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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
• ;".:-.••••'..
Birinci Oturum
"• . ,
.... Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkın
da tahkikat yapmak .üzere teşkili kararlaştıBIlan Soruşturma Komisyonuna üye seçimi yapıl
dı.
_ "~
" ' " '."'. ;:
Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit
Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Transeksport Şirketinin delaletiyle ingiliz fir
ması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz arpanın
satışı dolayısiyle Ticaret eski Bakanı Mehmet
Baydür hakkında- Meclis soruşturması yapılma
sına dair öûergesi üzerine.-.. kurulan Soruşturma

Komisyonu raporu, üzeninde yapılan görüşme
lerden sonra, reddolunarak MehmetBaydur'a
ait dosyanın Anayasa Mahkemesine şevki kabul
edildi.-".
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Saat 16,30 da toplanılmak üzere Birleşime
ara veriyorum; .
*. >
Başkan
Kâtip
Fuad girmen
Çankırı
Nurettin Ok

- i - 242 —

••••• Malatya ' v
Nur et t injlkyuft

T.B.HM.

B r18 5.9*1962

„

îkînciOturum
27 Mayıs 1060 înkılâbiyle düşürülen bakan
lardan"'r gayri bâsrç eski bakanların görevleriyle
ilgili sularından dolayı soroşturma istemine da
ir Başbakanlık tezkerelerine dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 2 Numaralı 5 kişilik Komis
yon raporları ile bu raporlar hakkındaki :
Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk'
ün, :.,
İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun,
Tİcaret eski Bakanı Sıtkı Yırcalı'nm,
^anm eski Bakanı Esat Budakoğlu'ntın,
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun ve
Millî Eğitim eski Bakanı Ahmet ÖzePin ya-
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zıh müdaf aanameleri okundu, raporlar aynen ka
bul edildi.
Yine Adalet eski Bakanı Esat Budaköğiu'na
aidolup Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Numa
ralı 5, kişilik Komisyonun Meclis soruşturması
yapılmasına lüzum olduğuna dair 22 sıra sayı
lı basma yazıdaki raporu okunarak reddolundu.
Birleşime sön verildi.
Başkan
Kâtip
Fuad Sirmen
İstanbul
Ferrüh Bozbeyti
Kâtip
Van
Muslih Görentaş

OTTJBÜM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Eaşkanvekili Ömer Zekâi Dorman
KAtÎPIJER : Nurettin Ok (Çan'an), Mıısüh Görentaş (Van)

BAŞKAN ~- Türkiye Büyük Millet Meclisi- nin 18 nei Birleşimini açıyorum, efendim.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN r - Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

HÎLMÎ OKÇU (Manisa) ve alman tedbirler hakkında.

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş
melere başlıyoruz, efendim.
HÎLMÎ OKÇU (Manisa) — Söz istiyorum,
efendim.
BAŞKAN — Ne hakkında, efendim?

Demirci yangını

BAŞKAN -~ Şimdi T. Ö. M. Meclisi toplan
tısı yapılmaktadır. Bugün Millet Meclisinin de
toplantısı vardır? O zaman konuşursunuz efen
dim. Zaten gündemimiz yüklüdür.
Şimdi gündeme geçiyoruz.

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. -— Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senato*
su 'Üyeliğine, seçilen Şad} Koçaş'ın andiçmesi.
BAŞKAN^- ^ayın"Sadf Koçaş.
(Sadi Köçaş andiçtL) (Alkışlar).
2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev

leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma, iste
mine dair Başbakanlık tezkeresi üzerine te§kü~
olunan' 5 kişilik Birinci Komisyona seçilen tçel
Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, rahatsızlığına
binaen istifa ettiğine dair önergesi (4/2)
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, efendim,
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T. B. M. M. Sayın Başkanlığına •
Sinüzitten rahatsızım. Üyesi bulunduğum
i. Numaralı İnceleme Komisyonundaki görevi
gereği gibi ifa edemiyeceğimden bu vazifeden
bizzarure istifa ediyorum.
,.
Bilgilerinize arz ederim.
İçel Milletvekili
Mazhar Arıkan
BAŞKA^N. — İstifa bilginize sunulmuştur,
efendim, tstifa eden Mazhar Arıkan'm ve yerine
Adalet Partisi Meclis Grupundan Celâl Kılıç ar
kadaşımız namzet gösterilmektedir. Şimdi kâğıt
lar dağıtılacaktır. Gizli seçimle boşalan yere bir
namzeti seçeceksiniz.
Tasnif Heyeti için kura çekiyoruz.
Reşat Turhan (Sivas), burada mı, efendim?.
(«Burada» sesleri)
Mustafa,Kaptan (Sinop), burada mı, efen
dim?.. («Yok» sesleri)
Mehmet Delikaya (Malatya), burada mı, efen
dim?... («Yok» sesleri)
:
Lâtif Aküzüm (Kars), burada mı, efendim?..
(«Yok» sesleri)
Erol Yılmaz Akçal (Rize), burada mı, efen
dim?... («Burada» sesleri)
/ ....
Ziya Altmoğlu (İstanbul), burada mı, efen
dim?.!. («Burada» sesleri)- ; .
\
Hangi vilâyetten başlanılacağına dair kur'a,
çekeceğiz : Bursa.
.(Oylar toplandı.)
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar îuifen kullansınlar...
Bu arada şu hususu arz etmek istiyorum ar
kadaşlar : T. B. M. M. nin birleşik toplanlilarına taallûk eden İçtüzük teklifi, daha evvelce
yüksek tasviplerinizle her iki meclisin Anayasa
Komisyonlarından mürekkep bir Karma Komis
yona tevdi edilmişti. Henüz Başkanlık Divanını
dahi seçememiş bulunan bu Karma Komisyonun, •
müşterek toplantılara aidolan bu İçtüzüğü, en az
önümüzdeki toplantı, yılma kadar yetiştirmek
üzere gayret sarf etmesi Başkanlıkça: rica ^dil
mekte ve bu husus, yüksek takdirlerinize arz
"edilmiş bulunmaktadır...
Oyunu kullanmıyan arkadaş var mı efendim?
Oylama işlemi bitmiştir.
3. — Eski ve düşük Bakanlardan Halûk Şa
man hakkındaki soruşturma evrakının 44 sayılı
Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı
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bendi •• gereğince gönderildiğine dair Yüksek
Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkeresi (S/3)
BAŞKAN •:— Tezkereyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Eski ve düşük Bakanlardan Halûk Şaman ve
Posta İdaresi eski Reisi Said Aytun'a usulsüz ola
rak verilen pullar hakkında Ankara PTT memur
larından Ali Çakmak tarafından yapılan, ihbarı
hâvi soruşturma evrakının, Anayasa Mahkemesi
nin kumlusu ve yargılama usulleri hakkındaki
44 sayıli Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 No.
lu bendi uyarınca, gereği yapılmak üzere birlikte
gönderilmiştir. Arz olunur.
Yüksek Soruşturma Kurulu
Başkam
Fazlı öztan
4. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hak
kındaki şikâyet dilekçesinin Anayasanın 90 nci
maddesi gereğince gönderildiğine dair Başbakan
lık teskeresi (&/10)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
İlgi : 25 . 4 . 1962 tarihli ve 6/2 -1743 sayılı
tezkeremize;
Sanayi eski Bakanı- -Samet Ağaoğlu. hakkın
da görevini kötüye kullandığından. d^ayı;'tahf
kikat açılmasına dair ihbar ve şikâyeti ihtiva
eden ve adı geçenin düşük bakanlardan bulun
maması sebebiyle ihbarın tahkiki Yüksek: Soruş
turma Kurulunun görevi dışında kaldığından ge
reğinin Türkiye Büyük Millet Meclisince takdir
olunması hakkındaki mezkûr'Kurul Başkanlığı
nın 16 . 4 . İ962 tarih ve 163 -168 sayılı yazısiyle
alman Hüseyin özinanç imzalı dilekçenin gön
derildiğine dair Adalet Bakanlığından alman
27 . 4 . 1962 tarihli ve 9819 sayılı tezkerenin su
retiyle eki 4 . 9 .1962 tarihli dilekçe bağlı olarak
sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
90 nci maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
İfâ Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan
İsmet İnönü
BAŞKAN —- Efendim, hatırlanacağı üzere,
İra hususta evvelce gelmiş 3 tane dosya vardı,
Bu dosyalar Yüksek Heyetinizin 11 numaralı
kararı ile bir soruşturma kuruluna tevdi edil-
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mi§ti-Aynı prösudürfi- tabi bulunması sebebiy
le, «ger tasvip <buyurulursa,.bu iki dosyayı da
aynı soruşturma* .kuruluna verelim. Bu hususu
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka-,
bul etmiyenler... Kabul olundu.
Ayrıca,.'bu tetkikatm * tamamlanması bakı
mından 'bu komisyona 3 ay mehil verilmesi ge
rekmektedir. Bu -3 aylık mehli oylarınıza arz

'ediyorum. Kabul edenler.., Kabul etmiyenler...
Kabul olundu.
L Komisyonun gerektiğinde fbaşkabir mahal
de tetkilkat yapaıbilmesine. müsaade edilmesi
acabetmektedir. Komisyonun icabında- baş.ka
maıhallere gitmesini ,ve ıbu husustaki seyahatti
tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler*.. »Ka
bul etmiyenler... Kabul olundu.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı üe düşürülen
bakanlardan gayn bâzı eski, bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine .dair Ba§bakanltk tezkeresi ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (2) numaralı, 5 kişilik Ko
misyon raporu

ması için, 'müdafaası gelmeden îşin tetkik ve tas
vibinize arz edilmesini rica ediyoruz". Tak&r
Yüksek Heyetinizindir. Bu hususta bir takrir
veriyorum. '
BAŞKAN — Bu husus yüksek takdirlerini
ze (bağlıdır." Şimdi takriri okutuyorum efendim,

(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile ü' , Yüksek Başkanlığa'
giU^olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
Gündeme alınan 27 Mayıs 1960 İnkılâba ile
mi dizi puslasında 40 sıra numarasını taşıyan
.* dıüşüısülen bakanlardan gayrı bâzı esfe'i bakanla
dosya hakkındadır.) (3/1) (S, Sayısı: 15) (1)
rın görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
• 5 . — 27 Mayıs 1960 înküâbt üe düşürülen
turma açılmasına mahal olmadığıma dair kararbakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev ' 1ar lehe olduğundan müdafaaları beklemeden,
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma ister , esasına karar verilmesinin reye arzını teklif
mime1 dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye ederiz.
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
2. Nolu Komisyon sözcüsü
misyon raporu
.'
Mehmet Göker
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile il
. BAŞKAN — Bu hususta görüşmek aksine
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu mütalâada bulunmak istiyen var mil.. «Var...
mi dizi puslasında 50 sıra numarasını taşıyan i Var...» sesleri)
dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı: 21) (1)
Sayın, Hüseyin Kalpaklıoğlu buyurun efenBu Ski raporda Ulaştırma eski Bakanı Arif [; dim.
Demirer'e aittir. Ancak kendisinin henüz1 sa
• HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (C. Senatosu
vunması, gelmemiştir. Bu .sebeple keyfiyet C. Kayseri Üyesi) — Efendim, bu takrir usulsüz
Savcılığına tekidedümiştir. Buna intizaren bu
dür. Şöyle ki: Bu linsan maznun olarak kabul
raporlar .okunmıyacaktır.
edilmiştir. Doğru veya değil, 'bir suçu tahkikat
MEHMET ıGÜKER (Kayseri-Milletvekili)
mevzuu yapılmıştır. Binaenaleyh, bu hususta
— Bu Susuşta söz istiyorum;
;
kendisinin müdafaası alınmadan, lehine de olsa
..
•
_
BAŞKAN—
Buyurun.
}_
. • • ,,. y ':t (bir kararın verilmesi, yani, tahkikatın yapilmav
:
^••İ2y, WMAEALI ; K 0 M ; Î Ş Y Q N SÖZCÜSÜ l dan, müdafaası alınmadan neticeye varılması
^MEHMET G0KER (Kayseri Milletvekili) - Muh [ doğru (olmaz. Maznunun şaibe altında ıkalmış
terem anTçadaşlarım,soruşturma istemine mahal
olması karşısında, baına dair söyl.iyeceklerinin,
olmadığına dair dosyalardaki- raporlar ..zanlıla müdafaasının,alınması(esastjr.. Bu takririn bu
rın löhine olarak /tanzim, e^ilmiltk. Bu bakım- bakımdan reddi Jâzımgelir. hürmetlerimle.
4an- gündemde daha fazla > s^rüııeeittede kalmaBAŞKAN — Buyurun, efendim.
, GIYASETTİN KARAGA (Erzurum Millet
-;•(£): 15:Jve^İfsaAfiUi basmaymılar tutanağın vekili) - Muhterem .arkadaşlarım; bendeniz tak
ririn lehinde konuşacağım.
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Sayjn arkadaşımız/Mehmet Oöker,süç itha
mı altında bulunan arkadaşlar hakkında Tah
kikat Komisyonunca, tahkikat icrasına mahal
olmadığına dair lehlerinde bir karar verildiğin
denbahsettiler. Malûmuâlileriniz Tahkikat Komd#önunun, onlar hakkında tahkikat icrasına
mahal olmadığına dair bir karar vermiş bulun
ması dolayısiyle, onların daha fazla suç ithamı
altında bulunmamalarını temin bakımından, bu
takriri vermiş bulunmaktadır. Bu arkadaşların
müdafaaları dahi alınsa, mutlak surette isnadedilen, suçları kendilerinin işlemediklerini bil
direceklerdir. Müdafaaları alınıncaya kadar ge
çen za/man içinde bu arkadaşlar bir suç ithamı
altıııda kalmış olacaklardır. Suçun kabulü gibi
Ibir şey maznun tarafından benimsenmiyeceğnne
ve Tüksçk Meclis de Tahkikat Komisyonunun
kararlarına ittiba edeceğine göre bu suçun ve
tahkikatın kendisini müberra kılmış bulunması
dolayısiyle, I$u şahısların daha fazla suç itha
mı-altında bulunmaması için, takririn leihinde
oy kullanılmasını istinham edeceğim.
Biirjnetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun.
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, komisyon sözcüsü
Saym Mehmet Gtöker arkadaşımız tam bir hüs
nüniyetle ve bu suçtan dolayı itham edilmiş
olan kimse hakkında komisyonca ittifakla
lehte rapor hazırlanmış olduğunu ve bir kim
senin daha fazla ıstırap çekmemesi için ko
nuşmuştur. Ancaık, bendeniz, İçtüzüğün 171
nci, maddesinin sarahati karşısında, Sayiü Kay
seri rS.emtÖrir Hüseyin Beyin ifadelerinin ge
rekçesinin de bu 171 nci maddenin gerekçesi
olduğunu tahmin ederek takririn aleyhinde oy
kullanmanızı.istirham edeceğim.
Sebebi şu V171 nci madde sarih, diyor ki,
«Alâkadar veîkil ve takriri veren veya veren
ler veya mazbatayı yapan encümen dinlcjrtdikten sonra takririn veya mazbatanın naztan dik
kate alınıp alınmaması hakkımda Medis bilmüzakere işâri reyle kararını verir.» İçtüzü
ğün 'bu maddesi sarihtir, önümüze istet" ihza
ri komisyon naporu şeklinde,. ister takrir şek
linde gelsin, her hangi bir vekile bir suç is
nat edildiği zaman, alâkalı' vekiHn dinlenmesi
mecburiyetini bu madde vaz'etmiş bultuvmaktadır. İkinci fıkra, alâkadar vekil halen mil
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letvekili veya Cumhuriyet Sen^töMnda üye
değilse, ne yapılaoağmi da tanâam • etmekte
dir. «Alâkadar vekil mebus değilse Meclis,
bir mühlet tâyini ile ya&ılı müdafaasını alma
ya karar verir.» denmiş. Buna* karar verme
hıısusunu da Meclis işin bir mecburiyet hali
ne getirmiş. Bunun gerekçesi de sarihtir. Mazbaıtayı yapan İhzari Komisyon taijtıMkatitti açıl
masını şu veya bu sebeple istemiyöbilir, buna
lüzum görmiyebilir. Belki bu vçıkil hakkında
kâfi delil yoktur diyebilir veya biz hiçbir. su
rette üzerinde durulacak bir nokta göremedik
diyebilir, işte İhzari Komisyon «kâfi delil
bulamadım» dediği zaman, komisyon, bunun
için tahkikat açılmamasını istediği camian, is
nat altında tutulmuş olan vekiliaı «Hayır, hak»
kınıda kâfi delil bulunmadığını, zikredilmesi
ni kâfi -görmüyorum, çünkü, tamamiyle masu
mum» diye huzurunuzda müdafaa yapmaya
hakkı olsa gerektir.
iste bu sebeple, İçtüzüğün 171 nci madde
si Meclisi ve komisyonu bağlıyan bir âmir hü
küm şeklinde sevk edilmiştir. İlgili vekillere
bir mühlet tâyini ile müdafaanamelerinin alın
ması, - talbiî vermek isterlerse - zannederim bir '
mecburiyettir.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TABÂT OĞUZ (Mardin Miletvekili) r - Çok ,
muhterem arkadaşlarım; ben İstanbul. Millet
vekili Coşkun KiTea arkadaşımızın fikirlerine
tamamen iştirak etmiş bulunuyorum.
'Sanık vekiller baikfkmda ta'hkikat açılsın ya
hut açılmasın, İçtüzüğün 171 nci maddesi gere
ğince, mutlak surette müdafaalarının alınması
İçtüzüğün âmir hükümlerindendir. İçtüzüğün
bu âmir hükmü muvacehesinde mutlak surette vekilin müdafaasının alınması iktiza eder. Di
ğer taraftan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
ilk tahkikat, son tahkikat ve ihzari tahkikat c&
ye hükümler vazetmiştir. Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununa göre tahkikat yapıldığı zaman,
takipsizlik karan verilsin veya verilmesin, tah
kikat aleyhte veya lehte tecelli etsin, mutlak su
rette maznunun ifadesi alınır. Son tahkikatta
da yine müdafaa alınır. Ağır Ceza mahkemele
rinde dâva maznunun - lehinde neticelenie bile
mahkeme maznunun müdafaasını alması husu
sunda mecbur tutulmuştur.
• •-;—•
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Bu durum muvacehesinde-sanık vekiller aley
hinde delil bulunmasa bile yazılı müdafaalarının
alınması şarttır. Bu usule uymamız ieabeder.
Mâruzâtım bundaıı ibarettir.
BAŞKAN — Sayîn Esat Mahmut Karakurt.
ESAT MAHMUT KARAKURT (Cumhuriyet
Senatosu Urfa Üyesi) — Efendim, maznunun
ifadesanin alıiıması mecburiyeti, maznunun bir
hakkını.kullanabilsin, yani maznun (sanık) ken
disini'müdâfaa, etmek ihtiyacını duyuyorsa, ka
rardan evvel müdafaasını yapabilsin ve bu şe
kilde-adalet istendiği şekilde tecelli etsin gayesiyledir. Son tahkikatta maznunun müdafaası
nı istemek* adaletin tecellisi için ve maznunun
hakkı olarak son sözün kendisine verilmesidir.
Binaenaleyh, maznunun ifadesini tesbit etmek
lâzımdır. Kanuni muamele yapılmış ve suçluya
ifadesini versin denmiş, suçlu ise ifade vermek
ten çekinmiş. Veya ifade vermeye lüzum gör
memiş ise suçluyu ifade vermeye mecbur ede
meyiz. -Suçluyu icbar mı edeceğiz, «illâ ifadeni
ver» -diye.» Adamudiyor ki, «Ben o kadar bu iş
te .günahsızını ki, 'kendimi müdafaa ihtiyacını
dahi duymuyorum; adaletin tecellisine inanıyor.
runv kararınızı: verin.» Polisle getirip zorla mı
ifadesini alacağız?
Binaenaleyh, mademki komisyon bunun suçlu
olduğuna dair bir delile rasİıyamamış, suçlulu
ğunar inanmamış ve suçsuzdur diyor, Meclisin
maznunun müdafaasını almaya lüzum görmeden
'bir karara gitmesi adaletin tecellisi için daha
doğru olur, kanaatindeyim.
BAŞKAN^-Buyurun Efendim: r
K4DBİ Ö2EK (îzmir Milletvekilli) — ;Muh-.,
terem; arkadaşlarım, biraz ervel \ 171.nci .madde
hakkında'burada açıklamada- :bulunan ,<3oşjkun
Kırca- ^kadaşımızıh mütalâasına iştirak etmek
mümkün değildir. •Zira madde:tetkik edildiği
zamantiglJrülmĞktjedir-Mi terasa «alâkalı vekil
diklenir» diyor; „
- . ; :;
•
Ben Tahkikat Komisyonu Başkanı Mehmet
Göker arkadaşımıza sordum.. Baha evvel-alâkalı
vekil > dinlenmiştir..- Bmaenaleyh bir ihzari tah
kikat mahiyetinde olan komisyonun tahkikatın
da, müda|aa yapılması «şasen hukuk prensipler,
rine uygun düşmez. Benden evvel konuşan ar-»
kadaşımın dediği gibi, maznunun dinlenmesi hu
susunda, her hangi bir ısrar muvacehesinde, zor
kullanılamıyacağına göre^ bu hususta ısrar edil- ]
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meşine mahal olmadığı - kanaatiyle takririn le
hinde-oy kullanılmasını bendeniz de rica ediyo
rum., Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sajhn Komisyon Sözcüsü.
2 No. LU KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET
GÖKER (Kayseri Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlar ; bu dosya hakkında daha evvel bir ay
lık mühlet verilmiş, süresi içinde cevap gelmiş
bulunmaktadır. Bu müzakere ikinci defa müza
keresidir, zaten bir defa tehir edilmiş bulunmak-'
tadır. Komisyonumuz bu husustaki müzakerele
rin uzamasına karışamaz. Takdir Yüksek He
yetindir. Hattâ bu hususta bir de Meclis tea
mülü belirmiş olacaktır. Zaten komisyonumu
zun kararı da kâfi delil olmadığı merkezinde
dir. Takdir yine Yüksek Heyetinizindir. Müza
kerelerin uzaması mevzuubahis olursa biz takri
rimizi geri almaya da hazırız. Bu bakımdan ve
muhterem huzurlarınıza bu mevzu ikinci defa
geldiği için takririn kabulünü rica ederiz.
;

