DÖNEM : 1

TOPLANTI : 2

• . • • » » • • • ••••»

T. B. M. M
TUTANAK
DERGİSİ
•

_

•

*•—m^mm———'

CİLT : 2
Birinci Birleşim
5 . 12 . 1962 Çarşamba

İçindekiler
1. — Geçen tutanak özeti
2. — Yoklama
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları
1. — T. B. M. Meclisi Birleşik toplan
tısı İçtüzük teklifini görüşmek üzere
evvelce kurulan Geçici Komisyonun yeni
den teşkili
2. — Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm, Başkanlık Teftiş Kurulu eski Baş
kanı Naci Gürol'a hakarette 'bulundu
ğu v« raüanet suçun (görev sırasında ve
görevjn yapılmasından dolayı işlendiği
iddası üzerine adı igeçen halkkmda Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 147/12 nci
maddesine göre hir karar verilmesine
dair Başbakanlık tezkeresi (3/16)
3. — Bolu Milletvekilli Zeki Baltaeıçğlu ve 2 arkadaşının, Türkiye Büyük

Sayfa
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Sayfa
Millet Meclisine yapılacak başvurmaların
incelenmesi hakkında İçtüzük teklifinin
geriverilmesine dair önergesi (2/178)
(4/4)
4*
4. — (1) numaralı 5 Kişilik Soruştur
ma Komisyonu Üyeliğinden istifa eden
Manisa Milletvekili Muammer Erten'den açılan üyeliğe İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar'in adaylığına dair C. H. P.
Grup Başkanlığı tezkeresi (3/17)
'5. — Sabık ve sakıt bakanlardan Ce
lâl Yardımcı ile, İktisat ve Ticaret Ba
kanlığı Makamı ve Sanayi eski Bakanı
Samet A'ğaoğlu haklarında soruşturmayapmak üzere kurulan Soruşturma Ko
misyonu üyelerinden Balıkesir Milletve
kili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun Baş
kanlık Divanı Üyeliğine seçilmesi ürerine
istifa ettiğine dair önergesi ve münhal

Sayfa
hakkında Komisyon Başkanlığı ile Ada
let Partisi Meclis Grupu Başkanlığı tez
kereler1! (4/5, 3/18, 19)
'6. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında soruşturma yapmak üze
re kurulan ve Çalışma eski Bakanı Müm
taz Tarhan ile Adalet eski Bakanı Hü
seyin Avni Göktürk (hakkındaki soruştum
malan da yürütmekle görevlendirilen
Soruşturma Komisyonu üyelerinden Ağrı
Milletvekili Bıza Polat'm Başkanlık Di
vanı Üyeliğine seçilmesi üzerine
istifa
ettiğine dair önergesi ve bu münhal hak
kında Komisyon Başkanlığı ile Millet Par
tisi Meclis Grupu Başkanlığı tezkereleri
(4/6, 3/20, 21)
7. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında soruşturma yapmak üzere
kurulmuş ve Çalışma eski Bakanı Müm
taz Tarhan ile Adalet eski Bakanı Hü
seyin Avni Göktürk hakkındaki soruş
turmaları da yürütmekle görevlendiri
len Soruşturma Komisyonu üyelerinden
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Ahmet
Çekemoğlu'nun Başkanlık Divanı üye
liğine seçilmesi üzerine istifa ettiğine
dair önergesi ve bu münhal hakkında Ko
misyon Başkanlığı ile Yeni Türkiye Par
tisi "',:Meclis Grupu Başkanlığı tezkereleri
(4/7, 3/22,23)
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8. - ^ S a n a y i eski Bakanı Samet Ağaoğltt/hakkında soruşturma yapmak üzere ku- ; s \
rulan ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tar
han ile.- Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni
Göktürk hakkındaki soruşturmaları da
yürütmekle görevlendirilen Meclis Soruş
turma Komisyonunun görev süresinin uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi (.3/21)
8
4 . — Görüşülen işler
1. —'27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından
dolayı soruşturma İstemine dair Başba
kanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (2) numaralı 5 kişilik komis
yon rapora ile bu rapor hakkında îşlet-
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Sayfa
meler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun
yazılı müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 42
ve 42 ye ek)
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2. 4+ 27 Ma?yıs 1960 İnkılâbı 'ile düşürülen_ Bakanlardan gayrı bâzı eski Ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından
dolayı soruşturma istemine : dair Başba
kanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik ko
misyon raporu.
(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan.
ile 'ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine
ilişik umumi dizi puslasında 70 sıra nu
marasını taşıyan dosya hakkındadır.)
(3/1), (iS. Sayısı : 43 >
-
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3. — 27 Mayıs 1960 İrikilâJbı ile düşürü
len Bakanlardan gayrı 'bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakan
lık tezkereleri ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (2) numaralı 5 kişilik ko
misyon raporu.
(Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasında
88-4 sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (3/1) (S. Sayısı :44)
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: V4; — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Ba
kanların görevleriyle ilgili suçlarından •••
dolayı soruşturma, istemine dair Başba
kanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (2) numaralı 5 • kişilik 'komis
yon raporu ile bu rapor hakkında Sanayi
eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı
•
müdafaası. (3/1) (S. Sayısı : 45 ve 45 e •.'.'.;•
ek)
•
9
5. _ 2 7 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü- '
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan- '' ';
ların goı'eVleriyle ilgili suçlarından do- ''
layı soruşturma istemine dair Başbakan- '
lık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi (2) numaralı 5 'kişilik Komisyon'
raporu ile bu rapor hakkında Sanayi eski
Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı mü
dafaası (3/1) (S. Sayısı : 46 ve 46 ya
e
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Sayfa
6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâz.ı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair. Başbakanlık
tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon
raporu.
(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni
Göktürk ile ilgili olup Başbakanlık tez
kerelerine ilişik umumi dizi puslasmda
62 sıra numarasını taşıyari dosya hakkm:dadw)f.(8/l> (S. Sayısı: 47)
7. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı 'bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından do
layı soruşturma istemine dair Başbakan
lık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon
raporu ile bu rapor hakkında Sanayi es
ki Bakanı -Samet Ağaöğlu'nun yazılı mü
dafaası (3/1) (S. Sayısı : 48 ve 48 e
9:10
ek)

