kendileri ödemiş
ler ve iş bu suretle tekemmül etmiş.
Ofisten, dört günlük mehil içinde şartlar yerine getirilmezse, oferto geri alınacaktır, şeklin
de bir telgraf aldık. Ortada bir oferto değil artık tekemmül etmiş bir akid mevcudolduğunu,
hususi şartlar meyanında Türk liralarından hiç bahsedilmediği, 'bunun Ofis tarafından tek
taraflı olarak tesbit edilip bir mehile de bağlandığını, muteber sayılamıyacağını bildirdik. 9
Ağustos tarihli bu müracaatımıza Ofis Umum Müdürlüğü 19 Ağustos tarihli uzun bir cevap
verdi. Ve bize yeniden beş günlük menil tanıdığını bildirdi. Böylece 4 Eylülde istenilen şartlar
T. B. M. M.
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kendiliğinden yerine gelmiş oluyordu. Transexport Firmasının meşguliyeti ve sıfatı ihracatçı
lıktır. Biz arpaları 45,— dolardan alıp, 46,50 dolardan BUNGE'nin gösterdiği firmalara sat
tık. İngiliz Esleha Anlaşması dolayısiyle, tütün bedellerinden tahassül eden paralardan müte
vellit acyo farklarım BUNGE Firması aldı. Mukaveleye BUNGE Firmasının mümessili sıfatiyle imza koyduk. Tescil sırasında bir memur bulundurma işi sadece harem tediyesi bakımın
dan lüzumludur. Mukavele ve Borsa Beyannamesi imzalanmış olarak bize geldiğine ve Ofis
de tescili talebettiğine göre hâdisede bir usulsüzlük yoktur, demektedir.
Transexport Firmasının zihniyetini tesbit bakımından bu ifade üzerinde ciddiyetle durmak yerin
de olur. BUNGE Firmasının Ofise yaptığı daha müsait teklif, araya bu firmanın girmesiyle, Şirket
lehine değişmiş, Ticaret Bakanlığının ve Ofisin devamlı takiplerine rağmen teminat iraesine yana
şılmamış, Borsa beyannamesiyle hususi şartlar son günlere kadar imza edilmemiş ve tescile yanaşıl
mamış ve opsiyon müddeti bittikten sonra da imzalı olarak ellerinde bulunan (bu vesikalar gayet ma
nidar şartlar içinde tek taraflı tescil ettirilerek bu defa da artık akdin bozulmasına imkân bırakılma
mıştır. Olayların seyri, fiyat yükselişleri muvacehesinde bu şirketin akdi bir olup bittiye getirme yo
luna gittiğine göstermekte ve bunu da sanık Mehmet Baydur'un bir kusuru tesbit edilememekte, iş'arı
âhara kadar tescilin durdurulması hakkındaki emre rağmen imzalı borsa beyannamesiyle, hususi şart
ların Transexport Firması nezdinde bırakılmasına, tescilin Ibir emrivaki halinde tek taraflı icrasına
imkân verilmesine sebebiyet veren tâli elemanlar hakkında bir tahkikat yapılması ise komisyonumu
zun vazife sınırları dışında kalmakta bulunmuş ve esasen bu istikamette tahkikat yapıldığı da öğre
nilmiş bulunmaktadır.
Abdülhalik îndere : Arpa satışı mevzuu ile kendisinin ilgili bulunmadığını, arpa mukavelesindeki şartın Freedestination olmayıp, JReexport şartı olduğunu, bu şarta göre alıcının memleketin bidayeten malûm bulunduğu, malı dilediği memleketlere satabileceğini, Freedestination de ise, alıcı mem
leketin de meçhul olarak malın yükleneceğini v ve her istikamete sevk edebilme hakkının bu şart için
de mevcut ve meknuz olacağını izah ve ifade etti.
Ahmet Karaosmanoğlu : Freedestination Beexport arasında büyük bir fark mevcudolmadığını, tütüne muhassas paralardan bedeli ödenmek üzere arpa satışı halinde tütüne de bu şartla
rın otomatikman tatbikinin bahis mevzuu olmadığı, arpa satışında güçlük olduğu takdirde be
delin bir kısmı için karşılıklı mutabakatla tütün bedelinden bir tranş ayrılması mümkün oldu
ğu, burada istihlâk mahallînin mühim olduğu, bu gibi ahvalde alıcı firmanın mensubolduğu
Hükümetin muvafakatini almaya lüzum ve ihtiyaç da bulunmadığı yolunda ifade verdi.
Mahmut Şeyda : Ofis, 1960 Ekim ayından itibaren 1961 yılı başına kadar üç defada arpala1rm ihraeedileceğini ve ilândaki şartlara göre ilgili ihracatçı firmalarımızın müracaat edeibleceklerini bildirmişti. îlk iki ilânı müspet netice vermemesi! üzerine üçüncü ilân müddetsiz ve
hususi şartları' Ofisten öğrenilmek üzere asgari beşer bin ton partiler halinde altmış bin ton
beyaz arpanın satışta bırakıldığı açıklanmıştır.
Gerek bu ilk ilânlar, gerek bu sonuncu süresiz ilândan sonra muhtelif ihracatçı firmalar çe
şitli tediye şekilleriyle mubayaa tekliflerinde bulunmuşlardır.
Alınan tekliflerden hemen hemen hiçbirisinin Ofisin maliyetini korur fiyatlar getirmediği
görülmüş ve Altılar Kurulu Mart 1961 de maliyetle mukayyedolmaksızm arpaların süratle satıl
masını tavsiye eden bir karara varmıştır. E n sonunda bir de ingiliz Hususi Kredi ve Esleha
Anlaşması bakiye borçlarının tasfiyesine mütaallik Anlaşmanın tediye şeklinden de istifade et
mek istiyen teklifler alınmıştır. Bu tekliflerden bir tanesi de BUNGE Firmasından gelmiştir.
BUNGE Firmasının Türkiye Mümessili Transexport Firmasıdır. Bu teklif % 35 i ingiliz deblokajınm tütün hesabından bakiye % '65 i »erbest dövizle olmaik ve diğer Ibir şık olarak da bütün
partinin % 100 tütün fcesaibıridan ödenmesi şekliyle teklif alınmıştır.
Temmuz 1961 haftasının sonuna düşen bu teklif Ofis tarafından Bakanlığa intikal ettirildi
ve gerek Maliye Bakanlığı gerek Altılar Kurulunun gerek bizzat Bakanın ve Bakanlık Dış Tica
ret Dairesinin ilgili şemslerinin ^malûmatı ve muvafakati altında % 35 - i65 muhtelit tediye şekli
T. E. M. M.
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Bakanlıkça muvafık görülerek Ofise bildirildi. Bu teklif Ofis tarafından kabul edilince 'muka
vele % 35 ni'sbetinde tediye şeklinin İngilizler tarafından da kabulüne muallâk olarak »ortaya çık
mış oldu.
işbu mutabakatın temini uzun zaman aldı. Bu müddet zarfında arpa fiyatlarında bir yüksel
me vukubuldu. Bakanlık teşkilâtı 'olarak Ofisi bu mukaveleden nükûl ettirmek için ikazda bulun
duk. Ofis mukavelenin tâli bir unsurunun tahakkuk ettirilememiş olmasının, akdin ihlâlini mucibolmıyacağı kanaatinde bulundu. Zamanın Bakanı Baydur olmak üzere gerek Bakanlık gerek
Ofis teşkilâtının ağır ittihamlar altında tutmaktadır. Her iki ihbarnameyi de şahsan ^okumuş bu
lunuyorum. Asıl hedef Bakan Baydur'un şahsı olmakla iberaber, zamanında Bakanlığın bir memu
ru olmak vasfiyle şahsan da bu ithamların ıstırabı ile tesiri altındayım. Bir an evvel şahsan ve
sonra da 1925 senesinden beri mensubu bulunduğum Bakanlığın benimle beraber çalışmış güzide
elemanlarının bir an evvel ciddî bir tahkik mevzuu yapılarak bu ithamların varsa kusurumuzun
icabettirdiği neticelerini, yoksa bu şaibenin altından kurtarılmaklığımızı beklemekteyim.
Fiyatlar yükselip kanaatimce daha uygun şartlar ortaya çıktıktan ısonra satışın ferm bir ma
hiyet arz etmemesi muvacehesinde satıştan dönülmesi için de icabeden teşebbüslerde bulundum.
Yani satış bidayette memleket menfaatine uygun olduğu için tarafımdan da tasvibedilmiştir. An
cak fiyatların yükselmesi muvacehesinde görüşümü de zamanında ortaya koymaktan \geri kalma
dım. Lâfont, Birtaş, Turtaş, Transexport (Firmaları hakkında Bakan tarafından kendisine böyle
bir malûmat verildiğini ve ikazda bulunduğunu hatırlıyamadığını) ancak Turan Çakım, Burhan
Güneysu ve Fahri Aydoğan ismindeki memurlar hakkında Bakanla 'görüşmüş olduklarını ve Baka
nın bu memurlar hakkında rüşvet almış oldukları hakkında Söylediğini hatırlamakta bulunduğu
nu beyan e'tti.
Anlaşmanın yapıldığı tarihte Türkiye dâhilinde Amerikan gradı hariç .1958 ve daha evvelki
seneler mahsulü olarak büyük ölçüde stoklar kalmış olduğu (Amerikan grad 58 senesi mahsulü
tütünlere racî olup, ihracı derpiş edilen stoklar arasında bulunan 1957 ve daha evvelki seneler
mahsulü Amerikan grad mahsulü tütünlerin bu hesaba dâhil oldu.) Bu stokların tazyik edici bir
tesir icra etmiş bulundukları binaenaleyh anlaşmanın yapılmasında bu hususun âmil olduğu yani
o sırada bu tütünlerin bu maksatla ihracının maksada uygun görüldüğü ancak, aradan bir müd
det geçtikten 'sonra mavi küf hastalığının tütün müstahsili memleketler rekoltesine ıbüyük ölçüde
hasardide etmesi ve hattâ bu hastalığın memleketimiz tütün mahsulüne de sirayetinin melhuz bu
lunması muvacehesinde tütün piyasası konjüktürünün sebepleri olarak bu durum muvacehesinde
bahis konusu tütünlerin ihracının artık eskisi gibi memleket için faydalı (görülmediği bunun aksi
ne olarak Toprak Ofis elinde bulunan arpaların evvelce tütünün icra edilmekte bulunduğu taz
yike müşabih müşteşiri icra etmek temayülünü irae eylediği bu hale göre, arpanın hu defa hem
tütün mevzuunda vukuagelmiş olan şerait tebeddülü dolayisiyle ihracında hir 'faide mülâhaza
edilmemesi ve hem de Ofisin elindeki arpalar Satılmak suretiyle işbu 'İktisadi Devlet Teşekkülü
nün likiditeye kavuşması imkânlarını sağlamak gayesiyle arpanın söz konusu İngiliz Esleha Anlaşması
çerçevesi içerisinde ihracının muvafık görüldüğü cevabını verdi.
Esleha Anlaşmasının tütüne taallûk eden kısmına ait şartlarda bu şartın tabiî olarak mevcut bu
lunduğu ve Firmanın arpa bedellerinin tütüne muhassas paralardan ödenmesi yolunda bidayette vâ
ki teklifinin tahtında ve şartında müstetir olduğunun pek tabiî olacağı cevabı verildi. Firmanın bu
şartı bilâhara ne için tasrih etmek ve Ibu hususta Vekâlete sarih bir ifadede bulunmak imkânını hatırlıyacak talebinin firmaca bu hususunun tebarüz ettirilmesinde faide mülâhaza etmiş olabileceği ce
vabı verildi.
Bizce bu şartın ilân edilmiş bulunduğu mefruz (bilindiği) idi. Binaenaleyh bu faraziyeye isti
naden muameleyi tekemmül ettirdik. Bilâhara muamele tekemmül ettikten sonra böyle.bir ilân yap
madığı mesmun oldu.
Bu anlaşmanın filhal geç neşredilmiş olmakla beraber ihracatçıların malûmu olduğu ve hattâ neş
rinden ve tebliğden evvel lisanslar verilmiş bulunduğu ve bu lisansları veren şubenin de vâki sual
T. B. M. M.
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üzerine Turan Çakım'ın Beis Muavini bulunduğu seksiyona tâbi olduğu ifade edilmesi, tütün anlaş
ması esasları içerisinde arpanın da yer aldığını, yani tütün yerine aynı şeraitle arpa ihracaedebilmenin de mümkün olacağı vb Vekâletçe şayanı kabul görüldüğü alâkalılara ve diğer firmalara duyu
rulacak şekilde hareket edilmiş midir sualine;
Cevaben: Bu hususta bir bildiri yapılmadığı, ancak öteden beri birçok firmanların gerek on mil
yonluk kısma dahil onsekiz maddeye ilâveten yenilerinin ihracına müsaade edilmesi, gerekse tü
tüne muhassas paralardan bedeli ödenmek üzere krom ve sair maddelerin ihracına müsaade olun
ması yönünde vâki talepler muvacehesinde firmaların bu imkânı kullanmaktan tamamen mütevafil
olduklarının söylenemiyeceği ifade edilmiştir.
Hariçten bu vait ile talepler vukubuluncaya kadar Bakan her hangi bir telkinde bulunmamış
ve fikir serdetmemiştir. Teklif vâki olduktan sonra Bakan esasen keyfiyeti yani tütün yerine arpa
nın ikamesinin altı Bakandan müteşekkil kurul tarafından da tasvibedildiğini ifade ederek Müste
şar olan kendisine ve bu muamelenin terasındaki mutabakatını bildirdiğini ve muameleye bu şekil
de tevessül olunduğunu ifade etmiştir.
Bremarr Firmasının vâki teklifinden komple bir şekilde malûmatı olmadığını esasen bilâhara is
tihbar ettiğime nazaran bu firmanın yazılı bir teklifi de bulunmadığını, yalnız firma mümessilinin
Dış Ticaret Reis Muavini Turan Çakım'la birlikte Bakan Mehmet Baydur'a çıkarak bu işi o sıralar
da aralarında konuşmuş olduklarını ve o konuşmada 49,— dolarlık bir teklifin vâki olunmasına rağ
men bunun reddedildiğini öğrenmesi üzerine esef ettiğini hulâsa Bremarr'm bu teklifinin kendisine
intikal ettirilmediğini ifade etti. Freedestination hususunun firmanın talebi üzerine malûmu ilân
kabilinden ve kendi kanaatinee fuzulen yapıldığı cevabını verdi.
Türk İngiliz anlaşmasının ihtiva eylediği maddeler üzerinde yapılacak müzakerelerin 13 sayılı Ka
nuna tevfikan Ticaret Bakanlığına terettübeylediğini, ancak anlaşmanın değiştirilmesi yolundaki mek
tupların teatisinin Maliye Bakanlığına ait bulunduğunu bu itibarla anlaşmaya arpanın munzam
bîr madde olarak ilâvesinin Ticaret Bakanlığınca muvafık görülmesi üzerine Firmanın yukarıda vâki
talebi nazarı itibara alınarak İngiliz Sefaretiyle temasa geçildiğini ifade etmiş ve ileride sırası gel
diği vakit izahlanaeağı üzere bu noktanın akdin tekemmülü mevzuunda da tarafımdan göz. önün
de bulundurulduğunu ifade etmiş/tir.
Filhakika o sıralarda fiyatların yükselmekle bulunduğunun Bakanlıkça, malûm olduğu ve ke
za dosyadaki şahsi notlarında nıünderiç yazılı muhtıralarmda ifade ettiği üzere şahsi kanaatinin
akdin tekemmül etmemiş olduğunu belirttiği, ancak Ofis Hukuk Müşaviri ve Ticaret Müdürünün
mütalâalarına göre alıcı firmanın yerine getirmediği şartları esasa değil, teferruata raci nokta
lardan ibaret 'bulunduğu, diğer taraftan Ofisin fiyatlar yükselmiş olsa dahi daha iyi fiyatlarla
ve arpa satışı işini realize edip edemiyeeeğinden, şüphesi olduğunu ve esasen fiyatların yükselme
si muvacehesinde dahi Ofise fiilen daha yüksek bir fiyat veren her hangi bir firmanın ortaya
çıkmamış olduğu, diğer taraftan bu vakıayı yani fiyatların yükselmesi muvacehesinde akdin de
tamam olmamış bulunması noktai nazarının Maliye Bakanı ile Maliye Bakanlığında bir arada bu
lunan • Menmet Baydur'a telefonla intikal ettirerek-, akdin iptali hususunu, kendisine belirterek bu
husustaki direktiflerini telâkki etmek üzere vaka teşebbüsüne Bakanın telefondaki mükâldme tar
zından istidlal edebildiği kadar yanında bulunması lâzımgelen Maliye. Bakanı Kemal Kurdaş'dan
istişare ettikten sonra akdin bozulmasını mahzurlu 'gördüğünü bildirmesi ve bu satışın kendisin
ce uygun bulunması yolundaki ifadesi üzerine yani
. a) Fiyatların yükselmesine rağmen yukarda mâruz sebepler dJölayısiyle Ofisin daiha yüksek
.fiyatla satış yapıp yapmamasının-meşkûk bulunması,
b) Ofisin yetkili elemanlarının Hukuk Müşaviri ve Satış Müdürü bu akdin tekemmül etmiş
bir. akit olduğu ve bundan dönüldüğü takdirde karşı tarafın zarar ziyan talebedebileeeği yolun
daki beyanları.
e) Ticaret Bakanı Me'hmet Baydur'un satışın yapılması yolundaki direktifi üzerine bu satı
şın icra edilmiş, olduğunu beyan etti.
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— 10Ekrem Geriş : 1960 senesi sonunda Toprak Ofis elinde yüzküsur bin ton arpa satılmamış olarak
bekliyor ve her geçen gün bu arpaların Ofise olan maliyeti biraz daha yükseliyor. Bu itibarla keyfi*
yet Altılar Kurulu diye vasıflandırılan İktisadi Meseleleri Süratlendirme Kuruluna arz edilmiş ve bu
kuruldan alman bir kararda T. M. Ofisinin altmışbin ton arpa satması takarrür etmişti. Bu tarihten
sonra muhtelif tarihlerde yapılan müracaatlerden 15.9.1961 tarihine kadar ancak üç tanesi satış
mukavelesine bağlanmış ve ihracat yapılmıştır.
Bunlar sırasiyle Ocak 1961 tarihinde tonu FOB 95 dolardan Zeki Sabah firmasına satılan numu
nelik bin ton arpa, 7 Temmuz 1961 tarihinde BUNGE Firmasına satılan ellibin ton arpa % 5 fazlasiyle 52 500 ton olarak ihracedilmiştir. Fiyat kombine bir fiyat olarak 45 dolardır. % 35-i Esleha
anlaşmasından % 65 - i de serbest dövizle tediye edilmiştir. Son olarak da 15.9.1961 tarihinde Tu
nus Hükümetine tonu FOB 48, dolardan yirmibin ton arpa satılmıştır.
Birinci ve sonuncu satışlar hariç BUNGE Firmasına satılan ellibin ton arpanın muamelesi îngii
tere Hükümetinin muvafakatinin istihsali dolayı siyle uygun bir zaman almış ve ancak Eylül 1961
tarihinden sonra tamamlanabilmiştir. Bu husustaki umumi olarak arz etmek istediğim bunlardır.
Arpanın İngiliz Esleha Anlaşmasında derpiş olunan tütüne muhassas bedellerden ödenmek sure
tiyle ihracına ne sebepten zaruret görüldüğü hususundaki vâki suale Î
Cevaben : Bidayette, yani anlaşmanın aktolunduğu devrede elde mevcut 1958 senesinden evvelki
senelere ait tütün mahsulâtının ihracında müşkülâta uğrandığı bu tütünlerin İnhisarlar İdaresinde
mubayaa edilmiş bulunması dolayısiyle biriken bu stokların mezkûr idareyi tazyik ettiği ve bu sebep
ten tütünün bu anlaşma hükümleri içerisinde ihracının o sırada uygun mütalâa edildiği, ancak ara
dan bir müddet geçtikten sonra tütün müstahsili memleketlerde zuhur eden mavi küf hastalığı mah
sulâta zarar vermesi üzerine elimizde mevcut tütünlerin dünya piyasalarında kıymet kesbettiği ve bu
itibarla tütünün bu anlaşma hükümleri içerisinde ihracı hususunda mümsik davramldığı buna mu
kabil Ofis elinde mevcut arpa stokunun bu sefer Oiisi tazyik eylediği bu itibarla tütünün yerine arpa
nın ikamesine bu sebepten lüzumlu görüldüğü cevaben şahit tarafından beyan edildi.
Bu lüzum Bakanlık tarafından mı hissedildi, yoksa vâki talepten mi doğdu, yani Bakanlık mı bu
tazyiki hissetti, yoksa bu yolda firmalarca vâki talep üzerine mi bu mevzu göz önünde bulunduruldu
yolundaki suale cevaben :
Bu tazyiki Bakanlıkta hissetmekte idi, fakat talep vâki olunca bu işin müstacelen halli cihetine igi
dildi dedi.
Freedestination şartının arpa teşmiline ne için lüzum (görüldüğü sualine cevaben :
Şahit : Tütünün ihraç şartları arasında esasen bu şartın mevcut bulunduğunu, arpa ihracı husu
sunda talepte bulunan firmanın bu talebini takibcden günlerde arpa ihracı için bu şartın da tanın
ması yolunda talepte bulunması üzerine buna muvafakat edilmekte bir mahzur görülmediği cevabını
verdi.
Freedestination şartının kabulü hususunda İngiltere Hükümetinin mutabakatinin alınmasına neye
lüzum görüldüğü yolunda vâki suale cevaben :
Şahit : İngiltere'ye ithal edilecek olan arpaların İngiltere'de istihlâk edilmek kaydı hâki kaldığı
takdirde, İngiltere Hükümetinin angajmanları muvacehesinde 20 sterlinlik bir bedele tecavüz etme
sine imkân bulunmadığını, halbuki Türkiye ve emsali memleketler mevritli arpaların bu fiyattan
İngiltere'ye sokulamıyacağının yani bu fiyattan bu memleketlerin İngiltere'ye mal satmalarına im
kân hâsıl olamıyaeağmın tabiî bulunması muvacehesinde firmanın bu satışı realize edebilmesi için
İngiltere Hükümetinin bu 20 sterlink fiyat kaydından degaje olmasını teminen talebettiği ve esasen
tütün anlaşmasında bu şart tabiî plarak mevcudolduğu için ve Bakanlıkça yukarda mâruz ifadeden
de anlaşılacağı üzere bu arpaların satışı matlup bulunduğuna göre firmanın talebi üzerine bu hu
susta İngiltere Büyük Elçiliğine yazı ile müracaat edildi; mutabakatlarının istihsal olunduğu cevabı
verildi.
İngiltere'nin hububat politikası iktizası olarak kendi memleketinde yetişen arpaları himaye ve
keza dominyonlariyle olan hububat anlaşmaları hükümlerine riayet etmek mecburiyetinde bulunması
T. B. M. M.
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-11dolayısiyİe tfreedestination şartı mevcudolmadığı takdirde, bu arpaları yukarda da mâruz fiyat uüsuru da nazarı itibara alınmak suretiyle almak hususunda taayyüz gösterdiği ifade edilebilir, ce
vabını verdi.
İngiltere Hükümetinin arpaları satınalmamakta ısrar edişinin tütünün daha revaçta bir matah
hâline (mavi küf hastalığı sebebiyle) gelmiş olmasının müessir olup olamıyacağı yolunda vâki suale,
cevaben:
Böyle bir şeyin vâridolmaması icabettiğini zira İngiliz Bankasının göz önünde tuttuğu esas he
defin paralarını tahsil etmek olduğu,, binaenaleyh, tütün ve arpa arasında bir tercih ve tefrik yap
makta menfatleri olamıyacağı cevabını verdi ve ilâveten madde tefrikinde İngiliz Bankasının bir
menfaati olsa idi, tahaddüs eden neticenin meydana gelmemesi icabedeceğini beyan etti.
İhracatçı firma tâyin edilen şartları yerine getirmemiş olmakla beraber, bir beceriklilik göstere
rek satışı İstanbul Ticaret Borsasında tescil ettirmeye muvaffak olmuştur. Bu hususta Oös Satış
Müdürü ile vâki temasında Bakanlığın tâyin ettiği şartların yerine getirilmemesine rağmen bu tesci
lin nasıl yapıldığının sorulması Üzerine,
Mumaileyh, cevaben : Bizim İstanbul şubemize verdiğimiz talimatı, şube yanlış anlamış ve bu
surette ters bir muamele yapmış, satıcı firma da bu işte maharet göstermiş biz de bu işin nasıl
mümkün olabildiğini tetkik ediyoruz, cevabım verdi.
Bremarr Firmasının Türk mahsulleri üzerinde spekülatif hareketler yapmak suretiyle memleket
menfaatine aykırı hareket etmiş olması muvacehesinde ve İnhisarlar Bakanlığına bu firmaya karşı
idari olaraş lâzımgelen teyakkuzun gösterilmesi ve tütün satışlarında bu firmaya karşı ihtiyatlı ha
reket edilmesi hususunun bildirildiğini hatırlıyorum cevabını verdi. (Bu talimat Bakanın direktifi
ile verilmiştir, diye ilâve etti.)
Bu muamele yani arpa ihracı muamelesi bahis mevzuu olduğu vakit, lisans vermemiz için bil
hassa lisansı verdiğimiz tarihte akdin tekemmül etmiş olması itibariyle mâkul bir sebep gösterile
mezdi, dedi.
Şahit: Fuat Süren: Hububatla uğraşan kolumuz, bütün faaliyetinin bu partinin satışı üzerin
de teksif edilmiştir. Başta mutadolduğu veçhile kapalı zarf usuliyle ilân edilen ihalelere girdik.
Tam hatırlıyamıyorum bir veya iki tanesinde de en müsait fiyat veren firmamız olduğu halde,
ihale Bakanlıkça tasdik edilmedi. Hattâ bu hususta o zamanki Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'u
ziyaret ettim. En uygun fiyat veren firmaların işleri ve bilhassa temsil ettiğimiz firmaların teklif
leri kabul edilmediği takdirde; bu firmaların piyasamızdan çekileceklerini kendisine bildirdim. Ka
palı zarf usulü ile arzu edilen fiyatı bulmayınca, Toprak Ofis arpa işini kendi tahtalarında müddetsiz olarak ilân etmiştir. Meselenin dünya fiyatları muvacehesinde Ofisin TL. maliyetini kurtaracak bir
fiyat bulamadığından, ileri geldiği malûmunuzdur. Yani Ofis, kendi maliyetine yakın bir fiyat bula
bilmesi için behemahal dünya fiyatlarının üstünde bir fiyat elde etmesi şarttır. Bu da ancak iki yol
dan mümkün idi. Ya takas yoliyle veya deblokaj yoliyle, takas mevzuu rejimimize aykırı olduğun
dan, yine faaliyetimizi deblokaj imkânları aramaya başldık. Yani Türkiye'nin mevcut deblokaj an
laşmalarına arpa işinin dâhü edilebilip edilemiyeceğini tetkik ettik. (Bu arada arpaya yüksek fiyat
veren Kızıl Çin'le bir hayli muhaberemiz oldu, Kızıl Çin kredi talebinde musir bulunduğundan,
bu müzakereler arada akîm kalmıştır). Türkiye ile İngiltere arasında İngütere lehine bloke edilmiş
liraların bâzı Türk emtianın ihracında kullanılabileceği tasrih edilmişti. Her ne kadar arpa bu mal
lar meyanında zikredilmemiş ise de aynı anlaşmanın başka bir maddesinde iki Hükümet arzu ettik
leri takdirde başka maddelerde ilâve edebilecekleri yazılı bulunmaktadır.
İngiltere Bankası tarafnidan liralara bir prim vermeye başladığından, arpaları İngiliz deblokajına tatbik etmekle Toprak Ofisine dünya üstünde fiyat verme imkânını elde edeceğimizi gördük.
Başta Eligolt firmasını temsilen bir teklif verdik O teklifte Ofis ile bir anlaşmaya varamadık. Bilâ
hara BUNGE Firmasının yaptığı teklif Ofis tarafından kabul edilerek işin ihracat ve icraatı BUNGffi
tarafından firmamıza bırakıldı. İhracat normal müddetler içinde ikmal edildi. Arpaların % 80 i
takriben Kazablânka'ya ve Fas'a ihracedildi. On bin tonu da İsrail'e sevk edildi. 30 . 10 . 1960 ta*
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rihli bir ihale vardı. Bu ihaleye kendi namımıza yani bize bağlı olan Transexport Firması namı besabmâ girdik. Serbest dblâr olarak 47,65 fiyat verdik. Fakat bu fiyat kabul edilmedi. Hal
buki fiyat en yüksek fiyattı. Bet sebebi olarak herhangi bir sebep bildirmediler. Halbuki bu
en yüksek fiyattı. Bakanla görüştüğümde hatırımda kaldığına göre bu fiyatın maliyeti koru
madığı yolunda bir cevap verilmişti. Ofis mevzuatı hatırımda kaldığına göre Ofisin bizzat
ihracat yapmasına imkân vermediği için biz Ofisden ihracatçı sıfatiyle mal satmalır ihracederiz. Şimdiye kadar ihracettiğimiz takriben üçyüzbin ton miktarındaki hububatı da bu sıf atla
satınalıp ihracetmiş bulunuyoruz. Arpanın ihracı Türk -ingiliz Esleha Anlaşması hüküm
leri dâhilinde cereyan ettiğine göre ve bu anlaşmaya ekli listede mevcut mallar meyanında
arpa bulunmadığı halde arpa ne suretle ihracedilebilmiştir, sualine cevabın : Bu işe ait müraca
at Ofise BUNGE Firması tarafından yapılmıştm Mezkûr firma 6 Temmuz 1961 tarihli telg
rafiyle Ofisden bu arpaların ihracına talip olmuştur. Ofis 8 ; 7 . 1961 tarihinde bu müracaatı
kabul etmiştir. İşin bu safhasiyle firmamızın her hangi bir alâkası yoktur. Yukarıda beyan et
tiğim veçhile BUNGE bizden hariç bir firmadır. Ofise o müracaat etmiştir. Ofis onunlai;muta
bık kalmıştır. Bizim,işin realizasyona taallûk eden safhasiyle hiçbir alâkamız yoktur. Ancak
BUNGE Firması ile temas halinde olduğumuzdan işin cereyan tarzına vâkıf bulunuyoruz. >> Bu
nun haricinde Ofisle aramızda bu safhada -hukuki» bir münasebet mevcut değildir. Bilâhara
iş tahakkuk ettikten yani BUNGE'nin teklifi Ofisçe, kabul olunduktan soma BUNGE bu işin
mütaakıp safhasını yani ihraca taallûk eden safhasını tarafımızdan icrasını aramızda vâki an
laşma neticesinde kabul etmiş ve malların tarafımızdan ihracedileceğini 10 Temmuz 1961., ta
rihli telgrafla Ofise bildirmiştir ki, bizim işle ilk temasımız ve hukuki rabıtamız bu suretle
tekemmül etmiş olmaktadır, icap BUNGE Firman tarafından vâki ve kabulde Ofis > tarafından
lâhik olduğuna göre, mukavelenin esas şartları bu suretle bir taraftan Ofis, bir taraftan BUNGE
Firması arasında ve BUNGE'nin dermeyan ettiği şartların Ofisçe kabulü neticesinde tekevvün
eylemiş olduğuna göre, arpaların ihracında mevcut bulunan freedestination şartı ne suretle or
taya çıkıyor sualine cevaben ;
Şahit : Filhakika icap BUNGE Firması tarafından ve kabul de Ofisçe vâki olmakla mukavele
nin esas şartları tekevvün etmiş ise de yukarda söylediğim üzere 10. 7.1961 tarihinde bu işin.
ekszeküsyonu yani icrası bize verilmiş olduğu için firmamız müdürlerinden ve ortaklarından
Cemil Parman tahmil - tahliye ve saire gibi tâli şartlar üzerinde görüşmüştür. Freesdestinati'on
şartına gelince; bu şart esasen tütün bahis mevzuu olduğu vakit Türk - İngiliz Esliha Anlaşma
sında mevcut bıüunduğu ve binnetice tütüne muhassas liraların kullanılması suretiyle ihracı
derpiş olunan arpalar da ba şarttan istifade etmek tabiî olduğuna göre,' böyle bir şartın ay
rıca Cemil Parman , tarafından tebarüz ettirilmiş olması Ofisin bu anlaşma Hükümlerini lâyıkıyle
bilemiyeceği ve icraat sırasında bu yüzden bâzı pürüzlerin çıkabileceği endişesinden doğmuş
tur. Bu arpalar üçüncü bir imkân olarak daha yüksek bir fiyat elde etmek maksâdiyle anlaş
malı memleketlere de ihracedilmek mümkün idi. Bunu düşündünüz mü •••sualine cevaben: :
Anlaşmalı memleketlerle mevcut mal mübadelesi listelerimde bâzan arpa da yer alır. Ancak
bunların miktarı beş, on bin ton gibi cüzi miktarlardır. Çünkü Hükümet prensip
itibariyle
arpayı serbest döviz mukabili ihracetmeyi ister. Ve ıbu yolu takibeder. Bu itibarla elli bin: ton
gibi bir partinin anlaşmalı memleketlere sevkı Hükümetin bu politikası bakımından mümkün
olamazdı. Ticaret borsası tesciline ne sıfatla imza attınız sualine, cevaben :
BUNGE 'nin mümessili sıfatiyle imza attık cevabını verdi. Bu hususta kendilerine temsil salâ
hiyeti veren bir vekâletname mevcudolup olmadığı sualine cevaben: Hatırlamıyorum, var mıdır,
yok mudur cevabını verdi, ve hatırımda kaldığına göre temsil keyfiyetinin kendilerine ve Ofise
çekilen 10 Temmuz tarihli telgraftan neş'et ettiğini bildirdi.
Ofis imtina etti. Biz elimizdeki, Ofis tarafından imzalı beyannameyi borsaya götürüp tescil
ettirdik ve tescil (harcını da cebimizden verdik ve tescil yaptınrkeri gerek - Amerikalılarla olah
mısır'anlaşmasının- doğurduğu mahzurlann halledildiğini gerekse Bremar firmasının T. İi. larinı
&•&.•*£• Mi
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ÖTJNG& firmasına serbest bırakıldıklarını istihbar eylemeleri üzerine ve keyfiyeti 5 Ağustos tari
hinde Ofise bildirdikten sonra bu tescili yaptırmakta mahzur görmediklerini ifade etti. Diğer
bütün' firmaların muhtelif sebeplerle ortadan çekümiş olmaları dolayısiyle, en aktif durumda ken
dilerinin kaldığını bunu gören BUNGE firmasının kendilerinin (bu faaliyetlerinden faydalan
mayı arzu ettiğini ve hattâ mümessilliklerini teklif eylediklerini ancak, kendilerinin (yani Transtürk) BUNGE'yi devamlı olarak temsili menfaatlerinin şimdilik uygun bulmadıklarını zira daha
ziyade küçük olmakla beraber faaliyetlerinde fayda gördükleri millî firmalarla çalışmayı" uygun
bulduklarını ifade etti. 25 Temmuz 1961 tarihli Ofis tarafından yazılan tezkerede Amerikalılarla
mevcut müzakereler ve Türk paralarının temini sebepleriyle şimdilik hali intizarda bulunulduğu
ifade, daha doğrusu 'bizim tarafımızdan istihbar edilmiş ve bu yazıdan Bakanlığın kararının bek
lenmekte olduğu bildirilmiş ve 7 Ağustos 1961 tarihine kadar da tescilin yapılması hususunda
müspet veya menfi "bir talimat alınmadığı cihetle, tesicl yukarda bildirildiği veçhile tarafımızdan
tek taraflı yaptırılmıştır.
Şahit İlhan Kut : Ofis elinde ihracedilmesi arzu edilen bir miktar arpa mevcuttu. Ofis tara
fından bu arpaların ihracı imkânları araştırılırken, mevcut arpalardan ellibin tonunu İngiliz Es
leha/ istikraz Anlaşması çerçevesinde, serbest döviz ve bloke paralarla kombine bir surette satışı
na karar verilmiş ve mezkûr arpaların bedelinin'% 65 i serbest dövizle bakiye % 35 i istikraz
anlaşması çerçevesi içinde ihracatı yapılmıştır.
Hatırladığıma göre, o sırada bulunan TL. sı karşılığı en yüksek olan bedel, % 100 ü Esleha Anlaş
masından tediyeli olmak üzere 55 dolar, buna mukabil % 100 ü serbest döviz olarak bunun dunun
da teklifler bulunduğunu hatırlıyorum. Gerek bir miktar döviz elde edilmesi gerekse Ofis eline
fazla miktar para geçmesini teminen kombine satışa tevessül edilmiştir.
Satış akdi sırasında hatırladığıma göre, fiyatlar carî fiyatlara nazaran uygundu. Bilâhara sa
tış akdiyle, Bakanlığımız tarafından lisans verilmesi arasında geçen müddet zarfında dünya ar
pa fiyatlarının fiyat artışları göstermesi muvacehesinde satış yapılan firmaya karşı akitden vazgeçilebilmesi imkânları üzerinde durulmuş ve yine hatırladığıma göre Ofis yetkilileri ile bu ko
nuda bir görüşme yapılarak tarafımdan da satıştan imtina edilmesi telkininde bulunulmuştu.
Bildiğime göre dosyada bu hususu gösteren bir yazı ve protokol mevcuttur. Ancak Ofis yetkilileri
bağlantıda bulunulduğunu ve satıştan rücu edilemiyeceğini ve akdin yerine getirilmesi lüzumunu
ileri sürmüşlerdir. Muhtar bir müessese olan Ofisin bu tutumu karşısında lisans verilmesi yoluna
gidilmiştir.
Tütün, yani 1958 senesinden evvelki yıllar tütünü, Türkiye için ihracında müşkülât bulu
nan zayıf bir maldır. Bundan dolayı anlaşmada yer almıştır. Fakat bilâhara mavi küf hastalığı
dolayısiyle bu tütünler kıymet kazandı. Binaenaleyh ihraçları hususunda eski tahallûk ortadan
kalktı. Arpanın tütün çerçevesi içerisinde ihracı, bu malın zayıf bir mal olmasından ileri gelme
mektedir. O tarihte arpa, serbest dövizle de ihracedilebiliyordu. Ancak bu muamelenin bu suret
le icrasında tek bir faktör değil, müteaddit faktörler kombinasyonu âmil olmuştur. Bunlardan
bir tanesi Ofisin elindeki arpaları paraya tahvil etmek, ikincisi İngiltere'ye olan borçları ödemek,
üçüncüsü aynı zamanda memlekete mümkün olabilecek dövizi sağlamaktı, işte ihraç fiyatının
45,- dolar olarak kabul edilmesine âmil olan hususlar tek bir faktör değil, fakat çeşitli unsur
ların meydana koyduğu bir zaruretten ileri gelmektedir.
Reesport klozunda bidayette malın gideceği memleket malûmdur. Ancak mal bilâhara gayrimalûm olan veyahut satıcı tarafından tâyin edilen memleketlere ihracedilebilir. Freedestination
şartı ise, bidayette dahi malın nereye gideceğinin malûm olmaması keyfiyetini istilzam ettirir.
Türk İngiliz Esleha Anlaşmasının tütün için ihtiva ettiği kloz reexport mudur, feredestination
mudur; sualine cevaben: Bu freedestination klozudur cevabını verdi.
Bu arpalar Freedestination şartından nasıl istifade etmiştir, sualine cevaben: İh" acatçı firma
yani Transexport Firması bu şartı Bakanlıktan talebetmiş ve Bakanlık bu şartı muvafık görerek
arpaların bu şartla ihracma müsaade etmiştir.
T; B. M; M;