BAŞKAN.-Talât Oğuz.
TALÂT OĞUZ* (Mardin Milletvekili) —
Çok muhterem arkadaşlarım, ceza dâvalarında,
maznunun şahsi durumundan, teamülden ziyade
hukuk prensipleri üzerinde durmak ieabeder.
Yüksek mahkemeye sevk edilen bir dâvada suç
vasfı değişse dahi Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 258 nci maddesi gereğince maznuna
bir müdafaa hakkı vermek ieabeder. Bu hükme
ye İçtüzüğün sarih hükmüne göre ilgili vekilden .müdafaasını almak ieabeder. (Gürültüler)
Beyefendiler, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun ilk tahkikata mütaallik hükümleri sa
rihtir. Maznunun müdafaası alınmadan, yazılı
müdafaa vermeden maznun hakkında nihai ka
rar ittihaz etmek, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu prensiplerine aykırıdır. Mâruzâtım bundanibarettir. («Oya, oya» sesleri)
MEHMET ÜNALDI (C. S. Adana Üyesi) —
Usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
MEHMET ÜNALDI (C. S. Adana Üyesi) —
Çok muhterem arkadaşlarım, bir takrir veril
miştir. Bu takririn lehinde ve aleyhinde birer
azaya söz verilir, sonra takrir reye konur idi.
Fakat fuzulen bir usul müzakeresi açılmıştır.
Şahsan ben bunu tasvibetmiyorum. Lehte ve
aleyhte kâfi derecede konuşma yapılmıştır.
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BAŞKAN — Efendim, İçtüzük bunun bir
defa müzakere edilmesini âmirdir. Kaldı ki, en
az altı kişi konuşmadan da oya arz edilemez.
Onu arz ediyorum.
Halil özmen.
HALİL ÖZMEN (Kırşehir Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlar, bu dosyada mevcut ma
lûmata göre maznun hakkında ihzari tahkikat
yapılmış ve ihzari tahkikat esnasında maznun
sorguya çekilmiş ve maznunun ifadesi alınmış,
müdafaada da bulunulmuştur. Şimdi arkadaş
larımız bu ihzari tahkikat dosyasını inceledik
leri zaman göreceklerdir ki, bu maznun hakkın
da en ufak suç delili olmadığı gibi, kendisinin
de suçlu bulunmadığına karar verilmiştir. Bi
naenaleyh, bü dosya hakkında artık fazla bek
lemeye, Meclisi işgal etmeye lüzum yoktur. Zira
bir teamül teşkil edebilirz. Onun için, takririn
oya konulmasını ve kabul edilmesini rica ede
rim.

i
I
I
I
I
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Celâl Kılıç
Şinasi Osma
Ragıp Ğümüşpala
Reşat özarda
Muzaffer Yurdakuler
Boş pusla
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BAŞKAN — 352 reyle Celâl Kılıç seçilmiştir.
Komisyon raporunu okutuyorum :
(Rapor okundu.)
BAŞKAN — Efendim, raporu dinlemiş bu
lunuyorsunuz. Yüksek tasviplerinize arz ediyo- <
rum. Bü raporu kabul edenler... Etmiyenler...,
Kabul olundu.
Yine Arif Demirer hakkındaki raporu oku-'
tuyorum :
(Rapor okundul)
BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... kabulolundu.

BAŞKAN — Efendim, bu hususta Yüksek
3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Heyetinizi tenvir edecek mahiyette Divanda
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
bâzı bilgiler vardır : Arif Demirer hakkında
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is'teAnkara Savcılığının 24 Mayıs ve 11 Haziran tarihli \ mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye'
iki cevabi tezkeresinde, «Kendisinin ingiltere'ye
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Kogitmesi dolayısiyle tebligatın yapılamadığı» bil
misyon raporu ile bu rapor hakkında İşletme
dirilmiştir. Bunu da istitraden arz ederek, öner
ler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı mü
geyi bir kere daha okutup oylarınıza arz edece
dafaası (3/1) (S. Sayın : 23 ve 23 e ek) [Dağıt
ğim.
ma tarihi : 17 . 4 .1962, 22 . 5 . 1962}'(1)
(Mehmet Göker'in önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Raporu ve Müdafaayı okutu-.
BAŞKAN — Efendim, önergeyi tasvibinize
yorum.
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
(Komisyon raporu ve Samet Ağaoğlu'nun
Kabul edilmiştir.
müdafaası okundu.)
(1) numaralı 5 kişilik Komisyona üye seçil
BAŞKAN — Raporu oylarınıza sunuyorum'
mesi hakkındaki tasnifin neticesini okutuyo
Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul -edil
rum :
miştir.
Yüksek Başkanlığa
4. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşürülen
1 numaralı 5 kişilik Komisyonda açık bulu
{Bakanlardan
gayrı bâzı eski Bakanların görevnan üyelik için yapılan seçime (369) üye katıl
leriyla
ilgili
suçlarından
dolayı soruşturma istemış ve neticede aşağıda ismi yazılı üyeler hiza
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye
larında gösterilen oyları almışlardır. Arz olunur.
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
Üye
Üye
misyon raporu ile bu rapor hakkında Sanayi
Sivas
Rize
I eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müda-,
Reşat Turhan
Erol Yılmaz Akçal
Üye
(1) 23 ve 23 e ek sıra sayılı basmayazı tuta
îstanbul
nağı sonundadır.
•'""""
Ziya Altınoğlu
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fadsı (3/İ) (S. Sayılı : 24 ve 24 e ek) [Dağıt
ma iariM: 17 . 4 . 1962, 22'•. 5 . 1962} (1)
(Komisyon raporu ve Samet
müdafaası okundu.)

Ağaoğlu'nun

BAŞKAN — Komisyon raporunu oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
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1 NUMAEALI İNCELEME KOMİSYONU
BAŞKANI ZİHNÎ BETlL (C. Senatosu Tokat
Üyesi) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
1 NUMARALI İNCELEME KOMİSYONU

BAŞKANI ZlHNl BETlL (C. Senatosu Tokat
Üyesi) — Muhterem arkadaşlar, 1 numaralı
inceleme Komisyonu tarafından tanzim edilen
5. —- 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
rapor okundu. Savunma da okundu. Ittılaınıza
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
arz olunmuş hususları tekrardan kaçacağım,
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
vaktinizi almıyacağım yalnız savunmada üze
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye
rinde durulan bâzı noktaları, hâdisenin tenev
Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
vür etmesi, için, kısaca cevaplamayı lüzumlu
misyon raporu
görüyorum.
(Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile il
Muhterem arkadaşlar, içtüzüğe göre bir ba
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
kanın malî veya cezai mesuliyetini istilzam
dizi puslasında 52 sıra numarasmı taşıyan dosey Uy en fiil hakkında nasıl muamele yapılır?
Kakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 25) (2)
Önce 5 kişilik bir komisyon kurulur. Bu ko
misyon bir mazbata tanzim eder. Bu komisyo
(Komisyon raporu okundu.)
nun ifa ettiği vazife ve tanzim ettiği mazbata,
BAŞKAN —.• Efendim, evvelce arz edildiği bakan hakkında Meclis soruşturması açılması-'
üzere, Arif Demirer 'in bu bapta bir savunması
na lüzum olup olmadığı noktasından, Yüksek
yoktur.. Dinlemiş olduğunuz raporu oylarınıza
Heyetinize fikir ve bilgi vermekten ibarettir.
Komisyonumuz bu mahiyette bir komisyondur
sunuyorum. Kalbuil edenler... Kalbui etmiyenler...
ve vazifesini bu maksat ile ifa etmiş bulun
Kabili olundu.
maktadır.
Bunun üzerine Yüksek Heyetiniz
6.. — 27 Mayıs 1960i İnkılâbı ile düşürülen soruşturma açılmasına karar verirseniz, ya
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mürekkep muhtelit encümen kurarsınız veya
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye
hut beşten onbeşe kadar azadan iteşekkül ede
Büyük Millet Meclisi (l)t numaralı 5 kişilik
cek hususi bir tahkikat encümeni kurarsınız.
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında İşlet
Komisyonumuzun vazifesinden bahseden içtü
meler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı
züğün 170 nci maddesi aynen : «Heyeti Umu
müdafaası (3/1) (S. Sayısı; 26 ve 26 ya ek (3)
miye bu hususta Meclis tahkikatına mahal olup
olmadığını tâyin için evvelemirde beş kişilik
BAŞKAN — Bir numaralı Komisyon raporu
bir
encümen teşlkil öder ve Meclise bu encü
ve Samet Ağaoğlu'nun müdafaası vardır, oku
menin
mazbatası arz edilir.» der 173 ve 174 ncü
tuyorum;
(Bir numaralı Komisyon raporu ve Samet i maddeleri okuduğumuz zaman görüyoruz ki;
I Hükümetin vesaitinden istifade eyleme yetkisi,
Ağaoğlu'nun müdafaası okundu)
evrak ve vesaika el koyma yetkisi, şahit dinle
BAŞKAN — Efendim, raporu oyunuza su
me yetkisi, ehlihibreyi seçme ve ehlihibreden
nuyorum.
I mütalâa aima yetkisi ancak Soruşturma Kuru
lunundur. inceleme Komisyonunun bu çeşit
(i) 24 ve 24 e ek S. Sayılı basma yazı tuta I yetkileri yoktur. Binaenaleyh Komisyonumuz
tarafından hakkında rapor tanzim edilmiş bu
nağı sonundadır.
(2) 25. S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun lunan Samet Ağaoğlu'nun, dosyadaki eksiklik
leri Komisyonumuzun ikmal etmesi lâzlmgeldadır.
(3j 26 ve 26 ya ek sıra sayılı basmayazı tuta diği yolundaki müdafaası içtüzüğün sarih hü1» kümlerine tamamen aykırı düşmektedir.
nağın sonundadır.
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Kİ«ndisi de tenakuz içerisindedir. Savunma
sında aynen : «5 ıkişilik: eneümen yalnız şahit
•dinliyemez, vekilleri isticvap edemez, Hükü
m e t vasıtalarından istifade edemez» diyor.
17£ çneü maddeye göre, evrak ve vesaika el
koyma yetkisi de yoktur. Bu yetki Soruş
turma Kuruluna aidolduğu tasrih edildiğine
go>e>: bunu da zikretmesi lâzimgelirdi. Bunun
dışında» 5 kişilik komisyon ne gibi vazife ifa
edeMir? Tahkikata memur encümen gibi cah^it; dinleyemez, ehlihibre seçemez, evraka, ve
saike el koyamaz, Hükümet vesaitinden istifa-s
de edemez.. O halde, Soruşturma Kuruluna
tanınan yetkilerden hiçbirisini İnceleme Ko
misyonu kullanamaz,

Bakanlığı olmuştur, bağlı ve onun murakabesi*
ne tabidirler. Binaenaleyh zamanın işletme-,
ler Bakanının bu müesseseler üzerinde birtakım
vazifeleri ve yetkileri mevcuttur. Murakabe
yetkisine sahiptir.
işletmeler Bakanı Etibanka emir veriyor :.,-,
Sen ve demin adlarını saydığım 5 müessese di
yor, 33 925 Türk lirasını neşriyat ve propa- J
ganda için, Basın - Yayın ve Turizm Umum*
Müdürlüğünde çalışan Ulvi Çolpan ve Murat
özgeç adına bir bankaya yatıracaksın. Altıya
taksim edeceksin, evvelâ kendi payına düşeni
sen yatıracaksın, öteki beş müessesesinin payla
rına düşeni de tahsil edip. sen yatıracaksın.