Sayfa
8. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakan
ların görevleriyle ilgili suçlarından do
layı soruşturma istemine dair Başbakan
lık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Komisyon
raporu ile bu rapor hakkında Maliye es
ki Bakanlığı vekili Samet Ağaöğlu'nun
yazılı müdafaası (3/1) (»S. Sayısı : 49 ve
49 a ek)
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9. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşü
rülen Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından do
layı soruşturma istemine daür Başba
kanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (2) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu.
"
(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu
ve Ulaştırma Bakanı Fevzi Uçaner ile
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik
umumi dizi puslasmda 12 sıra numarasını
taşıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S.
Sayısı: 50)
10:11

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Sanayi eski Bakanı Samet Ağa oğlu hakkın
da Me'clis soruşturması yapmak üzere kuru
lan ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile
Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hak
larındaki soruşturmaları da yürütmekle görev
lendirilen Meclis Soruşturma Komisyonu görev
süresinin sona erdiği tarihten 'itibaren bir ay,
• h Sabık Bakanlardan Celâl' Yardımcı ile İkti
sat v& Ticaret Bakanlığı makamı ve Sanayi eski
Bakanı Samet' Ağaoğlu hakkında Meclis soruş
turması yapmak üzere teşkil olunan Soruştur
ma Komisyonunun görev süresinin de sona er
diği tarihten itibaren, iki ay uzatılması isteğin
de bulunan komisyon başkanlarının tezkereleri
okundu, kabul edildi.
;;• Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 1
numaralı. İnceleme Komisyonundan çekildiğine
da'İF, yazısına bilgi edinildi.
1 No. lu İnceleme Komisyonunda açılan üye
lik için yapılan seçim sonunda yeter sayı sağ
lanamadığı anlaşıldığından seçimin bundan
sonraki Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi.

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Ba
kanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı; İşletme eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'na ait 42 sıra sayılı, Ça
lışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan'a ait 43 sı
ra sayılı, Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurtoanoğlu'na ait 44 sıra sayılı, Sanayi eski Bakanı
Samet Ağaoğlu 'na ait 45,' 46 ve 48 sıra sayılı,
Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk'e
47 sıra sayılı ve Maliye eski Bakanlığı Vekili
Samet Ağaoğlu'na ait 49 sıra sayılı basma ya
zılarla ilgili müdafaalarının eski Bakanlar
ca 'henüz hazırlanmadığı anlaşıldığından ken
dilerine birer ay mehil Verilmesi ve raporla
rın bu müdafaalar geldikten sonra görüşülmesi
kabul edildi.
Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Fuad Sirmen
İzmir
Kadri özek
Kâtip
Malatya
Nurettin
Akyurt
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Açılma saati : 14,00
BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Vefa Tanır (Konya)

2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin İkinci Dönem, Birinci Birleşimini açıyorum.
Yoklama yapılacaktır.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var,' göfüşı&eîieı%
başlıyoruz.

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı
İçtüzük teklifini görüşmek üzere evvelce ku
rulan Geçici Komisyonun yeniden teşkili.
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Elâzığ
Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek ve Aydın Milletvekili
Orhan Apaydın'in getirdikleri Türkiye Büyük
Millet Meclisi birleşik toplantısı İçtüzük tek
lifini görüşmek üzere; Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunun 14 . 9 . 1962 tarihli
19 ncu Birleşiminde kabul ettiği Geçici Ko
misyonun, Kasım ayında yapılan seçimlerle
vukubulan değişiklik dolayısiyle, yeniden teş
kili icabetmektedir. Her iki Mecliste, yani,
Senato ve Millet Meclisinde Anayasa komis
yonlarına seçilecek 7 şer kişilik üyelerle bu
Tüzüğün tekrar gözden geçirilip Heyeti Umumiyeye getirilmesini oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin
Anayasa komisyonları 7 şer kişilik isimleri bil
dirmeleri rica olunur.
Gündeme geçiyoruz.
2. — Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, Ba
kanlık Teftiş Kuruhı eski Başkanı Naci Gürol'a
hakarette bulunduğu ve müsnet suçun görev
sırasında ve görevin yapılmasından dolayı iş
lendiği iddiası üzerine adı geçen hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 147/2 nci madresine göre bir karar verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/16)
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tezkereyi
okutuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın kendisine
hakarette bulunduğundan bahisle, Bakanlık
Teftiş Kurulu eski Başkanı
Naci Gürol ta*
rafından Ankara 2 nci Sorgu Hâkimliğine ve
rilen dilekçe üzerine, müsnet suçun görev sı
rasında ve görevin yapılmasından dolayı iş
lendiği iddia edildiğinden işin şahsi dâva
yolu ile takibine imkân görülemlyerek Cum
huriyet Savcılığına tevdiine karar verildiği
cihetle Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
147/2 maddesine tevfikan bir karar verilmesi
ne dair Adalet Bakanlığından alınan 2 . 10 .
1962 tarihli ve 23085 sayllı tezkerenin suretiyle
eklerinin bağlı olarak sunulduğunu arz ede
rim.
Başbakan
Malatya M. V.
İsmet İnönü
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın
Fethi Çelikbaş'a aidolan bu husus zaten Tahkik
Komisyonuna havale edilecektir. Ondan son
ra mütalâalarını alırız. Geliş numarası 1 ölüp
95 nci sıraya alınmıştır. Bir Numaralı Tahkik
Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum;
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ediimiftlıv
3. —Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve 2
arkadaşım®, Türkiye Büyük Millet Meclisine

t . B. M. M.