;<S. Sayısı: 2ye ek)!

Arpaya freedestination şartiyle inraç müsaadesi verileceği başka firmalara da duyuruldu mu,
yani bu husus aleniyet kesbetti mi, sualine cevaben:
Buna imkân yoktu. Çünkü bu şart muamele üzerinde kabul edilmiş olan bir şarttır. Binaen
aleyh başkalarının bundan haberdar olmasına imkân yoktur.
Şayet, arpaların freedestination şartı ile ihracı bidayette kararlaştırılmış olsa idi, bu şart ilân
edilir ve alâkalılara duyurulurdu. Ancak, bahsimize konu teşkil eden arpa ihracı sırasında bu
şartın yani ilânın yapılmasına işin seyri imkân veremezdi. Zira ihracatçı firma ile Ofis arasında
bir akit meydana gelmişti. Bu akit yapıldıktan sonra ihracatçı firma freedestination şartının
Bakanlıkça kabulünü ileri sürdüğü ve cereyan halindeki bir muamele sırasında Bakanlık bu şar
tı uygun buldu. Binaenaleyh bir başka alıcının arpayı ihracı bahis mevzuu değildi ki böyle bir
şart başkalarına da duyurulsun, bu şartın ilânına mahal bulunmamakta idi. Çünkü muameleye
sığmazdı. Bu şartın bilâhara kabulü ihracatçı firmaya bir avantaj sağlar mı sualine cevaben:
Pazar çoğaltması bakımından bir avantaj sağlayacağı tabiîdir, cevabını verdi. Böyle bir şartın
kabul edilmemesi için aksine de bir kayıt yoktur.
Biz Ofisle ihracatçı firma arasındaki mukavelenin tescil edilmiş olması dolayısiyle bu lisansı
şalhsi tasvibimizle yani alâkalı servis «larak muvafık bulduğumuz için verdik. Bu mukavelenin
bozulması için Ofise ikazatta bulunduk, mukavele bozulmadığı için biz de lisansı vermekte bir
mahzur görmedik.
Fiyat yükselmesinin lisans vermemeye sebep teşkil edemiyeceği ve o sıradaki notların da
Ofisin ihracatçı ile yaptığı mukavelenin bozulmasına, hizmet etmek maksadını istihdaf ettiği ce
vabını verdi.
Mukavelenin bozulması için bir teşebbüse girişildi mi sualine cevaben: Ofis yetkilileriyle Ba
kanlıkta temas ettik hattâ bir protokolda mevcuttur. Kendilerine opsiyon verdik ve o opsiyon
içerisinde şartları yerine getirmedikleri takdirde, mukavelenin keenlemyekûn addedileceğini bil
dirdik. Şeklî bâzı hususlar mukavelenin bozulmasını bizim hukuki nosyonumuza göre mümkün
kılıyordu.
Bizim hukuki anlayışımiiza göro akit tescil anında muteber olur. Tescil protokol sırasında
yapılmamış olduğu cihetle Ofisin Ticaret Müdürüne ve Hukuk Müşavirine verilen opsiyonlara riayetsizlik sebepleriyle henüz tescil edilmiyen bu mukavelenin bozulmasının ve fiyat
yükselişleri muvacehesinde bu satışın cazip olmaktan çıkmış bulunduğunu, bakanlığı temsilen
biz hatırlattık. Ofisin temsilcileri böyle bir bozma halinde tazminat ve saire gibi âkibeti meş
kûk neticelerle karşılaşacaklarını ifade ettiler. Lisans niçin verildi sualine cevaben - Ofis mukavalemiz var diye ısrar ettiği için lisans verilmiştir cevabını verdi.
Şahit - Tank Hatusil : Bahis konusu arpa satışı 8 . 7 . 1961 de yapılmıştır. Arpa fiyatla*rındaki yükseliş de sebep tutularak Ticaret Bakanlığından Müsteşar Şeyda Beyin imzasiyle
müesseseye bir mehil verilmesi ve bu menlin hitamına rağmen teminat verilmez ve tediye
şartlarında anlaşmaya varılmazsa, akdin bozulması imkânlarının araştırılması bildirildi. Bu emir
üzerine biz teknik servislerle temas ettik. Mukavelenin bozul amıyacağını, bozulduğu takdirde,
Ofisin tazminat tediyesine mahkûm olabileceğini, ayrıca Ofisin ve memleketin dış itibarı ba
kımından bu satışdan rücü etmesinin doğru olamayacağı mütalâasına varıldı. Böylece satış tekem
mül ettirildi.
Ben vazifeye başlamadan evvel İstanbul şubesine Umum Müdürlükten emir alınmadıkça,
tescilin yapılmaması hususunda talimat verilmiş, ben vazifeye başladıktan 4 - 5 gün sonra tes
cilin yapıldığına muttali oldum. Umum Müdürlüğün tescilin
yapılmaması hususuna müte
allik emrine rağmen tescilin yapılmış olması dolayısiyle Teftiş Heyeti kanaliyle bir tahkikat
yaptırdığımızı hatırlıyorum. Tescilin yapılmaması halinde dahi, biz bu satışın yapılmasına mü
essesenin itibarı bakımından kendimizi mecbur sayıyorduk.
Bize bu satışın mutlaka yapılması veya müessesenin korunduğunu ifade edebilecek bir talimat ve
ya şifahi bir konuşma ne Mehmet Baydur'la ne de Müsteşarla vukubulmamıştır. Bu mevzuda esasen
Mehmet Baydur'la doğrudan bir temasımız olmamışta/.
3\ B. M. M.
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Biz fiyatların fazla düşük olduğu ve bu satıştan rücu halinde Ofisin büyük mikyasta faydalı
olacağı mütalâasında da değilim. Nitekim memleketin büyük menfaati olduğunu derpiş etmeseydik,
lisansı verecek mercie yani Bakanlığa bu akit hakukan tekemmül etmiş bile olsa lisansın verilmeme
si yolunda telkinde bulunurduk. Nitekim bu satıştan bir müddet sonra yarısı yeni yıl mahsulü ol
mak üzere Tunus'a yaptığımız yirmi bin tonluk arpa satışında paçal fiyat 48, - dolarlık fiyatı on
bin tonluk eski mahsule isabet eden fiyatın BUNGE satışından fazla farklı olmadığı da görülmüş
tür.
Ben Bakanlıkça yapılan tasarruflarda ve Ofisin benden evvel satışını taahhüt ettiği ve benim za
manımda realize edilen bu arpa satışı mevzuunda bir yolsuzluk ve usulsüzlük olduğu kanaatinde de
ğilim. Arz ettiğim gibi ufak bir menfaat için dış piyasalarda itibarımızı sarsacak bir rücua taraftar
da değilim dedi.
Şahit : Aiican Akkerman, Bu firma, beynelmilel ticaret sahasında müessir Olabilecek iktidarda
bir firmadır. Bu itibarla birçok münasebetler jıevcuttur. İşlerini realize edebilmek için birçok im
kânlara sahiptir. Ve icabeden fedakârlıkları da yapar dedi ve Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un bu firma üzerinde hassasiyetle durduğunu ve her hangi bir usulsüz iş yapm masına itina gös
terdiğini ve hattâ 1960 senesi sonlarında. Selüloz ithalinin bu firmaca yapılacağını duyduğu vakit
bu adamlar hâlâ mı Bakanlıkta dolaşıyorlar, bunların ayağı Bakanlıktan kesilmedi mi diye bu yol
daki hissiyatını da izhar eylediğini beyan etti.
Şahit : Hürrem Barım : Kanaatimce, akit karşılıklı muhaberelerle ve rızalarını aynı mevzu üze
rinde tevhit etmeleriyle tekemmül etmişti. Mevzu şekle tâbi akitler cümlesinden değildir mütalâasmdayım. Bu satıştan vazgeçilmesi yolunda re'sen Ofis mi teşebbüste bulundu, yoksa, Ticaret Bakan
lığından bir telkin mi yapıldı sualine karşı,
Bu telkin Ticaret Bakanlığından hattâ emir şeklinde Müsteşar Mahmut Şeyda Beyin imzasını ta
şıyan bir yazı ile verilmişti. Biz komisyon olarak fiyat şartlarını da tetkik ettik, o günün piyasa şart
larına göre fiyatı Ofisin menfaatlerine uygun bulduk. Kaldı ki, karşılıklı icap ve kabulle tekemmül
etmiş olan bir akitten rücu neticeleri, yukarda belirttiğim gibi ağır da olabilirdi, akdin borsada tes
cili keyfiyeti âmme intizamı cephesindendir. Bu bakımdan kanaatimizce bu tescilden evvel de akit
hukukan hüküm ifade eder, mamafih bu protokolün tanzimine mütaallik toplantıya çağırılmazdan
evvel akdin sahih olup olmadığı yolunda müşavir sıfatiyle benden bir mütalâa sorulduğunu hatırlamı
yorum. Mevzu ile benim ilgilenmem bu toplantıya çağrılmamla başlamıştır.
Ben bu yoldaki mütalâamı yani Ofisin akitten rücu edemiyeceği hususundaki mütalâamı, akit
usulüne tevfikan borsada tescil edildikten sonra verdim. Bundan evvel Ticaret Bakanlığı ilgililerine
bu yolda her hangi bir beyanda ve mütalâada bulunmadım. Binaenaleyh mütalâam akdin borsada tes
cil edilmiş bulunmasına müstenittir. Ve Ticaret Bakanlığı ilgililerine her hangi bir ihtar ve tesirde
bulunmadım.
Şahit: Fikret Erensoy : Kampanya alımlarının ilk devresinde alımlardan memleket ihtiyaç
ları ayrıldıktan sonra altmışbin ton kadar arpanın satılabileceği öğrenildi. Ve ihracedilmek üzere
satış hususunda Ticaret Bakanlığının muvafakati istihsal edildikten sonra ihaleye çıkarıldı. 31.10.
1960 tarihinde yapılmış olan ihaleye üç firma iştirak etti.
Serbest dolar karşılığı bulduğumuz fiyat 45,- dolar 2 sent, olarak en düşük ve Yugoslav Ticaret
Anlaşmasından ödemeli olarak teklif edilen 50.76 dolar en yüksek fiyat idi. Onbin tonluk "kısım
için yapılmış bulunan bu teklifler o zamanki Dünya arpa konjonktürü ile mukayese edilerek Ticaret
Bakanlığına arz edildi. Verilen teklifler daha evvel teessüs etmiş satış fiyatımızdan ve câri kon
jonktürü düşük olduğu için uygun görülmedi, ihalenin tekrarı kararlaştırıldı.
Onbin ton için 30 . 11 . 1960 tarihinde yapılan ikinci eksiltmede ise birinci defaki ihalede veri
len fiyatlar dahi bulunamadı. Müessese ve dolnyisiyle Hazinenin zararına vikayesi için Aralık
ayında piyasaya mal arzında bulunulmayıp, ithalâtçı memleketlerin stoklarının nisbeten azalma
sının beklenmesi dı§ piyasaların durumunun takibi ve alınacak neticeye göre hareket hattının tâ
yini cihetine gidilmesi Ticaret Bakanlığına teklif edildi Bakanlık cevabında, teklif edilen fiyatT. B. M. M.
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ların maliyet fiyatınm dûnunda olduğunu ileride aranacak satış imkânlariyle altmış bin ton beyaz
arpanın ofisi zarara duçar etmeden asgari maliyet fiyatı ile böyle bir fiyatın bulunmaması halin
de ise, pek cüzi bir nisbet dâhilinde maliyetin altındaki bir fiyatla satışa arz edilen uygun olduğunu
bildirdi. Bu cevap karşısında Ofis Bakanlığa evvelce teklif ettiği iki numaralı şıkkın uygun görül
düğünün anlaşıldığını teyiden arz etti. Türk ihracatçılarına ve dolayısiyle arpalarımızın satışına
yeni bir imkân hazırlamak üzere keyfiyeti Genel Müdürlük bünyesinde tekrar tetkika tâbi tuttuk.
Temizleme işlerine de âzami ehemmiyeti göstermek kaydiyle arpa satış faslındaki hektolitre nisbetine 66,05 den 69,- a çıkardık. Yabancı madde nisbetini de % 2 den % 1,5 a düşürdük bu şekilde
arpalarımızın tam biralık vasıfta olmakla beraber yemlik arpa vasfı üzerinde ve biralığa da elve
rişli olabileceği şekilde tekrar ve müddetsiz olarak ilânen satışı hususunda Bakanlığa arz ettik.
Müsaadeleri üzerine de altmış bin ton arpayı beş bin ton yulafla birlikte müddetsiz olarak ilâ
nen satışa arz ettik. Bu tarihlere kadar Baltık borsasında görüllmiyen Eusya Hükümeti de arpaları
mıza çok yakın vasıftaki arpasını âdeta damping vaziyetinde sürmeye başlamıştı. 1 . 12 . 1960 müd
detsiz olarak ilânen satışa arz ettiğimiz arpalar için Bonn Ticaret Müşavirine gönderdiğimiz numu
neler, muhtelif Alman firmalarına tevdi edilmişti. Bunlardan ikisi bilhassa temiz arpa nisbetiniii
düşüklüğü protem nisbetinin yüksekliği bakımından arpalarımızın biralık olarak ithal edemiyeceklcrini bildirdiler ve raporlarını da gönderdiler. Bu durum muvacehesinde mevzuun tekrar tezekkür
ederek temiz arpa nisbetini yükseltme hususunda tetkiklerde bulunduk. Fakat bu iş • çok zayiatlı ve
masraflı olacaktı. Arpalarımıza yine biralığa elverişli kaydını ihtiva etmek suretiyle ihaleye ve ilâna
devamı uygun bulduk. Yukarda arz edilen muhtelif firma tekliflerinden başka opsiyon istenmek kay
diyle teklifler de bağladı. Ofis gayriciddî çalışmaya da yol açabilecek bu gibi tekliflerin kabulüne
pek de taraftar olmadığını Bakanlığa arz etti. Buna rağmen Bakanlık Eligot firmasına altmış bin
ton arpa için opsiyon verdirdi. Bu tahakkuk etmedi. Bundan sonra da teminata bağlı ilk ferm tek
lif BUNGE firmasından geldi. 6 . 7 . 1961 tarihini taşıyan bu teklifte firma, alterm'atif olarak•= elli
bin ton arpaya % 35 i serbest döviz, % 35 Türk - İngiliz Esleha anlaşması tütün hesabından ayrı
lan paradan ödemeli olarak arpaların beher metrik tonuna fob dökme 45,-dolâıy tamamı Türk - İn
giliz Esleha Anlaşması tütün hesabından ayrılan paradan ödemeli ise, 5'5,-dolâr teklif ediyordu.
Ticaret Bakanlığından alman 7 . 8 . 1961 tarih 5/13923 sayılı yazıda, (Transexport
firmasının
Ofisinize gönderdiği 5 . 8 . 1961 tarihli telgrafında elli bin ton beyaz arpa bedeli olarak yeter Türk
liralarının Bremar firmasiyle BUNGE'ye tahsis edildiği işar olunmaktadır). Buna göre :
1. Bu cihetin BUNGE Firmasınca tevsiki için 4 gün müddet verilmesi,
2. Tütün muhassas Türk liralarının arpaya tefrik edilebileceği İngiliz makamlarından alı
nacak ;bir vesika ile tevsik edildiği takdirde, derhal akreditifin açılabileceği BUNGE'ye tebligat
ta bulunulması,
3. Adıgeçen firma bu. hususu tevsik edemediği takdirde uzun zamandan beri sürüncemede
kalan Ofisiniz »oi'ertosunun sükût edeceğini firmııyâ bildirilmesinin uygun görüldüğü-bildirilmişti.
(7.8.1961)
Aynı husus 8 . 8 . 1 9 6 1 tarih 3257 sayılı telimizle firmaya tebliğ edildi. Transexport firmasın*
dan alman 9 . 8 . 1 9 6 1 tarihli cevabi yazıda ellibin ton arpa satışının 7 . 8 . 1 9 6 1 tarihinde tescil olun
duğunu ve teminatının yatırılmış bulunduğu, BUNGE teklif telgrafında ve BUNGE'ye hitaben
İstanbul Bölge Müdürlüğünün BUNGE teklifinin kabul şekline ve şartlarına dair yazısında tevsik
şartının yer almadığı gerekli bloke Türk liralarının temin edilmiş bulunduğu bir formaliteden
ibaret olan tütün, hesabına ayrılmış paralanıl arpa için kullanılmasına ait İngiltere Hükümeti mu
vafakati hususund;1 mukavele müddeti içinde istihsal edilebileceği beyan edilmişti. Firma tem
silcisi Cemil Parman, ertesi günü de Genel Müdürlüğe giderek 9 . 8.1961 tarihli müracaatına aşa
ğıdaki yazılı şerhi ilâve etti. «Bu yazınız üzerine bugün yaptığımız görüşmeye' atfen Türk lira
ları hakkında tevsikini istediğiniz hususların dört gün zarfında ikmaline maddeten imkân olmadı
ğını, ellibin ton arpanın % 65 kısmının serbest döviz karşılığı ihracı sırasında bu .hususların. da
yerine getirileceğini, mukavelede derpiş olunan 'yükleme programına nazaran ,bu müddetin takriT. B..M. M.
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ben 10 Ekim 1961 tarihi civarında bulunacağını tavzihan arz ederiz.» Bu müracaatta ( 1 0 . 8 . 1 9 6 1 )
bu tarihteki dünya arpa fiyatları (Rus arpası 49,95, Fransız arpası 47,54) dolar civarında idi.
Firma şarta muallâk olmıyan ve serbest dövizle ödemeli % 65 li kısmın ihraç muamelesine
derhal başlanılmasını tale'bediyordu. Bu durum muvacehesinde protokolün başkısmmda mütalâa
sını bildiren hukuk müşavirimiz bir ihtilâf zuhurunda firmanın büyük mikyasda mahrumiyeti
kâr talebinde bulunabileceğini ve böyle bir dâvaya gidilmesi yolunda % 50 den fazla kazanma
şansının firmaya aidolduğunu bildirdi. Ben de bu görüşe iştirak ederek şimdilik % 65 lik kısmı
nın ihracının tahakkuk ettirilmesinin uygun olacağı, diğer kısım içinde firmaya «on ve katî kısa
bir mehil verilmesini teklif ettim. Ayrıca bu tarihte bize Hamburg Ticaret Ateşesinden gelmiş
arpa fiyatı hakkında bir telgraf gösterdiler. Bu fiyat garanti edilmiş vasıfta hiralık arpaya ait
tir. Buna mukabil ben de elimize geçmiş bulunan son tarihli korntredenexs'den çıkarttığımız yem
lik arpa fiyatlarını bildirdim. (Bu tarilhteki biralık olmayıp yemlik arpa fiyatları Holânda arpası
44,09, Rus arpası 49,95, Fransız arpası 47,54 dolar idi.)
Ticaret Bakanlığı bu pPotokola atıf yaparak 1 6 . 8 . 1 9 6 1 tarihli 5/14574 sayılı yazısiyle Ofisi
mizin bir muhtar teşekkül olduğunu 'bununla beraber,
1. Ellibin ton arpanın % 65 inin metrik tonu fob 45,- serbest dolar üzerinden şevkinin,
2. Ellibin ton arpanın % 35 inin kısa bir mehil verilerek bu me'hil zarfında yeter Türk lira
larının arpa satışında kullanılmasına dair Bank, Of England'm garantisinin temin edilmesinin,
şayet bu garanti temin edilemezse, mukavelenin bu kısmına ait Ofisimizle firma arasında bir
bağlantı kalmıyacağmı,
3. % 35 lik kısmın dahi mezkûr Türk liralariyle tediyesi mümkün olmadığı takdirde, bir
varyant olarak serbest dövizle tediyesinin sağlanmasının tamamen Ofisimize ait bir keyfiyet oldu
ğunu bildirdi.
Bu tarihe kadar olan bütün muamelâta ait talimatlarını esirgemiyen Bakanlığın bu tarihte
Ofis muhtar teşekkül olarak bir kenara çekilmesi alışık olmadığımız bir durumla bizi karşılaştır
dı. Ve bu endişemizi de 18 . 8 . 1961 tarih 3400 sayılı yazımızla Bakanlığa arz ettik. Buna rağ
men Bakanlık eski görüşünde İsrar ve Ofise tarzı hareketinden serbest bıraktı. Buraya hemen istitraden ilâve edeyim ki, ben Ofis Satış Müdürü olarak tediye şekli ne olursa olsun 55 dolarlık
bir fiyat dururken arpaları 45 dolardan satılmasına asla razı olmaz, idim. Dış Ticaret anlaşmala
rının işlemesi bunlardan temin edilen acyolar v.s. bir kenara bırakıldığı takdirde Ofis kendi hakhiyarmı kullanarak 55 dolarlık fiyat dururken kombine 45 dolarlık satış yapması sebebiyle Ha
zineye 4 milyon 724 bin 982 liralık bir zarar tekevvününe sebebolmuştur. Bu muhtar teşekkül ha
linde çalışamadığımızın en büyük delilidir. Kaldı ki, teşekkül Kanunumuzun 14 ncü maddesi Hü
kümet karariyle Ofisin alelusul ticari muamelelerinde husule gelen fiyat farklarının Hükümet ta
rafından kapatılacağını âmirdir. Bu da şunu gösteriyor ki, Ofis zararına bir satışta müstakil ola
rak karar alıp tekevvün ettiremez.
BUNGE Firması ihracatla Traaısexport Firmasını görevlendirdi. Evvelden beri Transtürk Fir
ması Ofisimizle büyük ölçüde ihracat üzerine iş yapan firmadır. Cemil Parman'da bu firmanın
mümessillerinden olarak devamlı olarak münasebette bulunmuştur. Bu konuda gerek Bunge Firmasiyle re'sen ve gerekse İstanbul Bölge Müdürlüğümüz kanaliyle yaptığımız temaslarda, Cemil
Parman'm Bunge Firmasının mümessili olmadığına dair en ufak bir emare olmadığı gibi Cemil
Parman'm yaptığı teşebbüslere dair yazılı müracaatlarımızı da Bunge Firması tamamiyle benim
semiş ve cevaplarını vermiştir.
BUNGE Firması alıcıdır. (Türkiye dâhilinde) ve ihracat muamelesine Transexportu memur
etmiştir. Transexport Firması bu muamelede ne sıfatla hareket etmiştir, sualine cevaben : Transexport Firması alıcının ihracat muamelelerinde ve Ofisimizle olan temaslarında bir mümessilden
ibarettir. Muamelenin ilk başında bu husustan da endişe edilmiş ve Transexport'un ne dereceye
kadar kendilerini temsile yetkili olduğu Bunge Firmasından sorulmuştur. Buna dair alman ce
vap dosyada mevcuttur, dedi.
.
T. B. M. M.
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Türk - İngiliz Esleha Anlaşmasında arpa yok iken bu anlaşmaya istinaden ne suretle satış akdi
yapılmasına tevessül olunmuştur, sualine cevaben :
Malûmları bulunacağı üzere anlaşmaları iki Hükümet makamı tanzim ve idare eder, satıcı
olarak Ofis, alıcı olarak Bunge Firmasının arzuları ise bir talebi geçemez. Bunların tatbiki, tadili
ve neticelerinin takibi Hükümet makamlarını alâkadar eder. Ezcümle ilk talepte madde değişikliği
için Ticaret Bakanlığı teşebbüse geçmiş ve biraz gecikme ile beraber 4 Eylülde Hükümeti adına
İngiltere Büyük Elçiliği Ticaret Müşaviri de cevap vermiştir, cevabını verdi.
Ofisin ihracata muhassas olarak satışa çıkardığı hububat için esas prensip dış ticaret rejimin
deki kaideler midir, sualine cevaben : Afyon hariç, Ofis iştigal mevzuuna dâhil maddelerin ihracı
veya ihracedilmek üzere satışı inhisarı dış ticaret rejimleriyle Toprak Mahsulleri Ofisine veril
miştir. (Biralık arpayı serbest tüccarda toplayıp ihracedebilir.) Esas prensip dış ticaret rejimi
dir, cevabını verdi.
Ofisle ferm olarak bağlı addetmediğinden, haberdarmısımz, sualine cevaben. : 8 . 7 . 1961 ta
rihli kabul cevabımızla birlikte yükleme limanları, zamanları v. s. hususunda teferruata ait kı
sımları tesbit edebilmek üzere, firma mümessilini Ankara'ya davet ettik, firma 11 . 7 .1961 sa
bahı Cemil Parman'm Ofisimize müracaat edeceğini bir telgrafla bildirdi. Mezkûr tarihte Cemil
Parman Ofise geldi. Dâhilde bulunan arpaların limanlara indirilmesi, temizletilmesi, limanların
yükleme kapasiteleri bu arada geniş mikyasta devam eden buğday ihracatımız sebebiyle limanlar
da vukua gelebilecek sıkışık durumda nazara alınmak kaydiyle yükleme zamanları, miktarları ve
günlük yükleme limitleri Ofisimiz Nakliyat Müdürü ile müştereken yapılan bir görüşmede tesbit
edildi. Tabiatı itibariyle her zaman en ufak hususları dahi müza'kere konusu yaparak firma menfa
atini düşünen Cemil Parman iki müdürün vardığı neticeleri »genel müdüre de 'bizzat (iSelçuk AkatIı) ya bildirmek suretiyle nihai olarak 'hazırlanan şekli not eıtti. Ve şartnamenin 'bir nüshasını da
elden aldı. İstanbul'a 'gittiğinde sırf '% 35 lik kısmın tediyesi 'hususunda lüzumlu formaliteyi ik
mal bakımından zaman 'kazanmak üzere bu ve buna benzer itirazlarda 'bulundu. Bunları bölge
mize bildirmiş, biz (bu hususlarda ısrar ettik. Bölge kanaliyle kendisine lüzumlu cevapları ver
dik. (12 tarihinden sonraki muamele) ve asıl alıcı olan Bunge 'ye de keyfiyeti bildirdik.
Cemil Parman yazılı olarak da bir metin almak suretiyle hu iddialarından vazgeçmek mec
buriyetinde kaldı. Ezcümle tescil ettirdiği metinle kendisiyle Ankara'da müştereken hazırladığı
mız metindir.
Bunge firması elinde İngiliz liraları bulunmadığına göre mezkûr firma bu liraları Bremer fir
masından temin edemeseydi durum ne olurdu sualine ceva'ben :
Bu taktirde Ticaret Bakanlığının 16 . 8 . T9Ö1 5/14547 sayılı yazısında tavsiye şeklinde ta
limatları ve tarafımızdan da firmaya tebliğ edildiği üzere,
a) Firmaya 'bir mehil verilirdi, hu müddet içerisinde 17 500 ton için de serbest dolarla akre
ditif açtırılması ve mehil içerisinde açtırılmadığı takdirde 17 500 tonluk kısmın teslim edilmiyeceği tebliğ edilirdi. 'İhraç edilen bu arpalar normal yemlik arpalardan daha 'üstün vasıflı oldukla
rına göre 'bunların yemil arpalardan !bir fiyat far'kı mevcut mudur? Ve bu arpalar dış piyasalarda
hânari memleket arpalarına müşabih bir 'karekter taşırlar ve fiyat seviyesi ihraz ederler sualine
cevaben Baltık horsasmda muamele gören belli haslı arpalardan numune getirdik hunların vasıf
larını tesbit ettik ihracata çıkarttığımız malın her defasında tesbit ettiğimizi vasıfla bu vasıfları
mukayese ettik. Kati olarak tıpatıp şu arpanın muadilidir diye bir ifade kullanmanın mümkün
olamıyacaemı anladık. Bâzılarında vasıf yüksekliği bâzılarında da vasıf düşüklüğü olarak muay
yen unsurları <bulunmaktadır. Meselâ Fransız arpalarında 'hektolitrede yabancı madde itibariyle
düşük ona mukabil rutubet bakımından çok iyi durumdadır. Rus arpalarına da benzer durumları
vardır. En yakın Rus arpası olabileceği kaydedilebilir.
Freedestîttâtiön şartı satış anlaşmasına bilâhara ne suretle ilâve olundu sualine cevaben :
İlk teklifin gelmesini mütaakjp Cemil Parman Ofisimize müracaat ederek teklif telgraflarının
altına Freedestfmation kaydının da ilâve edilmesini istedi. Biz de Bakanlığa aynen intikal ettirdik. Ba
kanlıkça kabul edildi nitekim Bakanlığın bu kabulü üzerine Cemil Parman kendi el yazısiyle bu şartı
T. B. M. M.
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telgrafın arkasına sonradan ilâve etmiştir. Bu ilâve Bakanlığa arz edildi. Bakanlıkça da Freedestination şartı kabul olundu.
Şahit : Sabri Arıkan : Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünün yazılı talimatına atfen
tehlike mevzu arpa satışına ait anlaşmanın tescili bahis konusu idi. Bunun için BTJNGB Firması mü
messilinin müraeatmı bekliyorduk. Aradan bir iki gün geçmişti. Bölge müdüriyle beraber dâhil oldu
ğumuz bir toplantıdan müdür çağrıldı, mümessil olduğu anlaşılan firma temsilcisi Cemil Parman
gelmişti, ben de çağrıldım, tescil konusunda görüşmemiz vâki oldu, kendisine tescile davete meebur
olduğumuzu söyledim, Cemil Parman satış bakımından ihale olmadığını kendilerinin son tekliflerinin
henüz kabul veya reddedilmemiş olduğunu bu teklifler hakkında karar verilmedikçe yani teklifler
bakımından anlaşma hâsıl olmadan tescile davet edilemıyeeekerini, verilen beş günlük müddetin bir
ihale bahis mevzuu olmadığına göre anlaşmanın hususi şartlarının 7 nci maddesinin (D) fıkrasında
yazılı katı teminatın yatırılmasına dair beş günlük müddetin mebdeinin ne olacağım sormuştu, ceva
ben Ofis Umum Müdürlüğünden aldığımız talimata binaen vazifemizin bir an önce tescil muamele
sini yapmak olduğunu söyledim, bu talimata göre BUNGrE Firmasına 50 000 ton arpa FOB dökme
metrik tonu % 35 i Türk İngiliz esleha istikrazının tütün hesabından ve % 65 i serbest dövizle ol
mak üzere 45 dolardan satılmıştır. Ofis Umum Müdürlüğünün telgrafından Cemil Parman'ın (Telg
raf değil mektup) BUNGE Firmasının resmî temsilcisi olduğunu ve satış bedelinin % 1,5 na teka
bül eden katı teminatının alınmasını mütaakıp tarafların huzuriyle tescil muamelesinin yapılması
14.7.1961 tarih ve 2785 sayılı Ofis Umum Müdürlüğü mensubu ile bildirilmiştir. Aynı yazıda alıcı
firmaya da gerek teminatın yatırılması ve gerekse tescilin ifası hususunun büdirildiği musarrahtır.
ihracatçı olarak bizimle bilcümle münasebeti BUN GE Firması adına Transexport yapmıştır. Cemil
Parman'ın yukarda bahsettiğim beş günlük müddetin mebdei hakkındaki suali bizi de sarsmıştı.
Bunun üzerine âtiyen bizlere bir mesuliyetin teveccüh etmemesi bakımından alıcı firmayı tescile da
vet suretiyle davet tarihini tescil için gerekli beş günlük müddetin mebdei ittihaz etmeyi düşünerek
Borsa Beyannamesinin tekemmül ettirip hususi şartları da ekliyerek 18.7 .1961 tarih ve 6852 sayılı
yazımızla firmayı tescile davet ettik. Esasen hususi anlaşma yani hususi şartları muhtevi anlaşma
beyannamenin eki ve mütemmimidir. Tescili geciktirmemek bakımından bu yolu ihtftyar ederek fir
maya elden gönderdik. Tabiatı ile akit olarak tarafımızdan imzalanmıştır. Tahmile göre tesciller bu
suretle yapılır. Ve sadece tanzim edilen evrakı hâmil olarak alıcı firma veya mümessili borsaya gider
ve tescil1! yaptırır. Halen de tescil muameleleri bu suretle yapılmaktadır. Aslında satıcı olarak borsa
ya gitmemiz de mümkün değildir. Ancak buna rağmen alıcı firma tescili davet tarihinden itibaren
beş gün zarfında yaptırmamıştır.
Bu arpa satışının tescili muamelesinin ifa ve icrası sırasında şu veya bu kimse tarafından bu mu
amelenin tacili veya mutlaka yapılması hususunda hususi bir emir verilmemiştir. Ve her hangi bir
tazyik yapılmamıştır. Ancak bu tescil muamelesinin diğer mutaden yaptığımız tescil muamelelerin
den farkı, birçok muhaberatın cereyan etmiş olmasıdır. Ve ezcümle umum müdürlükten gelen ve teş
di muamelesinin yapılmasına mütadair olan talimatın gelmesinden sonra birçok muhaberatın cereyan
etmiş olmasıdır. Bizim burada borsada yaptığımız tescil muamelesi kanun ve mevzuata uygundur.
Yaptığımız muamelelerin aynıdır, ancak firmaya yaptığımız yazılı tebligata rağmen Transexport
firmasının Ofise aidolan Borsa Harcını da kendisi tarafından ödemek suretiyle ve bize de ha
ber vermeden bunu yaptırmış olması, bizce hoş ve normal karşılanmamıştır. Cemil Parman'la
tescil bakımından yukarda belirttiğim Bölge Müdürü ile beraber vâki konuşmamız dışansmda
bir görüşmemiz vukuıbuTmamıştiT. Her ne kadar şahidolarak dinlenen Cemil Parman tescilin
yaptırılması için bir memurun beraber teamülen gitmesi lâzımgeldiğini bildirmekte ise de tescil
beyannamesini tanzim ederek alıcıya verdiğimizde heş günlük tescil süresi içinde alıcının biz
tescili yaptırmaya gidiyoruz harcın yatırılması' için memurunuzu gönderin, demesi iktiza eder,
teamül de böyledir. Fa'kat izah ettiğim üzere alıcı firma bize tescili yaptıracağını ve harem
yatırılması için memur istemesi .bahis mevzuu olamaz. Çünkü tescilin yapılamayacağı fikrin
dedir.
T. B. M. M.

( S. Sayım : 2 ye ek)