Muhterem arkadaşlarım, bu. müesseseler de
inceleme Komisyonu dosya üzerinde ge
neşriyat ve propaganda yapabilirler. Yapılan işi
rekli tetkikati yapmak suretiyle ulaştığı sa
duyurmak, yapılan işin mahiyeti hakkında
mimî kanaatini ' bir rapor halinde
tesbit
bilgi yermek,-neşriyat ve propaganda yapmak
eder. Binaenaleyh, hâdisede zamanaşımı var
icabedebilir, Ama, işletmeler Bakanının ver
mı,'yok mu? Bu dosyadan anlaşılmamaktadır^
diği emir aynı neşriyat; için, hangi Papağan
Yapılan incelemeden, sonra, Meclis soruştur
da için, belli değil, ©U müesseseler neşriyata
macı'açılmasına'lüuzm yardır. Meclîs sdruşturlüzum gördükleri zaman, bütçelerinde, para var
mâşi'" açûmasina Yüksek" Heyetiniz karar ver- ' dır, buradan harcamışlardır. Propagandaya lü
diğr r takdirde,'bu Soruşturma Komisyonu evzum gördükleri zaman buim'dâ yapmişîa'rdlr ve
velernirdo zamanaşımı mevzuunu vuzuhla or
yapabilirler. Neşriyat' ve propaganda ^yapmak '
taya koyacak, tankikatı yapacaktır. Çünkü
için işletmeler Bakaninln emrine İhtiyaç yo|kzamanaşımı dâvayı esasından halleden sebep
ttir. işletmeler Bakanı neşriyat ve propatanda •"
lerden birici olduğu için, fiil sabit, olsa dahi
için 'bunlara emir veremez. Bu altı müesseseden;
takibine imkân kalmaz. Kaporumuzda . bu
tahsil edilmek isteniri ye'peşinen, Etib'ahktan;*
noktalara işaret edilmiştir.
tahsil edileıi para nereye yâtinliyoTT* IBas'in''-"
Yay'm Umum Müdürlüğünden Ulvî Çolpan W
''Sanık müdafaasında diyor ki; «Benim fiilim
Murat özgeç adına Vakıflar Bankasında açilaıt
olsa olsa malî mesuliyeti istilzam eyler; Ceza
bir hesaba yatırılıyor. Basın - Yayın pmüm 3Çü- "
hukuku şahsıma intikal etmez ve komisyon* dürlüğü adına da yatırılmıyor. O ââîde' meV-'~
raporunda bu husus hakkında hiçbir şey söy
zuları ile ilgili olmıyan !bir mevzu içinbü mü
lenmemiştir.»
esseselerden neşriyat ve • propaganda; yapılmak;'
.;;. Muhterem arkadaşlanm, İktisadi Pevlet üzere para tahsil edilmiş ^bulunuyor. Bu .pâra,,,
tahsili, bu müesseseleri İlgilendiren- kanunlara
Teşekkülleri hakkındaki kanunlar ve bu hâdi
sede, v adları geçen v Sümerbank Umum Müdür göre, tru' müesseseler üzerinde; birtakım.vazife
ve yetkilere sahifâolan işletmeler .Bakanının bu *
lüğü, Demir -; Çelik Sanayii, Makina - Kimya
vazifesini" kötüye kullanması , * suretiyle netice-'<;
Endüstrisi, Şe-ker Fabrikaları Türk Anonim
lenmiş .bulunuyor, Bu para iharcanşıış inidir, ne;,
Şirketi Umum - Müdürlüğü, Türkiye Şelilöz ve
kadarı
harcanmıştır, dosyaya! göre bilmiyoruz»
Kâğıt- .Sanayii -işletmesi Umum 'Müdürlüğü,•*
yat;:^iktisadi Devlet•Teşekkülleri hakkındaki• Fiil sabit olursa Türk Cöza Kanununun 240 neı
kanuna tâbi müesseselerdir, yalıut hususi ka* maddesine göre, suç vasfını ;haiz olur; Kanunda yazılı sebeplerden dolayı her ne suretle olursa nunlarla kurulmuşlardır; Bütün bu mües
olsun vazifesini, suiistimal eden memura, şu «ec
seseler 3$6Q sayılı Kanundaki ve kuruluşları
zalar
verilir, diyor Türk Ceza Kanununun, 'bu:
na^ ait kanunlardaki sarih hükümlere göre
240
ncı
maddesi.., .
. . . . . . s .: . . r; i -•
îşletineler Bakanlığına» ki, adı bilâhara Sanayi
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nühterem arkadaşlar, savunmada temas edi
lenidir noktaya daha Ikısaca cevap vermek isti
yorum.
Samet Ağaoğlu bu mesuliyet ancak malî bir
mesuliyettir, cezai mesuliyeti müstelzim değildir
ve karşılığı bana tanzim ettirilir, diyor. Müda
faasında bunu o tarzda izah ediyor ki, sanki,
Bakanlar için cezai mesuliyet bahis klonusu de...Eski Anayasamızın 46 ve &1 nci maddeleri
bunu tasrîh etmiştir. Yeni Anayasamızın 105 ve
147 aei maddeleri de aynı durumu tebarüz et
tirmiştir...Bakanların siyasi mesuliyetleri, malî
mesuliyetleri ve hukuki mesuliyetleri olduğu
gîbi cezai Mesuliyetleri de vardır. Eski Anaya
saya göre Divanı Âli, yeni Anayasaya göre Ana
yasa Mahkemesi Bakanların görevleri ile ilgili
suçlara ait dâvalara bakmakla 'görevlidir. Eski
Anayasaya göre Dîvanı Âli, 1 numaralı Kanuna^göre. Yüksek Adalet Divanı ve yeni Anaya
samıza >göre Anayasa Mahkemesi.
Şimdi,- İnletmeler Bakanının, kendileri ile
ilgili kanunların İhtiva ettiği (hükümlere göre
üzerinde murakabe yetkisi vardır, şu şu konu
larda dahabaşka yetkilere de sahiptir, şeklin
de, hükümlerle hâsıl olan nüfuzunu 'kullanarak,
hangi mevzu için, ne suretle! ne şekilde, kim
eliyle harcanacağı malûm olmıyacak şekilde bu
alti müesseseden £ar& tahsiline teşebbüs etme
mesi İâzımgelirdi. önce Etibank ödemiş, kendi
pavanı ayıropş, diğer beşini zimmet kaydetmiş
ve bu tahsil edilmiş mi edilmemiş mi, dosyada
birfeayjtyok.
Muhterem arkadaşlar, bizim bulunduğumuz
İnceleme Komisyonu muhtelif partilerden Yük
sek Heyetiniz; tarafından seçilmiş beş arkadaş
tan mütevekkildir. Karara ittifakla vardık. Sa
met Ağaöğlu'nun cezayı müstelzim toir suçu sa
bit olmuştur, tecziye edilmesi İâzımgelirdi mü
lâhazasına varmadık. Tahkikat eksiktir, cezayı
müstelzim ve takibi mümkün bir suçun suçlusu
olap olmadığı' aacak eksiklerin ikmaliyle anla
şılacaktır. Bu eksiğin ikmali 'komisyonumuzun
vaüfesî dışında, Soruşturma ..Kurulunun vazife
ve yetkisi dahilindedir, kanaatine vardık. Her
türlü üsiyasi mülâhazadan tamamen tecerrüdederekv sizin adınıza hukuki vazife ifa eden ar
kadaşlarınız olarak bu kanaate vardık.

Mâruzâtım budur efendim. > '
•
BAŞKAN — Buyurun efendim.
CAHlT YILMAZ (Konya Mille^efcili) — Muhterem arkadaşlar, 1 numaralı inceleme Ko-^ misyonunun Sayın Başkanının izahatında bâzı hususlara iştirak etmediğimi arz edeceğim. '
Sayın Başkan beyanlarında, maznunun müfaası meyanında zikrettiği ve müruruzamanın
dahi kesilip kesilmediğine dair dosyada vesika
bulunmamasını sebep ittihaz ederek, bunu Mee- ::
lis tahkikatı açılması için kâfi sebep telâkki et
mektedir.
V .'•'.,.'Bendeniz, dâvada müruruzamanın cereyan •
edip etmediğini dahi tesbit edemiyen b i r dosya :
ile Meclis tahkikatı açılmasına karar veren bî* mazbta tanzimini İçtüzüğün ruhu ile telif ede
miyorum.
Evvelemirde, dosyanın, müruruzamariifn ce
reyan edip etmediğini tesbit dahi edemediği ah
valde ki maddi delillerin mevcudolup olmadığı
ayrı bir Hbaihis, Meclis tahkikatı açılmasına yoî .\
açıldığı takdirde, dilekçe ile gelen bir dosya '
Muhterem İnceleme Komisyonunca acaba İcâfî
miktarda içinde vesaik bulunmadiği mucip şebe-"'
biyle Meclis tahkikatı açılmasına mı yöt aça
caktır. Kaldı ki, İçtüzüğün, burada beyan ettik
leri, vesaika el konulmasına dair maddesini de
bendeniz inceleme Komisyonu gibi ahlaraiyorum. Bu maddede en azından mürunızâmânm
kesilip kesilmediğini incelemeye mâni bir Hal
olmadığı kanaatindeyim.
Ceza kanunları el koymakla inceleme yap
mayı ayırırlar ve İnceleme Komisyonunun her
hangi bir hususu incelemesine mâni bîr hal ol-,
madiği kanaatindeyim. Ve 1 numaralı İneele»
me Komisyonunun dosyada yeter derecede ve
saik olmaması sebebiyle birtakım Meclis tahki
katları açılmasına mütedair temayüllerinin de
tamamiyle aleyhindeyim.
İnceleme Komisyonu eh azıMân mÜrnruza'
manın cereyan edip etmediğini tesbit etmeli ve-'•
incelemelidir. İçtüzü&ün vesaika el koyma mad
desinden, hiçbir şekilde hiçbir mevzuun incele
meye tâbi tutulamayacağı neticesini istihraçta
isabetsizlik mütâlâa etmekteyim. Mazbatanın
reddini arz ve talebederim.
";
BAŞKAN — Komisyon.
1 NUMARALI İNCELEME KOMİSYONU
BAŞKANI ZİHNÎ BETÎL (C. Senatosu Tokat
Üyesi) — Muhterem arkadaşlar, Türkiye Bü- i
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Muhterem arkadaşımın hiçbir "kanuni mesne
yük Millet Meclisi şu anda adli 'bir vazife ifa
di yoktur, mevzuatta dayanağı yoktur;'Yüksek
etmektedir. Adlî vazifelerde her türlü siyasi
mülâhazalardan tecerrüt etmek, hâdise üzerine Heyetiniz hâdiseyi tetkik için bir heyet teşkil ;
ettiğinde, ilk yapılacak iş, hâdisenin zamanâşıolbjj'ektif olarak eğilmek en başta gelen vazife
mına uğrayıp uğramadığını tesbittir. Zamanaşı
mizdir. Adlî hâdiselerde, kanunla çözülebilecek
mı var ise orada kalır ve öylece huzurunuza
mevzularda kanunlar, mevzuatla çözülebilecek
gelir. Hâdise zamanaşımına uğramamış ise> di
hâdiselerde mevzuat konuşur, inceleme Komis
ğer muameleleri tamamlıyarak sizi, tarihî-ka
yonunun şuna yetkisi yoktur, şuna yetkisi yok
rara
varma imkânı ile başbaşa bırakacak şekil
tur, ama hâdisenin zaman aşımına uğrayıp uğ
de
dosyayı
huzurunuza getirir,
ramadığını tahkik etmeye yetkisi vardır mülâ
hazasının mesnedi nedir? Zamanaşımı dâvayı
BAŞKAN — Buyurun Kefet Bey.V
esasından halleden sebeplerdendir. Meclis 'bir
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletveiüi)^
soruşturma encümeninin teşkiline karar verdi
Çok
muhterem arkadaşlarım; bu mesele sadece'
ği zaman, teşkil edilen hu soruşturma kurulu
•bir hukuk meselesi olarak ele alınmak iktiza'eder.
bir mahkeme gibi vazife ifa etmiyecektir. Tah
Kanaatimce encümen, bu meselede hatalı bir yol
kikat üç etapta yapılıyor. İnceleme Komisyonu
takibetmektedir. Şöyle ki : Evvelâ encümenin ii'a
tarafından yapılabilenler. Kurulmasına Yüksek
ettiği faaliyetin Ceza Muhakemeleri Usulü bakı
Heyetiniz tarafından karar verildiği takdirde
mından ne olduğunu tesbit etmek lâzrmğelir. Bu
Soruşturma Kurulu tarafından yapılabilenler;
hususu tesbit etmek için de içtüzük hükümleri
Soruşturma Kurulundan gelen rapora göre Yük
ne bir nazar atfetmek kâfidir. «Meclis tahkikatı»
sek Heyetiniz için mahkemeye intikaline karar
başlığı altında 169 ncu maddeden itibaren ilgili
verdiği takdirde Anayasa Mahkemesi tarafın
hükümleri tetkik ettiğimizde £ kişilik encümenin
dan yapılabilenler. Üç etap, emniyet aramış.
faaliyetinin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
Suçluluğu. bahis konusu olan kimsenin durumu
da nizamlanan hazırlık tahkikatı .şeklinde olduğu
(bakımından lehinde 3 etap halinde emniyet sağ
kendiliğinden ortaya s.ıkar^'NitQkii9>;,174/.ye^bıuı^
lıyor. Para harcandı mı, harcanmadı mı? Hangi
dan evvelki maddelere göre teşkil edilen ye >be§
mevzuda harcandı? Ne suretle ve kimler tara
kişiden 15 kişiye kadar kurulması mümkün Mec-,
fından harcandı ? Bunlar nasıl ki İnceleme Ko -lis Tahkikatı Encümeninin faaliyeti,-, sorgu hâki
misyonunun vazife ve-yetkisi dışında ise, hâdi minin faaliyeti gibidir. Yani Geza'Miuhak^meleri.
sede zamanaşımı olup olmadığını tesbit etmek • Usulü Kanununu tatbik eden ilk; tahkikat-mahi
de İnceleme Komisyonunun yetkisi dışındadır.
yetinde karar veren sorgu hâkiminin yaziyetiy
Meclis tahkikatiyle vazifeli kılınan * encümenin
Komisyonumuz, raporunda, Yüksek Soruş
vaziyetindedir: Buna takaddüm eden yanvmese*
turma Komisyonu kurulması lüzumunu müta
leyi bir ilk tahkikat mahiyetinde telâkki eden 5
lâa ederken? hu mütalâamıza hemen şu cümle
kişilik
encümenin durumu âdeta Cumhuriyet
yi ekledik: «Evvelemirde, her şeyden önce hâ
savcısının
durumu gibidir. Cumhuriyet Savcısı
disenin zamanaşımına uğrayıp uğramadığını
hazırlık tahkikatı yaparken elbette ki, bâzı vesi
tetkik etmesi kaydı ile Soruşturma Komisyonu
kaları
ve delilleri toplar. Böylelikle ilk tahkikat
•kurulması lâzımdır» dedik. Yüksek Heyetiniz,
mahiyetindeki
muameleleri ifa edeh encümenin
Soruşturma Kurulu kurduğu zaman, hu heyet
bâzı
muameleleri
yapacağı sarahatle tadadedilyetkisi dâhilinde hulunan tahkikat muamelele
miştir.
Nitekim
Mehmet
Baydür hakkındaki tah
rini yapmak suretiyle hâdisenin r zamanaşımına
kikat komisyonu mesaisini yaptığı sırada, bu ko
uğradığını te-sbit ederek huzurunuza gelirse, hâ
misyonun mesaisinin ne. olduğu hususu uzun
disenin .diğer hususlarının tahkikine lüzum yok
uzun
tartışılmıştır. Binnetice âzalarının ittifakla
tur. Çünkü, zamanaşımı.dâvayı esasından halle
kararlaştırdıklarına
göre 5 -15 kişilik Meclis Tah
den sebeplerdendir.
.v
kikatı Encümeninin ifa edeceği vazife ilk tahkiDaha emin ve ımüsterih olarak, her şeyi tes- ' kat mahiyetindedir. Nitekim, tahkikat sonunda
ibit etmiş olarak karar vermekliğimizi sağlamak
ancak maznunun cezai mesuliyetinin 'varBğıha ve
eşlemyol değil midir?
ya cezai, malî mesuliyetinin -mevcüSâimlaidiğiria
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karar verilir.. Cezai mesuliyetinin varlığına karar I zırlık tahkikatı sırasında savcılara tanıdığı vaziverdiğine göre, işi doğrudan doğruya, Bakan ol- I fe ve yetkilerdir. Soruşturma Komisyonlarının
, duğuna göre, Yüce Divana vermek icabeder, an vazife ve yetkileri de sorgu hâkimlerinin vazife
cak,5 -15 kişilik, Meclis Tahkikatı Encümeninin
ve yetkilerine benzer...
ittihaz ettiği bir karardan sonra başlamaktadır.
Muhterem arkadaşlarım; böyle şey olamaz. Bu
. Buna takaddüm eden 5 kişilik encümenin faali
beyan da mesnetsizdir. Kanunla halledilen mev
yeti de hazırlık tahkikatı mahiyetindedir. Bu tah
zularda kanuna istinadetmeksizin yapılan beyan