B : 1 5.12.1962

yapılacak başvurmaların incelenmesi hakkında
içtüzük teklifinin geriverilmesine dair önergesi
(2/178) (4/4)
BAŞKAN — Okutuyorum «fendim.
YtifcH* Başkanlığa
Türkiye Büyük İtület Meclisine yapılacak
başvurmaların inöelenmeâi hakkında Geçici İç
tüzük teklifimizin geriverilmesini rica ede-
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l£brü Milletvekili Adana C. Senatosu Üyesi
Zeki Baltaciöğhı
Mehmet Ünaldı
Sakarya Milletvekili
Muslihittiû Gürer
BAŞKAN — Geriverilmiştir.
Gündemim 4 ve mütaakıp maddelerinde, soruşturma kurallarına seçtiğimiz arkadaşların
bir kısmı Divana seçildiği için, yerlerine yenîlerİnin seçilmesi hakkında, Meclis gruplarının
tezltereleri var.
Tezkereleri okutuyorum.
4. — (1) numaralı 5 Kişilik Soruşturma Ko
misyonu Üyeliğinden istifa eden Manisa MilletvekiU Muammer Erten1 den açılan üyeliğe İzmir
MiüetvekiU Mustafa Vyar'ın adaylığına dair
C. H. P. Orup Başkanlığı tezkeresi (3/17)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
1 Numaralı 5 Kişilik Tahkikat Komisyonu
Üyeliğinden istifa etmiş bulunan Manisa Millet
vekili Muammer Erten 'den münhal üyeliğe,
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm aday ola
rak seçilmiş bulunduğuna bilgilerinizi rica ederim.
Saygüanmllfc
Millet Meclisi
C. H. P. Grup
Başkanvekili
Bursa Miletvekili
Dr. İbrahim öktem
BAŞKAN —« Bilgilerinize sunulur.
5. ^— Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı üe, İktisat ve Ticaret Bakanlığı Makamı
ve Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakların
da soruşturma yapmak üzere kurulan Soruştur
ma Komisyonu üyelerinden Balıkesir Milletvekili
Mithat Şükrü Çâvdaroğlu'nun Başkanlık Di
vanı Üyeliğine seçilmesi üzerine istifa ettiğine
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dair önergesi ve bu münhal hakkında Komisyon
Başkanlığı ile Adalet Partisi Meclis Grupu
Başkanlığı tezkereleri (4/5, 3/18, 19)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Başkanlık Divanı Üyeliğine seçilmiş olmam
sebebiyle, eski Bakanlardan Celâl Yardımcı, İk
tisat ve Ticaret Bakanlığı Makamı ve Samet
Ağaoğlu haklarında soruşturma yapmak üzere
kurulmuş bulunan komisyon üyeliğinden istifa
ettiğimi arz ederim.
Balıkesir Milletvekili
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Eski bakanlardan Celâl Yardımcı, İktisat
ve Ticaret Bakanlığı makamı ve Sanayi eski
Bakanı Samet Ağaoğlu ile suç ortağı memur
lar hakkındaki dosyaları incelemek üzere,
Yüksek Meclisin 3.7.1962 tarihli ve 16 ncı Bir
leşiminde teşkil edilen komisyonumuzda üye
bulunan Balıkesir Milletvekili Mithat Çâvdar
oğlu'nun 1 . 11 . 1962 tarihli Millet Meclisi top
lantısında Eiyaset Divanına seçilmiş olduğun
dan ve İçtüzük hükümlerine göre Divan üye
lerinin komisyonlarda çalışması uygun olma
dığından : Balıkesir Milletvekili Mithat Çâv
daroğlu'nun yerine başka bir üyenin seçilme
sine yüksek tavassutlarınızı arz ve rica ede
rim.
Soruşturma Komisyonu
Başkanı
Kırşehir Senatörü
Ali Rıza Ulusman
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
Millet Meclisi Başkanlığına
Eski Bakanlardan Celâl Yardımcı, İktisat ve
Ticaret Bakanlığı makamı ve Samet Ağaoğlu
haklarında soruşturma yapmak üzere kurulmuş
bulunan komisyon üyelerinden Balıkesir Millet
vekili Mithat Şükrü Çâvdaroğlu'nun Başkanlık
Divanı Üyeliğine seçilmesi ile inhilâl eden üye
liğe Samsun Milletvekili Kaya Bulut'un grupumuzca aday gösterildiğini arz ederim.
J i £ A. P. Meclis Grupu Başkanı Y.
•L^' .
İsparta Milletvekili
ML^
Dr. Sadettin Bilgiç