— 20 —
Şâ-hit Safef Arpah : Bunge Firması ile akdedilen satışın tescili için Ofis Umum Müdür
lüğü (bize talimat vermişti. Bu talimata istinaden, ihracatçı firma mümessili olduğu bildirilen
Cemil Parman'la vâki temasımızda tescilin icrasını istememiz üzerine mumaileyh ilk tekilf şartlarinm değiştirilmek istendiğini bu sebeple alıcı firma ile de yazışmaları olduğunu, tescil için
mevcut beş günlük müddetin mebdeinin tesbiti lâzımgeldiğimi bildirince bize tescil keyfiyetinin
Cemil Parman'ın itirazları üzerine sürüncemede kalarak mesuliyet teveccüh etmemesi bakımın
dan Borsa Beyannamesinin ve eki hususi şartları vâki anlaşmayı elden gönderip tescile davet
ettik. Bu arada Umum Müdürlük tescilin icrasını istemekte olduğundan Cemil Parman'ın beyan
larını Umum Müdürlüğe intikal ettirilip talimat istedik. 24 . 5 .1961, tarihinde Umum Müdür
lükten aldığımız telsiz mesajında tescilin ikinci iş'ara kadar yaptrrılmaması bildiriliyordu. Bu
nu takiben aynı gün firma mümessili Cemil Parmân müracaatla verdiği mektupta yeni şartla
rı kabul ettiklerini katî teminatı iraeye hazır bulunduklarını bildirmesi üzerine tekrar durumu
Umum Müdürlüğe intikal ettirilip talimat istedik. 25 . 5 .1961 tarihli Umum Müdürlük tali
matından vaziyetin Bakanlığa arz edildiği ve Bakanlık cevabına intizar edilmekte bulundu
ğunu, durumun alıcı firmaya da bildirilmesi emredildiğinden gereği yapılmasına rağmen alıcı
firma mümessili Bakanlık cevabını beklemeden ve bize haber vermeden evvelce mektupla ve el
den gönderdiğimiz beyanname ile borsaya müracaat edip satıcının verilmesi muktazi harcı ken
dileri vererek tescili yaptırmıştır. Biz tescilin icra edildiği hususuna Umum Müdürlükle vâki
bir telefon muhaveresi üzerine muttali olduk. Hattâ Bölge Müdürlüğü ile yapılan bu muhave
rede teminatın yaptırılıp yaptırılmadığı sorulunca bilgime nazaran yaptırılmamış olduğunu
Söylemiştim. Fakat teminat mektubu posta ile gönderilmiş muhasebe servisini tedvire memur
müdür muavinliğine rnuihaberattan intikal ile gerekli kısım ve memurları intikal ettikten sonra
hububat satışı ile ilgisi hasebiyle eli son diğer evraklar meyanmda bana gelmiş olduğunu ve
bu suretle parafe ettiğimi ahiren tesbit etmiş bulunmaktayı'm. Cereyan eden muamelede temi
nat mektubunun kasada makrun olmıyarak alınmış olması, ayrıca beyannamenin işin müstace
liyeti göz önüne alınmak suretiyle imza edilerek abcı firmaya verilmiş olması zikredilebilir.
Şahit : Cihat Aksel : Alici firma mümessilinin yeni şartları kabul ile teminatı iraeye amade
olduğunu beyan etmeleri üzerine keyfiyeti Umum Müdürlüğe intikal ettirdim. Zira öteden
beri katî teminat mektuplarını almakta ihtiyar ettiğim yol budur. Bu suretle firma teklifine
müspet cevap vermeyişim teminat mektubu bakımından vâki tekliflerinin reddi mahiyetinde
dir. Ahiren teminat mektubunun posta ile gönderilmiş olsa ve alınması safhasında ben mezun
bulunuyordum, bu itibarla teminat mektubunun almışı safhasından malûmattar değilim. Açı
lan akreditifte satış şartlarına göre alıcı firmanın akreditifi açması icabederken gelen akredi
tifin Goldtşimit tarafından keşide edildiği dikkat nazarınızı çekti mi sualine cevaben alıcı fir
ma mukavele şartlarına göre muayyen müddet ve şartlar içerisinde akreditifi açtırmaya mec
burdur. Ve nitekim Ğoldtşimit Firmasına da açtırılabilîr. Şayet alıcısı o ise bu bakımdan üze
rinde durmadık. Mamafih Genel Müdürlüğe aynen intikal ettirilmiş olup istimal edilir mütalâa'siE alınmıştır.
Ş&frtt : Muzaffer Vidinİi : Hatırladığıma göre aidiyeti itibariyle satış şubesi müdür muavi
ninin görmesini temin bakımından 7.8.1961 tarihli Transexport mektubunu ve ilişiği teminat
mektubunu ya kendim bizzat Sa'fer Beye götürdüm veya bir odacı marifetiyle gönderelim. Bu
s^retlte başka evraklar meyanmda değil müstakillen bilgilerine arz ettiğim kanaatindeyim. Fakat o
sırada Safer Beyin masasında tetkik etmekte bulunduğu başka evrakların mevcudolup olmadığını
bilmiyorum. Mektup arkasındaki ilgili servislere havaleye mütedair şerh de izahatımı teyideder. Sa~
taşlarda borsa harcı bakımından cereyan eden muamele usulü şöyledir. Satış mukavelesinin hususi
ıH&cldesine binaen borsa harcının yatırılması sadedinde satış servisi muhasebe servisine müdüriyet
E&naliyle yazı gönderir bu yazıya istinaden muhasebeden muktazi para çıkar ve bir memur marife
tiyle tescil sırasında borsaya yatırılır cari usul budur. Borsa beyannamesinin taraflarca imzasından
evvel eari usule göre katî teminatın yatırılması iktiza ettiği halde her nasılsa bu satışta katî teminat
hususu halledilmeden beyanname imzalanmıştır.
T. B, M. M,
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Hâsıl olan lüzuma binaen evvelce dinlenmiş bulunan şahit Saf er Arpah'mn yeniden, celp ve istimama oybirliği ile karar verildi.
*r:
Şahit Safer Arpalı : Akdin inikatmdan sonra tescilin icrası gerektiği cihetle aldığımız Umum
Müdürlük emrine binaen muhasebe servisine katî teminatın alıcı firmadan alınması keyfiyetini yazı
ile bildirdik. Ancak bu yazımızdan sottıra, Umum Müdürlükten ikinci işara kadar tescilin yaptırıl
mamağı emri gelmiş idi. Bu emri muhasebe servisine bildirmemiş bulunuyoruz. Evvelce de beyan
ettiğim üzere teminat mektubunu tarafımdan parafesi sırasında gelen mektup sair evraklar arasında
geldiği cihetle dikkatimden kaçmış olacak borsa beyannamesi benim ve Sabri Beyin imzasını muhte
vidir. Teminat mektubu alınmadan beyannamenin imzası Cemil Parman'm hususi şartları tetkik ile
teminat mektubunu irae edeceğim demesi üzerine vâki olmuştur. Tescilin yapılmasından evvel beyan
ettiğim veçhile haberimiz olmamıştır. Zira bu tescil bilgimiz dışında Cemil Parman tarafından yap
tırılmış ve başka satışlarda olduğu üzere harem borsaya bir memurumuz vasıtasiyle tarafımızdan
yatırılması iktiza ettiği halde evvelce borsa beyannamesi imzalandığından bunu fırsat ittihaz eden
Transexport mümessili harcı kendisi vererek tescili yaptırmış bilâhara Umum Müdürlüğe vâki müracaati üzerine vermemiz icabeden hare iade kılınmıştır.
Tescil muamelesinin ikinci emre kadar, durdurulması hakkında Umum Müdürlükten gönderilen
emir mümessil firmaya tevdi edilmiş fakat muhasebe servisine bu yolda ayrıca bilgi verilmemiştir,
dedi.
Transexportta teslicin yapılmaması hakkında gönderilen yazı suretini talep üzerine ibraz ede
ceğini ve hazırlıyacağını beyan etti.
Şahit: Şefik Atabey : Maznunu tanımaz muhbiri tanır. Borsa beyannamesi bölge tarafından
18.7.1961 tarihinde imzalanıp bize gönderilmiştir. Yükleme programı bakımından Cemil Parman'm
itirazı vardı. Bu sebeple yazışmalar cereyan etti bu arada tescilin durdurulması da bildirilmişti.
Amerikan anlaşmasından mütevellit mahzur izale edilince şartlarda uyuşma olduğundan teminat
mektubunu hatırımda kaldığına göre tevziat memuru marifetiyle satış müdürlüğüne takdim ettik
ve borsaya müracaatla harcını kendimiz vererek tescili yaptırdık. Bilâhara umum müdürlüğe mü
racaatla verdiğimiz harcı geriye aldık. Tescili 8.8. de yaptırmamızın sebebi ilk yüklemesi mu
kavele gereğince Ağustos içinde yapılacak satışm alıcısı tarafından akreditifin açılmış olması ve
alıcının gemileri tutarak hattâ bize ihtarını yapmış olmasındandır. Ve nitekim 8 Ağustos tarihli
yıldırım telimizle Toprak Ofis Umum Müdürlüğüne bildirdik. Esasen 24 Temmuzdan sonra Ofisle
kâğıt üzerinde hiçbir anlaşmamız kalmamıştır. Ve tescilin 7 Ağustosa kadar bekletilmesinin sebebi
sırf Toprak Ofisin bu husustaki ricasına uymak arzusudur. 5.8.1961 tarihli yıldırım telimizle Ankara'daki Toprak Ofisi Umum Müdürlüğüne çekilen yıldırım telgrafı ile muvakkat teminatımı
zın katî teminata çevrilmesini ve bütün formalitelerin ikmal edilmiş olduğu cihetle tescile gidil
mesini bildirdik. Ve nihayet 7.8.1961 tarihinde artık şartları kabul ettiğimizi daha evvel müddetin
de bildirmiş olduğumuzdan ve akdin de inikat eylemiş olduğu kabul edilebileceğinden beklemeye
mecburiyetimiz olmadığı cihetle ve bu arada da nakil için gemilerin de tutulmuş ve muamelenin
tehirine tahammülü kalmamış olduğundan kendiliğimizden İstanbul Ofis Şube Müdürlüğüne
müracaat etmeksizin borsa haremi kendiliğimizden yatırıp ayrıca teminat da yatırdık. Ve bu
suretle de tescil muamelesini yaptırmış olduk. Tescil muamelesi bu şekilde cereyan etmiştir.
Soruldu : Muamelelerin cereyan ettiği sırada Bunge Firması İstanbul'daki faaliyeti adetâ
durdurulmuş vaziyette idi. Bu sebeple bizi mümessil olarak yani bu iş için mümessil olarak ka
bul etmişti. Eski Ticaret Bakam Mehmet Bay dur'un Bunge Firması ile bir alâkası olduğu
veya
onların adamlariyle görüştüğü ve mutlak suretle bu arpa satışının bu firmaya yapıl
ması yolunda bir gayret gösterdiği ve arzuladığı ve her hangi bir suretle emir verdiği yolun
da bir şey işitmedim. . Ve bize de bu yolda bir şey söylenmiş değildir. Bu tescil ve satım mu
amelesi normal olarak cereyan etmiştir. Bizim alıcı olduğumuz tarihlerde Ofise birkaç firma
daha talip olmuştur. Fakat daha eksik fiyat talebetmişlerdir. Meselâ; Birtaş talibolmuştur.
Fakat İsrail Kliringinden teklif
yapmış olduğunu tahmin ediyorum. Bizim alıcı olduğuT. B. M. M.
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- âa muz ve aldırdığımız tarihte verdiğimiz bu fiyat cazip bir fiyat idi. Biz aldıktan sonra ve bir
müddet geçtikten sonra fiyatlar bir miktar yükseldi, İşte o zaman Ofis satıştan rücu etmek gibi
bir yola tevessül etmek istemiştir. Fakat biz kanuni müddet zarfında şartları kabul edip akdi
yapmış olduğumuzdan rücu edememişlerdir.
Şahit : Zeki Başocak : Ben hububat şubesi muhasebecisiyim. Şimdiye kadar yapılan dış sa
tışlarda şayet şartnamede mukayyet ise borsa tescil masrafları şubemizle ödenmiştir. Ve nite
kim bu satış hakkında da satış servisi teminat miktarını bildirmek suretiyle bize böyle bir te
minat mektubu geldiği takdirde kabulünün ve neticesinin bildirilmesini yazı ile bildirmiştir.
Ve aksine bir iş'ar da vukübulmadığı gibi firmanın 7 . 8 . 1961 günü servisimize gelen mektu
bunda satış kısmı ilgililerin de paraflını gördüğüm için teminat mektubunu kabul ettim. Ve fir
ma hesabına kayıtlara intikali ettim. Tescil1 harcının ödenmesi için bir iş'ar vukubulmadığmdaaı
o hususta bir muameleye tevessül olunmadı. Bu mevzuda başka her hangi bir malûmatım yoktur.
Sonradan firmanın ödemiş bulunduğunu, öğrendiğimiz tescil masraflarını yukarı mercilerin mu
vafakati tahdmda kendilerine ödendiğini biliyorum dedi.
Şahit : Selçuk Akatlı : Arpa ihracı mevzuunda vâki talepler daima opsiyonlu olarak tevali
tamamen biribirinden uzak ra
sedeeeğınden dosyasında mahfuz safahatında anlaşılacağı veçhile
kamlar halindeki vâki tekliflerin Ticari bir zihniyetle ve bir maksada makrun olarak arpa fiyat
larının düşürülmesi yolunda bir istikamet ve istidat ıgöstermesi üzerine ofis olarak 18.4.1961
tarih ve 1327 sayılı bir müzekkere ile keyfiyet Vekâlete arz edilmiş bundan böyle zararlı ve neti
cesiz olduğu anlaşılan opsiyonlu çalışma yapılmıyarak ilân şartlarımıza göre ve teminata bağlı
olarak alınacak ferm tekliflerin ancak tetkika tâbi tutulacağı ve diğer taraftan altmış bin ton ar
panın anlaşmalı devletlerden birine ihracı suretiyle elden çıkarılmasının faydalı ve lüzumlu gö
rüldüğü bildirilmiştir. Ticaret Bakanlığı bu yazımıza vermiş olduğu 24.4.1962 tarih ve 5/7306
.sayılı cevabında :
. ŞO 000 ton arpanın bilâteral anlaşmalı memleketlerden birine ihracedilmesi hakkındaki tek
lifimizin uygun görülmediğini bildirmiştir.
Bu arada 6.7.1961 tarihinde Bunge Firması ferm teklifini yapmıştır. Ferm teklifler bu ta
rihten sonra başlamıştır.
Bunige firması 6.7.1961 tarihinde 50 000 ton arpa için (Beher metrik tonu için)
• •.'•• 1, % 35 i Türk - ingiliz Esleha Anlaşmasının tütün hesabından bakiye % 65 i serbest dö
vizle , ödenmek üzere fob 45 dolar.
2. Tamamı Türk - İngiliz Esleha Anlaşmasının tütün hesabından ödenmek üzere fob 55 dolar
dan, teklif yapılmış ve bu teklif ile ilgili olarak teminat da.yatırılmıştır..
Adı geçen Bakanlık 8:. 7 ,1961 tarihli ve 5/11834 sayılı emirleriyle Bunge Firmasının 50 000
.ton arpa. için yapmış olduğu mal bedelinin % 35 i Türk - înigiliz Esleha İstikraz Anlaşmasının tü
tün hesabından bakiye % 65 i serbest dövizle ödenmek üzere metrik tonu fob 45 dolarlık tekli
fini yalnız 50 000 ton ve 1960 yılı mahsulü :arpaya inhisar etmek kaydı ile uygun görmüştür.
,Bunge Firmasının teklifinin ikinci paragrafındaki fob 55 dolarlık teklifini reddeylemiştir.
Bu firmanın öteden beri muhtelif şayibeli ve karışık işler takibettiğini bildiğim ve 23 senelik
memuriyetimin muktese'batı icabı şüphelenmem üzerine kafamda bir istifham belirtti. Bu arada za
manın Başbakan yardımcısı Fahri özdilek Ziraat Bakanı Osm'an Tosun ve Ticaret Vekili Mehmet
Baydur'un Doğuya bir seyahat yapmışlardı. Fahri özdilek'in (gazetecilere verdiği beyandan Doğu
da, bir kıtlık bahis mevzuu olduğu anlaşılıyordu. Memleketin iaşe makanizmasmın başında bulu
nan bir vazifeli olarak büyük miktarda düşünülen bu satışın yapılmasının firmayı göz önünde bu
lundurmak suretiyle mahzurlarını düşünerek bilhassa psikolojik halleri teemmül ederek durumu
Mehmet B'aydur'a şifahen arz etmeyi tercih ettim. Görüşmemizde Transexport Firmasının duru
munu bahis konusu ettiğimde elde ihraca müheyya 60 000 ton arpanın bulunduğunu 1960 stoku
bu arpaların muhafazasının müşkülâta mucibolabileceğini ve Bunge Firmasının ferm teklifi mu
vacehesinde satışın muhafaza müşkıllerini ortadan kaldırabileceği ve memlekette döviz sağlıyabiT. B. M. M.
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leceğini bunun karşısında birtakım psikolojik sebspler mevcudolduğu gibi ve yukarda beyan etti
ğim Fahri özdilek'in açıklamasından Doğuda mevcut kuraklık ve kıtlık sebebiyle bu miktar ar
panın ihraç ve satışının mahzurlu bulunabileceğini ve atiyen bu mahzurların cevaplandırılması
müşkil ve izahı mümkün olmıyacak vaziyetler doğurabileceğini Transtürk Firmasının durumunu
da izah ederek ikaz vazifemi yaptım. Bakan firmadan hiç kimseyi tanımadığını bu konuşmamız
da söylemişti. Bundan bir iki gün sonra aynı konularda görüşmek üzere kendisine gittiğimde
odasında ilk defa gördüğüm bir şahsı Tüccardan Fuat Süren diye bana takdim etti. Ben bu zatı
ismen tanıdığım ve Transexport Firmasına nisbetini bilâhara duyduğum bu ışa'hsı ilk defa görü
yordum. Bu hususu istidraten bildiriyorum. Bakan yine görüşmemiz sırasında bu firma hakkın
da beyan ettiğim ve firmanın ticari muhitte karışık işler yapmakla melûf bir müessese olduğu yo
lundaki ikazıma cevaben biz ofis olarak Bunge Firmasını ve temsilcisi Transexport'un bu arpa
ların ihracı hususundaki şartlarını Bakanlığa intikal ettirdik. Esasen her firma için bundan
evvel de aynı şekilde hareket etmekte idik. Bakanlık bu şartlarla arpanın ihracını katı şekilde kabul
ettiği içindir ki biz de başka firmalara bunu duyurma imkânını elde edemedik. Nitekim dosyaların tetki
kinden anlaşılacağı üzere Bakanlıik bu arpa ihracı işinde en hurda teferruatına kadar Ofise direktifler
vermekte idi. Eğer Bakanlık bu şartların başka firmaları da duyurulmak suretiyle onların iştirakini
matlup görseydi. Bize bu hususta direktif verir ve biz de icabını icra ederdik. Bu arpaların satışı
Ofisin hububat ihracı için müteammim olan usulünün dışında nev'i şahsına mahsus bir satış şeklidir.
Bu satışın arz ettiği hususiyetler Bakanlığın tasvip ve direktifi ile bu satışa makzur bir mahiyet
taşımaktadır. Ki, bu husus görüldüğü üzere Ofisin normal satış yollarında bir satışı değil ve fakat
Bakanlığın bu işte güttüğü bir politikanın neticesidir. Bakanlık politikasına bizim müdahale etmek
imkânımız bulunmadığı içindir ki, Ofis Bakanlığın direktifine uymuştur. Kaldiki Bunge Firması
nın vâki teklifinin birinci maddesindeki % 35 i Tük - ingiliz Eslehâ İstikraz Anlaşmasının tütün he
sabından ödenmesi hususuna mütaalli'k kayıt ve şart dış ticaret rejimi ile Devlet umumi ve hususi
hukuk prensiplerine atfen vâki ticari anlaşmalarının mahiyeti içerisinde mütalâa edilmesi lâzımgelen bir husus olduğuna göre keyfiyetin Ofisçe bilinmesine imkân olmayıp ancak Hükümetin ticari
politikasını sevk ve idare ile sorumlu Ticaret Bakanlığı ve onun dış ticaret rejimini tanzimle ilgili
dairesiyle ilgilidir. Kanaatimi Bakanla, vâki şifahi görüşmemde kendisine bildirdim. Ve bu satıştan
geri dönülebileceğini kendisine anlattım. Bakan aktin mevcudolduğu noktasında İsrar etti. Ben bu
na rağmen zaman kazanmak için Ofis İstanbul Şubesine gönderdiğim (Ofis Bölge ve Şube Müdürlük
lerine) 24 . 7 . 1961 tarihli yazıda tescilin yapılmaması hususunu belirttim. Bu da gösteriyor ki, ben
satışın yapılması ve malın ihracı zarureti üzerinde Bakanlığa telkinde bulunmuş değilim. Bilâkis bu
satışın durdurulması için elimde olan her vasıta ile çalıştım. Fakat yukarıda da belirttiğim gilbi
Ofis lâfzen muhtar ve fakat hakikatte doğrudan doğruya Bakanlığın emir ve direktifleriyle ha
reket eden bir müessese olduğu için bu satışın durdurulmasına imkân bulamadım. Ticaret Bakanı
Mehmet Baydur söz konusu arpaların ihracına mütaallik hususatta Ofis ilgililerine şahsan alâkalanıp
talimat verdiği vâki mıdır? Ve sizinle şahsan ve re'seıı teması olmuş mudur? Sualine cevaben:
Evet, Ticaret Bakanlığına bağlı bir teşekkül olarak Bakan bu mevzu ile ilgili şahsan Genel Mü
dürlüğe ve bunun haricinde alım ve satışları ve buna mütedair işleri tedvir eden Satış Müdürlüğü
ne de bizzat temaslarda bulunduğunu ifade edebilirim.
Yukarıda da arz ettiğim üzere bu satış tamamen Bakanlığın arzu ve direktifleri içerisinde cere
yan etmiştir. Ofis olarak biz buna elimizden geldiği kadar mukavemet etmek istememize rağmen
Bakanlığın bu müdahalelerine karşı koymak imkânına sahip değiliz. Bu cümleden olmak üzere biz
Ofis olarak opsiyon keyfiyetine muarızız füvakı söz konusu olan opsiyon teminat yatırmaksızm talebedilecek mehillere raci bulunmakla beraber umumiyet itibariyle alıcıların tekabbül eyledikleri veci
belerin zamanında yerine getirilmesini istemek ve olur olmaz vesilelerle opsiyon vermek Ofisin satış
teamüllerine aykırıdır. Ancak opsiyonu veren Vekâlet olduğunu ve bu arpaların satışını dosyalardan
da görüleceği üzere Vekâlet idare eylediğine göre bizce yapılacak başka bir iş kalmamıştır, cevabını
verdi.
Sanık Mehmet Baydur'un müdafaası sırasında şahsi husumetlerinden bahsettiği şahitlerden birisi
T. B. M. M.
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de Coşkun Kadıoğlu'dur. Delilleri objektif adalet esasları dairesinde serbestçe takdire çalışan Komis
yonumuz maznunun lehinde ve aleyhindeki şahitlerin ifadelerinin, mühim kısımlarını raporuna derceylemek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Umumi Heyetinin tetkiklerine kolaylık ve kara
rma isabet sağlamak arzusunu gütmüştür. Filhakika Coşkun Kadıoğlu'nun sanık aleyhine vâki şaha
detinin bellibaşlı noktalarını da mazbut ifadesinden alarak buraya aynen dereedeceğiz.
, Satışın şekli üzerinde duracağım. 8 . 7 . 1961 tarihinde Dış Ticaret Dairesi Reisi beni çağırdı.
O sırada Bakan bulunan Mehmet Baydur'dan aldığı ve Ofis Genel Müdürlüğüne ait bulunan ve aynı
zamanda Transexport Firması delaletiyle İngiliz BUNGE Firmasına ellibin ton beyaz arpa satışına
ait yazıya, hemen cevap verileceğini bana bildirdi. Mezkûr yazı normal şekilde evrakta kayıt edilmesi
iktiza ederken, bu yapılmamış idi. Dış Ticaret Dairesi Reisinin oturduğu odanın bir evvelindeki sek
reterlerine ait odaya daktilo celbedildi. Dış Ticaret Dairesi Reisi Ekrem Geriş, irticalen Ofise gönde
rilecek yazıyı bizzat dikte ettirdi. O sırada bir misafiri geldiğinden, riyaset odasına geçtiler ve bana
(yazıyı oku) cümle düşüklüğü ve imlâ hatası yok ise paraf et bana getir dediler. Ben de Ekrem Geriş'in dikte ettirdiği mezkûr yazıyı okudum imlâ hatası görmedim ve parafımı koyarak kendilerine
verdim. Kendileri yazıyı aledderecat Müsteşar ve Bakana götürdüler.
Yazı Bakandan imzadan çıktıktan sonra aşağıda şu not dercedilmişti.
«Katî mutabakata varıldığında, keyfiyet tarafımızdan İngiltere Büyükelçiliğine bildirilecektir.»
Yazı imzadan çıktıktan sonra Ofisin yazısı kayıttan geçmiş ve varide almıştır. Bu itibarla ellibin
tonluk arpa satışı yukardan aşağıya doğru bir hiyerarşi takibetmek suretiyle icra edilmiştir. Bu sa
tış Dış Ticarette her zaman cari olan umumiyet ve aleniyet prensibini ihtiva etmemektedir. Çünkü
Türk - İngiliz esleha istikraz anlaşmasına göre arpa ihracı, ticari mahafilde ve Bakanlık erkânı ara
sında bilinmemekte idi. Ayrıca bu satışa kadar Ofis tarafından ihracedilen veya ihraç maksadiyle
satışı yapılan (Dış ticaret rejimine mütedair kararname icabı olarak) hububat satışlarına uyma
maktadır.
Satışın kabul edildiği tarih olan ve Ofise tebliğ edilen 8.7.1961 tarihindeki cari iç ve dış piyasa
fiyatlarına uygun olup olmadığı bu sebepten dikkate alınmamıştır. 8.7.1961 tarihinden takriben
20. 25 gün önce Ofis Umum Müdürlüğüne gönderilen bir yazıda, Ofisin elinde mevcut beyaz arpala
rın fiziki ve kimyevi tahlillerinin neticesi istenmiştir. Bu malûmat Londra Brüksel Ticaret Müşavirlikleriyle Hamburg Ticaret Ataşeliğine bildirilmiş ve her hafta mümasil vasıftaki arpa fiyatlarının
bildirilmesi istenmiştir.
Gelen telgraflar, Seksiyon Müşaviri Turgut Çarıklı, İhracat Seksiyonu Başkan Yardımcısı İlhan
Kut, Dış Ticaret Dairesi Reisi Ekrem Geriş ve Müsteşar Mahmut Şeyda ve Bakan Mehmet Baydıır'a
arz edilmiştir.
Mezkûr telgraflar tetkik edildiğinde. Metrik tonu FOB $. 45 lik kombine fiyata nazaran yüksek
olduğu başka bir deyimle, 45 dolarlık fiyatın bu fiyatların aşağısında olduğu anlaşılmaktadır.
(Mezkûr telgraflar dosyada mevcuttur).
31. 7.1953 tarihli Türk - Alman Hububat Protokolüne göre Türk arpalarının kıymeti Irak arpa
lan baz olarak alınmak suretiyle tesbit edilmiştir. Buna göre Londra'da bulunan Baltık borsasında
kote edilen Irak arpalarına 5 $ ilâve edilmek suretiyle standart Türk arpasının fiyatı tesbit edilir.
Bu fiyat CİF olduğuna göre ve Şimal memleketleriyle Türkiye limanları arasındaki FOB - CÎF
farkı 4 - 5 dolar olduğundan, bunun tenziliyle fiyat 45, 40 eder. 31 Temmuz 1953 tarihli protokole
göre Türk arpasının değeri bundan 5 dolar fazla olması icabettiğinden, fiyat 50.40 dolardır.
Freedestination ihracat lisanslarında malın ihracedileceği memleketin isminin yazılması meşrut