kikat da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa
lar, itibar taşımazlar. İnceleme Komisyonunun
göre yapıldığına nazaran, bir savcı gibi elbetteki
vazife ve salâhiyetleri ile, Ceza Muhakemeleri
Kanununa göre hazırlık tahkikatı sırasında sav
'bir vesikayı toplamak, bu encümenin vazifesidir.
cıya tanınan vazife ve yetkilerin bâzıları arasın
Şimdi ben şunu soruyorum : Bizim ne hakki
da
benzerlik vardır, bâzı noktalarda ise hiçbir
miz var ki, sıfatı ne olursa olsun, bu hâdisede
benzerlik
yoktur.
maznun blan şahsın bir suçu mevcut değilse, 5 -15
Muhterem arkadaşım ortaya bir mütearife
'kişilik Meclis Tahkikatı Encümeni de ademimekoydu. Diyor ki, «Hazırlık tahkikatı savcının
suliyet karar verİTse, biz bu şahsı tahkikat yönün
noktai nazarında ise Bakanın görevi ile ilgili
den nasıl Meclis Tahkikat Encümenine sevk ede
suç karşısında İnceleme Komisyonunun • du
biliriz? Buna hangi usul kanunları müsaade ede
rumu odur. Bunda mesnet yoktur. Ne Ana
bilir? Suçsuz bir kimseyi, Meclis Tahkikat Enyasamızda, ne İçtüzükte, ne Ceza Muhake
•eümenine dahi sevk etmeye^ Meclisin hakkı olma
meleri Usulü Kanununda ve ne de Memurin
dığı kanaatindeyim.
Muhakemat Kanununda sarahatle .bu hususu
Evleviyetle 5 kişilik encümen de bu şekilde
ifade eden, bir hüküm bulunmadığı, gibi bunu
hareket etmek mecburiyetindedir. Eğer toplanan
ima eden bir hüküm de yoktur. Ceza Muhakedeliller Meclis tahkikatı açılmasını istilzam eder | meleri Usulü Kanununu tetkik ettiğimiz zaman
mahiyette ise mesele ;yok. Eğer değilse, bir mü
orada bir büyük bölüm. vardır. Hukuku âmme
ruruzaman .' meselesi mevzuubahistir. O halde
dâvasının hazırlanması, savcının maznunu din
• Yüksek Meclisin -tensibine iktiran eder, tahkikat lemesi, savcının şahitleri dinlemesi, savcının-ara
• açılmasına mahal. Salmaz. Nitekim hazırlık tahki- ma yapması, ne gibi tahkikat yapması ve ne gibi
; katı sırasında • Cumhuriyet müddeiumumisinin ahvalde sulh hâkiminin kararını istemesi bu
ademitakip kararı vermesi bizim noktai nazarı.' j bölümde mevcuttur. Yapılan tahkikat sonunda
mızı teyideder; Ayrıca, 174 ncü madde, Meclis I Cumhuriyet savcısı, hukuku âmme dâvasının
tahkikatında. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
açılmasını gerektirmiyen bir durum görmezse
na göre tahkikat açılacağını sarahatle ifade et i takipsizlik kararı verir. Aksi bir durum görür
mektedir;" Bu,- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
se yani dâva açılmasını gerektiren bir durum
hükümlerine tâbidir. îster beş kişilik encümen
görürse, suçun mahiyetine göre ya sorgu, ya
faaliyeti, ister Meclis Tahkikatı Encümeni faa
asliye veya sulh mahkemesine dâva açılır. Du
liyeti, tahkikat yönünden Ceza Muhakemeleri
rumlar birbirlerinin tamamen aynı değildir, in
Usulü Kanunu hükümlerine tâbidir. Biz, hazırlık
celeme Komisyonuna, içtüzüğümüzün 170 ve
tahkikatı mesabesinde bulunan beş kişilik encü
mütaakıp maddeleri hiçbir yetki vermiyor.
men faaliyetinden ve hükümlerinden hiçbir za
Maznunu isticvabetmek, şahitleri dinlemek, bi
man tevakki edemeyiz. Bu itibarla, Encümenin
lirkişileri. seçmek, evraka el koymak, Devlet
noktai hazarı bendenizce yanlıştır kanaatinde
I vasıtalarından istifade etmek yetkileri yoktur.
yim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar)
| Bu yetkileri 173 ve 174 ncü maddeler sadece
Soruşturma Komisyonuna verir.
BAŞKAN .— Buyurun Zihni Betil.
V-. ı ,Np. in İNCELEME KOMISYONU BAŞ- O halde inceleme Komisyonuna yerilecek
yetkiler mey anında yoktur, Soruşturma Komis
KANI ZİHNÎ BETÎL (Cumhuriyet Senatosu
yonuna
verilen yetkiler meyanında vardır. Bu
Tokat Üyesi) —- Muhterem arkadaşlarım; benden
halde
durum
gayet açıktır, inceleme Komisyoönce konuşan Befet Sezgin arkadaşım buyurdu
lar ki, inceleme Komisyonunun vazife ve salâhiyet I nundan bu yetki nehyedilmiştir, . Soruşturma
leri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, ha- I Komisyonuna verilmiştir.
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'••:;;,• Muhterem arkadaşlarım, bu dosya Yüksek
Heyetinize, Yüksek Soruşturma Kurulu tara
fından gelmiştir. Yüksek Soruşturma Kurulu
mevzuata göre soruşturmaya başlıyamıyor, 369
sayılı Kanun yürürlüğe girinci 27 Mayısta ba
kan olanlar için, vazifesizlik kararı veriyor. Ar
tık bir kanunla vazifesiz olan merci bu dosya
üzerinde hiçbir işlem yapamaz. Yüksek Soruş
turma, Kurulu tahkikatın eksiklisini ikmal ede
memiş, 169 sayılı Kanunun kendisini bu hâdise
de vazifesiz saymış olmasının tabiî bir neticesi
dir, ...
Komisyonumuza gelince; bu hususları tah
kik etme yetkisi İçtüzükte komisvonumuza ve
rilmemiştir. Arkadaşımın beyanı mesnetsiz ve
M'du mücerrettedir. Bu itibarla kabulüne im
kân yoktur.
BAŞKAN — Fikret Turhangil.
FÎKRET TURHANGİL (C. Senatosu Aydın
Üyesi)—Efendim, Sayın Komisyon Başkanının
ifadeleri karşısında konuşmak mecburiyetinin
zaruretini bir hukukçu olarak hissettim. Kendi
leri burada hatip arkadaşların fikirlerinin mes
netsiz, kanuna dayanmîyan fikirler olduğunu be
yan ettiler. Fakat bâzı ifadelerini not ettim. Ken
dileri diyorlar ki, inceleme komisyonları C. Sav
cılarının yetkilerini katiyen haiz değildirler, bâti benzerlikler vardır, diyorlar. Bâzı benzerlik
ler olduğuna göre, benziyen noktalar nelerdir,
benzemiyeri noktalar nelerdir? Bunu izah etmillşinci bir tâbir kullandılar, dediler ki; İnce
leme komisyonlarının vazife ve salâhiyetleri G.
Müddeiumumilerinin vazife ve salâhiyetlerinin
tıpa tıp aynı değildir. Şu halde, tıpa tıp aynı
olmamakla beraber, bir tahkikat ve bir inceleme
Jcömisyonu olması dolayısiyle, benzerliklerinin
bulunduğunu, Sayın Zihni Betil zımnen de ol
sa kabul ediyorlar.
Şimdi, meselenin esası; buradaki müzakere
ler yönünden âüa meseleyi bırakmış İnceleme
Komisyonu ile Soruşturma Komisyonu arasmdaki: farkın, salâhiyet ve vazife yönünden izahına
gidilmiştir.
- Şim^î ben bir baŞka meseleye temas etmek
istiyorum. Yine Komisyon Başkanı Sayın Zih
ni Betil evvelki beyanlarının birinde dediler ki,
«Eğer bir hâdisede müruruzaman varsa, me
i
sele orada kalır.»
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Şimdi, İnceleme Komisyonunu», isminden^ de
anlyoruz ki, evvelâ delillere dayanan bir suçun
mevcudiyetini ve bu suçun daha geniş bir ko
misyonda daha etraflıca tetkikini istilzam eden
bir raporu sunması icaheder. Şu halde Komis
yonun delili nedir î Mademki, kendilerinin be
yanına göre de suçun müruruzaman yönünden
mütalâası meseleyi orada bırakacaktır, ben arzu
ederdim ki, İnceme Komisyonu meselenin esa
sına müessir olan müruruzaman noktasını kesip,
Yüksek Meclisi bu kadar münakaşaya götürmemeli idi. Kaldı ki, yine kendileri, bu mesele
ye mevzu olan paranın sarf edilip edilmediğinin,
•yani suç unsurunun mevcudolup olmadığının
bilâhara anlaşılacağım beyan ediyorlar. Be»
burada sayın başkanın beyanına iştirak ederek
şu noktayı izah ediyorum. Müddeiumumi ade«
mitakip karan verir. İşte Yüksek Meclis de
ademitakip kararı vermek durumundadır* în«
celeme Komisyonu raporu üzerinde soruştur
ma komisyonu kurulmasına karar verildiği an
da takipsizlik kararı verilmiş' olur.
Zabıtanın yaptığı bir tahkikatı Müddeiumumi inceler ve takibata mahal olmadığına dair
karar verdiği anda suçlu sorgu hâkimi karşı
sına maznun sıfatiyle çıkmaz. Bizim komisyon
gerek delillerin ' toplanması yönünden, gerek
se stiç unsurunun teşekkülü için yakılacak tah
kikat bakımından C. S'âvcisınin Vazife v|-sa
lâhiyetlerini tıpa tip haiz değildir, üâzı benzerlikler vardır, mefhumu muhalifi ile yoktur gibi
mütalâalarla Yüksek Meclisi işgal etmemesi
lâzımdır. Hâdisede komisyon delil görmemişMüruruzaman naktasındân da incelemiş , W şe
kilde katî neticeye varmamış. Bu durutndia rey
lerimizi istihsal etmemesi, tamamlandıktan son
ra istemesi lâzımdı. Bu yönden Komisyon Baş
kanının beyanlarını mukni ve samimî görme
mekteyim. Hürmetlerimle. (Sağdan ve soldan
alkışlar).
BAŞKAN — Buyurun Eefet Sezgin.
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili): ~
Muhterem arkadaşlar, Zihni Betil, Beyefendi
nin bendenizinbeyânlarımı mesnetsiz görmele
ri m uvaçehesinde. kendi mütâlâalarının mesnet
siz olduğunu iddia etmiyeceğim. Sadece, ğayrihukuki olduğunu izaha" çalışacağım. Ö ka
dar garihukuki ki, bir misal ile belirtmek
isterim. Tasavvur buyurulsun ki, bir eski vekil
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.•"'••• hakkında bir :§uç .'iddia edildiğine^dair müeerniyet
çarpışmaktadır.
•'
Bir
zihniyet
feOîniSy^n
ret bir ihbar vardır., Bu ihbar encümene hava- ,îe jediimiştir.. Bu mücerret ihbar ile Encümen raporunun hukuken muteber olmadığı ve reddi
nin icab ettiği diğeri de bunun kurulacalç tah
Yüksek Meclisin huzuruna gelecek ve maznun
kikat .komisyonu tarafından nazarı itibaraf«almdiyie gösterilen şahıs hakkında bahsi geçen ve
sikaları» .taplıyamam, -onun , hakkında Meclis masmın göz önünde tutulması. Ancak, ba»& öy
le geliyor -ki, her iki şık da şu anda alınacak
.:• tahkikatı açılması lâzım gelir diye bir noktai
kararla hatalı olabilmek durumudur. Zira maz
;nazar; bir. rapor mu sunacaktır? Bu mümkün
batanın reddini bir an için düşünürsek, adlın
»müdür? Değildir. ,
da;
hakkında bir delil toplanmamış, ; sadece
. • içtüzüğün 174 neü maddesi, Meclis tahkikatı
müruruzaman bakımından hakkındaki iddianm
-meselelerinde Ceeâ Muhakemeleri Usulü Kanudüşürülmesi
;veya düşürülmemesi; . münakaşası
• nü hükümlerinin tatbik edileceğini sarahaten
yapılan
bir
şahıs
hakkında âdeta bâzı deliller
" -beyan ediyor. Tahmili ediyorum ki, değerli Hu
toplanmadan
beraatına
hükmedilmiş olacaktır.
kukçu Komisyon Balkanı bfr zühul ile her halde
Aksi
takdirde
tahkikatın
açılmasına karar ver
"'•'''. Cezâ^ •Muhakemeleri Usulü Kanununda kıyasın
diğimiz takdirde, bu defa tamamen aksifie ala
!
cari olduğunu unutuyorlar. Kıyasın cari olduğu
rak,, belki. hakkında müruruzaman hüküpleri- Geaa Muhakemeleri Usulü Kanununda, yine ken
nin işlemesi icabeden bir şahıs dahayuzun bir
di beyaıilârına göre, bir * bakıma Cumhuriyet müddet suçluluk zannı altında bırakılmış ola
;
müddeiumumilerinin faaliyetine uygun bir faa- caktır.
.',.'•'.
..,.
»Hyet ifa ederi İnceleme Komisyonu elbette bir şa
Bu bakımlardan,: bu iki şıkkın jortasıııidan
hıs hakkında Meclis tahkikatı açılıp açılmaması
gitmek
suretiyle, Komisyonun;, hukukun; bu; ka
yönünden bir karar : verirken, muhtemelehmazdar kuru maddelerine sanlm^yip kendisinde: bir
, nun-Qİn\ıyacak ıbir şahsı, nevema sorgu hâkimi
cevvaliyet ve hareket -görerek; :taüruru.2a^anın
.^-karşısına göndermek gibi. bir hukuki garabeti
mevcut olup olmadığı hususunu tetkik .etmesi
jgostermez,- Bendeniz 'mütalâamda; dedim ki,iniçin dosyanın Komisyona: iadesi e"n faydalı nok
. .celeme komisyonunun faaliyeti nevama C. sav- ta olacağı kanaatindeyimv; (Bravo,-seslerj[^;Y:
cılarmın faaliyeti giDİdir^
Bu bakımdan • Yüksek. Riyasete bir;|&&rir
:;^ ^1747:J^&> fma^de soruşturma komisyonlarının
takdim ettim. Sırf hâdisede müruruzaman olup
a^-gtbi tiaaameleler, yapacağını sarahaten -tadadolmadığı yönünden .durumun tetkik edilmesi
: • et^işti^Ben^e^iz^ 'mütalâada kanuni mesne- için dosyanıtı kondisyona iadesiisuçlunun-bir an
: ;:4i>iı»ae -etmediğimi- ifade buyurdular. Ben de evvel suçlu olup olmadığının anlaşılması ıRakı
.ıj^n^itifadelerinin kanuni mesnedini irae etme- mından hukuken yerinde olduğu düşünülerelk
»Jürini; beklerdim; Bu iki mütalâadan çıkan ne
oylarınızı kullanmanızı istirham ederiîû. (Orta
ftice şn^ur:« Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun- sıralardan alkışlar)
' ''•'"
. ^a kıyas cari; olduğuna ve 174-ncü maddeye
MUAMMER E^EEN (Manisa Milletvekili)
göçe sadece^ takibat yönünden C* Savcılarının
••—
Pçk .muhterem arkadaşlarım, yanlış bi;r içti
- .tatbik; ettikleri jşekil elbette ki, - vesikayı topla. ; mak iktiza ediyarşa, her hangi bir şahsı yani hada jmesnedolmaması bakımın6!$n, meseleyi
aydınlatmak için söz almış bulunuyorum.. 169
maznun olmaması da muhtemel bir şahsı maz
ve
170 nci maddelerin hepsi aynen•.- okunmadı
nun sıfatiyle, sorguya çekerek heyete gönderğından
münakaşalarda biraz karışıklığa-^sebebi
memek için, mücerret hukuk bakımından dik
!
yet
vermiş
bulunuyor. Çünkü bu maddelere gö
kat etmek lâzımdır.'*Encümenîn kanaatinin doğ*•- r^^lnradığ* îioktâi nazarımda^ ısrar ediyorum. re bir, vekil hakkındaki tahkikatı iki kaynağa
atfetmiş bulunuyor. , Birisi.-Meclis i ç i l e n , g e 
> I&üm
len bir takrirle, 169 ncu maddeye -göre} birisi
"^"" ' B X | K A K " - — Komisyon, lütfen $âbri Var- ,d©-adlî-mercilerden gelen;teklif..üzerine;, tahki
.... darh .da konuştuktan sonra buyurunuz. Toptan
kat açılması' ^mevzuu. Bunu da 170 nci madde
cevap verirsiniz; Buyurun Sayın Vardarlı.
ele almış. . . .