T. B. M. M.

B : 1 6.12 1962

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
6. — Sanayi eski Bakam Samet Ağaoğlu hak
kında soruşturma yapmak üzere kurulan ve Ça
lışma eski Bakanı Mümtaz Tarkan ile Adalet
eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkındaki
soruşturmaları da yürütmekle
görevlendirilen
Soruşturma Komisyonu üyelerinden Ağrı MiEetveküi Rıza Polafın Başkanlık Divanı Üyeliği
ne seçilmesi üzerine istifa ettiğine dair önergesi
ve bu münhal hakkında Komisyon Başkanlığı tez
kereleri (4/6,
3/20,21)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Başkanlık Divanı üyeliğine seçilmiş olmam
sebefbi ile, Sanayi' eski Bakanı Samet Ağaoğlu
hakkında soruşturma yapmak için seçilmiş ve
Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile Adalet
eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkında so
ruşturma vazifesi de verilmiş olan Soruşturma
Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi arz ede
rimi.
Ağra MHletvelkdli
Rıza Pola/t
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkın
da soruşturma yapmak için seçilmiş ve Çalışma
eski Bakam Mümtaz Tarhan ile Adalet eski Ba
kanı Hüseyin Avni Göktürk hakkında soruştur
ma vazifesi de verilmiş bulunan komisyonumuz
üyelerinden Ağrı Milletvekili Rıza
Polat
1 . 11 . 1962 tarihli Millet Meclisi toplantısında
Riyaset Divanına seçilmiştir.
1. İçtüzüğe göre Divan Üyesinin komisyon
larda çalışması mümkün olmadığından Ağrı Mil
letvekili Rıza Polat yerine !bir üyenin seçilmesi
nin temini,
2. Bu değişiklik sebebi ile komisyon mesai
si inkıtaa uğradığı gibi tahkikatın seyrine göre
yeni soruşturma işlemlerine de lüzum hâsıl ol
muştur. Bu sebeplerle müddetinde soruşturma
bitirilemiyecektir.
Verilen müddetin (bitimi tarihinden itibaren
dört ay uzatılmasını Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Yüksek tasviplerine arz edilerek karara
iktiran ettirilmesini saygı ile arz ederim.
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•'• B A Ş K A N i— Bilâhara; r miiddeti oylarınıza
sunacağım; ^.:'-:^—-:•••-• •••. -y^- ••--;>•-••
Türkiye Büyük MIHI et Meclisi Başkanlığına
Başkanlık'Divani üyeliğine ' seç'ilım'iş' olan
Rıza Polat'in,.Sanayi eski ...Bakam Samet Ağa
oğlu hakkında ıspruşturma yapmak için seçıHımiş ve Çalışma, eski Bakanı .J^ümtaz Tar
han ile Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Gök
türk hakkımda soruşturma vazifesi de veril
miş olan Soruşturma , Komisyonu üıyeliğinıden
istifası suretiyle açılan üyeliğe Kırşehir Mil
letvekili Halil- Otemen'in grupuımuzca aday
gösterildiğini arz ederim. .;...,•
Millet Partisi
Grup Başıkanvekiii Y.
:.: Yozgat Miılletvekili
•
îsmaü Hakkı Akdoğan
7. — Sanayi eski Bakanı Samet
Ağaoğlu
hakkında soruşturma yapmak üzere
kurulmuş
ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile Ada
let eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkın
daki soruşturmaları da yürütmekle
görevlendi
rilen Soruştuğuma Komisyonu üyelerinden Cum
huriyet Senatosu Sivas Üyesi Ahmet •Çekemoğlu'nun Başkanlık Divanı üyeliğine seçilmesi üze
rine istifa ettiğine dair önergesi ve bu münhal
hakkında Komisyon Başkanlığı ile İleni Tür
kiye Partisi Meclis Grupu Başkanlığı tezkere
leri (4/7, 3/22, 23)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
, Cumhuriyet Senatosu Divanı -üyeliğine se
çilmem sebebiyle, ; Sanayi eski Balkanı." Saımelt
Ağaoğlu hakkında Meclis soruşturması yapmak
üzere kurulan ve Çalışma eski Bakanr v Müm
taz Tarhaıı. dile ' i Adalet eski Babanı Hüseyin
Avni Gölktfcürk .haklarında soruşturmaları da
yapmakla ..- görevlendirilen Meclis Soruşturma
Kjpmisyonu Üyeliğinden istifa ettiğimi arz ekle
rim. •• <
15 .,11 ,.1962
Sivas Senatörü
Ahmet Çejkemoğlü
.BAŞKAN -^BigMerinize sunuyorum* *
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlkanlı|in'a
2 . 11 . 1962'tarih ve*8 sayılı yazlımıza ek;
Sanayi' eski Balkanı Samet Ağaoğlu. hak'kı'n'da sorüjştürtma' yapmak için Seçilmiş ve
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Ça^§ija4.ies!İp-*Ba^m.;-.M-iim.taz: Tarkan ile Adalet^.eski,...Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkındasoruşturma, • vazifesi de verilmiş bulu
nan Koımiisıyonumuz üyelerinden Sivas Senatö
rü Ahm^Çefeemoğlu 7 . 11 . 1962 tarihli Cum
huriyet Senatosu toplantısında Divan Kâtipliğ^%şejgiİ!mi§tir.:
İçtüzüğe
göre
•
Divan
üyelerinin .•komisyon
;
larda çalışması mümıkün olmadığından Sivas
Senatöirü ; Ahmet * Çekemoğlu'nun yerine bir
üyenin >; seçilmesini?saygı.ile arz ederim;
- ?
Soruşturma Komisyonu
Başkanı
, :-;i>'
Nevşehir Milletvekili
, ; • ' ; '
Ramazan Demirsoy
Türkiye Büyük Müİtet Meclisi Başkanlığına
' SiVıâS ""• Senatörü' Ahmet ' Çekeni oğlu 'nun
CüMhttriyet Senatosu Divanı Üyeliğine ıseçlmesî''Sebebiyle ihhilâl eden, Sanayi eski Bakanı'-SaffietAğaoğlü hakkında ' Meclis soruşturmasî yapmak üzerce kurulan ve Çalışma eski
Bakanı Mümta.z Tarhan ile Adalet eski Bakanı
Hüseyin Avni Göktürk ıhalklanndaki soruştur
maları da yapmakla görevlendirilen Meclis So
ruşturma Komisyonuna Grapumuzca Bolu Se
natörü Sırrı Uzımhasanoğlü'nun aday göste
rildiğini arz ederim.
Y. T. P. Meclis Grupu
Başkanı
,
•.
Erzincan Miletvekili
;
, Sadık, Perinç ek
x

' BAŞKAN ;^— Muhterem arkadaşlar, günde
min 3 ve "4 numaralı" maddelerini teşkil eden
üye işerimi ile 5 ve "6 nci maddelerdeki komis
yon seç'ımleri ayrı işlerdir. Bu sebeple Ikürsüye üç-tane sepet (koyduracağım, ona göre reyleriifizi 'kullanmanızı rica edeceğim: Şimdi (1)
numaralı 5'kişilik Soruşturma Komisyonu üye
liğine izmir Milletvekili Mustafa' Uyar arka
daşımız grupla r m c a t e M
•
Sabık ve salkıt Ibakanlardan Celâl Yardumcı ile, iktisat/ ve Tiearet Bakanlığı makamı ve
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu haklarında
soruşturma yapmıak üzere Ikurulan Soruştur
ma-Komisyonu üyeliğine Adalet Partisi Mec
lis. igrupunca, Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu aday gösterilmektedir.
. Î H Ş A N ATAQV ..(Antalya) — • Efendim,
Osinmn Şahinoğlu arkadaşımızın mazereti,, yar,
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grupumuz Kaya Bulut
termektedir.

arkadaşımızı aday gös

BAŞKAN — Adalet P a r t M grupu Kaya
Bulut'u aday gösteriyor Sanayi esiki Bakanı
Samet Ağaoğlu, Mümtaz Tarhan ve Hüseyin
Avni Göktürk dle ilgili hususlara dair ve ıgündemin 6 ve 7 snuımaralarındaki ıkılsımlar hakkındakd Soruşturma Komisyonuna, Halil özımen ve Sırrı Uzunhasanoğlu arkadaşlarımız
aday gösterilmektedir.
ŞEFtK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baştkan bir daha tekrar eder misiniz, kimi hangi
komisyon için adaydır!.
BAŞKAN — Efendim, gündemin 4 ncü sı
rasında bulunan 1 numaralı 5 kişilik Soruştur
ma Komisyonuna izmir
Milletvekili Sayın
Mustafa Uyar; gündemin 5 nci sırasında bulu
nan Komisyon için Sayın Kaya Bulut, 5 ve 6
numaralı komisyonlar için de iki arkadaş seçile
cektir. Bu komisyon da Sanayi eski Bakanı Sa
met Ağaoğlu, Mümtaz Tarhan ve Hüseyin Avni
Göktürk haklarındaki dosyayı tetkik edecek olan
komisyondur.
Namzet gösterilen iki ismi lütfen verilen kâ
ğıtlara işaret buyurun: Halil özmen, Sırrı Uzunhasanoğlu.
Üç tane sepet koyduracağım, oylar bu sepete
atılacaktır.
Her üç komisyon tasnifini aynı tasnif hey
etinin yapması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Şimdi tasnif heyetini seçiyoruz.
ibrahim Abak (istanbul Milletvekili)
Sayın Abak burada mı? Yok.
Cevat Yalçın (Rize Milletvekili)
Sayın Yalçın burada mı? Yok.
Sayın Sadrettin Çanga (Bursa) Burada.
Sayın Emin Açar (Manisa) Burada mı? Bu
rada.
Tasnif heyeti seçilmiştir.
Efendim, 1 numaralı 5 kişilik Soruşturma
Komisyonu üyeliği için aday Saym Mustafa
Uyar'dır.
Gündemin 4 ve 5 nci sırasında kayıtlı, eski
Bakanlarla ilgili komisyonlar için Sayın Kaya
Bulut,