tur. Ben şimdiye kadar bu muamele hariç fredestination şartını muhtevi bir lisans vermedim, duyma
dım, ve görmedim.
Fredestination malın dünya üzerindeki her hangi bir memlekete ihracına, Türkiye'nin müsaade et
tiğini tazammun eder: Halbuki bileteral anlaşmalarla bağlı olduğumuz memleketlere ihracatımız mu
ayyen kontenjanlara tâbi bulunmaktadır.
Ayrıca freedestination o malın hangi memlekete gittiği anlaşılmadığından, o memleketle ticaT. B. M. M.
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ret mübadelelerimizin seyri takibedilemez. Ayrıca Hariciye Bakanlığım ilgilendirmekle beraber
freedestination şartı politik mahzurlar da tevlidedebilir.
Satış yapıldıktan sonra freedestination şartı Transeiport firmasının talebi üzerine ofis tara
fından Bakanlığa intikal ettirilmiş ve takriben on gün sonra freedestination şartı kabul edilmiştir.
Arpa ihracatına freedestination verileceği keyfiyetinin de Resmî Gazetede aleniyete verilmesi icabederdi.
1960 yılında arpa piyasası 1961 e nazaran hararetli olmamıştır. Bunun sebebi Avrupa'da ya
ğışlar sebebiyle insan gıdasında kullanılan ve fakat yağışlar sebebiyle fermantasyona uğrıyan hu
bubatın hayvan yemi olarak kullanılmasıdır. 1961 yılındaki dünya arpa rekoltesi 1960 a nazaran
% 6-7 arasında düşüktür. Bu sebepten 1961 yılında,arpa fiyatlarının yükseleceği
tahmininde
bulunmak güç bir iş değildi. 1961 Temmuz ayında memleketimizde hububat rekoltesinin düşük ola
cağı ve dahilî istihlâkte sıkıntı çekileceği malûmdu. Bu itibarla da dahilî istihlâki düşünerek çok
cazip bir fiyat teklifi karşısında dahi bu arpaların satılmaması icabederdi.
Nitekim, 1961 yılının son iki ayında Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da hububat sıkıntısı çe
kilmiş ve iç merkezlerine Doğu - Anadolu'ya arpa sevk edilmiştir.
Satışın tescili : Transexport firması İstanbul'da arpa satışını borsada tescil ettirmiştir. Halbu
ki hububat satışları şekle bağlı akitlerdir. Tek taraflı olarak yapılan bir tescil hiçbir hukuki hü
küm ifade etmez, bâtıldır. Ofis Satış Müdürü Fikret Erensoy'un ifadesine göre Ofis Genel Müdür
lüğü 25.7.1961 tarihinde İstanbul Ofis Şube Müdürlüğüne ellibin ton arpa satışının iş'arı ahare
kadar tescil ettirilmemesini bildirmiştir. Bu talimata rağmen Transexport firmasının bu satışı tek
taraflı olarak borsada tescil ettirmesi mevzuatımıza uygun düşmemektedir.
Transexport firmasının Türk paralarını bulamaması karşısında bu arpa işinin daha fazla sürünce
mede kalmaması hasebiyle Bakanlık tarafından Ofise gönderilen 7 Ağustos 1961 tarihli ve 13920 jayılı yazıda Transexport firmasının Ofise tevdi ettiği 6 Ağustos 1961 tarihli telgrafta elli bin ton be
yaz arpa bedeli olarak yeter Türk liralarının Bremar firmasında BUNGE 'ye tahsis edildiği kaydedil
mesi üzerine bu cihetin BUNGE firmasınca tevsiki için dört gün opsiyon verilmesi bu tevsik yapıl
dığı takdirde, akreditifin derhal açılması için BUNGE'ye tebligatta bulunulması, bu tevsik yapıl
madığı takdirde, uzun zamandan beri sürüncemede kalan bu satışın sükût edeceğinin firmaya bildi
rilmesi işar olunmuştur. Ofis bu yazıya rağmen Bakanlığın bilâhara haberdar olacağı şekilde firma
ya opsiyonlar vermiştir. Bu bakımdan bu husus ayrca Dış Ticaret Dairesinin ilgilileriyle Ofis Hu
kuk Müşaviri ve Satış Müdürünün huzurlariyle yapılan toplantıda tesbit edilmiş ve yazılan protokolda Dış Ticaret memurları bu satışın iptali içitı yeter sebep olduğunu bildirmişler ve fakat Ofis
Hukuk Müşaviri Hürrem Barım ve Satış Müdürü Fikret Erensoy aksi tezi müdafaa etmişlerdir. Dış
Ticaret memurları ilhan Kut, Turgut Çarıklı ve Coşkun Kadıoğlu satışın anule edilmesini istedik.
Transexport firması yeter Türk liralarını bulamayınca % 65 ve % 35 nisbetleri fiyata raci iken bu
sefer % 35 ve % 65 nisbetleri mal miktarına teşmil edilmiştir.
Bir ton malın ihracedilebilmesi için % 65 i serbest dolar olduğuna göre 29, 25 doların % 35 i
15,75 dolar (Türk lirası 141,75) m Ofise ödenmesi icabederdi. Halbuki burada bu nisbetler mal mik
tarına teşmil edilmek suretiyle ve fiyat konjonktürünün de gittikçe yükselmesi muvacehesinde firma
% 05 lik miktarı münhasıran serbest dölâra % 35 ini ise münhasıran tütüne muhassas mezkûr Türk
liralariyle ihracetmek hususunda teklifte bulunmuştur. Bu hususta Ofisçe Bakanlığa intikal ettiril
miş ve tarafımdan böyle bir şeyin olmadığı satış şartlarına uygun düşmiyeceği büdirilmiş ve bu hu
susta bir dosya notu hazırlanmıştır. Kendimi kuver kılmak için müşavirim Turgut Çarıklı ve İlhan
Kut'un imzalarını da aldım. Dış Ticaret Dairesi Reisi Ekrem Geriş,'e götürdüm, Ekrem Geriş
dosyanın kendisinde bırakılmasını bana söyledi. Kendisine bıraktım. Bir saat sonra beni çağırdı,
bu notun dosyaya girmesini kabul etmiyoruz dedi, ben de dosyadan aidim. Yanımda hıfzettim.
Meseleyi bu şekilde îl'hâh Kut ve Turgut Çarıklı öğrenince bunlar dâ birer suretini kendilerine
verilmesini istediler, ben de birer sureti daktiloya çıkartmak suretiyle kendilerine verdim. Bu
T. B. M. M.
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mesele T..> B .M. Meclisine intikal ettikten sonra bir gün Nevzat Şener Amasya Milletvekili bana
müracaat etti'. Bu arpa meselesini sordu. Kendilerine arpa mevzuunda benim muhalif kaldığı
mı mütaaddit defalar dosya notları vasıtasiyle bu husustaki kanaatimi ifade ettiğimi beyan et
tim ve bu notu kendilerine de gösterdim. Kendileri takrir sahibi diğer arkadaşı Amasya Se
natörü Maeit Zeren'e gösterilmek üzere benıden rica etti. Kendilerine verdim. Birkaç gün sonra
geldiler bana iade ettiler. Bu dosya notunu aynen yüksek komisyonunuza, tevdi ediyorum. (Bir
sayfadan ibaret olan ve altı Coşkun Kadıoğlu, İlhan Kut ve Turgut Çarıklı tarafından imza
lanmış olduğunu bildirdiği' 22 .8.1962 tarihli not başlıklı yazıyı ibraz ektiler, alındı, dosya mealine
konuldu.)
Münhasıran Türk - İngiliz Esleha İstikraz Anlaşmasının tütüne muhassas Türk paraları
- mukabilinde ihracedilecek arpalara ait lisanslar 6 Eylül tarihini taşımakta olup parafım bulunmaktadırv Netice olarak şunu arz etmek isterim ki bu işin en alt .kademesinde bulunan bir me
mur olarak bunun anlaşmalara cari fiyatlara mevzuata ve memleketin menfaatlerine uygun ol
madığı' yaptığım muhalefetlerle ve dosya notlariyle âmirlerime aledderecat arz etmiş bulunmak
tayım.
Soruldu : Cevaben Hamburg Ticaret Ataşemizden /gelen bir telgrafta arpa fiyatlarının
mütemadiyen yükselmekte olduğu ve fiyatın bu anda bi'dayeten ihraç için tesbit edilen anlaş
mada münderiç 45,— dolara nazaran çok yüksek bir seviyeye vâsıl olduğunun görülmesi üzerine
keyfiyeti Müsteşar Mahmut Şeyda'ya arz ettiğini, Mahmut [Şeyda'nın bu yüksek fiyatı görür
görmez, hayretini ifade ederek derhal Bakanı aradığını ve Bakanın Maliye Bakanı Kemal
Kurdaş'm yanında bularak keyfiyeti bildirdiğini ve satışın iptali için kendisinden direktif ve
mutabakat almak sadedinde konuştuğunu ancak bu işin o anda telefonla hailinim mümkün
olmadığına şahit olduğunu bu hâdiseden de mülhem olarak müsteşarın yükselen fiyatlar mu
vacehesinde devamlı olarak akdin iptalini mümkün kılacak çareler araştırdığını müşahade
eylediğini ve yukarıda bahis mevzuu dört günlük opsiyonun da bu düşünüş tarzına bir delil
teşkil ettiğini ifade etti. Bakanın kimseye opsiyon için emir verdiğini biliyor musunuz sualine,
bilmiyorum. Ancak, Ofise dosyada da mevcut bir tezkerede görüleceği üzere Eligolt firması için
Bakan şahsan telefonla talimat vermiştir. Bu arpaların ihracı sizin de dâhil bulunduğunuz alâ
kalı servisçe uyguîn bulunmadığı halde ne için lisans verdiniz sualine cevaben : Ben muhalefe
timi heyete takdim ettiğim dosya notu ile belirttim. Fakat Dış Ticaret Dairesi Reisi Ekrem
Geriş lisansın tanzimi için bana emir verdi. Ben de lisansı tanzim ettim ve paraf ettim. Para
fımı lisanstaki rakamların doğru olduğunu tebarüz ettirmek içindir, işin esasına taallûk etme
mektedir. Esasen işe muhalefetimi dosyada bulunan notlarda mevcudolup âmirlerime, satışın
iptalini bildirdiğim kayıtlıdır. Sual : Gömlek üzerine yalnız rakamları paraf ettiğinizi bildiren
bir not yazdınız mı? Hayır buna ihtiyaç yoktu. Çünkü ben muhalefetimi dosya notu ile belirt
miştim. Ancak Türk - İngiliz Esleha Anlaşmasına göre verilen lisansılarda parafım yoktur.
Çünkü bu yolda verilen lisanslar 300 sayılı Kanunla tatsdik edilen Anlaşmaya mugayirdir.
Bunun için paraf etmedim dedi. Bakanın bu işten bir menfaat sağlayıp sağlamadığı yani kendi
sine bir avantaj temin, edip etmediği hususunda bir şey biliyormusunuz sualine cevaben : Hayır
bilmiyorum dedi.
Selçuk Akatlı ile Coşkun Kadıoğlu'nun sanık aleyhindeki beyanları üzerine sanık Mehmet
Baydur'un yeniden dinlenmesine lüzum görülmüştür. Sorulan sualler üzerine Mehmet Baydur :
Tütün yerine arpanın ihracının muvafık olacağı yolunda altı Bakandan müteşekkil heyetten yazılı
bir karar alınmamıştır. Sadece şifahi mutabakat mevcuttur. Bıremıar'ın yazılı bir teklifi bana inti
kal etmemiştir. Bremar mümessili Turan Çakıımla birilikte bana geldi deblokajdan ödenmek üzere
49,- dolarlık bir şifahi teklif ıgetiırdi, ben bu prosedüre uymadığı için reddettim. Bunun sebebi
o günkü şartlar içinde bunu muvafık mütalâa etmeyişimdir.
Akdin hukukan mevcudolup olmadığı noktası üzerinde ben şahsan durmadım. Zira Müsteşarın bal"
na telefonla müracaatına kadar bu konu bana intikal ettirilmiş değildi ki bunun üzerinde bir tetkikat
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yapmak lüzuımunu hissetmiş olayım. Bu telefon muhaveresiyle firmanın kendisine terettübeden
bâzı vecibeleri yerine getirmemiş olması muvacehe mde ve keza fiyatlarında yükselmiş olması dolayısiyle akdin bozulması telkin edilmek istendi ve bu mütalâanın Bakanlık mütalâası olduğu Ofisin aksi
mütalâada bulunduğu belirtildi. Ben de yanımda bulunan vekillerle bu kabîl istişareden sonra mü
cerret fiyat yükselişiniıı ki, bu fiyat {yükselişi bir i dolardan ibaretti, akdin bozulması için kâfi bir
sebep teşkil edemiyeceğini bununla beraber şayet ilgili servis ve müsteşarlık makamı takdin bozul
masını zaruri görürse diledikleri gibi hareket etmekte kendilerini! serbest bıraktığımı ifade ettiğimi
hatırlıyorum.
Arpa ihracı Ofisin müteatmanin olan ilân usulü, ve keza dış ticaret mevzuatı hükümleri içeri
sinde ve normal şartlar dâhilinde cereyan etmek iktiza eder. Ben bana getirilen teklifleri bu zavi
yeden yani mevzuata uygun mudur değil midir diye tetkik etmek mevkiinde değilim. Ancak: dış
ticaret mevzuatında deblokaj usulü istisnai bir usul olduğuna göre bu usul içerisinde de ihracat
yapılması mümkün olup olmadığını yani bu işin! bahis mevzuu olduğu vakit istisnai olarak bu ısatışın yapılmasını altı bakandan müteşekkil heyetten şifahi karar almak suretiyle bu usulü arpa ihra
cına münhasıran tatbik ettik ben ıbu tatbikatın diğer ihracatçı farımalara duyurulmadığından şah
san malûmattar değilim.
Böyle bir lüzumun mevcudolduğu yolunda bana alâkalılarca her hangi bir ikazda da bulunul
mamıştır. Yani istisnanın münhasıran bu firmaya tatbik edildiği ve bunun başka firmalara duyu
rulması gerektiği tasrihen ıttılaıma arz olunmamıştır.
Binaenaleyh, ben ilân ıgibi gerekli formalitelerin ve tatbik edilmesi icabeden usulün tekemmül
ettirilmiş olup olmadığını tetkik etmek mevkiinde değilim bunu bana ıgetirenler, eğer iktiza edi
yor idi ise, bu ilânı yapmış olmaları gerektir. Çünkü bana getirilen bir muamelenin ayrıca bir
istisnayı ihtiva eylediği bana bildirilmedikçe, ben bu muameleyi normal bir muamele olarak ka
bul etmek mevkiindeyim. Bunun aksine olarak bir bakanın bu gibi teferruat üzerinde durmasına
da maddeten imkân yoktur. Ben esasen aleniyetin temin edildiği intibamdayım! Vakıalarla bu
intibaa halen vâsıl olmuş bulunuyorum.
Ofis satış şartnamesinin ihtiva eylediği hükümler hakkında da daha evvelden bir malûmatım
yoktur. Bu hâdiseden sonra yaptığım tetkikat neticesinde bu şartlara muttali oldum. Bu şartlar
arasında kliring yoliyle de ihraç mümkündür.
Selçuk Akatlı beni Şarktaki kıtlık dolayısiyle arpa ihracının muvafık olmıyacağı yolunda be
ni hiçbir zaman ikaz etmemiştir. Keza mukavelenin mevcut olmadığı esbabı mucibesiyle bu satı
şın realize edilmemesi yolunda da bana her hangi bir beyanda bulunmamıştır. Yine Transtürk
Firmasının muteber bir firma olmadığı ve bu firma eliyle ihracattaki mahzurlar hakkında yine
bana ikazda bulunmamıştır. Esasen ben ilk ifademde de beyanettiğim üzere Transtürk Firması
nın mahiyetine vâkıf bulunmakta idim. Selçuk Akatlı'nın bu suretle beni ikaz etmesine ihtiyaç
yoktur. Keza ben Fuat Sürenle hiçbir zaman Selçuk Akatlı'nın mevcut bulunduğu bir mahalde
asla karşılaşmadım. Bu ifadeler tamamen hilafı hakikattir. Ve kanaatimce Selçuk Akatlı'nın ki
fayetsizlik ve beceriksizliği dolayısiyle tarafımdan Umum Müdürlüğe terfi ettirilmemesinden ile
ri gelmektedir. Bu suretle şahitliği aleyhimde bir kasta maJhsustur. Kabul etmem. Bana şahsan
yaptığı mütaaddit müraeaatlerine rağmen, kendisini umum müdür yapmadım. Bu sebeple bana
muğberdir.
Ben bu işte hiçbir suretle bir alâka, hustiSİ olarak göstermedim. Bu iş benim için lalettayin bir
muameleden ibarettir. Normal seyri ne ise Vekâlet mevzuatına vâkıf olan kimseler tarafından
tetkik edilmiş, uygun bulunmuş, alâkalı dairesinde yeni T. M. O. nce mukavelesi yapılmış, Tica
ret Vekâletinin alâkalı servislerince tetkikatı icra edilmiş, lisansa bağlanmış ve muamele bu su
retle tamamen benim tesir, direktif ve emirlerimden azade olarak normal seyri içerisinde cereyan
etmiştir. Ben hiçbir hususta kimsenin vazifesine müdahale etmedim, kimseye hususi şartlar tat
bik edilsin diye emir vermedim. Bu işin bu firma tarafından yapılmasını kimseye telkin eylemedim, vekil olarak her muamelede olduğu gibi bu muameleye de vukuf derecem, tabiî şartların
T. B. M. M.
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icapları içerisinde mütalâa edilmesi lâzımgelir. Esasen bir hususiyet arz etmesi icabeden mesail, ba
na yine bakanlıklar teamülüne uygun olarak muciple arz olunması icabeder. Ve nitekim bu mucip
ler, yine teamül icabı müspet veya menfi mütalâaları ihtiva etmek gerekir, bana böyle bir mu
cip gelmediğine göre, ve bu muamelenin yapılması hususunda usulüne uygun bulunduğu için ve
ya öyle olması lâzımgeldiği cihetle, bu muamele tekemmül ettirilmiş ve hususi olarak bana şu
veya bu şahıs tarafından her hangi bir ikazda bulunulmamıştır. Veya buna sebep görülmemiştir,
dedi. ilâve edecek başka bir hususu bulunup bulunmadığı soruldu, olmadığı cevabını verdi.
Yeniden ifadesine başvurulan eski Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Mahmut Soy'da :
Mukavelenin hukukan mevcudolup olmadığı hususunu şahsan tedmi mevcudiyetinden şüphem
olmadığı için tetkika lüzum görmedim. Bu T. M.O. nce yerine getirilmesi icabeden bir vazifenin
tabiî icabıdır.
Ben mukavele olarak Paristen gelen bir telgrafı esas olarak alıyorum. Alıcı firma ile yapılan
anlaşmanın müddetsiz olduğuna bidayette vâkıf değildim. Sonradan bunu bana getirdiler.
Teminatın alıcı firma ecnebi firma olduğuna göre, döviz mevzuatı muvacehesinde ve ecnebi
parası olarak yatırılıp yatırılmadığından da malûmattar değilim. Bu ciheti bizi alâkadar etmez.
Muamele eğer dış ticaretçe, dış ticaret rejiminin o güne kadar tatbikatı neticesi olan bir ica
bın dışında mütalâa edilse idi, bu husus bana bir muciple arz edilmek icabederdi. Esasen icabın
da ben Bakan adına mucibi muvafık görmek mevkiindeyim.
Bu muameleyi biz o güne kadar tatbik edilmekte olan mevzuat kalıbına uydurduğumuz için
ayrıca bir mucibe mahal görülmedi, çünkü dı§ ticaret mevzuatı değişmez bir kalıp değildir za
mana ve icaplara göre bu mevzuat çerçevesi içerisinde dairesi takdir hakkını kullanır. Yani bu mu
amelede mevcut mevzuatın ışığı altında sırf takdire mütaallik hususlarda Bakanlık kendi yetki
lerini kullanmıştır.
Bu muamele için şahsan bir mucip istihsaline lüzum görmeyişimin sebebi Bungenîn evvelce
vâki teklifi üzerine esasen fikren bir neticeye varmış olmamız (Bunge eligold) olarak değiştiril
di. Ve bu bakımdan arpaların bu şekilde ihracının prensip itibariyle muvafık bulunmuş olması
dır.
Ofis Satış Müdürünün mukavelenin mevcudolmadığı yolundaki Vekâlete vâki ikazı bahis mev
zuu değildir. Onlar mukavelenin mevcudiyeti yolunda ısrar etmişlerdir.
Arpaların ingiliz Esle'ha Anlaşmasından ve fridestinayşîn şartı ile ihracını ihracatçılara ayrıca
duyurulmasına ihtiyaç yoktu. Çünkü Ofisin ilânı bu varyantı da ihtiva ediyordu, geri tarafı alıcı fir
maların ferasetlerine kalmıştı, ilânın ihtiva ettiği imkânlardan istifade etmeleri mümkündü. Nite
kim bu gibi teklifler başka firmalarca da vâki olmuşjkur. Ben Ofis satış ilânının ihtiva ettiği şartların
ne olduğunu satış anında bilmiyordum, bunu sonradan yaptığım tetkikat neticesinde öğrendim, o za
manlar bu cihet benim malûmum değildi.
Cemil Parman'm mukavele şartlarından bâzılariyle mutabık ölmıyarak mukaveleyi Ankara'da pa
rafe etmeden döndüğünde ve kendisini bu bakımdan Ofisle bağlı addetmediğinden, haberdar deği
lim. Bunu yeni öğreniyorum. Kaldı ki, BUNOE katî teklifini yapmış. Ticaret Bakanlığının muva
fakati üzerine Ofis de bu teklifi katî olarak kabul etmiştir. Bu suretle mukavelenin esası tekemmül
etmiştir. BUNGE firması iki gün sonra kendisini Türkiye'de Transexport firması temsil ettiğinden
bahisle mukavelenin diğer unsurlarının bu Türk firması tarafından Ofisle görüşüleceğini bildir
miştir. Bu durum karşısında Transexport firmasının Ofisle ancak teati edilen telgrafların haricinde
kalan satışa mütaallik diğer teferruat üzerinde pazarlık yapmak salâhiyet ve imkânı mevcuttur.
Ben akdin tescil edilip edilmemiş olması halamından muteber olup olmadığı noktasından değil,
fakat ingilizlerin mutabakatının temin edilmemiş bulunması dolayısiyle akdin malûl olduğu ve bozul
ması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Ve bu hususta 7.8.1961 de firmaya son defa olarak Ofis vasıtasiyle 4 günlük bir opsiyon verdirdim. Fakat firma bu arada beyannameyi tescil ettirmiş, filhakika
5590 sayılı Kanun iktizasmca bir akit tescil edildikten sonra artık bu noktadan rücuun mümkün bulunamıyacağı için alıcı firma bu bakımdan da vaziyetini te'sinetmiş oldu.
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Biz tescilden sonra da akdi bozdurmak için gayret sarf ettik fakat bunda muvaffak olamadık.
Çünkü akit bu defa tescil de edilmiş oluyordu.
Ofis Umum Müdür Vekili Selçuk Akatlı'nın bana gelip mukavele yoktur. Akit bozulabilir ve bozul
ması lâzımdır dediğini hatırlıyorum.
Transexport Şirketinin BUNGE'nin mümessili oluşu bu firma tarafından Ofise bu yolda çekilen
bir telgrafı istinadeder. Vekâleti ve mümessilliği gösteren başkaca bir vesika bulunduğu hakkında
malûmatım yoktur. Bunu da tahkika lüzum görmedim. Fuat Süre'nin her hangi kanuni bir sıfatları
bulunmadığı yolundaki iddiasından da malûmattar değilim. Keza istanbul'daki tescil beyannamesini
ne sıfatla imzaladığını da bilmiyorum.
Tahkikat mevzuu olan arpaların satışına Bakanlar Kurulu tarafından altı kişilik bir heyet karar
vermiştir.
Tescil muamelesinin yapılması ve sonradan tescilin yapılmayıp, durdurulması hakkındaki emirler.
Bakanlıkça değil, Ofis U. Müdürlüğünce verilmiştir.
BUNGE hesabına mubayaa yapıldığı zaman başka firmalar tarafından da fiyat verilmiştir. Ve bu
fiyat verme şekilleri opsiyonlu ve ferm satış şeki.Uerindendir. BUNGE'nin yaptığı teklif ferm satış.
şeklidir. Yani BUNGE namına ferm alıcı teklifidir. Ciddî bir tekliftir. Diğer firmalar tarafın
dan yapılan tekliflerin gerek ciddiyet bakımından gerek fiyat bakımından tartışılarak mukayese
edilerek BUNGE'nin teklifi o günkü yani 7 Temmuz tarihindeki fiyat bakımından ciddiyet bakı
mından en tercihlisi ve tercihe şayan olduğu görülerek BUNGE'ye satış yapılmıştır.
Arpa satışı için BUNGE'nin teklifinden evv^l teklifler vâki olmuştu. Fakat bu teklifler gerek
ciddiyet bakımından gerekse fiyat bakımından muvafık ve menfaate uygun görülmediğinden satış
yapılmamıştır. Daha uygun fiyat ve ciddî teklif beklenilmekte iken BUNGE tarafından teklif ya
pılmış bu teklif de kabule şayan görülmüş yani f,erek ciddiyet bakımından gerek fiyat bakımından
kabule şayan görülmüş ve kabul edilip satış yapılmıştır.
1960 tarihinin Ekim ayından 1961 Mayıs ayına kadar mütaaddit teklifler gelmiştir. Ondan sonra
Temmuz ayına kadar yani 28 Mayıs 1961 tarihinden 6 Temmuz 1961 tarihine kadar hiçbir teklif
gelmemiştir. İlk gelen teklif de BUNGE 'den ^imuştur. Zaten Devletçe elde bulunan paraları kıy
metlendirmek ve yeni mahsul alabilmek için para toplamak lâzımgeldiği düşünülmüş ve Altılar Ku
rulunda da bu cihet kabul edilmiş ve BUNGE'nin teklifi de ciddî ve uygun görülmüş olduğundan
bu arpa satışı BUNGE firmasına yapılmıştır. Bunda bir kastı mahsus mevzuubahsolamaz. Yani sui
niyet yoktu, i'ltizamkâr iltimaskâr bir hareket mevzuubahsolamaz.
Muhbir Turan Çakım, arpa satışı muamelesinin cereyan ettiği sırada Bakanlıkta vazifeli değildi.
Elde bulunan eski mahsulü kıymetlendirmek paraya tahvil edip elden çıkarmak ve yeni mahsul
zamanı gelmiş olduğundan, hem yeni mahsul almak ve hem de Devlet hesabına döviz kazandırmak
maksadiyle bu satışın yapılması lâzımdı. O sıralarda da başka bir teklif yapılmadığından muvafık
görülen BUNGE'nin teklifi kabul edilmiş ve satış yapılmıştır. Bu satış normaldir.
Bu BUNGE'ye yapılan satıştan mukaddem zamanlarda fiyatlar düşmekte idi, dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Muhterem âzalarının, muhakemeyi kendi vicdanlarında da ya
pabilmeleri için şahit sıfatiyle bilgilerine müracaat edilen kimselerin, ifadelerinin hükme müessir kı
sımlarını bir objektif sadakatiyle rapora dercetmeyi faydalı bulduk.
Komisyonumuza tevdi buyurulan vazife, eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'ım bu arpa satışın
da cezai veya hukuki bir mesuliyetinin mevcudolup olmadığının tahkiki idi.
Komisyonumuzun yer yer belirtilen mütalâalarından anlaşılacağı üzere :
a) Toprak Mahsulleri Ofisine ait altmışbin ton civarındaki arpa stoklarının satışı için aylarca
gayret sarf edildiği görülmektedir.
b) Fiyatların gittikçe düşürülmesine matuf açık teklifler, alıcı firmalar ve müesseseler ara
sında âdeta bir kartel tesisi şeklinde anlaşmalı hareket olunduğu intibaını vermektedir.
c)