SABRİ ÇARDAKLI (İstanbul Milletvekili)
—- Muhterem arkadaşlar; Bu mevzuda iki zih-

Şimdi İnceleme Komisyonu aeaba niçm tah
kikata girişmiyor? İnceleme Komisyonu kurul-
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maşı -demek bir vekil hakkında tahkikat açıl
ması demek değildir. Binaenaleyh, Meclis'in tah
kikat açılmasına karar vermediği 'bir Vekil
hakkında şu veya bu dairelerden onun hakkın
da malûmat toplaması doğru mu? îtham edil
memiş, Meclis «soruşturması açılmamış sadece
inceleme Komisyonu teşkil edilmiş, maznunluğu dâhil belli değil. Şimdi, maddeyi de okudu
ğum zaman Meclisin de teslim edeceğini zanne
diyorum.

0:1

zum 'hissetmiyorum. Müsaade ederseniz ' 172
nci maddeyi de okuyayım : «Bunun üzerine
Heyeti Umumiye tahkikat icrasını, ya Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümene veyahut beşten onfoeşe kadar azadan teşekkül edecek hususi bir
Tahkikat Encümenine havale eder.»

:

'Demek ki, 172 nci maddeye göre ancak bir
Bakan hakkında tahkikat açılmış oluyor. Hal
buki 170 nci maddeye göre henüz bakan hak
kında bir tahkikat açılmış değildir. Bir ba
169 ncu madde: «Hükümetten vâki olan bir
kan hakkında tahkikat açılması da onun hak
istizah veyahut Ibütçenin müzakeresi sırasında
veya neticesinde veyahut re'sen Teşkilâtı Esa kında her hangi bir dairedeki evraka el koy
siye TCanununun 46 ncı maddesinin 1 nci ve 2 ması, yahut hakkındaki tahkikata girişilmesi
nci fıkralarında münderiç, Hükümetin umumi doğru olmaz. Çünkü o bakanın bakanlığı he
siyasetinden ve vekâletlerin ifa ve icrasına mec- nüz devam ettiğine göre haysiyet ve şerefi de
rencide edilmiş olur. Bu maksatla her han
ibur oldukları vazifelerden dolayı vekillerden
gi bir tahkikata girişilmesi de önlenmiş bulunbirinden veyahut îcra Vekilleri Heyetinden ce
maktadur.
Tahkikat henüz 'açılmamıştır. Onun
zai veyahut malî mesuliyeti müstelzim ef'ali vu
için
Büyük
Meclisin bilhassa bundan sonra te
kuundan bahisle tahkikat icrası talebolunursa
essüs edecek teamül bakımından bu nokta
Bei&e 'bir takrir verilmesi iktiza eder.
üzerinde
dikkatle durmasımı istirham ediyo
Bu takrir Reis tarafından Meclise arz olu
rum.
Nihayet
bu bir usul meselesidir. Biz ni
nur. Alâkadar Vekil veyahut vekiller de keyfi
hayet,
komisyonun
tanzim ettiği1 raporda «Suç
yetten haberdar edilir» Bu Birinci yol.
vardır veya yoktur» demedik. Aksi kanaat
ikincisi 170 nci madde : «Adliyece bir işin
te olan arkadaşların fikirlerine hürmet ederim. •
takitoi Sırasında icra Vekillerinden birifnin vaAncak
bu izahattan sonra kendilerinden "rica.
' sile8İnd«n' münıbais bir husustan dolayı vaziediyorum;
169, 170, 171 ve 172 nci madde"f© noktasından verilen bir kararla Meclise mü
/leri
bir
kere
daha dikkatle okurlarsa bize hak
racaat vuku bulursa Heyeti Umumiye bu huvereceklerdir. Bir Vekil hakkında Meclis tah
isusta Meclis tahkikatına mahal olup olmadı
kikatı
açılmadan onun hakkında her hangi bir
ğını tâyini için ewelemirde beş kişilik bir en
tahkikat'
ve incelemeye girişilmesi doğru değil
cümen teşkil eder ve Meclise bu encümenin
dir.
Bu
maddeler,de
bu maksada matuftur.
mazfeatası arz edilir.»
, Onun için bu noktai nazar üzerinde Büyük Mil
Şimdi Meclis içinden gelen, 169 ncu mad
let Meclisinin dikkatle durmasını istirham ede
dede tâdadedilmiş, adliyeden gelen ise 171
rim. Hürmetlerimle. (Bravo, sesleri)'
-nci maddede tâdadedilmiştir. 171 ve 172 nci
•maddelerde ne gibi muamele yapılacağı ayrı
BAŞKAN — Efendim, görüşmelerin yeter
ayrı sayılmaktadır.
liği hakkında bir önerge var. Okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi Riyasetine '
171 nci madde : «Alâkadar vekil ve tak
Durum anlaşılmıştır. Müzakerelerin kifa
riri veren veya verenler veya mazbatayı yapan
yetinin oya konulmasını arz ederim.
encümen . . . . . » Dikkat buyurun, 169 ncu
îzmir Milletvekili
maddedeki- hususları; da içine alıyor. Ayrıca,
Mehmet Ali Aytaş
170 nci maddedeki hususları da «Encümen»
tâbiri kullanmak suretiyle alıyor. Maddeyi
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde görüşmek isoikumaya devam ediyorum. . . . . . . . dinlendik
tiyen var mit? (Yok, sesleri)
ten sonra takririn veya mazbatanın nazarı dik
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
kate alınıp, alınmaması hakkında Meclis bil-' ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
müzakere işari reyle kararını verir. Alâka
Efendim, şimdi iki önerge daha var,- on
dar vekil, mebus . . ...» orasını okumaya lüları okutuyorum.
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Yüksek Başkanlığa
I
BAŞKAN —: Takriri oyunuza sunuyorum.
Olayda müruruzaman olup olmadığa husu
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmedi.
sunun komisyonca tetkiki ile Yüksdk Heyete
Bir takrir daha var okutuyorum.
tekrar arz edilmesi için dosyanın komisyona
Riyaset
Yüksek Makamına
iadesine karar verilmesini arz ederim.
Hâdise
tavazzuh
etmiştir. Encümen kararı
İstanbul Milletvekili
nın
reye
konmasını
dilerim.
Şa'bri Vardarlı
Cumhuriyet Senatosu
Büyük Mille't Meclisi Yüksek Riyasetine
İstanbul Üyesi
Müzakere konusu meselenin aydınlanması
Rifat öztürkçine
bakımından noksanları tamamlanmak üzere
BAŞKAN —- Şimdiye kadar rapor ve bu
dosyanın komisyona iadesini arz ve teklif ede
nunla ilgili izahatı dinlediniz. Bir numaralı
rim.
komisyonun raporunu oyunuza sunuyorum.
Aydın Milletvekili
Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmedi.
Reşat özarda
(«Kaça
kaç ay?» sesleri.)
BAŞKAN — Esasen kifayeti müzakere tak
riri de kabul edilmiştir. Şimdi aynı mahiyertBüyük bir ekseriyetle. Kabul edenler 85 idi,
1;e bulunan ve okunan önergeleri oylarınıza su
öbürünü saymadım çünkü, bütün bir gurup
nacağım, Yani dosyanın komisyona iade edil
idi.
mesi, zamanaşımı bakımından gerekli tettikm
7. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşürülen
yapılması...
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
1 NUMARALI
KOMİSYON BAŞKANI
leriyle ilgili suçlartndn dolayı soruşturma ister
ZlHNÎ BETÎL (C. S. Tokat Üyesi) — Söz is
mine dair Başbakanlık
tezkereleri ve Türkiye
tiyorum efendim...
Büyük
Millet Meclisi (1) numaralı 5 Kişilik
BAŞKAN — Buyurun efendim. (Oya oya
Komisyon
raporu ile bu rapor
hakkında
sesleri) Bu mevzuda komisyonun her zaman
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun
yazılı
konuşma hakkı bakidir.
müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 27 ve 27 ye ek (1)
Çünkü yeni bir önergedir. («Oylama sıra
BAŞKAN —- Raporu okutuyorum.
sında söz verilmez» sesleri) Peki efendim. Ko
(Rapor okundu.)
misyon Başkanının konuşması hususunu oyla
1
NO. LU KOMİSYON BAŞKANI ZİHNÎ
rınıza sunacağım. Konuşmasını istiy enler...
BETÎL
(Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi) —
Konuşmasını istemiyenler... Komisyon Başka
Söz rica ediyorum.
nının konuşması hususu kabul olunmamıştır.
(«Tüzük hükümlerine riayet edin» sesleri.)
BAŞKAN — Buyurun.
Tüzük hükümleri berdevamdır efendim.
ZİHNİ BETİL Devamla) — Muhterem arka
Dosyanın komisyona iade edilmesi hakkın
daşlar, hu dosya Yüksek Soruşturmma Kurulu
da aynı. mahiyette olan iki önergeyi oylarınıza
nun vazifesizlik karariyle gelmiştir.
sunuyorum. («Aynı mahiyette değil» sesleri.)
Yapılan tahkikatla tes'bit edilen hâdise şu
önergelerin biri, zamanaşımı bakımından
dur : Komisyon raporunda »okunan müesseselerin
dosyanın tetkiki için komisyona iadeyi, diğe
iştirakiyle kurulan şirket adına Derince'de ye
ri de noksanlarının ikmali bakımından komis
dek parça yapmak üzere hir sıcak işçilik kom
yona iadeyi tazammun etmektedir, önergeleri
binası kurulacaktır. Bunu kurmak Polonyalı
bir kere daha okutup teker teker oyunuza
Çe'ko firmasına verilmiştir. Fakat inşaatının
sunacağım.
başlayabilmesi için arazinin temin edilmesi lâ
(Sabri Vardarlı'nm önergesi tekrar oku ızımdır ve ilk taksit olarak: adı 'geçen firmaya
dtt.)
I 2.5 milyon Türk Lirası ödenmesi icabetmekteBAŞKAN — Takriri oyunuza^sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmedi.
İkinciyi okutuyorum:
(1) 27 ve 27 ye ek S. Sayılı basmayazı tutana
(Reşat Özarda'nm önergesi tekrar okundu.)
ğın sonundadır.
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dir. 1957 yılındaki seçimler 27 Ekimde yapıl
mıştır. Samet Ağaoğlu 10 Ekimde şirketin mü
dürü Vedat Alpdoğan'ı arayıp .bulamayınca,
muavini Orhan ölmez'e emir veriyor ve 'bir açı
lış merasimi yapılacağı için hazırlıklarda bulu
nulmasını emrediyor.
'Savunmasında Samet Ağaoğlu diyor ki,
«inşaata başlanabileceğini ümidetmiş ve o se
beple emir vermiş bulunuyordum. İnşaata ba§lanamıyacağmı anlayınca birinci emrimden vaz
geçtim bu iyi niyetle hareket ettiğimi gösterir»
diyor. Emri verdiği tarilh 10 Ekimdir ve fabri
kanın inşa edileceği saha küçük bir saha değil,
büyük bir arazinin mubayaası iktiza etmekte
dir, başlaması için de şirkete iki buçuk milyon
lira avans verilmesi lâzımdır.
Daha arazi satınalınmamıştır. Arazi için pa
zarlığa bile oturulmamıştır, iki buçuk milyon
gibi büyük bir paranın ödenmesi lâzımdır, hal
buki bu firmaya bir kuruş bile ödenmemiştir.
10 Ekim tarihinde emir veriliyor, fabrikanın te
mel atma merasimi yapılacak diye. 10 Ekim ile
27 Ekim arasında, hele oy kullanma propagan
da yasağı olduğuna göre, aradaki dar zaman
içinde bu iki büyük şartın asla tahakkuk ettirilemiyeceği 10 Ekimden evvel bir bedahat ola
rak malûm idi. 10 Ekimi takibeden on gün zar
fında başlanabilmesi imkânı olmadığı 10 Ekim
de muhakkak surette belli olan bir şeyi yapmak
için memuriyetine ait salâhiyeti kötüye kullan
mak suretiyle emir verip Devleti maddi zara
ra mâruz bırakan fiildeki cürümkâr maksadın
mevcudiyeti aşikârdır. Komisyonumuz demin de
arz ettiğim; siyasi mülâhazadan uzak kalarak
tamamen objektif ölçülerle hâdiseyi mütalâa et
miş ve tesbit edilen duruma göre fiilî sabit ve
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Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinde göre
«vazifeyi suiistimal» cürmüne mevzu görmüş
tür.
Muhtelif partilerin Meclis gruplarına men
sup arkadaşlardan teşekkül eden komisyonumu
zun kanaati raporda mündemiçtir. Savunmaya
mütaallik izahı lâzımgelen noktalar hakkında
kısaca arzı malûmat etmiş bulunuyorum. Mâruzâ
tım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. O hal
de 1 Nolu İnceleme Komisyonunun soruşturma
açılması babında kaatini muhtevi raporu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler...
BÎR SAYIN ÜYE — Reis Bey, hem zili ça
lıyorsunuz, hem de oylama yapıyorsunuz, olmaa
böyle şey. (Çoğunluk yok sesleri)
(5 üye ayağa kalkarak yoklama yapılmasını
istedi.)
BAŞKAN — Çoğunluk olmadığı Divan tara
fından da anlaşılmıştır. (Ortadan «yoklama»
sesleri) Peki yapalım efendim. (Soldan: Oyla
ma sırasında olmaz sesleri) Efendim, görüyoruz
buradan karar nisabının olmadığını. (Gürültü
ler) Herkes konuşmasın efendim. İkaz oldu, beş
arkadaşımız müracaat ediyor, Tüzük gereğince
yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Gerek yoklama, gerekse sayım
neticesinde, karar nisabının bulunmadığı teeyyüdetmiştir. 200 - 207 arasında arkadaşımız
mevcuttur, 319 arkadaşımızın bulunması gerekme'ktedir. Bu itibarla tarihi bilâhare tesbit ve
arz edilmek üzere Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 18 nci Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 18,30

5. —- SÜNUKLAR VE TELGRAFLAR
/
i. — Selâmet Partisi kurucularının, Türkiye
Büyük Millet Mecisinin yeni çalışmalarında başa
rılar dilediklerine ve demokratik nizamın kesin
kararlarının neticesini beklediklerine dair tel
grafı.
»•«o

Dönem : 1
Toplantı: 1

"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 : (Ulaştırma eski Bakanı Arif Demirer ile İlgili olup .Başbakanlık
dizi puslasında 40 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

tezkerelerine

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

ilişik

umumi

9.11.1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suç
larına 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 . 1 1 . 1 9 6 1 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 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasmı arz ederim.
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı,
F. Özdüek

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

Ankaı a : 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 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 Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek
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Sorufturma 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
duğa ve düşük tâbirinin 27 Mayıs 1960 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 suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayilı 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 düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyalan Yüksek, Soruşturma Kurulundan ^gereği takdir ve ifa edilmek üzere Millî
Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik karan 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 haklannda vazifesizlik karan verilen düşük Ba
kanlara görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmaianna mahal olup olmadığına karar
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutulma
sı gerekmektedir.
Bu itibarla Yüksek Sorutturma Kurcumdan &skaxhğwam intâfcal ed»em 84 dosya dM pusftası uyannca ve aynca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adıaflıet Balkana V.

T. fi. M. M.

(S. Say»; 15)

ı'l m j p

—MI 1

r. c.
Başbakanla
Ötlük ve Yan ttUri : 6/2.5513

9.12.1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle
ilgili suçlarına ait tahkikat dosyala
rının gönderildiğine dair.
*MUltt MfftHri Başkanlığına

Hgi : 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
alınan 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
Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan
îsmet înönü

T. C.
Adliye Vekâleti
Ceza 1$. On. Müdürlüğü
Sayt : $8922

25 . 11 . 1961
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 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 1016/1095 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.
Sdhir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

T. B. M. M

va Sayın: 15)

- 4 2 numaralı 5 kişilik Komisyon raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 numaralı İnleceme Komisyonu
Sıra No : 40
Mazbata
No : 6
A

26 . 3 . 1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Görevi kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer hakkında yapılan so
ruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 23.4.1961 tarihli ve 879 esas 960 karar sayılı gö
revsizlik kararı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş olmakla İçtüzüğün 170 nci
maddesine göre kurulan komisyonumuza tevdi edilmiş ve komisyonumuzca incelenmiştir.
Olayın mahiyeti : Karamürsel PTT Merkezi Müdürü Cahit Sezer'in adının politik dedikodu
lara ve tahriklere karıştırıldığı ve kaza sakinlerinin muhabere emniyetinden şüpheye düştükleri
yolunda Kocaeli Valiliğinden yazılan bir yazıya müsteniden keyfiyetin tetkiki eski Ulaştırma Ba
kanı Arif Demirer tarafından 2.3.1956 tarihli yazı ile PTT Genel Müdürlüğüne bildirilmesi üze
rine mahalline gönderilen müfettiş tarafından verilen 31.3.1956 tarihli ve 271 sayılı ve adı geçenin
(Karamürsel'de memuriyetinin devamının gerek kendisi ve gerek teşekkül için mahzurlu olacağına)
dair rapor üzerine Cahit Sezer'in Bolayır PTT Merkezi Müdürlüğüne nakli yapılmış ve bilâhara
Sakarya eski Milletvekili Nüzhet Akın tarafından bırakılan bir not üzerine Arif Demirer'in emri
ile Yalova Merkezi PTT Müdürlüğüne nakledilmiş olmasından ibarettir.
PTT Müdürü Cahit Sezer ifadesinde, Bolayır'dan başka yere tâyini için o zaman PTT Umum
Müdür Muavini olan Abdullah Parlan nezdinde teşebbüste bulunmakla beraber eski bir dostu olan
Kocaeli Milletvekili Selâmi Dinçer'le Nüzhet Akm'm da bu yolda tavassutta bulunmalarının müm
kün olacağını fakat bu teşebbüslerden hangisinin tesiri ile Yalova'ya nakledildiğini bilmediğini
beyan etmiştir.
Arif Demirer ifadesinde, 'hâdiseyi hatırlamamakla beraber particilik zihniyeti ile hiçbir memu
run nakli veya yerinde ipkası için emir vermediğini söylemiştir.
Nüzhet Akm'm, adı geçen müdürün (eski Karamürsel Müdürü Cahit'in murakıp olan Yalova
Müdürünün yerine veya Gemlik Müdürünün yerine) tâyini mealinde Vekil Arif Demirer'e not
verdiği ve Arif Demirer'in de Yalova veya Gemlik'e nakli mealinde PTT Umum Müdürlüğüne
not verdiği anlaşılmaktadır.
Hulkuki durum : PTT Müdürü Cahit Sezer'in Karamürsel'den Bölayır'a naklinin müfettiş tara
fından yapılan tahkikat sonunda verilen ve PTT Umum Müdürlüğü Teftiş Heyeti Başkanının da
iştirak ettiği rapora müsteniden disiplin mülâhazasiyle Bölayır'a naklinin yapıldığı anlaşılmış,, ve
bir suça konu olacak şekilde nakledildiğini gösterir sebep bulunmamıştır.
Bolayır'dan Yalova'ya naklini bizzat talebetmiş olan bir memurun istediği yere tâyininde gö
revi kötüye kullanma vasıf ve mahiyeti görülmemiştir.
Netice : Nakil ve tâyin şeklinde kullanılan idari tasarrufun kanunların verdiği yetkilerin sınır
larını aşan ve kötü niyete atfı mümkün bulunan bir tasarruf mahiyetinde olduğunu gösteren sebep
görülmemesine binaen eski Münakalât Vekili Arif Demirer ve ona tebaan diğer ilgililer haklarında
Meclis Soruşturmasına mahal görülmediği mütalâasına varılmıştır.
'
Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olarak oy
birliğiyle düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
Sözcü
Üye
Üye
Sadık Perinçek
Mehmet Göker
Zeki Kumrulu
Cahit Yılmaz
Erzincan Milletvekili
Kayseri Milletvekili
Ordu Senatörü
Konya Milletvekili
Üye

;

Fethi Başak
İstanbul Senatörü
T. B. M. M.

(S. Sayısı : 15)

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 : (Ulaştırma eski Bakam Arif Demirer ile İlgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi
puslasında 50 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 dosyalan Hk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Sorutturma Kurulunca haklarında vazâfesrzli'k karan verilen (27 Mayıs 19'60 İnkılâbı
île düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanlann görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalanna mahal olup olmadığı hakkında 'bir karar verilmesine dair A'dalet Bakanlığından
alman 6 . 11 . 1961 tarîhlii ve 35445 sayılı te2İkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret M sandık içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim.
(Başbakan Vefciliı
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
*

•

•

•

•

•

•

T. O.
Adalet Bakanlığı
Ceza î§. Müdürlüğü
Sayı:
. . . . . Genel
35445 Özel

-

•

F.

özdüek

Ankara : 6 Kasvm, 1961

feararı

özü : Yükbefe Sorngturma Kuruüımca vazifesMSk
verilen düşük Bakamlara 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 sanıklann sorumluluMannı araştırmak, hafclarrada son soruşturma
nın açılmasına mahal olup olmadığına karar vermek Yüksek Soruşturma Kurulunun yetkisi dâ
hilinde iken bilâhara çıkanlan 169 sayılı Kanunla yukarda bahsi geçen şahısların münhasıran
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacaktan ve Yüksek
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir.
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Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen
mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun-6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin -;on fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı
maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan, eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat, dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat • dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik 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 : 21)
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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

İlgi : 9 . 1 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı
ile düşüralen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alman 2 5 . 1 1 . 1 9 6 1 taıdhli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 neı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasmı arz ederim.
Başhakan
İsmet 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 înkılâhiyle 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 1016/1096 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 Kurhanoğlu 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 ye 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur.
Sdhir
Eurutluoğlu
Adalett Bakanı

T. B. M. M.

' ( S . Sayısı : 21)

4
2 Numaralı 5 Kişilik Komisyon raporu
Türkiye Büyük Mület Meclisi
2 Numaralı inceleme Komisyonu
Sıra No.: 50
Mazbata No.: 12

9 .4 , 1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer hakkında yapılan so
ruşturmaya mütaallik evrak, Yüksek Soruşturma Kurulunun 23 4 . 1961 tarih 874 esas ve 955
karar sayılı görevsizlik karariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün
170 nei maddesine göre kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle incelendi.
Olayın mahiyeti : 10 Ekim 1957 tarihinde Afyon Çimento Fabrikasının açılış törenine davetli
bulunan eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil ve vekil
lerle maiyetlerinin istirahatlerini temin için biri İstanbul, diğeri Ankara'dan olmak üzere iki ya
taklı vagonun tahsis ve davetlilerin bu vagonlarda yatmalarını teminden ibarettir.
Tören tarihinde Afyon'da yatacak yer bulunmaması dolayısiyle davetlilerin istirahatlerini te
min maksadı ile o zamanın Ulaştırma Bakanı Arif £>emirer'in emirleriyle birisi Ankara'dan, di
ğeri de İstanbul'dan olmak üzere iki yataklı vagonun Afyon'a celbedildiği dosyada mevcut
TCDD İşletmesi Umum Müdürlüğünün 31 Mart 1958 tarih ve 71505 - 5/22270 sayılı yazısında be*
lirtilmektedir.
Hukuki durum : Eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer'in emriyle gönderilen iki aded yataklı
vagonun ücretlerinin Çimento Sanayii Umum Müdürlüğünce ödenmesi mezkûr Umum Müdürlüğe
ait dosyada mevcut 23 . 9 . 1958 tarih ve 6733 sayılı yazı ile uygun görülmüş ve tahakkuk eden
bu iki vagon ücretinin temsil ödeneğinden ödendiği anlaşılmış bulunmasına ve Çimento Sanayii Şir
keti Umum Müdürlüğü yapılan tasarrufu bu suretle binnetice benimsemiş olduğu gibi, bu kabil
törenlerde, bahis konusu kurumlarca temsil ödeneğinden masraflar yapılması cereyan eden teamül
ler cümlesinden bulunmuş olmasına ve yataklı vagonların celbedilmesi törenin yapıldığı mahalde
yatacak yer bulunmaması ihtimali gözetilerek davetlilerin istirahatini temin maksadına matuf bu
lunmasına göre Arif Demirer'in olayda cürmi bir maksatla hareket ettiğini kabule olayın mahiyeti
ve ileri sürülen sebepler müsait görülmemiştir.
Netice : Yukarda izah edilen mucip sebeplere göre eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer hak• kında Meclis soruşturması yapılmasına mahal olmadığı kanaat ve mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uyularak oy birliği
ile 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.

(S. Sayın:»)

Üye
Cahit yılmaz
Konya Milletvekili

Dönem : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı

23

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 : (İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 66 sıra numarasınıt aşıyan 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 karan verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
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
Devlot Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdüek

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş.'Müdürlüğü
Sayı:
Gemi
35445 Özel

Ankara : 6 Kasım 1961

özü : Yüksek Soruşturma Kuruthınea vazifesizlik
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 sorumluluklarını araştırmak, haklarında son söruşturmanuı 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 Kumlunun aneak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nardinde son tahkikatın
açılması gerekip gerekmediğine karar /ereceği kabul edilmiştir.

Sözü ge^en 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara mtuaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanlann 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da btt
şekilde anlaşılmakla beraber mezkur maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanlann vazifelerinden doğan suçlanndan dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayn olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşünülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunlann suç ortaklan olan diğer sanıklann da Bakana tâbi olacaklanndan bahsile bu husus
taki tahkikat dosyalan Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyalan bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı-miza devredilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen düşük Ba
kanlann görevleri ile ilgili suçlanndan dolayı yargılanmalanna 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 aynca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
8ahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı V.

T, B. M. M.