T.B. M. M.
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Gündemin 6 ve 7 nci numarada kayıtlı işler
için komisyon üyeliğine aday. Sayın Halil özmen ve Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu'dur.
Oylama için kur'a çekiyorum, istanbul, Curnr
huriyet Senatosu seçim bölgesinden oylamaya
başlıyoruz.
Arkadaşlar, bir hatırlatma yapıyorum. Üç
sepet konmuştur. Birincisi Sayın Mustafa Uyar,
ikincisi Sayın Kaya Bulut, üçüncüsü Sayın
Halil özmen ve Sırrı Uzunhasanoğlu içindir.
(G. Senatosu İstanbul seçim bölgesinden oy
lamaya başlandı.)
8. — Sanayi eski Bakam Samet Ağaoğlu
hakkında soruşturma yapmak üzere kurulan ve
Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarkan ile Adalet
eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkındaki
soruşturmaları da yürütmekle görevlendirilen
Meclis Soruşturma Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi (3/21)
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BAŞKAN — Soruşturma <komisyoîüaru5$«n
birisinin müddet talebi vardır. Komisyon Baş
kanlığı yazısının bu hususa taallûk eden kısmı
nı okutuyorum.
Bu değişiklik sebebiyle komisyon mesaisi in
kıtaa uğradığı gibi tahkikatın seyrine göre yeni
soruşturma işlemlerine de lüzum hâsıl olmuştur.
Bu sebeplerle müddetinde soruşturma bdtmlenıiyecektir.
Verilen müddetin bitimi tarihinden itibaren
dört ay uzatılmasını Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yüksek tasviplerine arz ederek karara ik
tiran ettirilmesini saygı ile arz ederim.
Soruşturma Komisyonu Başkanı
Nevşehir Milletvekili
Ramazan Demirsoy
BAŞKAN — Efendim, soruşturmayı müdde
tinde bitiremiyecekleri için müddetin bitiminden
itibaren dört ay uzatılması talebediimektedir.
Dört ay uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir.

4. — GÖRÜŞ LEN İŞLER
1. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemi
ne dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiyç Bü
yük Millet Meclisi (2) numaralı 5 KişiUk Komis
yon raporu ile bu rapor hakkında İşletmeler eski
Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası
(3/1) (S. Sayısı: 42 ve 42 ye ek) (i)
BAŞKAN — Arkadaşlar, evvelce raporların
yalnız netice kısmını okutuyorduk, müdafaalar
ise aynen okunuyordu. Yine raporların netice
ve müdafaaların aynen okunmasını oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Komisyon raporunun, neticesini okutuyorum.
(Komisyon raporunun netice kısmı okundu.)
BAŞKAN — Şimdi Samet Ağaoğlu'nun mü
dafaasını okutuyorum.
(İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun
müdafaası okundu.)

(1) 42 ve 42 ye ek sayılı basmayazı tutanağın
sonundadır.

BAŞKAN — Komisyonun soruşturmaya lü, zum hâsıl olmadığına dair raporunu oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemi
ne dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Su
yuk Millet MecUsi (2) numaralı 5 Kişilik Komis
yon raporu.
(Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarkan üe il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişkin umu
mi dizi puslasında 70 sıra numarasını taşıyan dos
ya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı: 43) (1)
BAŞKAN — Komisyon raporunun neticesini
okutuyorum.
(Komisyon raporunun neticesi okundu.)
BAŞKAN — Kendisine tebliğ ettiğimiz hal
de müdafaasını yapmamıştır. Komisyon raporu
lehine olduğuna göre buna lüzum hâsıl olmadığı
geçen yaptığımız tatbikatlar neticesidir. Meclis
(1) 43 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır.
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soruşturmama mahal olmadığına dair komis
yon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... ; Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemi
ne dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi (2) numaralı 5 Kişilik Komis
yon raporu.
(Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu ile
ilgiU olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 88 - 4 sıra numarasını taşıyan
dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı: 44) (1)
BAŞKAN — Bu da Devlet eski Bakanı Mu
zaffer Kurbonoğlu'na aittir. Komisyon raporu
nun neticesini okultuyorum.
(Komisyon raporunun netice kısmı okundu.)
BAŞKAN — Meclis soruştur/masına mahal
olmadığına dair komisyon raporunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
4. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemi
ne dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Bü
yük Millet 3Ieclisi (2) numaralı 5 Kişilik Komis
yon raporu ile bu rapor hakkında Sanayi eski Ba
kanı Samet Ağaoğlu'unun yazılı müdafaası (3/1)
(S. Sayısı: 45 ve 45 e ek) (2)
BAŞKAN — Komisyon ' raporunun netice
kısmını okutuyorum.
(Netice kısmı okundu.)
BAŞKAN — Samet Ağaoğlu'nun müdafaa
sını okutuyorum.
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun mü
dafaası okundu.)
BAŞKAN — Meclis soruşturması olmadığı
na dair olan komisyon raporunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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revleriyle, ilgili suçlarından dolayı
soruşturma
istemine dair Başbakanlık
tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişi
lik Komisyon raporu ile bu rapor
hakkında
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı
müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 46 ve 46 ya ek) (1)
BAŞKAN — Komisyon raporunun neticesini
okutuyorum.
(Komisyon raporunun netice kısmı okundu.)
BAŞKAN — Müdafaayı okutuyorum.
(Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun ya
zılı müdafaası okundu.)
BAŞKAN — Meclis soruşturmasına mahal
olmadığına dair komisyon raporunu oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı
soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişi
lik Komisyon raporu.
(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk
ile ilgili olup Başbakanlık
tezkerelerine
ilişik
umumi dizi puslasında 62 sıra numarasını taşı
yan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 47
(2)
BAŞKAN — Komisyon raporunun netice
kısmını okutuyorum.
(Komisyon raporunun netice kısmı okundu.)
v
BAŞKAN — Müdafaası yoktur. Meclis so
ruşturmasına mahal olmadığına dair olan komis
yon raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeye geçiyoruz.