Teklif

sahiplerinden bâzılarının (Besim Raji gibi) gösterdikleri adreslerde bulunmamaları
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ve yerlerinin bil o tesbit olunamaması tekliflerden bâzılarının ciddiyetini bile şüpheye düşürmekte
dir.
d) Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünün lamamı ingiliz Esleha Anlaşması hesabın
dan bloke Türk paralarından ödenmesi kaydiyle yapılan 55 dolarlık teklifi Ofis hesabına daha ca
zip telâkki etmeleri tabiî görülür. Ancak böyle bir satışta memleketten mal çıkacağı ve mukabilinde
döviz girmiyeceği, sadece dış borçlardan daha fazla bir miktarının azalacağı düşünülmüş, ve dö
viz darlığı hisseden memleketimiz için bu yolun tercih edilmemiş olması isabetsiz sayılamaz.
e) Başka memleketler tütünlerinde görülen mavi küf hastalığı Türk tütünleri üzerindeki ih
raç güçlüğünü kaldırınca, İngiliz Esleha Anlaşması listesine ihracı güç olan başka maddelerin
ithalinde dahi memleketin menfaatleri mülâhazasının hâkim olduğunu kabul etmek, arpalarımızın
evsafı ve kalitesi, dünya pazarlarındaki rekabet durumu da nazara, alınırsa, bu arpaları, ihracı
güç maddeler arasında mütalâa etmek de yerinde sayılabilir.
f) Günün şartlarına göre Bunge firmasının teklifi müsait telâkki etmek yolundaki takdirde
de zihinlere şüphe telkin edebilecek bir mahiyet görülmemiştir.
g) Dünya pazarlarında fiyatlar yükselirken, henüz tescil ile tekemmül etmemiş bir anlaşma
nın (bozulması istikametindeki gayretlerin Ticaret Bakanlığından gelmiş olması, arpa satışı mev
zuundaki aylarca devam eden temaslar ve yazışmalar «anığın iyi niyetli hareketinin delili sayı
labilir.
Bütün bu deliller muvacehesinde sanık Mehmet Baydur ra kabiliizafe, cezai veya hukuki ko
vuşturmayı gerektirir bir fiil ve hareketin tesbiti mümkün olamamıştır.
Kararın yazılması sırasında Komisyonumuzun Sayın Başkanı Sadrettin Tosbi; arpa bedelleri
nin % 35 nin Türk - ingiliz Eslaha Anlaşmasından doğan borçlardan ve Türk parasiyle ödenme
sinin evvelemirde kanuna ve adı geçen anlaşmaya ve dış ticaret rejimindeki esaslara ve dış po
litikamıza aykırı olduğu, sözü geçen anlaşmada borçların arpa ile ödenmesinin bahis mevzuu ol
madığını, şayet arpa bu maksada tahsis edilmek icabederse, bu takdirde, ek listeye ibıı maddenin
ilâvesinin bir zaruret olacağı, bu ilâvenin yapılmadığı, bu ilâve yapılmış bile olsa idi, freedestination şartının arpaya tatbik edilemiyeeeğmi arparalarm Türk - ingiliz Eslaha Anlaşması hüküm
leri içerisinde ve freedestination şartiyle ihracının mümkün olacağından başka firmaların ha
berdar edilmediği ve bu noktada aleniyet temin olunmıyarak bunun doğrudan doğruya Transexport firmasının inhisarına terk olunduğu, ortada kanunen muteber sayılacak bir mukavele mevcudolmadığı ve alıcı firmanın tek taraflı iradesiyle tescil ettirildiği ve 'bu sebeple de Hazinenin za
rara duçar olduğu, satış şartlarını yerine getirmiyen firmaya usulsüz olarak mütemadi opsiyonlar
verildiği, satışın ihracatçı birliklerine ve borsaya tescilinde fahiş usulsüzlükler bulunduğu, Türk parasiyle yatırılmış olan teminat akçesi satış bedeline mahsubedilmek suretiyle bu miktarda mem
leketin döviz zararına uğraması neticesini tevlideylediğini, bu sebeplerle sanık Mehmet Baydur
aleyhine cezai veya hukuki takibat yapılması mümkün olmamakla beraber, Ticaret Müsteşariyle Dış Ticaret Dairesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü ilgilileri aleyhine
takibat icrası icabedip etmiyeceği hususlarının Hükümete derpişinin yerinde olacağı mütalâa
ları serd edilmiştir.
ingiliz Esleha Anlaşması ödeme şartlarına mütaallik anlaşmaya yeni bir maddenin ilâvesi
tarafların mutabakatına bağlı bir keyfiyet olup, bellibaşlı tütün istihsal bölgelerinde Maviküf
hastalığının zuhuru Türk tütünlerinin üzerindeki ihraç güçlüğünü kaldırmış ve Ofis arpa stokla
rının artırılhıasmda da yetkililerin mütalâalarına nazaran faydalar mülâhaza edilmiş ve esasen
teklifin de Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden gelmiş olmakla arpaların ihracında
bir isabetsizlik görülmediği fredestination şartının tütüne kıyaslanarak kabulünün de alâkalı
makamların serbest takdirlerine taallûk eden hususlardan
görülebileceği, reexport şartiyle
fredestination şartının, tatbikatta esaslı bir fark da ihtiva eylemediğihe göre bunun da kabili
müdafaa bulunduğu - esasen iddia edildiği gibi bu arpaların Kızıl Çin'e şevkinin de bahis mev
zuu olmadığı, mukavelenin tatbiki esnasında tarafeynin rızasiyle, ilâve olunan fredestination
T. B. M. M.
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şartının başka alıcılara da duyurulmak üzere ilânının da artık lüzumlu sayılamıyacağı, topla
nan delillerin tahlili neticesinde komisyonumuzca tesbit olunmuştur.
istanbul'a gönderilen dört kişilik naip heyet tarafından tanzim ve komisyona tevdi kılınan
30 . 5 .1962 tarihli raporda, tesbit olunan şu hususlara komisyonumuz ittifakla iştirak etmiştir.
istanbul'da yapılan akdin tescil muamelesinin usul ve kanuna uygun surette cereyan etme
diği, katî teminat alınmadan Borsa Beyannamesinin imzalanarak verildiği, satışlarda da müteamel olduğu üzere Borsa Harcının beyannamenin imzasiyle birlikte tescil sırasında borsadan
tefrik edilecek biT memur vasıtasiyle satıcı tarafından yatırılması gerektiği hususu ihmal edile
rek alıcı tarafından yatırıldığı, anlaşmaya nazaran Borsa Beyannamesinin âkıdlar tarafından ve
onlariTL huzuriyle 'borsada imzası ve tescilin yaptırılması lâzimesine riayet olunmadığı, tescilin
bu suretle icrası, muvacehesinde Ofis G-enel Müdürlüğünün keyfiyeti müfettiş marifetiyle tetkik
ve tahkik ettirdiği ve bu hususta tanzim edilen müfettiş raporumun Ofis Genel Müdürlüğünde
bulunduğu anlaşılmakta olduğu tesbit ve ilgili1 memurlar hakkında tahkikat ve takibat icrası,
komisyonumuzun vazifeleri dışında bulunduğu) cihetle, Ibu hususlarda gerekli işlemin yapılıp
yapılmamasında keyfiyetin ilgililerin dikkat nazarına tevdiinin uygun bulunduğu kanaatine ya
rılmıştır.
Netice :
Muhbirin iddia ve ithamları, arpa satışı ile ilgüi dosyalardaki vesikalar, iddia ve müdafaaya mütaallik deliller ve şahit ifadeleri gözden geçirildikten sonra;
Gereği düşünüldü :
Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur zamanında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Transexport
ihracat Firması delaletiyle BUNG-E ihracat Şirketine satılan 52 500 tonluk arpa satışından ^anık
Mehmet Baydur'un cezai, malî cephelerinden sorumluluğunu tesbite medar olacak delil görülmediğin
den, mumaileyhin bu işle sorumlu olmadığına komisyonumuzun ittifakıyle karar verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasviplerine saygılarımızla arz olunur.
T. (B. M. M.
Soruşturma Komisyonu
'Başkanı
Prof. Dr. Sadrettin Tosbi
(Kütahya)

Sözcü
Niyazi Ağırnaslı
(Ankara S.)

Kâtip
Refet Sezgin
(Çanakkale)

Üye
Vasfi Gerger
(Urfa S.)

Üye
Ahmet Yildtz
(Tabiî Ü.)

Üye
M. Alicanoğlu
(Sinop)

Üye
Sabahattin Orhon
(Giresun)

Üye
Fethi Başak
(istanbul S.)

Üye
Reşat özarda
(Aydın)

Üye
' Atalay Akan
(Urfa)

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 2ye ek)
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Dönem : X

Toplantı: l

T. B, M. M.

S. Sayısı :

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not : (Adalet eski Bakam Hüseyin Avni Göktürk ve Maliye eski Bakam Hasan Polatkan tfe ügüi
olup Başbakanlık tezkerelerine ttişik umumi dizi puslasında 36 sıra numarasını taşıyanı dosya
hakkındadır.)