(S. Sayısı Î 28)

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

B.îâ.mi
Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğin*
dair.
Millet Meclisi Başkanlığına

îlgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlanndan 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
ila buyurulmasmı arz ederim.
Başbakan
İsmet İnönü

T. O.
Adliye Vekâleti
Ceza İş. Gn. 3Iüdürlüğü
Sayt: 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 înkılabiyle düşürüle»
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 İmllanmaktan 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 farili 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
beg aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması ar« olunur.
Bahir Kurutluoğlu
Adal«t Bakam
T. B. M. M.

( S. Sayısı: 23 )

2 numaralı 5 kişilik Komisyon rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 Numaralı İnceleme Komisyonu
Sıra No: 66
Mazbata No: 14

9.4,1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Eski işletmeler Bakam Samet Agaoğlu'nun Bakanlık vazifesini veya sıfatını kötüye kullanmak
suretiyle kardeşi Süreyya Ağaoğlu'na menfaat sağladığı yolundaki iddianın tahkiki, Yüksek So
ruşturma Kurulunun görevi dışında bulunduğundan sanık Samet Ağaoğlu hakkında olayın gereği
takdir ve ifa edilmek üzere evrakın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması düşüncesiyle Mer
kez Soruşturma Kurulu Başkanlığının 961 -1704 ve 725 sayılı yazısı ile Yüksek Soruşturma Ku
ruluna verilen ve Yüksek Soruşturma Kurulunun 25 . 7 . 1961 tarih ve 1361 - 727 sayılı yazısiyle
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dosya içtüzüğün 170 nci maddesi gereğince kurulan
Komisyonumuza tevdi edilmekle evrak incelendi.
Olayın mahiyeti : istanbul Belediyesinin ihtiyacı için mubayaasına "karar verilmiş olan treleybüs
malzemesinin temini maksadiyle istanbul Elektrik, Tranvay ve Tünel işletmeleri Umum Müdürlü
ğü ile italya'da mukim Ansaldo - San Giorgio Firması arasında 1955 senesi içerisinde müzakere
ye başlanmış ve mukavele aynı senede işletmeler Bakanı olan Samet Ağaoğlu zamanında yapılmış
bulunmaktadır.
Samet Agaoğlu'nun kardeşi Süreyya Ağaoğlu namına yukarda adı geqen italya'da mukim An
saldo - G-iorgio Firması tarafından gönderilen 22 milyon liretin 12 . 5 . 1961 tarihinde Sürey
ya Agaoğlu'nun vekiline ödendiği dosyada mevcut Osmanlı Bankasının 17 . 5 . 1961 günlü yazı
sından ve diğer evrak münderacatmdan anlaşılmaktadır.
Hukuki durum : Treleybüs malzemesinin mubayaasına taallûk eden mukavelenin Samet Agaoğ
lu'nun Bakanlığı sırasında yapılmış bulunması ve Süreyya Agaoğlu'nun istanbul Elektrik, Tran
vay ve Tünel işletmesi nezdinde resmî bir teşebbüsü bulunmamış ve bir hizmeti de sepk etmemiş
olduğu halde akit firmadan 22 milyon lireti almış olması gibi sebepler muvacehesinde Samet
Agaoğlu'nun Bakanlık vazifesini veya sıfatını kötüye kullanmak suretiyle kardeşine bir menfaat
sağladığı düşüncesiyle gerekli tahkikat yapılmıştır.
Süreyya Ağaoğlu dosyada mevcut istanbul Savcılığınca alman 21 . 6 . 1961 günlü ifadesinde
1954 senesinden beri mezkûr firmanın avukatı olduğunu Şirketle olan anlaşma icabı Şirketin hu
kuki işlerini tedvir ettiğini ve ödenen paranın mesaisine karşılık ücreti vekâlet olarak ödenmiş bu
lunduğunu beyan eylemiştir.
istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri Umum Müdürlüğü ile Ansaldo - San Giorgio Fir
ması arasında akdedilmiş olan treleybüs mukavelesinde ve bu hususta cereyan eden muhaberatta
Süreyya Agaoğlu'nun resmen iştirakine dair evrak arasında bir kayda tesadüf edilmediği gibi bir
vekâletnamenin de bulunmadığı ve firma ile yapılan görüşmeler neticesinde hukuki yardımları dolayısiyle Süreyya Ağaoğlu'na mezkûr paranın ödendiği t. E: T. T. işletmeleri Umum Müdürlüğü
nün 9 . 6 . 1961 tarih ve 211 sayılı yazısından anlaşılmaktadır.
Samet Agaoğlu'nun Bakanlık vazifesini veya sıfatını kötüye kullanmak suretiyle kardeşi Sürey
ya Ağaoğlu'na menfaat sağladığı yolunda bir iddia ve ihbar mevcudolmadığı gibi bahse konu suçu
işediği hakkında da hiçbir delil mevcut değildir.

T. B. M. M.

( S. Hm* ' 25 )

—5—
Netice : izah edilen sebeplere ve evrak münderecatına göre eski işletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında Meclis soruşturması yapılmasına mahal olmadığı mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 170 nei maddesine uyularak oy birli
ği ile düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
Sadık Perinçek
Erzincan Milletovefaili

Üye
Zeki Kumrulu
Ordu Senatörü

Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Millletfcvefei'M

Üye
Fethi Başak
istanbul Senatörü

«•»•

T. B. M. M.

(S. Sayı*a:23)

Üye
Cahit Yûmaz
Konya Milletvekili

Toplantı: 1
Dönem : 1

T. B. M. M.

S. Sayısı : 23

e

ek

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Metlisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında İşletmeler eski Bakanı
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası (3/1)
Not : (işletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilg'ili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 66 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

4.5.

İ962

Kayseri 0. Savcılığı eliyle T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına
Ankara
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 26 . 4 . 1962 tarih ve 1973 sayılı yazılan ce
vabıdır :
T. B. M. Meclisi 2 Numuralı İnceleme Komisyonunun 9 . 4 . 1962 tarih ve 14 sayılı maz
batasını okudum.
Buhis 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

24

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 île ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi
puslasında 20 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 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 buyurulmasını arz ederim.
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdihk

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

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

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

__ 2 _
Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurutu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbiri in Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu r e 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, 49.1 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 6.1 - 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 Kuralım görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında düşürülen Kabine* haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortaklan olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Ba
kanların görevleri ile ilgili suçlarından dolay; yargılan malarına < 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. SayiM i 24 )

—3—
T. O.
Başbakanlık
örtük ve Yazı İşleri
6/2 - 5513

9.12.1961
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 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 İş. Gn. Müdürlüğü
Say% : 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 Tatfhan hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10 .1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakam Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10.1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10.1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

T. B. M. M.

(S. Sayısı: 24)

2 numaralı 5 kişilik Komisyon rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 Numaralı İnceleme Komisyonu
Sıra No: 20
Mazbata No: 16

.

11.4.1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında yapılan so
ruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 4 . 1961 tarih, 338 esas ve 932 karar sayılı
görevsizlik karariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nci mad
desine göre kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle dosya incelendi :
Hâdise : Murgul - Arhavi yolunun inşası için eski Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu'nun emir ve
ısrariyle Etibank İdare Meclisinin aldığı karar üzerine 200 bin lira yardım yapıldığı ve mezkûr
yolun Murgul Bakır İşletmesinin yararından ziyade siyasi mülâhazalarla inşasına başlandığı iddi
asından ibarettir.
Etibank Genel Müdür Vekili Sabih Duralı tarafından mezkûr müessese İdare Meclisi Başkanlı
ğına yazılan 24 . 9 . 1957 tarih ve 10/5 sayılı yazıda Hükümetçe inşasına başlanmış bulunan ve
Murgul Bakır İşletmesinin civarından geçen Arhavi - Hopa yolunun ikmali için Bankadan 200 bin
liralık bir yardımın yapılması ^istenmiş ve İdare Meclisince aynı gün yapılan toplantıda Umum
Müdürlüğün teklifi tetkik edilerek istenen yardımın verilmesi uygun görülmüştür. İdare Meclisi
nin kararı üzerine 200 bin lira ceste ceste muhtelif tarihlerde Artvin Valiliğine ödenmiştir.
Artvin Valiliğinin 11 . 8 . 1960 tarihli telgrafından paranın tamamen bu yol inşasına sarf edil
diği anlaşılmaktadır. Keza aynı valiliğin 20 . 9 .1960 tarih ve 2069 sayılı yazısında mezkûr yolun
ikinci bir irtibat kurularak fayda sağladığı ve bu yol üzerinde bulunan 5 köyü yolla bağlamış bu
lunduğu belirtilmektedir.
Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi İşletmenin hariçle olan irtibatının tek bir yolla temin edil
diği, bu yolun her hangi bir sebeple kapanmasının İşletmeyi müşkül duruma düşüreceğini nazara
alarak Murgul - Arhavi arasında inşasına başlanmış olan 46 kilometrelik yolun yapılabilmesi için
Etibank Genel Müdürlüğüne müracaat ettiği ve bu müessesenin müracaati üzerine 1951 yılında 50
bin, 1952 yılında da 20 bin liralık tahsisat alındığı mezkûr müessesenin dosyada mevcut 29 . 9 .1960
tarihli yazısından anlaşılmaktadır.
Umum Müdür Sabih Duralı ifadelerinde o zamanki Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'nun kendi
sine telefon ederek Murgul Bakır İşletmesi civarından geçen Arhavi - Hopa yolu için 200 bin lira
verilmesini istediğini, Bankanın malî durumunun buna müsait olmadığını söylemesi üzerine ces
te ceste ödenmesi için ısrarda bulunduğunu, Etibank bütçesi Sanayi Bakanlığının tasdik ve kontroluna tâbi bulunduğu cihetle bu ısrar karşısında fazla itiraz edemediğini ve Bankanın teamülen
öteden beri memleketin sosyal mevzularına taallûk eden tesis ve faaliyetlere sosyal yardım fonun
dan yardımlar yapmakta olduğunu, keyfiyeti tetkik ederek bu yolun inşası neticesinde Murgul
Bakır İşletmesi için temin edilecek işçilerin İşletmeye nakil işinde dolayısiyle faydalı olacağını an
ladığını beyan eylemiştir.
Hukuki durum : Murgul - Arhavi yolunun inşası için yapılan 200 bin liralık yardım Etibank
Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine İdere Meclisince uygun görülmüş ve bu yolun işletme için
fayda sağlıyacağı senelerce evvel mahalli Murgul Bakır İşletmesi Müessesesince nazara alınarak
Umum Müdürlüğe müracaat edilmek suretiyle muhtelif senelerde bu yola sarf edilmek üzere tah
sisatlar alınmış ve Müessesede çalışan işçilerin nakil işinde mezkûr yolun faydalı olacağı evrak
münderecatiyle de anlaşılmış ve bahse konu 200 bin liranın tamamen bu yola sarf olunduğu tesbit
edilmiş bulunmasına göre eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'nun fiil ve hareketinde suç kasdı gö
rülmemiştir.
T. B, M. M.

(S, Sayısı; 24)

Netice : Yukarda izah edilen mucip sebeplere göre eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkın
da Meclis soruşturması yapılmasına lüzum olmadığı mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olarak oy bir
liği ile düzenlenmiştir.
Komisyon Başkam
Sadık Perinçek
Erzincan Milletvekili

Üye
Cahit Yılmaz
Konya Millotvekild

Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Milletvekili

Üye
Zeki Kumrulu
Ordu Senatörü

•«-»

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 24 )

Üye
Fethi Başak
istanbul Senatörü

Toplantı: l

T. B. M. M.

S. Sayısı : 24

e

ek

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ( 2 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Sanayi eski Bakanı
Samet Agaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslarında 20 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 yazılan ce
vabıdır :
T. B. M. Meclisi 2 Numaralı İnceleme Komisyonunun hakkımda Meclis Sorutturması açılma
sına mahal olmadığına ait 11 . 4 . 1962 tarih ve 16 numaralı mazbatasını okudum.
B'ahis konusu mesele üzerinde savunmaya lüzum görmediğimi derin saygılarımla arz ederim.
Samet Ağaoğlu
Kayseri Bölge Ceza evinde
:
1
Samet Ağaoğlu

i"

m

Dönem : 1

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 : (Ulaştırma eski Bakam Arif Demirer ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine- ilişik umumi
dizi puflasında 52 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)
,

T. C.
Başbakanlık
özlük v% 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 karan verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
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. özâMtk

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

•
^

Ankara : 6 Kasım 1961

özü : Yüksek Sorutturma Kurulunca vazifesizlik
kararı verileni düşük Bakanlara ait dosyalar Hk.
Başbakanlığa

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil
olmak üzere bütün fiilerinden ötürü yargılanmaları geçici 1 sayılı Anayasa gereğince kurulan
Yüksek Adalet Divanının ve sanıkların sorumluluklarını araştırmıak, 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 Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir.

Sözü geçen 169 sarılı 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 Babanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve e\welce 1 sayılı Kanur.un 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 doğnn 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 İCanunun 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 düşünülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyalan Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edil
miş bulunan bahis konusu tahkikat dosyalan bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklannda vazifesizlik karan verilen düşük Bakanlann görevleri ile ilgili suçlanndan dolayı yargılanmalanna mahal olup olmadığına karar
verme yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutul
ması gerekmektedir.
Bu itibarla Yüksek Soraşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası,
uyannea ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri ara olunur.
Sakır Kurutluoğlu
Adalet Bakanı V.

c0

İ Ö. M. Jtt

( S . Sayısı: 25)

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

ligi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eold 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 maddesin© tevfikan gereğinin takdir r*
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 düşürülen
Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa Ba
kanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22. 7 .1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10 .1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10.1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10 .1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade b'jyurulması arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakam
T. B< M. M.

(S. Sayısı: 25 )

£ numaralı 5 kişilik Komisyon rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 numaralı İnceleme Komisyonu
Sıra No: 52
Mazbata No: 17

11 . 4 . 1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görevlerini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer ve eski Gaziantep
Milletvekili Süleyman Kuranel haklarında yapılan soruşturma evrakı Yüksek Soruşturma Kurulu
nun 2 3 . 4 . 1 9 6 1 tarih 878 esas ve 959 karar sayılı görevsizlik karariyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumuza tevdi edilmekle
dosya incelendi.
Olayın mahiyeti : Mülkiyeti PTT ye ait Gaziantep'teki binanın mahallî belediye encümenince tak
dir edilen bedel üzerinden seneliği 3 bin liraya D. P. Gaziantep il idare Kuruluna 1 . 1 . 1 9 5 6 tarihin
de mukaveleyle kiralandığı.ve takdir edilen bedelin dûn olduğundan bahisle vâki itirazın Belediye
Encümenince eski kararda ısrar olunmak suretiyle reddedildiği ve kira mukavelesinde başkasına devir
ve ciro edilmemesi kaydı bulunmasına rağmen o zamanki Ulaştırma Bakanı Arif Demirer ile Gazian
tep Milletvekillerinden Süleyman Kuranel'in tesiriyle kira mukavelesinde değişiklik yapılarak D. P.
ye ciro hakkının tanındığı ve buna müsteniden de D. P. nin kiraladığı yerin bir kısmını seneliği 6 bin
liraya 1 . 4 . 1 9 5 7 de ve diğer bir kısmını da 1.10.1959 tarihinde 2 400 liraya başkasına kiraya ver
diği ve bu suretle eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel'in eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer'in nezdinde yaptığı teşebbüs neticesi Arif Demırer'in dosyada mevcut not şeklindeki emrine isti
naden D. P. ye menfaat sağlandığı iddiasından ibarettir.
Hukuki durum : Tetkik edilen evraka göre P T T binasının D. P. ye kiralanması olayı 6570 sayılı
Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanun hükümlerine .göre Belediye Encümeni tarafından yapılan
takdire uygun bulunması itibariyle bu safhada kanuna aykırı bir cihet görülmemiştir.
Kira mukavelesinin gayrimenkulun başkasına devir ve ciro edilemiyeeeğine dair kaydının bilâhara değiştirilerek Demokrat Partiye menfaat sağlandığı iddiasına gelince :
Dosyada sureti mevcut PTT Genel Müdürlüğünden Adana PTT Başmüdürlüğüne yazdan
8 . 3 . 1957 tarih ve 699/2168 sayılı yazıda D. P. ye kiraya" verilmiş olan Gaziantep PTT binasının
ahara kiralanması hakkının tanınması uygun olduğu bildirilmiştir. Her ne kadar eski Ulaştırma
Bakanı Arif Demirer'in dosyadaki 17 . 4 . 1195" tarihli ve eski Gaziantep Milletvekili Süleyman
Kuranel'e hitaben yazdığı notta bahse konu PTT binasının kısmen ahara kiraya verilmesi hakkının
tanınması için Adana PTT Bölge Başmüdürlüğüne emir verildiği yazılı bulunmakta ise de Umum
Müdürlüğün yazısının tarihinden sonra yazılmış bir not bulunması itibariyle bu notun Umum Mü
dürlükten alman bilginin neticesi yazıldığı anlaşılmaktadır.
Kiraya verilen bir gayrimenkulun kira mukavelesindeki şartların kanuna uygun olarak değişti
rilmesinde her hangi bir suça konu teşkil edecek bir cihet bulunmadığından, mukavelenin devir w
ciro edilemiyeeeğine dair hükmün değiştiril eren kısmen devir yetkisi tanınmasında da 6570 sayılı
Kanuna aykırılık bulunmamıştır.
*•
Meselenin esası, Gaziantep Demokrat Parti il Teşkilâtı tarafından PTT den Belediye Encümeni
kararında gösterilen 250 lira aylık kirayı aşacak bir bedel ile, bina kısmen başkasına kiraya verile
rek temin olunan menfaat yoliyle 6570 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ihlâli şeklinde teceıii
eden fiile, Arif Demirer'in ve Gaziantep eski Milletvekili Süleyman Kuranel'in iştirakleri olup ol
madığıdır.