5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı üe düşürülen
^Bakanlardan
gayrı bâzı eski Bakanların
gö-

7. — 27' Mayıs 1960 İnkılâbı üe
düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı' eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı
soruşturma
istemine dair Başbakanlık
tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişi
lik Komisyon raporu ile bu rapor hakkında

(1) 44 S. Sayûı basmayazı tutanağın sonundadır.
(2) 45 ve 45 e ek S. Sayılı basmayıazı tutana
ğın sonundadır.

(1) 46 ve 46 ya ek basmayazilar
tutanağın
sonundadır.
(2) 47 S. Sayüı basmayazı tutanağın so
nundadır.
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Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun
yazılı
müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 48 ve 48 e ek)
(t)

lasında 12 sıra numarasını taşıyan dosya hakkın
dadır.) (3/1) (S. Sayısı : 50) (1)

BAŞKAN — Evvelâ komisyon raporunun ne
tice kısmını, okutuyorum.
(Komisyon raporunun netice kısmı okundu.)

BAŞKAN — Yalnız, komisyonun bu rapo
ru eski Adalet Bakanı Esat Budalkoğlu ve eski
'Ulaştırma Bakanı Fevzi Uçaner ile ilgilidir.
Kendilerinin müdafaaları alınmadığından mü
dafaalarının alınması için bir aylık mehil veî'ilimetsini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kendilerine savunmaları
için bir aylık mehil verilmiştir.

BAŞKAN — Samet Ağaoğlu'nun savunma
sını okutuyorum.
(Sanayi eski Bakam Samet Ağaoğlu'nun sa
vunması okundu.)
BAŞKAN — Meclis soruşturmasına mahal
olmadığına dair olan komisyon raporunu oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
8. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların
gö
revleriyle ilgili surlarından dolayı
soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 ki
şilik Komisyon
raporu üe bu rapor hakkında
Maliye eski Bakanlığı Vekili Samet Ağaoğlu'
nun yazılı müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 49 ve 49
a ek) (2)
BAŞKAN — Komisyon raporunun netice kıs
mını okutuyorum.
(Komisyon raporunun netice kısmı okundu.)
BAŞKAN — Samet Ağaoğlu'nun müdafaa
sını okutuyorum.
(Samet Ağaoğlu'nun müdafaası okundu.)
BAŞKAN — Meclis tahkikatı açılmasına lü
zum olmadığına dair komisyon raporunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
9. — 27 Mayıs 1S60 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişi
lik Komisyon raporu.
(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ve
UlaştırmaBakanı
FeyziTJçaner ile ilgili olup
Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi pus(1) 48 ve 48 e ek sıra sayılı basmayazı tu
tamağın sonundadtr.
(2) 49 ve 49 a ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadtr.

Geldiği zaman komisyon raporunu
faalariyle birlikte okutacağım.

müda-

BAŞKAN — Soruşturma
komisyonların
dan birisinin mehil talebi vardır, okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Meclisin 3 . 7 . 1962 tarih ve 17
ııci Birleşiminde 11 sayılı karar ile teşkil olu
nan komisyonumuzda halen incelenmekte olan
öski Bakanlardan Celâl Yardımcı ile îktiisat
ve Ticaret Bakanlığı makaımı ve eski Sanayi
Bakanı Sannet Ağaoğlu'na ait dosyaların tietıkik ve incelenerek nihai bir karara bağlanma
sı için evvelce tesbit edilen iki aylık 'müdde
tin komisyonumuz çalışmalarına kâfi gelme
diğinden bu müddetin sona eridiği tarihten ititoanen (5) ay daha uzatılması için Büyük
Millet Meclisine arz edilerek karara iktiran es
tirilmesini saygılarımla yüksek tasvibinizle arz
ederim.
Soruşturma Komisyonu
Başkam Y.
Kırşehir Senatörü
Ali Rıza Ulusman
BAŞKAN — Müddetin beş ay uzatılmasına
dair, komisyonun talebini oylarınıza sunuyo
rum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Efendim, gündemi bittiriyoruz, oylamaya
iştirak etmemiş sayın bakanların ve arkadaş
ların oylarını bulanmalarını rica ederiz. Ni
sabı tutturup tutturmamak meselesi vardır.
Oyunu (kullanacak arkadaşları ibekliyoruz.
Tüzük hükmü malûmunuzdur. Açık oyla(1)
dadır.

50 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
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mada bulunmıyanlar yo'Mamada yok faraedilir.
BAŞKAN — Soruşturma komisyonlarına üye
seçimi hakkında oylarını kullanmamış arkadaşı
mız var mı? (Var, var sesleri)
Oylarını lmllanmıyan arkadaşlar lütfen oy
larını kullansınlar.
Sepetleri kaldırtacağım.
Arkadaşların oylamaya iştiraklerini çabuk
laştırmalarını rica ediyorum.
Tasnif heyeti lütfen yerlerinizi alınız.
Oylama işlemi bitmiştir.
Tasnif neticelerini arkadaşlarımız'a arz ede
ceğiz.
Yüksek Başkanlığa
Sabık ve sakıt Bakanlardan Celâl Yardımcı
ile, iktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ve Sa
nayi eski Bakanı Samet A.ğaoğlu haklarında so
ruşturma yapmak üzere kurulan Soruşturma
Komisyonunda açık bulunan üyelik için yapılan
seçime (321) üye katılmış ve neticede aşağıda
isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen
oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Üye
Bursa Milletvekili
C. Senatosu Manisa Üyesi
Sadrettin Çanga,
Emin Açar
Üye
Adıyaman Milletvekili
Arif Atalay
Kaya Bulut
321
Yüksek Başkanlığa
1 numaralı 5 kişilik Soruşturma Komisyo
nunda açık bulunan üyelik için yapılan seçi
me (321) üye katılmış ve neticede aşağıda isim-
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leri bulunan üyeler hizalarında gösterilen rey
leri almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Üye
Bursa Milletvekili
C. Senatosu Manitea Üyesi
Sadrettin Çanga
Emin Acar
Üye
Adıyaman Milletvekili
Arif Atalay
Mustafa Uyar
284
Boş pusula
37
Yüksek Başkanlığa
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkın
da soruşturma yapmak üzere kurulmuş ve Ça
lışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile Adalet
eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkındaki
soruşturmaları da yürütmekle görevlendirilen
Soruşturma Komisyonunda açık bulunan üye
lik için yapılan seçime (319) üye katılmış ve
neticede aşağıda isimleri bulunan üyeler hiza
larında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Bursa Milletvekili
Sadrettin Ganga