T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri: 6/2- 5167

9.11.1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili «aç
larına ait tahkikat dosyaları Hk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soımşturma Kurulunca haklarında vazifesîzlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
alman 6.11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mueîbinee biri
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuş
tur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 net maddesin'e tevfikan gereğinin takdir ve
ifa duyurulmasını arz ederim.
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdüek

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza tş. Müdürlüğü
Sayı :
35445 özel

Ankara: 6 Kasım 1961

Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizHk
kararı verilen düşük bakanlara ait dosyalar Hk.
Başbakanlığa
Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve miÜetvekillerinin âdi ve şahsi sttçlan da dâhil
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumltılu^larını araştırmak, .haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek -Yüksek Soruşturma Kurulunun yetjçisi da*
hilinde iken ıbüâ&âfâ •cıkanlan 169 sayılı Kanunla yukarda baıhsi geçen şahısların münhasıran
vazifelerinden doğan suçlarından. dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek

•

-_ 2 —
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdmde son tahkika
tın açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir.
Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen Kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren "157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 neı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 neı maddeleri dairesinde teşekkül
.edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayıı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar. hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere Millî
Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiş
bulunan bahis konusu tahkikat dosyalan bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantı
sını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığımıza dev
redilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklanııda vazifesizlik karan verilen düşük Bakanlann görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalanna mahal olup olmadığına karar
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutulma
sı gerekmektedir.
Bu icbarla Yüksek Soruşturana Kurulundan Bakanlığımıza inltsikal edem 84 dosrya dizi paha
sı uyarınca ve aynca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
• '
'
•
Sahir Kurutluoğîu
•' •
AkMett Bafcanıı V,

T. B. M. M.

( S. Sayısı ; 14 )
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«. O. '
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5513

9.12.1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle
ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala
rının gönderildiğine dair.
Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargıla
malarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından bu kere
alman 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı olarak sunul
muştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve ifa
buyurulmasmı arz ederim.
Başbakan
îsmet înönü

T. C.
Adliye Vekâteti
Ceza îş. Gn. Müdürlüğü
Sayı: 38922

25 . 11 . 1961

özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan
(görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk.
Başbakanlığa
6 Kasını 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza *ktir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 İnkılâbiyle düşürülen
Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa
Bakanlığımıza intikal eden;.
1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22.7.1961 tarih ve 1016/1Ö95 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10 1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10 .1961 tarih ve_ 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10 .1961 tarih ve -717/767 sayılı,
'5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade Duyurulması arz olunur.
'Bahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı
T. B. ]L X. '" '(S. Sayısı : 14)
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2 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu
T. B. M. M.
2 Numaralı İnceleme Komisyonu
Sıra No. : 36
Mazbata No. : 5

26 . 3 . 1962

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkında yapılan
soruşturmaya. müta'allik evrak, Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 4 . 1961 tarihli ve 569 esas
936 karar sayılı görevsizlik kararı üzerine, İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulmuş olan Ko
misyonumuza havale edilmekle incelendi.
Olayın mahiyeti :
5545 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 134 neü maddesine muhalefet ettiği iddiasiyle Miha
lıççık Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında dâva açılan Yılmaz Sazak'm, meşhut suçların muhake
me usulüne dair 3005 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan yapılan duruşması sonunda 25 .10 .1957
tarihinde beraetine karar veren Hâkim Osman Hiçyılmaz'm Hasan Polatkan ve Kemal Zeytinoğlu'
nun teşebbüsleriyle Hüseyin Avni Göktürk tarafından aynı akşam 367 sayılı Kanuna müsteniden
ve keyfi olarak Sivas'ın Belcik nahiyesi Sulh Hâkimliğine salâhiyet verilmesi suretiyle adı geçen
Bakanın görevim kötüye kullandığı iddiasından ibarettir.
Deliller : Olay tarihinde Mihalıççık Kaymakamı olan Fethi Aytaç alman ifadesinde 24 . 10 .
1957 günü mesai saatinden sonra Eskişehir Valisi Arif özgen tarafından kendisine telefon edile
rek, Sazak istasyonunda dolaşmakta olan Demokrat Parti ekibinin şoförünün dövüldüğünün şikâ
yet edildiğini ve hâdiseyle ilgilenmesini bildirmesi üzerine keyfiyeti jandarma bölük komutanına
söylediğini, esasen C. Savcısı tarafından da jandarma bölük komutanına haber verilmesi üzerine
Yılmaz Sazak'm jandarma marifetiyle celbolunduğunu, ertesi günü savcının odasına gittiğini orada
hâkimlerle birlikte hâdisenin mahiyeti üzerinde hasbihalde bulunduklarını, bu sırada Kemal Zeytinoğlu'yla Demokrat Parti îl idare Kurulu üyelerinden Naci Toros gelerek kendisini ve savcıyı
ziyaret ettiklerini ve bu arada Hâkim Osman Hiçyılmaz'm tutumundan kaza Demokrat partilileri
nin şikâyetçi olduklarını ifade ederek adı geçen hâkim hakkında bilgi istediklerini, hâkimin il
çeye 2 - 3 ay evvel gelmesi sebebiyle bu konuda söyliyecek bir şey olmadığını tebarüz ettirdiğini,
aynı gün saat 17 sıralarında sanık Yılmaz Sazak'm beraetine karar verdiğini, Kemal Zeytinoğlu'
nun geç saatlerde Beylikahır yolu üzerinden döndüğünü, kazada bulunduğu müddet içinde Eski
şehir ve Ankara ile telefonla konuştuğunu duyduğunu, 26 . 10 . 1957 günü sabahı beraet karan
veren Osman Hiçyılmaz'm, Sivas'ın Belcik nahiyesi hâkimliğine salâhiyetle gönderilmesi hususun
da gece yıldırım telgrafı geldiğini savcıdan öğrendiğini görevi ile alâkasının kesilmesi hakkmda Es
kişehir C. Savcısı tarafından Mihalıççık C. Savcısına telefon edildiğini, Hâkim Osman Hiçyılmaz'm harcırah gönderilmeden gidemiyeceğini beyan etmesi üzerine keyfiyetin C. Savcısı tarafından
Eskişehir C. Savcısına telefonla bildirdiğini, Eskişehir Savcısmm, gitmese bile vazife ile alâkasının
kesilmesi hususunda ısrar ettiğini bu acele tâyine Yılmaz Sazak'm beraetine karar verilmesinin
âmil olduğunu ve bir müddet sonra hâkimin büyük bir teessür içinde kazadan ayrıldığını beyan
etmiştir.
D. P. oy puslalarını dağıtan bâzı şahısların bindiği jeepin şoförünü oy puslalannın dağıtılma
sına mâni olmak maksadiyle Yılmaz Sazak tarafından görüldüğünü iddia edilmesi üzerine
24 . İD . 1957 tarihinde işe el koyduğunu ve tahkikatı ikmal ederek ertesi günü sanığı tnahkeme, ye sevk ettiğini bu münasebetle o gün Kemal Zeytinoğlu'nun Mihalıççık'a geldiğini ve bir ara (kay
makamın kendisine telefon ederek Kemal Zeytinoğlu'nun kaymakamlık m'akammda olduğundan
bahsederek Yılmaz Sazak'in tevkif edilip edilmediğini sorduğunu, D. P. mensuplarının bu konu
üzerinde ısrarla durduklarını olayın kendisine intikal ettiği 24 . 10 . 1957 günü gece yarılarına

T. B. 11 M.

(S. Sayısı: 14)

- 6 doğru Hasan Polatkan'm telefon ederek, bu işte hassasiyet gösterilmesini ve bunun bir ibreti
müessire teşkil etmesi için Yılmaz Sazak'm tevkifi icabettiğini ve hattâ tevkifini istediğini,
keyfiyeti, dâvaya bakan hâkim Osman Hiçyılmaz ile diğer hâkim Kemal Çorbalı'ya anlatarak dert
leştiklerini ve bu olayda'ki tutumlarının beğenilmemesi yüzünden Mihaliççık'tan uzaklaştırılmalan
ihtimalini düşündüklerini ertesi günü sabahleyin hâkim Osman Hiçyılmaz'm Belcik nahiyesine sa
lâhiyetle gönderilmesine dair Vekâlet telgrafının tebliğ olunduğunu, büyük bir izzetinefis sahibi
olan merihum hâkim Osman Hiçyılmaz'm bir müddet sonra istifa, ederek ayrıldığını bu muamelenin
Yılmaz Sazak'm beraetine karar verilmesiyle doğrudan doğruya alâkalı olduğunu söylemiştir.
Bilâhara vefat etmiş olduğu anlaşılan hâikim Osman Hiçyılmaz'm karısı Fidan Hiçyılmaz ile
olay tarihinde Mihalıççık'ta hâkim bulunan Ramal Çorbalı, zabıt kâtibi Ahmet Akif Tiryakioğlu
ile Hasan Kirte admdasM şahidin şahadetleri do, beraet kararı vermesi yüzünden hâkim Osman
Hiçyılmaz'm salâhiyetle görevinden uzaklaştırıldığı mahiyetindedir.
Hâkim Osman Hiçyılmaz'm salâhiyetle Belcik nahiyesine gönderilmesi mütalâasını tazammuu
eden ve Vekâletçe tasvib olunan Zatişleri Umum Müdürlüğü yazısı dosyada olup bu yazı 25.10.1957
tarihinde yani Yılmaz Sazaık'm duruşmasının yapıldığı ve beraetine karar verildiği gün yazılarak
tasvibedilmiştir.
Seçim Kanununa muhalefet suçu ile hakkında dâva açılan Yılmaz Sazak'm beraetine dair ve
rilen 25 . 10 . 1957 tarihli 135/103 sayılı kararı, Temyiz Mahkemesi Üçüncü Ceza Dairesinin 8 .
2 . 1958 tarihinde tasdik ettiği anlaşılmıştır. Her iki karar suretleri dosyadadır.
•
Hukuki durum : Hasan Polatkan ile Kemal Zeytinoğlu'nun, Yılmaz Sazak'm tevkifi ve mahkû
miyeti üzerinde ısrarla durana]arı ve birtakım Demokrat Partililerin bu yolda gayret sarf ettik
lerinin. anlaşılması muvacehesinde, eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk:'ün dâvanın hâkim
liğini yapan Osman Hiçyılmaz'a Belcik nahiyesi Sulh hâkimliğine salâhiyet vermesi ve bu salâhi
yetin dâvanın görüldüğü 25 , 1Q . 1957 günü verilmesi partizan gayretlere matuf keyfî bir mua
mele ve görevi kötüye kullanıma «uçuna konu teşkil edecek mahiyette görülmüştür. '
Netice :
a) Hasan Polatkan ile Kemal Zeytinoğlu vefat etmiş olduklarından haklarındaki âmme dâva
sının düşmesine karar verilmesi,
b) Yapılan tasarruf normal idari tasarruf huduttan içinde görülmediğinden o tarihte Adalet
Bakanı olan Hüseyin Avni Göktürk ve ona tebaan diğer ilgililer hakkında Meclis Soruşturması ya
pılması gerektiği mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata İçtüzüğün 170 nci maddesi gereğince oybirliğiyle düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
Sadık Perinçek
Erzincan Milletvekili

Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Milletvekili

Üye
Zeki Kumrulu
Ordu'Senatörü

Üye
Fethi Başak
İstanbul Senatörü

>>m<

T. B. M. M.

(S. Sayısı: 14 )

Üye
Cahit Yılmaz
Konya Milletvekili

Toplantı: ı

T. B. M. M.
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27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Adalet eski Bakanı
Hüseyin1 Avni Göktürk'ün yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk ve Maliye eski Bakanı Hasan Polatkan ile
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasında 86 sıra numarasını taşıyan dosya
hakkındadır.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi îki Numaralı Beş Kişilik Komisyonunca görevimi kötüye kullandı
ğım iddiası ile hakkımda Meclis soruşturması açılmasına mütedair olarak ittihaz edilen 26.3.1962
ve 36 sıra - beş mazbata sayılı karar 30.4.1962 tarihinde tarafıma tebliğ ve bir ay içerisinde yazılı
savunmamın talebedilmesi üzerine müddeti zarfında berveçhi âti yazılı müdafaamı arz eylerim :
I - Hakkımda isnadolunan vazifeyi kötüye kullanma suçuna mesnet olan hâdisenin mahiyeti :
5545 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 134 noü maddesine muhalefet ettiği iddiası ile Miha
lıççık Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında dâva açılan Yılmaz Sazak'm Meşhut suçlar muhakeme
usulüne dair 3005 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan yapılan duruşması sonunda 25.10.1957 tari
hinde beraetine karar veren hâkim Osman Hiçyümaz'ın, güya Hasan Polatkan ve Kemal Zeytinoğlu'nun teşebbüsleri ile 367 sayılı Salâhiyet Kanununun verdiği yetkiye dayanarak ve keyfî olarak Si
vas'ın Beleçik Nahiyesi Sulh Hâkimliğine salâhiyetle göndermek suretiyle bakanlık görevimi kötüye
kullandığım iddiasından ibarettir.
II - Bu hususta, elimde İki Numaralı Beş Kişilik Türkiye Büyük Mület Meclisi Komisyonunun
raporundan maada hiçbir vesika mevcudölmadığı ve müsnet olay tarihinden bu yana uzun yıllar geç
tiği gibi, bu olay hakkında evvel ve ahir hugüne kadar hiçbir suale ve ilk tahkikata da muhatap olma
dım. Bu dosyanın hukukan hakkımdaki meydana geliş şeklini de anlamaya imkân yoktur. Zira müs
net fiilde ne aslî ne de müşterek faail sıfatı ile iştirakim hususunda hiçbir iddia şimdiye kadar ileriye
sürülmemiş ve Yüksek (Saruşturma Kurulunca bu hususta bir gûna soruşturma yapılmamıştır. Bina
enaleyh beni doğrudan doğruya hiç ilgilendirmiyen ve Eskişehir vilâyetinde cereyan eylediği ve Ha
san Polatkan ve Kemal Zeytinoğlu'nu ilgilendirdiği dosyadaki beyanlardan ve bilhassa Mihalıççık
Kaymakamı Fethi Aytaç'ın ifadesinden anlaşılan birtakım particiler çekişmelerinin benim aleyhimde
bir suç istinadı haline getirdiğini ıgörmekteyim. Zeytinoğlu'nun bir uçak kazasında ölmesi ve Hasan
Polatkan'm idamı neticesinde bu (bahis (konusu ihbar dosyasının suçluları ortadan kalkınca anlaşılan
hâdisede vazifem dolayısiyle ismim geçmiş olması münasebetiyle maznun mevkiine girmiş oluyorum.
III - Müsnet olay tamamen Adliye Vekâletinin idari tasarrufları meyanındadır.
Şöyle iki: Memleketin her hangi ıbir tarafında (bir hâkimlik inhilâl edince keyfiyet oranın bağlı
bulunduğu savcılıkça veya her hangi bir suretle, meselâ halkın bir şikâyeti veya talebi ile veya va
tandaşların müracaatları ile - Adliye Vekâleti Zatişleri Umum Müdürlüğüne inti'kaİ ettirilir. Adı
geçen Umum Müdürlük bu münhalı hâkimce müsait bulunan bir mahalden doldurmak üzere tetkikat
icra eder. Bu araştırma sonunda işleri aksatmıyacak şekilde Ibir münasip hâkim bulur ve gerekli
mucibini de ihzar ederek, münasip gördüğü bu hâkimi 307 sayılı Salâhiyet Kanununa tevfikan mün
hal mahalle yollar.
Bütün bunlar münhasıran idari takdire muallâk olduğu gibi bu kabil muamelelerle Ad
liye Vekilinin bizzat meşgul olmaması da hu Vekâlette öteden beri cari bir teamül halindedir, Ni-
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tekim adı göçen (hâkim merhum Osman Hi^yılmaz hakkında verilen salâhiyetle gönderme karar ve
muameleleri de aynı şekilde cereyan etmiş ve Vekâlet Zatişleri ile Müsteşarlık arasında benim malû
matım haricinde tekemmül eylemiş ve böylece de salâhiyet karar ve mucibinde benim imzam dahi bulun
mamıştır.
IV - Salâhiyet verilen hâkimi katiyen tanımam şayet talebem olmuşsa bile yetiştirdiğim binlerce
talebe arasında kendisini (hatırlamama imkân yoktur. Ne bana ne de Vekaletime mumaileyh (hakkın
da bir şikâyet de intikal ettirilmiş değildir. Hâkimlere salâhiyet verme yetkisini tanzim eyliyen 367
sayılı Kanuna tevfikan yapılmış belki de binlerce muamele mevcut iken bunların içerisinden yalnız
Mihalıççık Hâkimi hakkındafcinin keyfî ve partizanca telâkki edilmesi Iher halde mahallinde esen bir
takım ihbar gayretleri havasının doğurduğu bir netice ve böylece meydana gelmiş bir dosya sayılsa
gerektir. Binaenaleyh Hâkim Osman Hiçyılmaz'a salâhiyet verilmesi tasarrufu ile, onun Oıer hangi
bir vatandaş hakkında verdiği beraet kararı arasında bir irtibat ve münasebet aramak da doğru
değildir. Aksi halde Vekillerin bütün idari tasarrufları ile bütün cemiyet hâdiseleri ve 'kişi işlem
leri arasında bu kabîl birtakım münasebetler aramak ve her içtimai hâdiseyi bir idari tasarrufun ar
kasına Ibağlamak ve her idari tasarrufta ıbir siyasilik ve keyfîlik sebebi arayıp bulmak ısrarında kalı
nır ki, bu da Vekülerin normal faaliyetlerini ve Devlet işlerinin felce uğratılması neticesini doğu
racak tecellilere kadar gider.
V - Bundan başka bu meselede: iddiaya konu teşkil eden dâvaya müessir olma veya icrayı tesir ve
nüfuz eyleme keyfiyeti de mantıkan bahis mevzuu olamaz zira iddiaya göre bahis konusu dâva der
dest olmayıp esasen daha evvel bir karara bağlanmış olduğu yani beraete müntehi bulunduğu ve hat
tâ sonradan Temyizce tasdik edildiği dosya, münderecatmdan anlaşılmaktadır. Binaenaleyh böylece
esasen neticelenmiş bir dâvanın istikametini ve gayesini değiştirmeye matuf bu idari muamele de,
aklen, mantıkan müstebat olmakla müsnet suç müstehil sayılmak gerekir. Bütün bu ihtimaller dışın
da, adı geçen hâkime karşı Vekâlete intikal ettirilmiş her hangi bir şikâyet ve saire de mevcut olma
dığına 'göre de hakkında verilen ve hattâ umumiyetle hâkimlerin pek arzukeş bulundukları bu salâ
hiyet verme fiilinde kanun ve nizama hiçbir aykırılık ve binnetice suç mahiyeti yoktur.
VI - Hulâsa Yüksek Soruşturma Kurulunca daha evvel hiçbir tahkikata tâbi olmaksızın Türkiye
Büyük Millet Meclisinin 2 numaralı beş kişilik İnceleme Komisyonunca bana atıf ve isnadolunan fi
il, suç olmaktan uzak ve 367 sayıb Salâhiyet Kanununun verdiği salâhiyete müsnediden Vekâletçe
kullanılmış bir idari yetki olmaktan ibaret tam bir idari tasarruftur ve bu tasarrufta teamül veçhi
le benim malûmatım haricinde cereyan etmiştir. Çünkü Vekâletin bu husustaki ilgili makamları esa
sen bu muameleleri icraya toptan ve mükaddemen yetkili sayılırlar. Binaenaleyh Adliye Vekâleti,
berveçhi mâruz bütün yurtta yani mahkeme ve hâkim bulundurulması kanunen ıgereMi olan her yer
de kaza fonksiyonunun aksamaması veya inkıtaa uğramaması' mesuliyetini taşımak itibariyle hâkimsiz
kalan bir yere gerektikte salâhiyetle hâkim göndermek zorunda olduğundan binlerce benzeri olan müs
net fiil ve muamelelerde aynı neviden ve hattâ otomatik olarak işliyen zat işleri idari muamele ve
tasarruflarından sayılmak gerekir. Nitekim bu işler Adliye Vekâletinde aynı otomatizm içerisinde
bugün dahi ıgörülmefcte berdevamdır. Binaenaleyh Vekil olarak bu işlere benim müdahaleme bile im
kân yoktur. Ve hiçbir şahsın ne benim şahsım ne de Vekâlet üzerinde bir tesir ve etkisi de katiyen
varit değildir. Olsa olsa bu salâhiyetlerden kendilerini tedirgin addedenler mevcudolabilir ve bunu
sübjektif surette mânalandıralbilirler - ki bu dosya dahi muhtemelen aynı neviden 'bir reaksiyon ve
buna müstenit bir mahallî tertipten ibaret olsa gerektir. Kaldı ki, dosya meyanındaki, hülâsaları dahi verilmiyen, şahadetler de münhasıran Hasan Polatkan ile Kemal Zeytinoğlu'nu ilzam etmektedir. Bunlara müsnet fillerden ise benim hakkımda suçluluk
neticesi çıkarmaya ceza prensipleri mânidir. Binaenaleyh hakkımda Meclis soruşturması anılmasına lü
zum olmadığının karar altına alınmasını en derin saygılarımla rica ederim.
'24.5.1962
Prof. Dr. Hüseyin Avni Göktürk
Eski Adliye Vekili - Ankara.
-•m

T. B, M, M,
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(S, Sayısı s 14 e ek }j

Dönem : 1

Toplantı: ı

T. B. M. M.

S. Sayısı :

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not : (îşletmeler eski Bakam Samet Ağaoğlu üe ügili olup Başbakanlik tezkerelerine İlişik
dizi puslasında 80 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri: 6/2-5167

umumi

9 »11.1961
Kona : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suç»
larina ait tahkikat dosyalan Hk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı Yerilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine daif Adalet Bakanlığından
alman 6.11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuş
tur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasım arz ederim,
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdüek

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. Müdürlüğü
Sayı :
35445 özel

Ankara: 6 Kasım 1961

özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca varifesizlik
kararı verilen düşük bakanlara ait dosyalar Hk.
Başbakanlığa
Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklannı araştırmak, haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olun olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda 'bahsi geçen şahısların münhasıran .
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargJİaoaoakİAn v« Yüksek

-_2Sorüşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkika
tın açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir.
Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen Kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 ııci maddesi
ile 1 sayılı- Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış.olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsi! e bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere Millî
Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiş
bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantı
sını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığımıza dev
redilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik k a r a n verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutulma
sı gerekmektedir.
Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kuradundan BakanJığıımıza iın'tıifeail öden 84 dosya dizil pusliası uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
Sahir
Eurutluoğlu
Adalet Balkanı V.

T, B. M. M.

(S. Sayısı; 1 6 )

T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri : 6/2 • 5513

9

.12.1961

Konu : Eski Bakanların görevleriyle
ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala
rının gönderildiğine dair.
•••»

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargıla
malarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından bu kere
alman 25 .11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı olarak sunul
muştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve ifa
Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan
İsmet İnönü

T. C.
Adliye Vekâleti
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
Sayı: 38922

25 . 11 . 1061

özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk.
Başbakanlığa
6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle düşürülen
Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa
Bakanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7 .1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 . 1 0 . 1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan samk eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10.1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine. görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10.1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyni'uhnası arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

T. B. M. M,

( S. Sayısı : 16 )

_ 4 2 Numaralı 5 kişilik komisyon raporu
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
,2 Numaralı
inceleme Komisyonu
Sıra No.: 80
Mazbata No.: 7

'

26 . 5 . İPd-S

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İstanbul Bakırköy'deki eski Baruthane arazisinin Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna
usulsüz bir şekilde devrolunduğundan ve müessesenin bu araziyi âmme hizmetlerinde kullanmıyarak cüzi bir bedelle Türkiye Emlâk Kredi Bankasına sattığından bahis ile yapılan ihbar
üzerine bu işe sebebiyet verdiği ileri sürülen sabık Başbakan Adnan Menderes ile olay tari
hinde İşletmeler Vekili bulunan Samet Ağaoğlu haklarında görevi kötüye kullanmaktan dolayı
yapılan soruşturma neticesinde Yüksek Soruşturma Kurulunca ittihaz olunan 23 . 9 . 1961 tarihli
ve 1056/1135 sayılı Kararla Adnan Menderes hakkındaki kamu dâvasının Türk Ceza Kanunu
nun 96 ncı maddesi gereğince ortadan kaldırılmasına ve eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu
hakkında gerekli muameleyi yapmaya yetkili olmadığından evrakın Millî Birlik Komitesine gön
derilmesine karar verilmiştir. Bu karar üzerine İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komis
yonumuza havale edilen dosya incelenmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından bu işi tahkik ve tetkike memur edilen 3 kişilik Merkez
Soruşturma Kurulu tarafından Yüksek Soruşturma Kuruluna hitaben yazılan 8 . 9 . 1961 tarihli
mütalâada, yapılan soruşturmaya göre bahis "konusu arazinin devir ve satışının kanuni şekilde ce
reyan ettiği anlaşılmakla beraber satışın vukubulduğu 18 . 5 . 1955 tarihinden, işin Yüksek So
ruşturma Kuruluna intikal ettiği 7 . 8 . 1961 tarihine kadar zamanaşımının tahakkuk ettiği
açıklanmıştır.
Kurulumuzca yapılan incelemede Baruthane arazisinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına satışı
muamelesi 18 . 5 . 1955 tarihinde tekemmül ettiği ve olayın Yüksek Soruşturma Kuruluna
7 . 8 . 1961 tarihinde intikal eylediği ve bu tarihler arasında geçen sürenin Türk Ceza Kanunu
nun 102 nci maddesinde yazılı ve mahiyetine göre ileri sürülen fiile mevzuu zamanaşımı süresi
nin geçtiği ve zamanaşımını kesen !bir muamele yapılmadığı tesbit olunmuştur.
Netice : Yukarda belirtildiği gibi zamanaşımına uğramış olan bir fiilden dolayı kovuşturma
yapılmasına kanunen imkân olmadığından, Samet Ağaoğlu hakkında Meclis soruşturmasına
mahal olmadığı mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumuzca oy birliğiyle düzen
lenmiştir.
Komisyon Başkanı
Sadık Perinçek
Erzincan Milletvekili

Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Milletvekili

Üye
Zeki Kumrulu
Ordu Senatörü

Üye '
Fethi Başak
İstanbul Senatörü

T. B. M. M.

(8. Sayın e 16)

Üye
Cahit Yılmaz
Konya Milletvekili

Toplantı: ı

T. B. M. M.

S. Sayısı : 16

ya

ek

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ( 2 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında İşletmeler eski Bakanı
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (işletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 80 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

4.5.

1962

Kayseri 0. Savcılığı eliyle T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına
Ankara
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 26 . 4 . 1962 tarih ve 1973 sayılı yazıları ce
vabıdır :
T. B. M. Meclisi 2 NumUralı İnceleme Komisyonunun 26 . 3 . 1962 tarih ve 7 numaralı maz
batasını okudum.
Bahis konusu mesele üzerinde savunmaya lüzum görmediğimi derin saygılarımla arz ederim.
Samet Ağaoğlu
Kayseri Bölge Ceza evinde
\
Samet Ağaoğlu

•«»»

••

Dönem : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı :

17

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not : (Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi
puslasında 4 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5167

9 . 11 . 1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizli'k kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile" düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dâir Adalet Bakanlığından
alman 6 . 11 . 1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasmı arz ederim.
Başbakan 'Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdilek

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza îş. Müdürlüğü
Sayı:
Genel
35445 özel

Ankara : 6 Kasım 1961
özü : Yüksek Soruşturma Kuruıhınca vazifesizlik
kararı verilen düşük Bakanlara ait dıosyalar Hk.
Başbakanlığa

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmak, haklarında son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Tüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek
Soruşturma-Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın
açılması gerekip gerekmediğine karar Gereceği kabul edilmiştir,

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbiri •-» Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs înkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Babanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüŞe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu surette eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 neı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşü-ülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortaklan olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyalan Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik karan ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyalan bu defa Türkive Büyük Millet Meclisinin ilk
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen düşük Bakanlann görevleri ile ilgili suçlanndan dolay; yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir.
Bu itibarla Yüksek Sonışturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası
uyarınca ve avrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte gerejH varılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı V.