T. B. M. M.

( S. Sayısı: 25 )

İncelenen dosya münderecatına göre, Arif Demirer'in Demokrat Parti Gaziantep il Teşkilâtına
Belediye Encümeninin takdir ettiği 250 lira kirayı aşacak surtte ve 6570 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desine muhalif olarak gayrimeşru kazanç sağlamak amaciyle PTT idaresine tesir ve nüfuz icra ede1
rek değişiklik yaptırdığına ve Süleyman Kuranel'in de aynı maksatla bu fiile iştirak ettiğine
dair bir delil bulunmamıştır.
Arif Demirer'in mücarat mukavelenin değiştirilmesine emir vermesi ve Süleyman Kuranel i n de
buna tavassut etmesi Bakanın hakkında görevi kötüye kullanmak ve Süleyman Kuranel hakkında da
bu suça iştirak mahiyetinde telâkki edilse bile olay tarihine göre bu yönden de zamanaşımı tahakkuk
etmiştir.
Netice :
1. Yukarda izah olunan sebeplere göre eski Ulaştırana Bakanı Arif Demirer ile Gaziantep
eski Milletvekili Süleyman Kuranel haklarında Meclis soruşturmasına mahal olmadığı,
2. 6570 sayılı Kanuna aykırı olarak gayrimenkulu kısmen kiraya verenler hakkında icabedea
kanuni muktazanın tâyini için evrakın merciine gönderilmesi gerektiği mütalâasına varılmıştır.
Bu -mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olarak oy bit
liği ile düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
Erzincan Milletvekili
S. Eerinçek

Sözcü
Kayseri Milletvekili
M. Göker

Üye
Ordu Senatörü
Z. Kumrulu

Üye
İstanbul Senatörü
F. Başak

-»-•

»«•

T. B, M. M.

(S. Sayısı : 25 )

Üye
Konya Milletvekili
C. Yılmaz

Dönem ; 1
Toplantı: 1

T. B. M. M*

S. Sayısı :

26

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bazı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (1)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not : (İsletmeler eski Bakam Samet Ağaoğli ile ilgüi olip Başbakanlık tezkerelerine üisik umumi di
tti puslasında 25 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazîfesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanlann görevleriyle ilgili suçlanndan dolayı
yargılanmalanna malhal olup olmadığı hakkında bîr 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 Vddli
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
6
:
F. özddek

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza î§. Müdürlüğü
Sayı:
. 4 . . . Genel
35445 özel

Ankara: 6 Kasım 1961
özü : Yüksek Sorutturma Kumluneaı vazifestelik
karan verilen düşük Bakanlara aift dosyalar Hk.
Başbakanlığa

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

S6zÜ geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma İKnrolü,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs inkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu sure le eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında 3oruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşünülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortaklan olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek "Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek 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 Yüksgk 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 Kurulufi&an Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası
uyarınca ve ayrıca bîri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
8 ahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı V.

$. B. M. M.

(S. Sayısı: 26),

—3—
T. C/
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri
6/2 - 5513

9,12.1961
Konu : EsM 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 inkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alınan 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim,
Başbakan
îsmeî İnönü

T. C.
Adliye Vekaleti
Cem 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 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10.1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 .10 .1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararlarını havi
beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 26 )

1 mımarah 5 kişilik Komisyon raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
1 numaralı İnceleme KomisyonuSıra No: 25
Mazbata No: 9

13 ,4 .1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
G-örevini kötüye kullanmaktan sanık eski işletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında soruştur
mayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından verilen 23 . 4 . 1961 tarih ve 862 esas,
1961/943 karar sayılı vazifesizlik kararma istinaden T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci
maddesine göre teşekkül eden Komisyonumuza havale edilmiş bulunan ekli dosya okunup incelen
di '
HADÎSE
Eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu; Basın - Yayın Umum Müdürlüğünün yapacağı neşri
yat ve propaganda masraflarına harcanılmak üzere Etibank tarafından, Vakıflar Bankasında Ba
sın - Yayın Umum Müdürlüğü İdari İşler Müdürü Ulvi Çulpan ve Murat özgeç adlarına açılarak
müşterek hesaba 33 925 T. L. yatırılmasını o zamanki Etibank Um. Md. Cevdet Aydmelli'ye em
retmiş ve bu meblâğın Etibank dâhil, Sümerbank Um. Md. lüğü, T. Demir ve Çelik İşi. Um. Md.,
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, T. Şeşeker Fabrikaları A. Ş. ve T. Selüloz ve Kâğıt Sanayii
îşl. Um. Md. arasında taksim ve bilâhara bu müesseselerden tahsil edileceğini bildirmiştir.
Cevdet Aydmelli; Etibank İdare Meclisine bu emri 31 . 12 . 1956 tarih ve 20/149 sayılı yazı*
siyle intikal ettirmiş ve İdare Meclisinden, kendisinin de iştirakiyle 31 . 12 . 1956 tarihinde 1467/1
sayı ile bu mahiyette karar almıştır.
Bu karar üzerine, Etibank Um. Md. lüğü tarafından, aynı Banka Merkez Md. lüğüne gönderi
len 12 . 1 . 1957 tarih ve 20/2/265/1904 sayılı yazı ile Vakıflar Bankasında Ulvi Çulpan ve Murat
özgeç adlarına müştereken açılacak hesaba 33 925 T. L. yatırılması ve 25 . 11 . 1957 tarih ve
20/2/5016/40516 sayılı yazı ile de sözü edilen 33 925 T. L. nın 27 962,50 liralık kısmının her biri
nin payına 5 592,50 T. L. isabet etmek üzere Sümerbank Um. Müdürlüğü, T. Demir ve Çelik İşi.
Um. Md. lüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, T. Şeker Fabrikaları A. Ş. ve T. Selüloz ve
Kâğıt Sanayii îşl. Um. Md. lüğü hesaplarına borç kaydedilmesi emrolunmuş ve geriye kalan
5 962,50 lira da Etibank bütçesinin fasıl 10, madde 8 deki ilân, reklâm ve sergi masraflarına inti
kal ettirilmiştir.
DELİLLER
Hâdisenin bu suretle cereyan ettiği, Samet Ağaoğlu'nun ifadesine müracaat edilmemiş olmakla
beraber, bahsedilen yazıların tasdikli örnekleri, Sanayi Bakanlığı Tahkik Kurulu Başkanlığına
Etibank Um. Md. lüğü tarafından yazılan 29 . 8 .1960 tarih ve 20-1/5764 sayılı yazı münderecatı, Etibankm o zamanki Umum Müdür Muavini Hikmet Atamer, Muhasebe Müdürü Orhan Ilbeyli
ve Muhasebe Müdür Muavini Vehbi SeringiPin ifadeleriyle sabittir.
HÂDİSENİN CEZA MEVZUATI KARŞISINDAKİ MAHİYETİ
Sabit olan bu fiil, unsurları T. C. K. 240 neı maddesinde yazılı memuriyet görevini kötüye kul
lanma cürmü olur.
Ancak, sözü edilen 33 925 T. L. nın âkibeti, yani Basın - Yayın Um. Md. lüğü neşriyat ve pro
paganda masraflarına harcanılıp harcanılmadığı, harcanılmış ise hangi tarihlerde ve ne suretle hareanıldığı hakkında dosyada bilgi yoktur.
T. B. M. M.

(S. Sayısı; 26)

Her ne kadar bu meblâğın 27 962,50 lirasının, her birinin payına 5 592,50 T. L. isabet etmek
üzere yukarıda adları geçen 5 müessese için borç kaydedilmesi Etibank Um. Md. lüğü tarafından
aynı Banka Merkez Müdürlüğüne 25 . 11 . 1957 tarihli yazı ile emredilmiş ise de, o müesseselerden
adlarına borç kaydedilen bu paraların tahsil edilip edilmediği ve tahsil olunmuş ise hangi tarih
lerde ve ne miktar olarak tahsil edildiği hakkında da dosyada bilgi yoktur. Şayet bu müessese
ler, adlarına borç kaydedilen bu paraları kabul etmemiş ve ödememiş iseler, hâdiseyi sadece Samet
Ağaoğlu ve Etibank bakımından mütalâa etmek gerekecektir.
Yüksek Soruşturma Kurulu; bu eksiklikleri, 169 sayılı Kanun muvacehesinde vazifesiz kaldığı
için, tamamlıyamamıştır.
Memuriyet görevini kötüye kullanma suçu, bir cürümüdür, sübutu halinde T. C. K. 240 ncı mad
desine tevafuk eder ve müstelzim olduğu cezanın nevi ve miktarı itibariyle adı geçen kanunun
102 nci maddesine göre beş yıllık zamanaşımına tâbidir.
33 925 T. L. Etibank Merkez Müdürlüğüne 12 .1.1957 tarihinde yatırıldığına ve hâdisede za
manaşımını kesen muameleler de bulunmadığına göre paranın tamamı Basın - Yayın Um. Md. lüğü
tarafından 1957 yılı Nisanının 13 ncü gününe kadar harcanılmış ise, zamanaşımı tahakkuk etmiş
tir. Tamamı veya bir kısmı 1957 yılı Nisanının 13 ncü gününden sonra harcanılmış ise, zamanaşımı
henüz tahakkuk etmemiş olur.
Komisyonumuz, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine göre sadece dosya üze
rinde inceleme yapmaya ve ilgililer hakkında Meclis soruşturması açılmasına lüzum ve mahal olup
olmadığı bakımından da sadece bu incelemeye istinaden mütalâa serd etmeye yetkilidir.
O halde, eksikliğine yukarıda işaret edilen soruşturma işlemlerinin komisyonumuz tarafından
yapılmasına imkân yoktur. Bu işlemler yapılmadıkça da hâdisede zamanaşımı mevcudolup olmadı
ğına hükmetmek kabil değildir.
Hâdise Samet Ağaoğlu bakımından sabit ve görevi kötüye kullanma cürmüne konu teşkil eyle
diğine göre önce zamanaşımı tahakkuk edip etmediği hususuna tallûk eylemek ve sonra da diğer
kanuni muktaza takdir ve tâyin edilmek üzere Meclis soruşturması açılması lâzımdır.
NETÎCE
îşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yukarıda
izah edilen sebeplerden dolayı sanık Samet Ağaoğlu ve varsa diğer ilgililer hakkında Meclis soruş
turması açılması lâzımgeldiği kanaatine oy birliğiyle varılarak tanzim edilmiştir.
13.4.1962
1 no. lı inceleme Komisyonu Başkanı
C. Senatosu Tokat Üyesi
Zihni Betü
Üye
Rize Milletvekilli
Cevat Yalçın

T. B. M. M.

Sözcü
içel Milletvekili
Mazhar Arıkan
Üye
Manisa Milletvekili
Muammer Erten

(S. Sayısı: 26)

Kâtip
Sivas Milletvekili
Cevad Odyakmaa

\
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T. B. M. M.
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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 (1)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında İşletmeler eski Bakanı
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not ; (İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dişi puslarında 25 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

18 . 5 . 1962
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
1 No. lu inceleme Komisyonunun hakkımda Meclis soruşturmasını istiyen 13 . 4 . 1962 tarihli ve
9 No. lu matbatasmı okudum.
Mazbatada hukuk anlayışına ve kanunların yazılı metinlerine açıkça aykırı mütalâalara karşı sa
vunmamı arza hâdisenin mahiyeti üzerinde kısaca durarak başlıyorum.
Daha önce bu konuda her hangi bir yerde ve şekilde ifadem alınmamış olduğu için ancak maz
batadan ve bana tebliğinden sonra yapabildiğim araştırmadan öğrendiğime göre Etibank İdare
Meclisi 31 . 12 . 1956 tarihinde, mezkûr Banka Umum Müdürlüğünün aynı tarih ve 20/149 sayılı
yazısı üzerine Bakanlığa bağlı teşekküller arasında taksim edilmek şartiyle Basın - Yayın Umum
Müdürlüğünün yapacağı neşriyat ve propaganda masraflarına karşılık 33 925 lira ayrılmasına ve
bunun 5 962,50 lirasının Etibank bütçesinin reklâm ve sergi masraflarına ilâvesine karar vermiş
tir. Umum Müdürlüğün tezkeresinin başında da talebin «İşletmeler Vekâletinden telâkki olunan
şifahi emre istinaden» yapıldığı yazılıdır. îşte bu şifahi emir 1 No. lu İnceleme Komisyonuna göre
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinde yazılı vazifeyi kötüye kullanma suçunu teşkil etmek
tedir.
Fakat mazbata bu hükmü vermekle beraber böyle bir şifahi emrin Ceza Kanununun 240 ncı mad
desinin şümulüne neden girdiğini, Etibank Kanunun veya her hangi bir kanunun filân ve filân
maddesine muhalif bir emir olup olmadığını izahtan kaçınmış bulunuyor. Bunun içindir ki, bu
noktada Yüksek Meclisin dikkat nazarına arz etmek istediğim husular vardır ve şunlardır :
1. Etibankta, diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri de çalışmaları ve işleri hakkında, kuruluş
kanunlarında yazılı tâbir ile «basiretli birer tacir» gibi hareket ederler, her çeşit propaganda yapa
bilirler ve bu maksatla da bütçelerine tahsisat koyarlar. Tabiatiyle radyoda yapılan reklâm ve progandalar da ücrete tâbidir.
2. Etibank Umum Müdürlüğünün İdare Meclisi Başkanlığına yazdığı tezkerede «İşletmeler
Vekâletinden telâkki olunan şifahi emre istinaden» denilmekte, Vekilden ve benim ismimden bahsedilmemektedir.
3. Mazbatada da Etibank Umum Müdürlüğünün yazısında da, İdare Meclisinin kararında da yal
nız «Basın - Yayın Umum Müdürlüğünün yapacağı neşriyat ve propaganda» diye yazılmakta, bu
propagandanın mahiyeti itibariyle ticari olmadığı, veya siyasi maksatlara matuf bulunduğu iddia
edilmemektedir.

-i4. Bizzat mazbatada, ayrılan paranın harcanıp harcanmadığı hakkında bilgi olmadığı «ancaıc
sözü edilen 33 925 T. L. akibeti, yani Basın - Yayın Umum Müdürlüğü neşriyat ve propaganda
masraflarına harcanılıp harcanılmadığı, harcanılmış ise hangi tarihlerde ve ne suretle harcanıldığı hakkında dosyada bilgi yoktur» cümleleri ile açıkça ifade edilmiştir. Hattâ daha ileri gidilerek>
«hernekadar bu meblâğın 27 962,50 T. L. sının, herbirinin payına 5 592,50 T. L. sı isabet etmek
üzere yukarda adları geçen beş müessese için borç kaydedilmesi Etibank Umum Müdürlüğü tarafın
dan aynı Banka Merkez Müdürlüğüne 25 . 11 . 1957 tarihli yazı ile emredilmiş ise de, o müesse
selerden adlarına borç kaydedilen bu paraların tahsil edilip edilmediği ve tahsil olunmuş ise hangi
tarihlerde ve ne miktar olarak tahsil edildiği hakkında da dosyada bilgi yoktur.» denilmek sure
tiyle bu paranın verilen emre rağmen kullanılıp kullanılmadığı hususu dahi malûmolmadığı yazıl
mıştır.
Şimdi mazbatanın arz ettiğim şu manzarası karşısında her aklıselim sahibi insanın «Peki, o halde
suç nerede? Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddeme giren unsurlar nerede?» diye sorması haklı ol
maz mı?
Ortada bir tezkere var, orada «işletmeler Vekâletinden telâkki olunan şifahi emir üzerine» 33
bin küsur liranın tahsisi isteniyor ve bu tahsis idare meclisince yapılıyor. Sonrası malûm değil! Pa
ra harcandı mı, harcanmadı mı? Yani kanuna aykırı olduğu iddia edilen emir yerine getirildi mi.
getirilmedi mi? Bunu gösteren hiçbir delil, hiçbir vesika yok!
Hailibuki İnceleme Komisyonu içtüzüğe göre adlî bir meroiden veı'lmliş salâhiyetsizlik karan üze
rine Meclisin işe el koyması ile harekete geçebilir. Bizzat adlî merci henüz bu salâhiyetsizlik ıkaraı-ına varacak tetkiklerde bulunmamış olduğuna göre, yüne haklkımızdta 1 Nö. lu inceleme Komisyo
nunun tanzimi etımiş bulunduğu 21 . 2 . 1962 tarJı ve (1) sayıllı mazbaltasma karşı yaptığımuz sa
vunmada belifrtülmiş. ımuoip sebepler Ibu dosya içinde aynen mevcuttur. İnceletme Komisyonu vesi
ka ve delilleri bunlardan ibaret bir dosyayı, içtüzüğün 170 ncd miadldesine göre Meçisin tetkik
edebileceği bir dosya mahiyetinde olmadığı ve tekemmülü için iadesıi gerekitiği-mütalâası ile geri
çevirmekten ba§ika bilr Ikarara varamaz kanaatindeyim.
Mazbatanın bu kısmıına cevabımı, T. C. Kanunulnun 240 ncı ımaddesinıin, Bakanların Anlayasada yazılı siyasi ve malî ımesuHiyetleri sahasına giremeyeceği ye girmemesi lâzumgeîdiğiind arala (biti
receğim. Bir Bakanın her türlü tanarrufu ceza itehdiıdi altında ibulunduğu takdirde Hükümet ve
mesuliyet mefhumları yıkılır. Bunun içindir ki, Balkanın bar kısım tasarrufları yalnız siyasi me
suliyet öle, yine bir ikısım tasarrufları yaünız malî mesuliyetlerle kontrol altına alınmış bulunımaktadır. Bu bakımdain bu dosyanın eksik tarafları tekemmül etmiş, omlrli benim verdiğim anlaşılmış
emrin kanunlara aykırılığı satbit bulunmuş, para lnarciaınlmış olsaydı bi'le bana yüklenecek mesuli
yet malî olmaktan öteye gidemezdi, inceleme Komdlsyonu 240 ncı maddeyi «r'taya sürtmekle ıbu
bakıımdan da hem bu maddenin ruhuna, hem de Anayasanın temel prensiplerinden Ibimine açıkça
muhalif bir hareket yapmış bulunuyor.
Şimdi zaman aşımı meselesine geçiyorum :
Mazbata, hakkımda Meclis Soruşturması açılmasını evvelâ «zaman aşımı tahakkuk edip etmemiş
olduğunun tahkiki hususuna taallûk etmek üzere» isitemeıktedir. Çünkü komisyona göre inceleme
komisyonları sadece dosya üzerinde tetkik yapmaya yetlkJl'ildliır, halbuki bu dosyada zaman aşımı
nın tahakkuk edip etmediğini gösteren vesikalar ydktur.
önce şunu arz edeyim :
Meclis içtüzüğünün 170 nci maddesinde beş kişilik Encümenin sadece dosya üzerinde tetkikat
yapacağı hakkında her hangi bir hüküm yoktur. Böyle bir hüküm olsa olsa içtüzüğün Tahkikat En
cümenlerinin salâhiyetlerine ait maddelerinde yazılı hükümlerin yalnız bu encümenlerin çalışmaları
na münhasır olabileceği düşüncesinden çıkarılabilir. Bu takdirde lb6§ kişilik Encümenin dosyada gör
düğü bir noksanı tamamlıyamıyacağı hükmüne varılamaz. Beş kişilik encümen yalnız şahit dinliye
jnez, vekilleri isticvap edemez, Hükümetin vasıtalarından istifade edemez. Yoksa dosyadaki noksanT. B. M. M.
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lan Meclis Başkanlığı kanaliyle tahkik etmek yetkisine her zaman sahiptir. Kendisinde böyle bir yetki
bulmuyorsa, soruşturma açılması talebinde de bulunamaz. Zira 170 nci madde Beş Kişilik incele
me Komisyonunun «Meclis tahkikatına mahal olup olmadığını tâyin için» kurulduğunu yazmaktadır.
Yani komisyonun asıl vazifesi bu muktezayı tesbittir. Şayet vesikalar kâfi değilse tamamlamaya mec
burdur. Aksi halde muktezayı da tâyin edemez, tekrar ediyoruz, Meclis soruşturması açılması talebin-,
de bulunamaz, çünkü asıl vazifesi bundan ibarettir.
Parlâmento hukukunun bedahet derecesinde sayılan bu kaidesinden Beş Kişilik İnceleme Komis
yonunun bir kısmı çok mâruf hukukçu üyeleı-min habersiz olmalarına imkân yoktur. O halde hak
kımda, ne olursa olsun da bir meclis soruşturması açılsın, fikir ve hissi ile hareket edildiğine inan
mamak benim için güç, çok güç olmaktadır. Ama his ve fikirler ne istikamette bulunursa bulunsun
bunlar uğruna parlâmentonun temel prensiplerini sarsmamak gerekir. Böyle düşündüğüm içindir ki,
bu noktalar üzerinde hassasiyetle durmaktayım. Büyük Meclisin bundan emin olmasını istirham ede
rim.
Bu ciheti böylece tesbit ettiken sonra hâdisede zamanaşımı var mı yok mu araştıralım.
Mazbatadan anlaşılan şudur :
Yüksek Soruşturma Kurulu, dosyayı, hakkımda zamanaşımını kesmek için her hangi bir muame
leye girişmeden, 169 sayılı Kanunun çıkması üzerine Büyük Meclise sevk etmiş bulunuyor. Bu vaziyet
karşısında mazbatanın yazılış tarihi olan 1 3 . 4 . 1 9 6 2 günü zamanaşımını kesen muamelenin başlan
gıcı diye kabul edilmiş ve bu tarihten beş yıl Öncesine gidilerek hesap yapmak yoluna girilmiştir.
Ancak zamanaşımının başlangıcı olması gereken tarih, Vekâletin Basın ve Yayın Umum Müdür
lüğüne neşriyat've propaganda masrafı olarak para yatırılması hakkında verdiği emrin tarihidir.
Bu emir şifahi olduğuna göre zamanaşımının başlangıcını, Etibank Umum Müdürlüğünün İdare
Meclisine yazdığı tezkerenin tarihi olarak kabul etmek zarureti vardır. Bu takdirde de 3 1 . 1 2 . 1 9 6 1
günü zamanaşımı tahakkuk etmiştir. Mazbatanın tarihi 13 . 4.1962 olduğuna ıgöre dâva açılması ar
tık mümkün değildir.
Bu netice İnceleme Komisyonunu başka bir yol tutmaya zorlamış, zamanaşımının paranın Etibank
Merkez Müdürlüğüne yatırıldığı 12 . 1 . 1 9 5 7 günü başladığı, mantıki sebebi gösterilmeden, kabul edil
miş ve bitişi de paranın tamamen harcandığı tarih diye telâkki olunarak bu tarihin, mazbata tarihin
den beş yıl öncesine ıgitmek suretiyle tesbitine kalkışılmıştır. Mazbataya göre şayet para 13 . 4 . 1 9 5 7
günü tamamen harcanmış ise, zamanaşımı vardır, harcanmamış ise yoktur.
Görülüyor ki, hâdisede zamanaşımı olmadığı neticesine varılabilmek için Türk Ceza Kanununun
ilgili maddeleri yalnız mâna olarak değil, metin olarak da hiçe sayılmış bulunuluyor.
O halde kanunun zamanaşımı hakkındaki 103 ncü maddesini gözden geçirelim. Bu maddeye göre
zamanaşımı :
1.
2.
ten,