Üye
C. Senatosu Manisa Üyesi
Emin Acar
Üye
Adıyaman Milletvekili
Arif Atalay
Halil Özmen
319
Sırrı Uzunhasanoğlu
319

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edildiği
için bu arkadaşlar seçilmiş bulunuyorlar.
Gündemde başkaca görüşülecek bir husus
olmadığı için, T. B. M. M. toplantısını kapatıyo
rum.
Kapanma saati : 15,50

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
BtRÎNCîl BİRLEŞİM
5 . 12 . 1962 Çarşamba
Saat : 14,00
I
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm, Ba
kanlık Teftiş Kurulu eski Başkanı Naci Gürol'a
hakarette bulunduğu ve müsnet suçun görev
sırasında ve görevin yapılmasından dolayı iş
lendiği iddiası üzerine adı geçen hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 147/2 nci mad
desine göre bir karar verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/16)
2. — Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisine
yapılacak başvurmaların incelenmesi hakkında
İçtüzük teklifinin geriverilmesine dair önergesi
(2/178) (4/4)
3. — (1) numaralı 5 Kişilik Soruşturma Ko
misyonu Üyeliğinden istifa eden Manisa Mil
letvekili Muammer Erten'den açılan üyeliğe
îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm adaylığına
dair C. H. P. Grup Başkanlığı tezkeresi (3/17)
4. — Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı ile, İktisat ve Ticaret Bakanlığı Makamı
ve Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakların
da soruşturma yapmak üzere kurulan Soruştur
ma Komisyonu üyelerinden Balıkesir Milletve
kili Mithat, Şükrü Çavdaroğlu'nun Başkanlık
Divanı Üyeliğine seçilmesi üzerine istifa ettiği
ne dair önergesi ve bu münhal hakkında Ko
misyon Başkanlığı ile Adalet Partisi Meclisi
Grupu Başkanlığı tezkereleri (4/5, 3/18, 19)
5. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu
hakkında soruşturma yapmak üzere kurulan
ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile Ada
let eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkın
daki soruşturmaları da yürütmekle görevlendi
rilen Soruşturma Komisyonu üyelerinden Ağrı
Milletvekili Rıza Polat'm Başkanlık Divanı
Üyeliğine seçilmesi üzerine istifa ettiğine dair
Önergesi ve bu münhal hakkında Komisyon

Başkanlığı ile Millet Partisi Meclis Grupu
Başkanlığı tezkereleri (4/6, 3/20, 21)
6. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu
hakkında soruşturma yapmak üzere kurulmuş
ve Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile Ada
let eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkın
daki soruşturmaları da yürütmekle görevlendi
rilen Soruşturma Komisyonu üyelerinden Cum
huriyet Senatosu Sivas Üyesi Ahmet Çekemoğlu'nıın Başkanlık Divanı üyeliğine seçilmesi
üzerine istifa ettiğine dair önergesi ve bu mün
hal hakkında Komisyon Başkanlığı ile Yeni
Türkiye Partisi Meclis Grupu Başkanlığı tez
kereleri (4/7, 3/22, 23)
7.
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu
hakkında soruşturma yapmak üzere kurulan ve
Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile Adalet
eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk hakkındaki
soruşturmaları da yürütmekle görevlendirilen
Meclis Soruşturma Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi (3/22)
II
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER
1. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik
komisyon raporu ile bu rapor hakkında İşletme
ler eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı mü
dafaası (3/1) (S. Sayısı : 42 ve 42 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 10 . 1962, 5 . 11 . 1962]
2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayn bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik
komisyon raporu.
Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan ile
ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu(Arkasında)
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mi dizi puslasmda 70 sıra numarasını taşıyan
dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 43)
[Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1962]
3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik
komisyon raporu.
(Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik
umumi dizi puslasmda 88-4 sıra numarasını ta
şıyan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı
: 44) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1962]
4. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayn bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik
komisyon raporu ile bu rapor hakkında Sanayi
eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı müda
faası. (3/1) (S. Sayısı : 45 ve 45 ek) [Dağıtma
tarihi : 9 . 10 . 1962, 5 . 11 . 1962]
5. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında Sa
nayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı
müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 46 ve 46 ya ek)
[Dağıtma tarihi : 9 . 10 . 1962, 5 . 11 . 1962]
6. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik
Komisyon raporu.

....>...

(Adalet eski Bakanı Hüseyin Avni Göktürk
ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik
umumi dizi puslasmda 62 sıra numarasını taşı
yan dosya hakkındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 47)
[Dağıtma tarihi : 9 . 10 . 1962]
7. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik
Komisyon raporu üe bu rapor hakbanda Sa
nayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu'nun yazılı
müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 48 ve 48 e ek)
[Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1962, 5 . 11 . 1962!]
8. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 kişilik
Komisyon raporu ile bu rapor hakkında Ma
liye eski Bakanlığı vekili Samet Ağaoğlu'nun
yazılı müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 49 ve 49 a
ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 10 . 1962, 5 . 11 .
1962]
9. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma
istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi (2) numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu.
(Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ve
Ulaştırma Bakanı Fevzi üçaner ile ilgili olup
Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi pus
lasmda 12 sıra numarasını taşıyan dosya hak
kındadır.) (3/1) (S. Sayısı : 50) [Dağıtma ta
rihi : 19 . 10 . 1962]
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Dönem : 1
Toplantı: 1
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S. Sayısı

42

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not : (İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasmda 58 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 sunul
muştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasmı arz ederim.
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve 'Başbakan Yardımcısı
F. özdilek

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

Ankara : 6 Kanım 1961
Özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik
kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk.
Başbakanlığa

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar vz 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
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 Kurulur
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 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 dosyalan Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesi zlik 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
uyannca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
S ahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı V.