% B. M &

(S. Sayım; 17)

T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri
6/2 - 5513

9.12. 196İ
Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine
dair.
Millet Meclisi Başkanlığına

îlgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) e^ki Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alman 25.11. 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasmı arz ederim.
Başbakan
İsmet İnönü

T. C.
Adliye Vekâleti
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
8ay% : 38922

25.11.1961
özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk.

Başkanlığa
6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle düşürülen
Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa Ba
kanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından. Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7 .1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık es'ıi Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10 .1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10.1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10 .1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade b'iyurulması arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

T. B. M, M.

(». Sayısı : 17)

2 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
:i Numaralı İnceleme Komisyonu
Sıra No. :..4
Mazbata No. : 11

6.4.

1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İrtikâp ve 1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanık eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı ve Ticaret
Bakanlığı eski Müsteşarı Munis Faik Ozansoy ve M. S. B. eski Umum Müdürü Hüsnü Üçüncü
haklarında yapılan soruşturma evrakı Yüksek Soruşturma Kurulunun 12 . 3 . 1961 tarih ve 730
esas ve 780 sayılı görevsizlik karariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine içtü
züğün 170 nci maddesine göre kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle evrak incelendi :
Olayın mahiyeti : 1955 yılında î. C. A. (FOA) dan memleketimize yapılan 30 milyon dolarlık
yardımın, 2 milyon dolarlık kısmı ham kauçuk ithali için tefrik ve tahsis olunmuştur. Bu ithalâ
tın yapılması için, başlangıçta Etibankm tavzif olunduğu ve ancak mezkûr müessesenin bâzı se
bepler muvacehesinde ithalâtı yapmaktan sarfınazar etmesi üzerine ithalâtın İstanbul'da bulunan
Yaş Meyva ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (M. S. B.) tarafından yapılması Ticaret
Bakanlığınca kararlaştırılmış ve bu maksatla' mezkûr Birliğin Umum Müdürü Hüsnü Üçüncü tele
fon emriyle Ankara'ya çağırılmıştır. 7 . 8 . 1955 günü Ankara'ya hareket eden Umum Müdür
Hüsnü Üçüncü 8 . 8 . 1955 tarihinde Ticaret Bakanlığı eski Müsteşarı Munis Faik Ozansoy ile
temas etmiş ve kendisine dosyada mevcut İktisat ve Ticaret Bakanlığının Munis Faik Ozansoy im
zasını taşıyan 9 Ağustos 1955 tarih ve 5/16508 sayılı yazılı emri verilmiştir. Bu emre göre diğer
maddeler meyanmda kauçuğun piyasanın âdil ihtiyacına tekabül edecek cins, evsaf ve ucuzlukta
olmasını teminen, derhal lüzumlu tetkikatm yapılması ve âzami 10 . 8 . 1955 tarihine kadar akre
ditiflerinin açılması istenmektedir.
Bu ithalât için kauçuk ihracatçısı Singapurlu Borneo Sometra firmasının Türkiye Mümessili
Michel Arditi firması tarafından ve komüsyoncu Otto Andriyatis'in Londra, New - York ve Sin
gapur gibi muhtelif yerlerden temin etmiş olduğu teklifler yapılmıştır. Teklifler mukayese edildi
ğinde Borneo Sometra firmasının ilk teklifi diğerlerine nazaran daha ucuz bulunmakta ise de Bor
neo Sometra firması bilâhara yaptığı yeni tekliflerle dört defa fiyat artırması yapmış ve son tek
lifi diğer firmalara nisbeten % 6 ilâ 12 nisbetinde bir pahalılık arz etmiştir. Aradaki bu farka rağ
men diğer firmaların teklifleri nazara alınmaksızın Borneo Sometra'nm teklifi kabul edilmiş ve
bu firma lehine ithal müsaadesi ile 13 . 8 . 1955 tarihinde akreditif açılmış bulunmaktadır.
Hukuki durum : Tahkikat raporunda; kasdı mahsusla ve memuriyetlerine ait vazifelerini suiis
timal etmek suretiyle Singapur'da bulunan Borneo Sometra firmasına ve dolayısiyle bu firmanın
İstanbul'daki mümessili Michel Arditi firmasına bigayri hakkin menfaat saklanmasında eski Tica
ret Bakanı Sıtkı Yırcalı ve Müsteşarı Munis Faik Ozansoy'un (M. S. B.) Birlik eski Umum Mü
dürü Hüsnü Üçüncü'yü icbar ettikleri ve Hüsnü Üçüncü'nün de bu icbar keyfiyetini bir vesile ve
fırsat bilerek ve memuriyet vazifesini kötüye kullanarak adları geçen zevatın fiil ve hareketlerine işti
rak etmek ve böylece gerek Singapurdaki satıcı firmayı, gerekse bunun 'istanbul'daki mümessi
lini temin etmek ve yine satıcı firmanın muvazaalı bir tarzda fiyat artırmalarına sebebolmak suretivle Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 3/c maddesine aykırı
hareket ettikleri kanaatine varılmış ve bu itibarla maznunların fiilleri irtikâp ve Türk parasının
kı^-nptini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna muhalefet olarak vasıflandırılmış bulunmak
tadır.
Tahkikat raporuna göve Hüsnü Üçüncü'nün icbar edilmesi hususunda gösterilen sebep Bakan
lığın iki gün gibi kısa bir zamanda akreditifin açılmasını şifahi ve yazılı olarak Hüsnü Üçüncü'ye emretmiş olması ve ithalâta müsaade edilmesi ve bu akreditifin süratle açılmasıdır. Ve
T. B. M, M.

( S . Sayısı: 1 7 )
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irtikâp suçunun unsuru olarak da bu icbar ve ithal müsaadesi verilen firma lehine menfaat te
inini gösterilmiştir.
İncelenen dosya münderecatına göre bu olayda Sıtkı Yırcalı ve müsteşarı Munis Fayik Ozan
soy'un hareketleri memleketin kauçuk ihtiyacını sağlamak amaciyle İCA yardımından yapılan
anlaşmalara göre müddeti içinde sarfı iktiza eden paranın kauçuk ithali yoliyle harcanmasına ve
bu maksatla kısa bir zamanda akreditif açılmasına ve bu hususta ithalâta, İstanbul'da bulunan
(M. S. B.) Tarmı Satış Kooperatifleri Birliğini vazifelendirmesinden ibarettir.
Kauçuğun Singapurda bulunan Borneo Sometra firmasından satmalınmasmda ve bu hususta
yapılan pazarlıklarda Sıtkı Yırcalı ve Munis Fayik Ozansoy'un alâkaları olduğuna dair hiçbir de
lil mevcut değildir.
Bu itibarla tahkikat raporunda ileri sürüldüğü gibi Sıtkı Yırcalı ve Munis Fayik Ozansoy'a
kanunen cezayı gerektiren her hangi bir fiilin isnadı mümkün görülmemiştir.
Hüsnü Üçüncü tarafından yapılan ithal muamelelerinin murakabesinde bir ihmal veya he^
hangi bir suretle görevi kötüye kullanmak bah's konusu olsa dahi fiilin vukubulduğu 1955 yılın
dan itibaren 5 seneden fazla zaman geçmiş ve bu müddet içinde zamanaşımını kesen bir muamele
yapılmamış olması itibariyle kamu dâvasında zamanaşımı tahakkuk etmiştir.
(M. S. B.) Yaş meyva ve sebze Tarım Satış Kooperatifi namına kauçuk işleri ile ilgilenen Hüs
nü Üçüncü'nün bu husustaki faaliyetleri Sıtkı Yırcalı ve Munis Faik Ozansoy'un muamelele
rinden tamamen müstakil bir mahiyet arz etmekte olduğundan adı geçene isnadolunan suçun ve
hakkında gösterilen fiillerin müstakil olarak mütalâa ve mülâhazası gerekir.
Netice : 1. İktisat ve Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ve bu Bakanlığın eski müsteşarı Munis
Faik Ozansoy haklarında Meclis soruşturmasına mahal olmadığ,
2. M. S. B. eski Umum Müdürü Hüsnü Üçüneü'nün isnadolunan fiil ve hareketlerinin «rerç
teşkil edip etmediğinin vazifeli merciee tâyin ve takdiriyle hukuki durumun tesbiti bakımından
dosyanın görevli mercie gönderilmesinin uygun olduğu,
Mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine göre kurulan
misyonumuzca oy birliği ile düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
Sadık Perinçek
Erzincan Milletvekili

Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Milletvekili

Üye
Zeki Kumrülu
Ordu Senatörü

Üye
Fethi Başak
İstanbul Senatörü

H

T. B. M. M.
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Ko :

Üye
Cahit Yılmaz
Konya MilletvekU*

Toplantı: 1

T. 6. M. M.

S* Sayısı : 17

ye
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27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanlarm görevleriyle ilgili şuçlarmdan dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Ticaret eski Bakam
Sıtkı Yırcalı'nm yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Kot : (Ticaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı ile ilgili olup Başbakanlık teskerelerine ilişik umumi dizi
puslasmda 4 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 25 . 4 . 1962 tarihli Birleşimindeki karara
uyularak yazılı savunma için Başkanlığınızın 26 . 4 . 1962 tarih ve 1973 sayılı yazıl&rına ek ola
rak gönderilen Büyük Millet Meclisi iki sayılı İnceleme Komisyonunun 4/11 sayılı ve 6 . 4 . 1962
tarihli mazbatasını 27 . 4 . 1962 tarihinde tebel üğ ettim.
Ayrıca ilâve edecek bir husus görmediğimden komisyon mazbatasının sonucunu Yüksek Oenel
'Kurulun takdirlerine saygı ile sunarım.
8 . 5 . 1962
Sıtkı Yırcalı; Ticaret eski Vekili <
Kayseri Bölge Ceza evi
Sıtkı Yuvalı

•M-

Dönem : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı
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27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ( 2 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not: (Tarım eski Bakam Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ili§ik umumi dizi
puslasında S sıra numarasını taşfyan dosya hakkındadır.)

T. C.
Başbakanlık
özlük ve Tazı İşleri : 6/2-5167

9 . 11 . 1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat-dosyaları Hk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
alman 6 . 11 . 1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdüek

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. Müdürlüğü
Sayı:
. . . . . Genel
35445 özel

Ankara : 6 Kasım 1961
özü : Yüksek Sorutturma Kurutaca vazifesizlik
kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk.
Başbakanlığa

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluikiannı araştırmak, haklarında son sorutturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde vm tahkikatın
»çılman gerekip gerekmediğine kaxer vereceği kabul edilmiştir.

Söİü* geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe gir nesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr" kanunun (B) bendindeki düşük tâbiri ün . Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs inkılâbı ile düşürülen
mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu sure le eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı
maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında^ düşü *ülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortaklan olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kuralımdan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir.
Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası
uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
S ahir Kurutluoghi
Adalet Bakanı V.

% R M. M.

( S . Sayısı: 18)

T. C.
Başbakanlık
Özlük ve Yazı işleri
6/2 - 5513

9.12.1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine
dair.
Millet Meclisi Başkanlığına

ilgi : 9.11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alman 25 .11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasını arz ederim.
Başbakan
İsmet İnönü

T. C.
Adliye Vekâleti
Ceza îş. Gn. Müdürlüğü
Sayı : 38922

25.11.1961
özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk.
Başkanlığa

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle düşürülen
Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa Ba
kanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Tisaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7 .1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10.1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10.1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan samk eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 13.10.1961 tarih,ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanavi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulnıası arz olunur.
Scîhir Kürntluoğlu
Adalet Bakanı

T. B.M..İ4.

<aSa*fe:l&)

2 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 Numaralı İnceleme Komisyonu
Hıra No. : 8
Mımbata No. : fi

6.4.

1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
, Aşkale'de meteoroloji memuru iken açık bulunan Şiran ilçesi meteoroloji memurluğuna nak
len tâyin edilen Engin Çalıg'ı keyfî olarak işinden çıkararak yerine başkasını tâyin ettirmek su
retiyle görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ziraat Bakanı Esat Budakoğlu ile ona tebaan
eski Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdür Vekili Fuat Adalı haklarında yapılan soruşturmaya
mütaallik evrak, Yüksek Soruşturma Kurulunun 12 . 3 . 1961 tarilh ve 1961/725 esas, 1961/775
karar sayılı görevsizlik kararı üzerine İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumu
za tevdi edilmiş olmakla incelendi :
Olayın mahiyeti : Aşkale Ziraat teknisyeni bulunan Niyazi Çalıg'm Şiran ilçesine nakledil
mesi üzerine adı geçenin karısı olup Aşkale'de
meteoroloji memuru bulunan Engin Çalıg
15 . 4 . 1957 tarihli dilekçe ile Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek
kocasının tâyin edildiği Şiran ilçesinde açık bulunan meteoroloji memurluğuna naklini istemiş ve
18 . 9 . 1957 tarihinde Şiran Meteoroloji memurluğuna nakledilerek bu yerdeki görevine başla
mıştır.
Aynı göreve 23 . 5 . 1957 tarihinde Şiran'da bulunan Seher Baysan adındaki kadın talibolmuş ise de, yapılan muhabere sonunda ilkokul mezunu olmadığı anlaşıldığından tâyini yapıl
mamış ancak hariçten imtihana girerek ilkokul diploması almak için teşebbüse geçtiği Şiran
Kaymakamlığından yazılan cevapta 'bildirilmiştir.
Engin Çalıg'm işe başlamasından bir müddet sonra eski Gümüşane Milletvekili Halis Tokde
mir'in müracaatı üzerine, Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Zatişleri Müdürü Numan
Kipman «Gümüşane Mebusu Halis Tokdemir Bey tel. 32606 Seher Baysan'm tâyini kendisine
söz verildiği halde ne için Engin Çalıg tâyin edildi diyor.» mealinde ve imzası altında bir notu
Umum Müdüre vermiş Umum Müdür Fuat Adalı'da Numan Kipman'm notu altına el yazısiyle
«Numan Bey, milletvekilinin söylediğini tâyin edelim. Diğerini İşe yaramaz diye atalım. Vekil
Beyin emirleri» cümlelerini muhtevi emri vermiş ve altına da imzasını koymuştur. Bu emir üze
rine 20 . 9 . 1957 tarihinde Seher Baysan Umum Müdür Fuat Adalı tarafından Şiran Meteoro
loji Memurluğuna tâyin edilmiş ve Engin Çalıg'm işine son verilmiştir. Şurasını kaydetmek ge
rekir ki dosyada bulunan belge suretine göre Seher Baysan 2 . 9 . 1957 de ilkokul diploması
almıştır. İşinden çıkarılan Engin-Çalıg'm ortaokul mezunu olduğuna dair diploması sureti dos
yadadır.
'
Engin Çalıg iddialarında Demokrat Parti Şiran ilçe idare (heyetinde bulunan Yusuf Bay
san'in karısı Seher Baysan'm yerleştirilmesi için kendisinin haksız yere işten atıldığını iddia
etmiştir.
Eski Ziraat Bakanı Esat Budakoğlu, Halis Tokdemir'in teşebbüsü üzerine Fuat Adalı*ya bu hu
susta bir emir verdiğini hatırlamadığını söylemiştir. Tutulan ifade tutanağına göre not halindeki
emir, Fuat Adalı'ya gösterilmesine rağmen adı geçen bunu hatırlıyamadığmı, ancak yazmış olabi
leceğini, eski Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir ise 1957 seçiminden evvel D.P. Gümüşane
Milletvekili olduğunu, Şiran meteoroloji memurluğuna talibolan Seher Baysan'm, bu işine Meteo
roloji Umum Müdürlüğü nezdinde tavassutta bulunduğunu, Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü
dürlüğü Zatişleri Müdürü Numan Kipman, Engin Çalıg'm atılmasına ve Seher Baysan'm tâyinin©
Vekilin emri olduğuna dair notu Fuat Adalımın el yazısiyle yazdığını söylemişlerdir.

T. B. JL-Jİ.'.-
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Engin Çalıg'm işinden çıkarılmasına esas teşkil eden ve Umum Müdürle Zatişleri Müdürü ara-smda teati olunan notların ve Engin'in çıkarılmasına, Seher Baysan'm tâyinine dair muamelelerin
suretleri dosyadadır.
Hukuki durum : İşinden çıkarılan Engin Çalıg ile yerine tâyin olunan Seher Baysan'm 100
lira aylık ücretli (D) cetveli memuru oldukları, bu gibi görevlere tâyin veya işten çıkarma yetki
sinin tamamiyle umum müdüre aidolduğu ve Bakanın bu hususta her hangi bir tasarrufa salâhi
yeti olmadığı anlaşılmıştır.
Şiran ilçesi (D) cetveli 100 lira aylık ücretli meteoroloji memurluğunun açık bulunduğu sırada
bu açığa Seher Baysan'm tâyini için Halis Tokdemir'in Meteoroloji Umum Müdürü veya o zaman
Ziraat Vekili olan Esat Budakoğlu nezdinde tavassutta bulunmasında ve Esat Budakoğlu'nun da
Seher Baysan'm tâyini için Umum Müdüre söylemiş olmasında suç vasfı arz eden bir cihet görül
memiştir.
Asıl mesele, bilâhara Aşkale'den Şiran'a nakledilen Engin Çalıg'm işinden çıkarılarak yerine
Seher Baysan'm tâyin edilmiş olmasıdır.
Filhakika, tahsisen Seher Baysan'm işe alınması için Engin Çalıg'm işine son verilmesi yolun
da Esat Budakoğlu'nun Umum Müdür Vekili Fuat Adalı'yi tazyik ettiğine ve Fuat Adalı'nın Zat
işleri Müdürü Numan Kipman'a hitaben yazdığı notun Engin Çalıg'm işten çıkarılmasına dair
kısmının Esat Budakoğlu'nun emriyle veya tesiriyle yazıldığına dair bir delil mevcut değildir. Ni
tekim Zatişleri Müdürü Numan Kipman'm Umum Müdüre verdiği notta (Gümüşane Mebusu Halis
Tokdemir Bey Tel 32606 Seher Baysan'm tâyini kendisine söz veriliği halde niçin Engin Çalığ
tâyin edildi) diyor, denmektedir. Şu hale göre, Halis Tokdemir'in Engin Çalıg'm niçin tâyin edil
diğini sorması, Seher Baysan'm tâyinine Şiran Meteoroloji Memurluğunun açık olduğu zaman
tavassutta bulunduğuna delâlet ettiği gibi Esat Budakoğlu tarafından Seher Baysan'm tâyini hak
kında bir emir verilmiş olduğu takdirde, bu emrinde, bahis konusu memurluğun açık olduğu za^
inan verilmiş olacağı tabiîdir. Zira, Umum Müdürün, Zatişleri Müdürünün notu altına mukabil
»otu yazarak vermesi, Vekilin o anda Umum Müdüre notta yazılı şekilde muamele yapılması için
emir verdisine delâlet etmiyeceğine göre, Engin Çalıg'm işten çıkarılmasına dair muamele ile Esat
Budakoğlu'nun ilgili olduğu kanaatine varılamamıştır.
Netice : Halis Tokdemir ifadesinde, bu hususta Devlet Meteoroloji Umum Müdürü nezdinde ta
vassutta bulunduğunu beyan etmiş, Fuat Adalı'da notu dahi hatırlamadığını bildirmiş olmalarına ve
işin mahiveti bakımından Esat Budakoğlu hakkında yapılacak bir soruşturma ile aydınlanacak baş
kaca bir cihet de görülmemesine binaen Esat Budakoğlu'hakkında Meclis soruşturması açılmasına ma
hal olmadım ancak kanuni veya idari bir sebep bulunmadığı halde Umum Müdür Vekili Fuat Adalrmıı Era<?in Oalıg'ı işten çıkararak yerine Seher Baysan'ı tâyin etmesi hususunun bir suça konu teşkil
edecek mahiyette bulunup bulunmadığının incelenmesi için evrakın aidolduğu mercie tevdii gerektiği
mütalâasına varılmıştır.
Btı mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olarak oy birli
ğiyle düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
Sadık Perinçek
Erzincan Milletvekili

Sözcü
Mehmet OÖker
Kayseri Milletvekili

Üye
Zeki Kumrulu
Ordu Senatörü

Üye
Fethi Başak
İstanbul Senatörü

.

.i.
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T. B. M. M.
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( S. Sayısı : 18)

Üye
Calıit Yûma&
Konya Milletvekili

Toplantı: 1
Dönem : 1

T. B. M. M.

S. Sayısı : 18

e
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27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ( 2 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Tarım eski Bakanı
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 8 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
26.4.1962 tarih ve 1973 sayılı yazınızla tarafıma tebliğ edilen İki Numaralı incele Komisyonu
nun 9 numaralı mazbatasını tetkik ettim.
Mazbatada izah edilen hâdise ile hiçbir alâkam olmadığı gibi, malûmatım dahi mevcut değildir.
Bu itibarla mazbata muhteviyatına eklenecek hiçbir maruzatım yoktur.
Keyfiyeti yüksek takdirlerinize arz eder saygılarımı sunarım.
18 . 5 . 1962
Esat Budakoğlu
Tarım Eski Vekili
E. Budakoğlu

—»

Dönem : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı
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27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ( 2 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not:

(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi
puslasında 38 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

T. C.
Başbakanlık
Özlük ve Yazı îşleri : 6/2-5167

9 . 11 . 1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir 'karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
alman 6 . 11 . 1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

F. özdüek

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza îş. Müdürlüğü
Sayı:
Genel
35445 Özel

Ankara : 6 Kasım 1961
özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik
kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk.

Başbakanlığa
Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil
olmak üzere bütün fillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumlıvluklarmı araştırmak, haıklarunda son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir.
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Bö«ü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu sure'le eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış < olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona er miş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir.
Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası,
uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
S ahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı V.

T. B. M. M.

(S. Sayısı .- 19 )

- â T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri
6/2 - 5513

9.12. 196i
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l£onu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine
dair.

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vaıifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Babanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alman 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasını arz ederim.
Başbakan
îsmet înönü

T. C.
Adliye Vekâleti
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
Sayı : 38922

25.11.1961
özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk.
Başkanlığa

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 Inkılâbiyle düşürülen
Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa Ba
kanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22. 7.1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10 .1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10.1961 ta "ih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık es'd Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10 .1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarım havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade Duyurulması arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

T, B. M. M.
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— . » 2 Numaralı 5 kişilik komisyon raporu
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
2 Numaralı
İnceleme Komisyonu
Sıra No. : 38
Mazbata No. : 10

#

6.4.

1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye Şeker Fabirkaları Anonim Şirketinin bâzı memurlarına teşvik tazminatı namı al
tında para ödenmesine müsaade etmek suretiyle görevi kötüye kullanmaktan dolayı eski İş
letmeler Bakanı Samet Ağaoğlu ile bu husustaki teklifi yaparak, ve karara bağlıyarak aynı
suça iştirakten sanık Türkiye Şeker Fabrikaları Umum Müdür muavinleri Cihat Şener, Attilâ
Tengirşenk ile verilen kararlarda imzası bulunan Umum. Müdür ve îdare Meclisi^ Reisi ve
azaları haklarında düzenlenen soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 23 . 4 . 1961
tarihli ve 861/942 sayılı görevsizlik kararı üzerine İçtüzüğün 170 nci madedsine göre kurulan
komisyonumuza tevdi edilmiş olmakla incelendi.
Olayın mahiyeti : Türkiye Şeker Fabrikaları Umum Müdürlüğünden «.İşletmeler Bakanlığına
yazılan 17 . 5 . 1957 tarihli yazıda :
1. Hususi teşebbüs sektörünün mütehassıs personele yüksek ücretler vermekte 'olması ve
bu personeli temin için resmî sektörde mevcut ve kifayetsiz maaşlı personeli ikna ederek ayırmak
ta olmaları. 2. Son 5 sene içindeki çok seri endüstrileşme ve kalkınma seyrine muvazi kifayette müte
hassıs eleman yetişmemiş olması,
3. İktisadi Devlet Teşekkülerinde tatbik edilmekte olan 1961 den evvelki tatmin ve tediye
sistemlerinin bugünkü inkişaf ihtiyaçlarına katiyen uymaması,
4. Doğrudan doğruya Devlet Bütçesine bağlı bir kısım idarelerin yüksek yevmiyelerle de
vamlı olarak mütehassıs personel istihdam etmeleri,
5. Orta - Anadolu ve Şark bölgelerine mütehassıs personel göndermekte isteksizliklerle kar
şılaşılması ve bâzı bölgelrde fabrikaların teknik ve ziraatçi personeli temin bakımından ta
mamen zayıf şartlar altında bulunması bu itibarla zirai ve teknik faaliyetlerini kifayetle yü
rütülmemek endişesi içinde bulunmaları ve son zamanlarda üstün seviyede birçok personelin
ayrılmış olması,
Gibi sebepler ileri sürülerek hazırlanan bir teşvik tazminatı plânının sunulduğu ve ücret
mevzuunun katî olarak halline kadar muvakkat bir tedbir olmak üzere seneliği 500 000 lira
lık bir şümul içine sığdırılmış olan tazminat sisteminin tatbikına muvafakat edilmesi, talebolunmuş ve 2 . 7 . 1957 tarihli 8 sayılı ve Samet Ağaoğlu imzasiyle Sanayi Vekâltinden verilen cevap
la teşvik tazminatı ödenmesine muvafakat edilmiş ve alman idare meclisi kararlarına müsteniden
1957, 1958 ve 1959 yıllarında ceman 760.872 liwa 2 kuruş ödenmiştir.
Şirketin ortaklarından olan İş Bankası Genel Müdürlüğü 23 . 5 . 1957 tarihli yazı ile Barem
Kanunu ve diğer mevzuatla kabili telif olduğu takdirde teşvik tazminatı verilmesinin uygun gö
rüldüğünü bildirmiştir.
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi İdare Meclisi 2 . 7 . 1957 tarihli toplantısında teş
vik tazminatına ait esasların hazırlanmasına karar vermiş ve bu karar dairesinde Umum Müdürlük
çe hazırlanan 7 maddelik esas, 26 . 7 . 1957 tarihinde İdare Meclisine tevdi olunmuştur.
Bu esasların birinci maddesinde barem dâhilinde bulunan memurlarla yevmiyeli memurlara teş
vik tazminatının verilemiyeeeği kayıtlıdır. 27 . 6 .1957 tarihli yazı ile teşvik tazminatı teklifinin
T. B. M. M.