Tamamiyle icra olunmuş cürüm ve kabahatiar hakkında fiilin vukuu gününden,
Teşebbüs olunan veya icra ve ikmal olunmıyan cürümler hakkında son fiilin işlendiği tarih

3. Mütemadi ve müteselsil cürümler hakkında temadi ve teselsülün bittiği günden, başlar
Bana atfedilen suç, Etibanka, Basın ve Yayın Umum Müdürlüğüne propaganda ve neşriyat için
33 bin lira tediye etmek emrinin verilmiş olmasıdır. Bu emir şayet tarafımdan verilmiş ise bir defada
verilmiş olacağına göre, Etibank Umum Müdürlüğünün İdare Meclisine yazdığı tezkere böyle oldu
ğunu göstermektedir, zamanaşımının emrin verildiği günden başlaması gerekir. Emrin şu ve bu teşek
kül tarafından, şu ve bu tarihte icra edilmiş bulunması suçumun mahiyetini ne teşebbüs halinde bıra
kır, ne de müteselsil ve mütemadi suç haline çevirir.
Binnetiee İşletmeler Bakanlığının verdiği emrin tarihi malûm bulunmadığına, bu bakımdan Eti
bank Umum Müdürlüğünün İdare Meclisine yazdığı tezkere tarihi olan 3 1 . 1 2 . 1 9 5 6 günü başlangıç
diye kabul edilmek icabettiğine göre zamanaşımı 3 1 . 1 2 . 1 9 6 1 tarihinde tahakkuk etmiştir. Bu tari
he kadar da zamanaşımını kesen her hangi bir muamele yapılmadığı mazbatada da beyan edildiğine
göre hakkımda dâva açılması ve bu maksatla soruşturma karan verilmesi imkânı kalmamıştır.
T. B. M. M.
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Yukardan beri vâki mâruzâtımın tek gayesi, şu mazbatada olduğu gibi kanunların ruh ve metin
leri dikkat nazarına alınmadan, Anayasa ile Bakanlara sağlanmış, mesuliyetleri ile mütenasip temi*
nat prensipleri bir yana bırakılarak verilecek kararların Devlet hayatımızda açacağı derin yaralara
işaret etmekten ibarettir. Yoksa şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da siyasi hayatımın bütün
tasarruflarının hesabını, değil yalnız Meclis soruşturma komisyonlan huzurunda, doğrudan doğruya
mahkemeler karşısında vermeye âmâde olduğumu derin saygılarımla arz ederim.
Samet Ağaoğlu
Samet Ağaoğlu
Bölge Ceza Evi
Kayseri

>«<

T. B. M. M.

(S. Sayıuı: 26 ya ek)

Dönem : 1
Toplantı: 1
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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 ( 1 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not : (Sanayi eski Bahanı Samet Ağaoğlu Üe tigüi olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi
puslasında 27 stra numarasını taşıyan dosya hakkindadvr.)
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Başbakanlık
özlük w Yazı îşleri : 6/2-5167

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan yerilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalanna 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 buyunümasını arz ederim.
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdüek

t. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza tş. Müdürlüğü
Sayı:
. . . . . Genel
35445 özel

Ankara : 6 Kasım 1961
özü : Yüksek Sorutturma Kurulunca vazifesizlik*»
karan verilen düşük Bakanlara adıt 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 sanıklann sorumluluklannı" araştırmak, haıklanaıd'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 şahıslann münhasıran
vazifelerinden doğan suçlanndan dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacaktan ve Yüksek
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir.

Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski 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 mezkur maddenin <*on fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suremle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan 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 düşünülen 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 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 Bakanlann 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 avnca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği varnlmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
8ahir Kurutluoğlu
Adalet Bakam V.
0
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T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yaz% î§Uri
6/2 - 5513
'

$.13.1961
Konu : EsM Bakanların görevi*riyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğin*
dair.
Millet Meclisi Başkanlığına

Jtlgi : 9.11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 înkılâbı
ile düsünilen 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 eld beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan
İsmet înönü

T. C.
Adliye Vekâleti
Ceza îş. Gn. Müdürlüğü
Sayt: 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 Ulag hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22. 7.1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanlarından Mümtaz Tarhan hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 .10.1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkın
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10.1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakam 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.
Bahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

T. B. 31 İ t
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1 numaralı 5 kişilik Komisyon raporu
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
1 Numaralı
İnceleme Komisyonu
Sıra No : 27
Mazbata No: 10

13 . 4 . 1962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkındaki so
ruşturmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulunun 23 . 4 . 1961 tarih ve 1961/863 esas,
944 karâr sayılı vazifesizlik kararma istinaden T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci
maddesine göre teşekkül eden komisyonumuza tevdi edilmiş bulunan ekli dosya okunup ince
lendi :
HADÎSE
Etibank, Sümerbank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Devlet Demiryolları İşletmesi,
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ve Azot Sanayii A. Ş. taraflarından, Bakanlar Kurulunun
4 . 5 . 1955 tarih ve 4/4993 sayılı izniyle (makina yedek parçaları T. A. Ş.) unvanı altında,
(her nevi sabit ve müteharrik makina ve mihaniki tesisat yedek parçalarının, icabı halinde
makina ve aksamının etüdü, imali, alım ve satımı....) konulariyle iştigal etmek ve şirketin bü
tün işleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülmek üzere 4 milyon Türk lirası ser
mayeli bir anonim şirket kurulmuştur.
±5U şirket, Derince'de yedek parça yapmak üzere bir sıcak işçilik kombinesi kurmak için
Polonya'lı Çekop Firması ile 24 Eylül 1957 tarihinde bir Anlaşma yapmıştır. Metni dosyada mevcudolmadığı için muhtevası soruşturma sebebiyle alınan ifadelerden anlaşılabilen bu Anlaş
maya göre, şirket, Sıcak İşçilik Kombinesinin inşa edileceği araziyi sağlıyacak ve inşaat bedeli
nin ilk taksiti olarak 2,5 milyon T. L. ödiyecek, mütaahhit olan Polonyalı Çekop Firması da, bu
iki şartın tahakkukunu mütaakıp inşaata başlıyacaktır.
Bu iki şarttan hiçbirisinin henüz 'tahakkuk etmediği bir sırada, 1957 yılı Ekim ayının ilk
günlerinde, o zamanki Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu; Ankara'dan telefonla Şirket Umum Mü
dürü Vedat Alptoğan'ı aramış onun İstanbul'da bulunması hasebiyle Muavini Orhan ölmez'e,
kurulacak sıcak işçilik kombinası için 10 Ekim 1957 tarihinde temel atma merasimi yapılacağı
nı söylemiş, bu maksatla hazırlık yapılmasını ve tribün inşa edilmesini istemiş, mütaa
kıp günlerde bu isteğini hem Orhan ölmez'e hem de Vedat Alptoğan'a tekrarlamış, Vedat
Alptogan'da, tribünü 1942.63 T. L. bedel karşılığında İzmit'teki Selüloz ve Kâğıt Sanayii İşi.
Um. Md. Fabrikasına yaptırmış, temel atma merasiminin diğer hazırlıik mevzuları için de 1 569,20
T.L. harcanmış, neticeyi Samet Ağaoğlu'na bildirmiş, adı geçenden merasim gününün bilâhara bil
dirileceği yolunda cevap almış, fakat gelen, giden olmadığı ve 27 Ekim 1957 tarihinde de millet
vekili seçimleri yapıldığı için harcanılan paralar boşa gitmiştir.
Samet Ağaoğlu, naip üye Fahri Ar tarafından 24 . 12 . 1960 tarihinde tesbit edilen ifadesinde
Ibu konuyu haftırlıyamadığını söylemiş ise de, hâdisenin bu suretle cereyan eylediği Vedat Alptoğan, Orhan ölmez, Şirketin hukuk işlerini tedvire memur Müşavir Namık Kemal Yeşiladalı, Şirke
tin Personel ve* Muamelât Müdürü Kemal Arıkan ve Şirket Umum Müdürlüğü Büro Şefi Fahrettin
Ergelen'in alınan ifadeleriyle sabittir.

T. B. M. Mv
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SABİT OLAN HÂDİSENİN CEZA MEVZUATIMIZ KARŞISINDAKİ MAHİYETİ
Başlayıp devam edecek inşaat için yapılması bahismevzuu olabilen temel atmanın, yerine ve
mevzuuna göre dar veya geniş ölçüde masraf ihtiyar edilerek merasimle icra edilmesi caiz olabi
lirse de, hâdisemizde durum böyle değildir. Zira, hâdisemizde, şirket, inşaatın yapılacağı araziyi
henüz temin edememiş ve inşaata başlaması için mütaahhit firmaya ödemesi lâzımgelen ilk avansı
verememiştir. O halde, temel atma, filhal başlayıp devam edecek inşaat için değil, ileride başlıyabilmesi muhtemel olan fakat gerçekte başlamamış bulunan bir inşaat için yapılmış bulunacak, mas
raf boşa gidecek ve halk, başlanmamış inşaat başlanmış gösterilmek suretiyle, seçim kampanyası
sırasında aldatılmış olacaktır.
Gerçi, hâdisemizde, temel atma merasiminden vazgeçildiği için, fiilden, halkın aldatılması neti
cesi doğmamış ise de, merasime ait masraflar ihtiyar olunmuş bulunduğu için bir maddi zarar hu
sule gelmiştir. Şirketin bütün ortakları, sermayeleri, Devlet tarafından temin edilen müesseseler
olduklarına göre de bu maddi zarar, Devletin zararı mahiyetini almıştır^
Bakanın, bu durumu nazara alınması ve gerçekte başlanmamış bulunan ve devam etmiyecek olan
bir inşaat için temel atma merasimi tertip ve bu yüzden boşuna masraf ihtiyar etmemesi, hiç şüp
he yok ki, vazifesinin aklî ve hukuki bir icabı olurdu. Aksine hareket, unsurları T. C. K. 240 ncı
maddesinde yazılı memuriyet görevini kötüye kullanmak cürmü olur.
Sanık Samet Ağaoğlu'nun mevzuata aykırı olan emrini yerine getiren (Makina Yedek Parçala
rı T. A. Ş.) idarecilerinin durumuna gelince :
Bunlar için, Samet Ağaoğlu'nun cürmüne, ancak iştirak etmiş bulunmaları, bahis mevzuu olabi
lir. Soruşturma ikmal edilmeksizin Yüksek Soruşturma Kurulu; vazifesizlik kararı vermiş bulundu
ğuna ve Komisyonumuz, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine göre sadece dosya
üzerinde inceleme yapmaya yetkili olduğuna göre Samet Ağaoğlu hakkında açılacak Meclis soruş
turmasının, ona tebaan adı geçen şirket idarecilerine de teşmil olunması ve haklarında bu soruştur
madan elde edilecek neticeye göre mukteza tâyin edilmesi doğru olur.
NETİCE
İşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 nci maddesine uygun olarak ve yukarda
izah edilen sebeplerden dolayı sanık Samet Ağaoğlu ve ona tebaan (Makina Yedek Parçaları T. A. Ş.)
idarecileri haklarında Meclis soruşturması açılması lâzımgeldiği kanaatine oy birliğiyle varılarak
tanzim edilmiştir.
13 . 4 . 1962
1 No. h İnceleme Komisyonu
Başkanı
C. Senatosu Tokat Üyesi
Z. Betil

Sözcü
İçel Milletvekili
Mazhar Artkan

Kâtip
Sivas Milletvekili
C. O dy akmaz

Üye
Manisa Milletvekili
M. Erten
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Üye
Rize Milletvekili
C. Yalçın

Toplantı: ı

T. B. M. M.
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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 ( 1 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında Sanayi eski Bakanı
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 27 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

18 , 5 . 1963
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı eliyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 No.lu inceleme Komisyonunun hakkımda Meclis Soruşturması
açılmasını istiyen 13.4.1962 tarih ve 10 No.lu mazbatasını okudum.
Mazbataya göre, «Makina Yedek Parçaları Türk Anonim Şirketinin Derince'de kuracağı Sıcak
İşçilik Kombinasının temel atma merasimi hazırlığı için tarafımdan şifahen emir verilmiş ve bü
maksatla mecmuan 3 511,83 lira harcanmıştır. Halbuki o sırada Kombinanın üzerinde yapılacağı arazi
henüz satınalmmamış ve tesisi kuracak Polonyalı ÇEKOP Firması ile imzalanmış Anlaşmanın in
şaata başlamak için koyduğu tediyeye ait şartlar da tahakkuk etmemiş bulunuyordu. Bu itibarla te
mel atma merasiminden maksat seçim mücadelesi günlerinde halkı aldatmadan ibaretti. Her ne ka
dar temel atmadan ve bu merasimden yine benim emrimle vazgeçilmiş ise de bu yolda masraf yapı
larak şirket zarara sokulmuştur. Bu fiil Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinde yazılı vazifeyi
kötüye kullanmak suçuna uymakta ve binnetice hakkımda Meclis Soruşturması açılması gerekmek
tedir.»
Sayın Meclisin dikkat nazarına arz etmek istediğim husus yalnız şudur :
Temel atma merasiminin yapılmasına emir vermekteki kasdımm seçim mücadelesi dolayısiyle
halkı aldatmaya matuf olmadığı, bu merasimin yapılmamış bulunmasiyle sabittir ve bu da bizzat
mazbatada kabul edilmiştir. O halde T. C. Kanununun 240 ncı maddesinin ve alelûmum Ceza Hu
kukunun bu hâdise ile hiçbir ilgisi olmamak icabeder. Temel atma hazırlığı emrinin matufu olan
maksat, daha sonra yine benim ikinci bir emrimle husule gelmediğine göre konuyu Ceza Kanunu çer
çevesi içine sokmaktaki ısrarı ancak hissi baskılarla izah etmek zorundayım. Zira mazbatanın dediği
gibi halkı aldatma fiilî vâki olmamış ise, husule gelen zarann ceza yolu ile karşılanması ancak bir
halde mümkün görülebilir :
Benim temel atma merasimine şirketi zarara sokmak maksadiyle emir vermiş bulunmam!
Halbuki mazbatanın kendisi kasdımın halkı merasim yaparak aldatma olduğunu kabul etmiş bty
lunduğuna göre şirketi zarara sokmak emeli gibi hayali bir maksat da yok demektir*
Gerçek şudur t
İnşaatı yapacak firmaya ilk taksitin verilmesi* arazinin satmalınması gibi şartların, temel atmaya
imkân verecek hale geleceği ümidedildiği bir sırada hazırlık emri verilmiş, sonra buna imkân olma
dığı görülünce temel atma işinden iyi niyetle vazgeçilmiştir,
|
O halde ortadan kalan nedir?
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îyi niyetle de olsa, verilen acele, hattâ yanlış bir emrin neticesinde husule gelmiş maddi zarar,
yani şirketin veya Devletin hukuk dâvası voliyle benden bu zararın tazminini istemesi!
Bu yolun açılması için de Meclis Soruşturmasına ve Anayasa Mahkemesi kararına hukuk pren
sipleri bakımından lüzum olmıyacağı aşikârdır.
En derin saygılarımla.
Samet Ağaoğlu
Samet Ağaoğlu
Bölge Ceza evi, Kayseri
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