( S . Sayısı : 19)

karara bağlanması şirket Umum Müdürlüğünden. İdare Meclisine teklif olunur. İdare Meclisi, Üinum
Müdürlüğün teklifini 15 . 8 . 1957 tarihli toplantıda ekseriyetle kabul etmiştir.
Hukuki durum: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı bankalar ve Devlet müesseseleri memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı Kanunda yazılı esaslara tâbidir. Sözü ge
çen kanunun 10 neu maddesinin vaz'eylediği istisnai hükme göre 3659 sayılı Kanuna tâbi müesse
seler barem dışı olarak bâzı işler için hizmetli istihdam edebilirler.
Şu halde bu kabîl müesseselerin barem içi ve barem dışı olmak üzere memur ve hizmetlisi mev
cuttur.
Hâdise tarihinde 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla tadil olunan 13 ncü maddesinin (G)
bendinde tesbit olunan şartlara uyularak memurlara ikramiye verilmesi mümkün olduğu gibi 3659
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre barem dışı olarak alman hizmetlilere, bu elemanın elde tu
tulması veya eleman kazanılması, maksatlar için her hangi bir nam altında para verilmesine en
gel teşkil eden bir hüküm bulunmamakta idi. Kanunun, istihdamda ve verilecek ücret miktarın
da idareyi serbest bıraktığı hallerde bu kabîl elemanlara işin icaplarına göre prim veya tazminat
adları altında para ödenmesine kanuni engel olmadığından Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir
ketinin 7244 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.3.1959 tarihine kadar barem dışı hizmetlilerine
idare Meclisi kararında teşvik tazminatı adı altında para ödemesinden kanuna aykırı bir cihet
bulunmadığını ancak 4621 sayılı Kanunla tadil edilen 3659 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (G)
bendinin koyduğu esaslar dairesinde ikramiye verilebilecek olan bareme dâhil memurlara bundan
ayrı olarak her hangi bir ad altında para ödenmesine imkân yoktur.
3659 sayılı Kanunun derpiş eylediği barem içi veya barem dışı memur ve hizmetliler hakkında
1 . 3 . 1959 tarihinden itibaren 7244 sayılı Kanun uygulanmaktadır. Bu kanunun 5 nci maddesin
de «memurlar için kanunen tanınmamış olan hak ve menfaatlerin hizmetliler için de kabul edilemiyeceği» yazılıdır. Görülüyor ki, hizmetlilerin memurlardan ayrı hak ve menfaatlere sahibolmalan hususu ancak 7244 sayılı Kanunla menedilmiştir.
Kanunların menetmediği yerlerde, bir taraftun da hususi hukuk hükümlerine tâbi olan müesse
selerin bahis konusu olayda olduğu gibi karar almaya yetkili oldukları şüphesizdir. Ancak mües
sesenin bareme dâhil olan memurlarına 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 13
ncü maddesinin (G) bendinde yazılı ikramiyeden başka para verilmesine imkân olmadığı halde bilâhara 15 . 8 . 1957 tarihli idare meclisi kararına esas teşkil eden Umum Müdürlük teklifinin
1 nci maddesinde yazılı prensipten rücu edilerek teşvik tazminatının bareme dâhil memurlara da
teşmil edildiği anlaşılmaktadır.
Olay tarihinde Sanayi Bakanı olan Samet Ağaoğlu'nun Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir
keti Umum Müdürlüğünden yapılan teklifin kabulünü tazammun eden cevabında barem içi memur
lara tazminat verilmesine dair bir kayıt mevcut değildir. Verilen muvafakat teklif edilen pren
sibe aidolup ve bu prensipler karara bağlanırken kanun dışı muamelelere yer vermemek ve yol aç
mamak hususundaki vazife ve salâhiyetin şirketin idare meclisine aidolduğunda şüphe yoktur. Ni
tekim idare Meclisi ilk kararında bareme dâhil memurların tazminat dışında bırakmak suretiyle
kanunlara uymuş iken bilâhara bu tazminatı bademe dâhil olan bâzı memurlara teşmil etmiş ve
fakat Samet Ağaoğlu'nun bu teşmil ile bir ilgisi görülmemiştir.
Netice : 1. 7244 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3659 sayılı Kanunun 10 ncu
maddesine istinaden istihdam olunan hizmetlilere her hangi bir nam altında para verilmesinde ka
nuna aykırı bir cihet bulunmadığından,
2. 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin (G) bendine göre
ikramiye almalan mümkün bulunan bareme dâhil memurlara teşvik tazminatının sonradan teşmili
kanuna aykırı ise de bu teşmilin Samet Ağaoğlu ile bir ilgisi görülmediğinden Samet Ağaoğlu hak
kında Meclis soruşturmasına mahal olmadığı,

T. B. M. M.
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3. 3659 sayılı Kanuna aykın olan teşvik tazminatını bareme dâhil memurlara teşmil eden
Şirket idare Meclisi üyeleri hakkında genel hükümler dairesinde işlem yapılmak üzere evrakın
merciine tevdii gerektiği,
Mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 170 nci maddesine göre kurulan Ko
misyonumuzca oy birliğiyle düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
Sadık Perinçek
Erzincan Milletvekili

Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Milletvekili

Üye
Zeki KumruLu
Ordu Senatörü

Üye
Fethi Başak
istanbul Senatörü

tf. B. M. M.
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Üye
Cahit Yılma*
Konya Milletvekili

Dönem : 1

Toplantı: ı

T. B. M. M.
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27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ( 2 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Sanayi eski Bakanı
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 38 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

4.5.

1962

Kayseri 0. Savcılığı eliyle T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına
Ankara
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 26 . 4 . 1962 tarih ve 1973 sayılı yazıları ce
vabıdır :
•
T. B. M. Meclisi 2 Numaralı inceleme Komisyonunun 6 . 4 . 1962 tarih ve 10 numaralı maz
batasını okudum.
Bahis konusu mesele üzerinde savunmaya lüzum görmediğimi derin saygılarımla arz ederim.
Samet Ağaoğlu
^
Kayseri Bölge Ceza evinde
Samet Ağaoğla

Dönem : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı
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27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not : (Millî Eğitim eski Bakanı Ahmet özel ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 32 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5167

9 . 11 . 1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
alman 6 . 11 . 1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasını arz ederim.
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdüek

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza îş. Müdürlüğü
Sayı:
Genel
35445 özel

Ankara : 6 Kasım 1961
özü : Yüksek Sorutturma Kurulunca vazifesizlik
karan verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk.
Başbakanlığa

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçlan da dâhil
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılanmalan geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluiuiklannı araştırmak, haklannd'a son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkanlan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran
vazifelerinden doğan suçlanndan dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacaklan ve Yüksek
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir.

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe gir nesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbiri d-n Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Babanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu sure ' >) eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat . icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruştur n.a yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında düşü «ülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir.
Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası
uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
^
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
Sakır Kurutluoğlu
Adalet Bakanı V.

T. B. M. M.
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T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı î§leri
6/2 • 5513

9.12.196İ
Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine
dair.
Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayn olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alman 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının' 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasını arz ederim.
Başbakan
İsmet İnönü

T. C.
Adliye Vekâleti
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
Sayı : 38922

25.11.1961
özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk.
Başkanlığa

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle düşürülep
Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa Ba
kanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22. 7.1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10.1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7.10.1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık oski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10.1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur.
Salıir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 20)

_ 4 _
2 Numaralı 5 kişilik Komisyon raporu
T. B. M. M.
2 No. lu İnceleme Komisyonu
Sıra No. : 32
Mazbata No.: 15

9.4.

1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Milî Eğitim Bakanı Ahmet özel hakkındaki soruş
turma evrakı Yüksek Soruşturma Kurulunun 23 .4 . 1961 tarih esas 887 ve 966 karar sayılı görev
sizlik karariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nci maddesi
gereğince kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle dosya incelendi :
Olayın mahiyeti : Millî Eğitim Bakanlığı kontenjanına dâhil Namık Kemal Mahallesi Kumrular
Caddesi 21 No. lu apartmanın 1 numaralı dairesinde oturmakta olan Millî Eğitim Bakanlığı Orta
öğretim Umum Müdürlüğünde Muamelât Şubesi Müdürü iken emekliye ayrılmış bulunan Hamdi
Aydın'm çıkarılarak aynı konutun 13 Ekim 1956 tarihinde Namık Kemal Ortaokulu Resim öğret
meni Mevlüt Koca'ya ve bilâhara da 1 Kasım 1956 da Mevlüt Koca'ya tahsis işleminden sarfmazarla
aynı konutun Ankara Bahçelievler Lisesi Kâtip ve Hesap Memuru Turhan Aydm'a tahsis edilme
sinden ibarettir.
*
Hukuki durum : Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Muamelât Müdürü Hamdi Aydmin emekli
ye ayrılması dolayısiyle ikamet ettiği 1 numaralı daireden çıkartılarak aynı dairenin Namık Kemal
Ortaokulu 'Resim öğretmeni Mevlüt Koca'ya tahsis edilmesi işlemi dosyada mevcut 13 Ekim 1956
tarih ve 703 sayılı yazıya göre Millî Eğitim Bakanı adına 1. H. Uludağ imzasiyle yapılmıştır.
Mevlüt Koca'nm Memur Konutları Tahsis Komisyonunun ihtiyaç bakımından en ağır durumda
oldukları tesbit edilen 5 kişilik grupa dâhil olmadığı 12 Nisan Ü961 tarih ve 1926 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının dosyada mevcut yazısından anlaşılmaktadır.
Eski Millî Eğitim Bakanı Ahmet, özel ise 1 Kasım 1956 tarihinde emekliye ayrılan Hamdi
Aydın'dan boşalan yerin görülen lüzuma binaen Mevlüt Koca'ya tahsisinden sarfmazarla Tur
han Aydm'a tahsisini uygun görmüş bulunmaktadır.
Ahmet özel ifadesinde Hamdi Aydın'rn itirazı üzerine bahse konu dairenin Mevlüt Koca'ya
tahsis edilmiş olduğunu öğrendiğini ve Hamdi Aydın'm 13 nüfuslu bir aile olup N oğlu Turhan
Aydın'in da Millî Eğitim memurlarından bulunması dolayısiyle aynı yerin kendisine tahsis edil
mesi hususunda müracaatı bulunduğunu, yıllardan beri içinde oturan 13 nüfuslu Hamdi Aydın'
rn oğlu Turhan Aydm'a bu dairenin tahsisinin daha âdil ve uygun olacağını düşünerek takdiri
ni bu yolda kullandığını beyan eylemiştir.
Namıkkemal mahallesinde bulunan memur konutlarının memurlara tahsisi idari takdir ve
tasarrufa bırakılmış husulardandır. Bahis konusu dairede efradı ailesi 13 nüfustan ibaret olan
Hamdi Aydın oturmakta iken emekliye sevk edilmiş ve fakat bu ailenin fertlerinden biri olan
oğlu ve Bahçelievler Lisesinde Hesap Memuru Turhan Aydm'a aynı daire tahsis olunmak su
retiyle 13 nüfuslu bir ailenin perişanlıktan kurtarılması yoluna gidilmiştir.
Hamdi Aydın'm emekliye ayrılması dolayısiyle meydana gelen vaziyet karşısında kendisiyle
beraber oturan ve Maarif camiasında memur bulunan oğlu Turhan Aydm'a tahsis yapılmasiyle
tecelli eden idari takdir ve tasarrufun bir suça konu teşkil eden mahiyet arz etmemesine ve Ba
kanın bu tasarrufu yaparken görülen lüzuma binaen takdirini kullanmış ve tahsis bu şekilde
uygun görülmüş olmasına ve Bakanın suça vüc'-it verecek bir maksat taşıdığına dair de her
hangi bir delil bulunmamasına göre eski Millî Eğitim Bakanı Ahmet özel'in sorumluluğunu ge
rektiren bir fiil ve hareketi görülmemiştir.

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 20)
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Netice : Yukarda yazılı mucip sebeplere göre eski Millî Eğitim Bakanı Ahmet özel hak
kında Meclis soruşturmasına lüzum ve mahal olmadığı mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uyularak oy bir
liği ile düzenlenmiştir.
Komisyon Başkam
Sadık Perinçek
Erzincan Milletvekili

Üye
Zeki Kumrulu
Ordu Senatörü

Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Milletvekili

Üye
Fethi Başak
İstanbul Senatörü

m»m

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 20)

Üye
Cahit Yılmaz
Konya Milletvekili

Toplantı: ı

T. B. M. M.

S. Sayısı : 20

ye

ek

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Millî Eğitim eski Bakam
Ahmet Özel 'in yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (Millî Eğitim eski Bakanı Ahmet özel ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 32 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

10 Mayıs 1962
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
26 Nisan 1962 tarih ve 1974 sayılı yazıları karşılığıdır :
Millî Eğitim Bakanlığı kontenjanına dâhil Namık Kemal mahallesi Kumrular caddesi 21 nu
maralı ikametgâhın 1 No.lu dairesinde ikamet etmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı eski Muamelât
Şubesi Müdürü Hamdi Aydın ve Bahçelievler Lisesi Hesap Memuru, aynı konutun aynı dairesinde
babasiyle beraber oturmakta olan oğlu Turhan Aydm'a 1 Kasım 1956 tarihinde yapılan tahsisten
dolayı mağdur olduğu jddiasiyle Yüksek Soruşturma Kuruluna bir mektupla başvuran Resim
öğretmeni Sayın Mevlût Koca'mn bu iddiasının yerinde olmadığı kanaatindeyim.
İddia sahibi Mevlût Koca, 1 Kasım 1956 tarihinde ikametgâh bakımından en muhtaç durum
da olan ilk beş aile grupuna dahi giremiyordu. Bu husus 12 Nisan 1961 tarihli Millî Eğitim Ba
kanlığı yazısında belirtilmiş bulunmaktadır.
Hamdi Aydın ve oğlu Turhan Aydın, aile geliri bakımından aynı dairede barınan on üç nü*
fusiyle en muhtaç durumda oldukları tesbit edilmiş bulunuyordu.
Yıllardan beri aynı konutun aynı dairesinde oturan 13 nüfuslu Aydm ailesinin eşit şartlar
muvacehesinde dahi müktesep hak olarak ikamete devamları gerekiyordu.
Yukardaki fıkralarda izahına çalışılan ölçüler karşısında hahis konusu daire 1 Kasım 1956 ta
rihinde içinde ikamet etmekte olan Bahçelievler Lisesi Hesap Memuru Turhan Aydm'a tahsisi
muvafık görülmüş idi.
Durumu, saygılarımla yüksek takdirlerinize arz ederim.
Ahmet özel
78 nci Sokak 8/6 Bahçelievler
Ankara
A. özel

DÖntm : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı :

22

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma, istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not : (Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine üi§ik umumi dişi
puslasmda 54 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

9 . 11 . 1961

T. C.
Başbakanlık
Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5167

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında 'bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
alman 6 . 11 . 1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim.
(Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. Özdüek

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza îş. Müdürlüğü
Sayı:
. - . . . Genel
35445 özel

Ankwa : 6 Kasım 1961
özü : Yükbek Staru^t-uıımja Kurutaca vazifesizilıik
baran verilen düşük Bakaralara ait dosyalar Hk.
Başbakanlığa

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil
olmak üzere bütün fillerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluMannı araştırmak, haMamrada son soonışltıuırnıanm açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkarılan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın
açılması gerekip gerekmediğine karar "vereceği kabul edilmiştir.
ı
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Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir.
Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası
uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı V.

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 22)

T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri
6/2 - 5513

9.12.1961
Konu : Esk'i Bakanların görevleriyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine
dair.
Millet Meclîsi Başkanlığına

İlgi : 9.11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alman 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasmı arz ederim.
Başlbakan
îsmet inönü

T. C.
Adliye Vekâleti
Ceza îş. Gn. 3Iüdürlüğü
8ay% : 38922

25 .11.1961
özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk.
Başkanlığa

6 fasını 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle düşürülen
Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa Ba
kanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kgtüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22. 7 .1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10 .1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurhanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10.1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10.1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

T. B. M. M.

( S. Sayı» : 22)

2 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 Numaralı İnceleme Komisyonu
9,4.1962
Sıra No: 54
Mazbata No: 13
fr..;,\ ......
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Eski Ayancık Hukuk Hâkimi olup bilâhara Tosya Hukuk Hâkimliğine tâyin olunan Enver
Balcıoğlu'nun, Salihli Mahkemesine salâhiyet vererek yerinden uzaklaştırılan ve Salihli'de salâ
hiyetle çalışırken Ayancık'daki kadrosunu lâğvederek açığa çıkarılmak suretiyle görevini kötü
ye kullanmaktan sanık eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu hakkındaki yapılan soruşturmaya
mütaallik evrak, Yüksek Soruşturma Kurulunun 23.4.1961 tarihli 870 esas ve 951 karar sayılı
görevsizlik karariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nci mad
desine göre kurulan komisyonumuz» havale edilmekle incelenmiştir :
ihbar ve iddianın mahiyeti: Halen Tosya'da Hukuk Hâkimi bulunan Enver Balcıoğlu'nun
11. 7.1960 tarihli dilekçe ile Adalet Bakanlığına müracaat ederek, Ayancık Hukuk Hâkimi bu
lunduğu sırada Demokrat Parti mensuplarına ait muayyen dâvalara bakmaması için Belediye ve
Demokrat Parti başkanlar? tarafndan vukubulan şikâyet üzerine eski Adalet Bakanı Esat Budak
oğlu tarafından 500 lira yolluk gönderilerek Ankara'ya çağırıldığını ve yaptığı görüşme sırasın
da Esat Budakoğlu'nun kendisine, mensubolduğu zihniyetin tesiri altında bulunduğunu ve bu se
beple başka yere nakli ieabettiğini, reddettiği takdirde iyi netice verıniyeeeğini bildirdiğini bu tek
life ret cevabı verince, bu defa Vekilin sen görürsün mânasını tazammun eden hareketlerde bu
lunduğunu, gayesine ulaşmak için iki defa müfettiş gönderdiğini ve yapılan teftiş-ve tahkik so
nunda hakkında muamele tâyinine mahal görülmediği, bundan sonra da Salihli Hukuk Hâkim
liğine salâhiyet verildiğini, salâhiyetle Salihli'de bulunduğu sırada kendisine Tosya Hukuk Hâ
kimliğini teklif ettiğini bu teklifi de kabul etmemesi üzerine Ayancıktaki kadrosunun 1 1 . 5 .
1959 tarihinde lâğvolunduğunu beyan etmiştir.
Soruşturma sonuçları :
1. Şikâyetçi Enver Balcıoğlu'nun salâhiyetle Salihli Hâkimliğine gönderilmesi Adalet Ba
kanlığı Zatıişleri Umum Müdürlüğünün bir yazısı ile Bakanlığın tasvibine sunulmuş ve, Bakan
lık müsteşarı Kevni Nedim oğlu tarafından 3 .11.1958 tarihinde onaylanmıştır.
2. Salihli C. Savcılığına çekilen 2.4.1959 tarihli ve 12336 sayılı tellen Tosya Hukuk Hâ
kimliği teklif edilmiş, Salihli C. Savcılığından Bakanlığa çekilen 2.4.1959 tarihli tel ile teklifi
kabul etmediği bildirilmiştir.
3. 11.5 .1959 tarihinde Zatıişleri Umum Müdürü Necati Araş inızasdyle Bakanlığa hitaben ya
zılan mutalâanamede Ayancık Hâkimliğindeki 70 liralık kadronun 1.6.1959 tarihinden itibaren
tenkisi ile bunun tasarrufa alınmasının uygun olacağı bildirilmiş ve müsteşar Kevni Nedimoğlu
imzasiyle onaylanmıştır.
4. Bu suretle açıkta kalan hâkim Enver Balcıoğlu 16. 5.1959 tarihli dilekçe ile Tosya Hu
kuk Hâkimliğine talib olmuştur.
a) Hâkim Enver BaJeıoğlu'na 500 lira yoluk verilerek merkeze davet edildiğine dair dos
yada bar belge yoktur. Davet edilip edilmediğinin, edilmiş ise sebebinin tesbiti,
b) Ayancık'daki Hukuk Hâkimliği kadrosunun kaldırılmasını gerektiren ciddî ve hakiki se
bepler Zatişleri Müdürlüğünden Bakanlığa yazılan mütalâada etraflı olarak belirtilmediği gibi,
Yüksek Soruşturma Kurulunca da araştırılmamıştır. Hakikatin anlaşılabilmesi için hukuk hâkim
liğine muhassais kadronun kaldırılması sebebinm,hukuk ve ceza işlerinin tek hâkim tarafından ba
şarılmasına iş hacminin müsait olup olmadığının tesbiti ve bu hususta ilgililerden bilgi alınmas/
ve dilekçinin 11. 7.1960 tarihli dilekçesinde gösterdiği şahitlerin dinlenmesi,
T. B, M. M,

(S. Sayısı: 22)
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e) Şikâyetçi hâkimin ifadesi alınarak kendisinin Ayancık'tan uzaklaştırılmasına âmil olduğu
yolunda iddia ettiği dâvaların kimlere taallûk ettiğinin ve bunlann mahiyetleriyle neticelerinin
tesbiti ve iddiaları etrafında ne gibi deliller olduğunun kendisinden sorulması ieabeder. Bundan
başka iki defa teftiş ve tahkika tâbi tutulması sebebi ve teftiş ve tahkik sonuçlarının tesbiti za
ruri görülmüştür.
Netice: Şikayetçi hâkim hakkında yapılan muamelelerin cereyan] tarzı itibariyle eski Adalet
Bakanı Esat Budakoğlu ve başkaca ilgililer varsa ona tab'an bunlar hakkında Meclis soruştur
ması yapılması lüzumuna kanaat getirilmiştir.
Bu mazibata, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uyularak; oy birli
ğiyle düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
Sadık Perinçek
Erzincan Milletvekili

Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Milletvekili

Üye
Zeki Kumrulu
Ordu Senatörü

Üye
Fethi Başak
İstanbul Senatörü

T. B. M. M.
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Üye
Cahit Yılmaz
Konya Milletvekili
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27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ( 2 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Adalet eski Bakanı
Esat Budakoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (Adalet eski Bakanı Esat Budakoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 54 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
26 . 4 . 1962 tarih ve 1973 sayılı yazınızla tarafıma tebliğ edilen iki numaralı İnceleme Ko
misyonunun 13 sayılı mazbatası hakkında emir buyurulan müdafaamı arz ediyorum.
Şikâyet konusu : Eski Ayancık Hukuk Hâkimi Enver Balcıoğlu'nun bidayeten Salihli'ye gön
derilmesinin ve sonradan da Ayancık'taki kadrosunun kaldırılarak Tosya'ya tâyin edilmesinin
partizan düşüncelerden ileri geldiği ve bu suretle de bakanlık vazifemi kötüye kullandığım iddia
ve şikâyet edilmektedir.
Müşteki durumunda olan hâkim Enver Balcıoğlu'nun evvelâ Salihli ilçesine salâhiyetle gön
derilmesi ve sonradan da Ayancık'taki hâkimlik kadrosunun kaldırılması sebebiyle Tosya'ya tâ
yin edilmesi hâdisesini tahsisen hatırlıyamamaktayım. Ve buna da imkân görmemekteyim.
Yalnız sarahaten hatırladığım ve bildiğim husus ise iki buçuk yıl devam eden Adalet Bakan
lığım zamanında yüzlerce hâkimin salâhiyetle başka mahallere gönderilmiş ve yine yüzlerce hâ
kimlik kadrosunun kaldırılmış bulunması keyfiyetidir. Müşteki ve muhbir olan hâkim de bunlar
dan bir tanesi olabilir.
Şimdi bu idari ve kanuni tasarrufların hangi zaruret ve sebeplerden ileri gelmiş olduklarını
da kısaca izah etmek isterim.
Yüksek Heyetinizce de bilineceği üzere salâhiyet müessesesi kanunla ihdas edilmiş ve bu ka
nunun neşrinden bu yana daima kullamlagelmiş bir müessesedir. Şüphe yok ki, bu müessese bir
takım hizmet zaruretlerinden doğmuştur.
Adalet Bakanlığında vazife verdiğim yıllarda ve bilhassa ilk yılında Adalet hizmetleri bütün
memleket sathında asgari bir hâkim kadrosu ile ve müşkülâtla ifa edilebilmekte idi. Fiilî hâkim
kadrosundan bine yakın münhal mevcuttu. Bunun yanıbaşmda hastalık, istifa, izin ve hattâ ölüm
gibi sebeplerle bâzı mahallerde asgari hâkim adedi de büsbütün kayboluyordu. Bu hallerde ora
lardaki adalet hizmetlerinin görülebilmesini mümkün kılmak için müsait görülen diğer mahaller
deki hâkimlerden bir kısmı bu mahallere muvakkaten gönderilmekte idi. Bu gibi haller ise sık
sık hadis olmakta ve bunlara karşı da derhal tedbir alınması zarureti doğmakta idi.
Yukarda arz ettiğim sebeplerle boşalan ve adalet hizmeti görülemez hale gelen bu mahallere
hangi hâkimin vazifelendirileceği keyfiyeti ise, gönderilecek hâkimin bulunduğu mahaldeki hâ
kim adedi, iş durumu ve diğer çeşitli faktörler resmî kayıtlardan tetkik edilerek Bakanlık Zatişleri Umum Müdürü ile müsteşarı tarafından tesbit ve tâyin edilirdi. Bu itibarla bu muamele
ler günlük muameleler meyamnda idi. Ve derhal yapılması icabetmekte idi. Bu sebeple çok defa
Bakan olarak bana bu muamelelerden malûmat vermek imkânı bile olmazdı. Seyahatte oluşum
ve çeşitli toplantılarda bulunuşum bunu icabettirirdi. Esasen verilecek malûmat ise sadece adalet
hizmeti görülemez hale gelmiş bir mahalle diğer bir mahalden bir hâkimin salâhiyetle vazifelen
dirilmiş olduğunun beyanından ibaret olacaktır.

- a Görülüyor ki, salâhiyet müessesesi bakanın bizzat meşgul olabileceği tasarruflardan bile de
ğildir.
Esasen Yüksek Heyetinizce de bilindiği üzere salâhiyet müessesesi, kanunun bakanlığa tanıdı
ğı bir yetkidir. Hizmet zaruretlerinden doğan bu yetkinin kullanılmasında her hangi bir suç id
diasının mevzuubahsolamaması icabeder.
Diğer taraftan yine hizmet zaruretleri ve hâkim noksanlığı sebebiyle yüzlerin çok üstündeki
ilçe merkezlerinden asliye teşkilâtları kaldırılmış münferit sulh hâkimlikleri haline getirilmiştir.
Yine çift hakimli asliye teşkilâtı olan bâzı ilçelerde tek hakimli asliye teşkilâtına çevrilmiştir.
Buna mukabil bâzı yerlerde hizmet zaruretleri dolayısiyle ezcümle İstanbul'da heyet halinde çalı
şan ticaret mahkemeleri kaldırılarak daha fazla miktarda münferit ticaret hâkimlikleri ihdas edil
miştir.
Yine hizmet bakımından faideli olamadıklarına kaani olduğumuz yüzün üstündeki nahiye sulh
hâkimlikleri de tamamen kaldırılmıştır.
Bütün bu muameleler o günün zaruretlerinden vazife ve hizmet gayretlerinden doğmuş kanuni
ve idari tasarruflardır. Bu tasarrufların sağladığı umumi faidelerin yambaşında vazife mahallinin
veya sıfatının değişmiş olmasından veya bilinmiyen sair sebeplerden bu tasarruflardan memnun
olmıyan birkaç hâkim bulunabilir. Ve bunları bertaraf etmeye de imkân yoktur.
Müşteki mevkiinde olan Ayancık eski Hukuk Hâkiminin de yapılan bu tasarruflar karşısında
memnun kalmadığı ve fırsat telâkki ettiği bir zamanda da bu memnuniyetsizliğini şikâyet konusu
haline getirdiği anlaşılmaktadır.
İki buçuk yıl devam eden Adalet Bakanlığı zamanında memleket sathına yayılan binlerce
idari ve kanuni tasarruflarda bulunulmuştur. Şahsi tutumumu ve zihniyetimi bu tasarrufların bü
tününün muhassalasmda aramak ve görmek icabeder.
\
Müşteki hâkimin şahsan bir tasarruftan memnun olmamış bulunması o tasarrufun partizan bir
zihniyetle yapılmış olacağının elbette delili olamaz.
Binaenaleyh, müşteki hâkimin şikâyet mevzuu yaptığı hâdise umumi ve normal idari ve kanuni
tasarruflardan bir tanesidir. Ve her hangi bir suça konu olacak mahiyette değildir.
Keyfiyeti yüksek takdirlerinize bırakır saygılarımı arz ederim.)
18 . 5 . 1962
Esat Budakoğlu
Adalet eski Bakanı
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