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 42)
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T. C.
Başbakanlık
Özlük ve Yazı îşleri
6/2 - 5513

9 . 12 .1961
Konu: Eski bakanların görevleriyle
ilgili suçlarına ait talhlkikat dosyala
rının gönderildiğine dair.
Millet Meclisi Başkanlığına

îlgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazif esizlik 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
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 buyurulmasını arz ederim.
ıBaşltoakan
İsmet İnönü

T. C.
Adliye Vekaleti
Ceza 1§. Gn. Müdürlüğü
Sayı: 38922

25.11.1961
özü: Yüksek Soruşturana Kurulun
dan görevsizlik karariyle gönderilen
eski bakanlara ait dosyaların sunul
duğu Hk.
Başkanlığa

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle düşü
rülen 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 hakkın
daki 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
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7.10 .1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10.1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hak
larındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik karar
larını havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade Duyurulması arz olunur.
Şahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 42 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 numaralı inceleme Komisyonu
Sıra No: 58
Mazbata No: 23

1 . 10 . 1962

TÜRKİYE BÜYÜK Mİl/LET M E C h M BAŞKANLIĞINA
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu, eski Artvin Millet
vekillerinden Yaşar Gümüşel, Hilmi Çeltikçioğlu ve Macit Bumin haklarında yapılan soruşturma
evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 2 3 . 4 . 1 9 6 1 tarih 865 esas ve 946 karar sayılı görevsizlik
karariyle. Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine içtüzüğün 170 nci maddesine göre
kurulan komisyonumuza tevdi edilmekle incelendi.
Hâdise :
Sanık Samet Ağaoğlu'nun İşletmeler Bakanı bulunduğu sırada Murgul Bakır İşletmesi Müdürü
Suat Ataçalışlar'ı müesseseden uzaklaştırarak yerine Hüseyin Özkurt'u tâyin etmek ve Komite
İdare Heyetinin kararı hilâfına Hukuk Müşaviri Fevzi Güney'in asaleten tâyinini yaptırmak su
retiyle görevini kötüye kullandığı ve diğer sanıkların da buna iştirak ettikleri iddiasından ibaret
tir.
Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi Hukuk Müşaviri Fevzi Güney hakkında yapılan şikâyet üze
rine, hâdisenin mahallen tetkikine memur edilen müfettiş İslâm Evirge'nin tanzim ettiği 25 . 7 .
1956 tarihli raporda : İşletme mühendislerinden birinin işçilerden biri tarafından yaralanması üze
rine çıkan hâdisede Hukuk Müşaviri Fevzi Güney' in politik sebeplerle işçi tarafını iltizam etmesi
yüzünden müessese Müdürü Suat Ataçahşlar ile aralarında ihtilâf çıktığı, ancak bu zahirî ihtilâf
dışında, esas anlaşmazlığın politik kanaatlerinin farklı oluşundan neşet ettiği, Fevzi Güney'in mmtakada iktidar partisinin faal bir âzası olarak tanındığı, Müessese Müdürünün ise kanaatini açıkça
belirtmemiş olmasına rağmen müessesede Halk Partili olarak tanınan kimseleri sinsice himaye et
tiği, eşinin Halk Partililere karşı sempatisini açıkça gösterdiği belirtilerek müessese müdürü veya
hukuk müşavirinin veya her ikisinin birlikte bu müesseseden alınmalarınin uygun olacağı mütalâa
edilmiştir.
Samet Ağaoğlu bu raporun altına kendi yazısiyle «Müessese Müdürünün idare tarzında işlerin
selâmetle yürütülmesi bakımından aksaklık görülmektedir, esasen altı seneden beri bu vazifede bu
lunan mumaileyhin işletmenin bulunduğu mevkiin tatminkâr olmayan şartları karşısında muntazam
idare kabileyetini göstermemesini tabiî addetmek mümkündür. Bu itibarla kendisinin başka bir yere
nakliyle yerine münasip birinin gönderilmesi hususunun Bankaya tavsiyesi muvafık olur.» şerhini
vermiş, Necini Özkazanç imzalı aynı rapor altındaki diğer bir şerhte ise «Makam emriyle keyfiyet
Etibank Umum Müdürü Cevdet Aydmlı'ya şifahen bildirildi» denmek suretiyle bu hususun emir
şeklinde ilgili makamlara ulaştırıldığı anlaşılmıştır.
Durum, Umum Müdürlük teklifiyle İdare Meclisine intikal ettirilmiş ve İdare Meclisinin 25 . 9 .
1956 günlü karariyle tasvibedilerek Suat Ataçahşlar merkezde mütehassıs mühendislik kadrosuna
alınmıştır. Yerine 15 . 1 . 1 9 5 7 tarihinde Hüseyin Özkurd tâyin olunmuştur.
Hukuk Müşaviri Fevzi Güney'e İşletme İdare Komitesince alman 7 .12 .1956 tarihli bir kararla
ay sonuna kadar izin verildiği ve 11.12 .1956 tarihinde Artvin milletvekillerinden Hilmi Çeltikçi
oğlu ve Macit Bumin taraflarından grup reisliğine verilen bir takrirle Murgul Bakır İşletmesi Hu
kuk Müşavirine mecburi izin verilip verilmediğinin verilmişse sebebinin cevaplandırılmasının İş
letmeler Bakanından istendiği, ve Bakanlığın teftiş heyeti reisliğince Murgul'da bulunan müfettiş
Hüsnü Gündüz Alp'a çekilen 13 .12 .1956 tarihli yıldırım tel şifre ile Fevzi Güney'in derhal işe
başlattırılması talimatının verildiği, müfettişin bu talimata uyarak adı geçen Hukuk Müşavirini işe
başlattırdığı dosya münderecatından anlaşılmaktadır.

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 42 )

—5 Hukuki durum :
Murgul Bakır işletmesi Müdürü Suat Ataçalışlar'm müesseseden alınarak yerine Hüseyin özkurd'un tâyini işlemleri Umum Müdürlüğün teklifi üzerine îdare Meclisi karariyle yapılmıştır. Ve
bu tâyin muamelelerinde eski işletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu'nun hususi bir maksatla hareket
ettiğine ve mezkûr işlemlerin bakanın tesiri neticesi olduğuna dair bir delil bulunmadığı gibi rapo
run altına gerekçesi gösterilmek suretiyle müessese müdürünün başka bir yere nakledilmesinin ban
kaya tavsiye edilmesinde sorumluluğu icabettiren bir mahiyet görülmemiştir.
Hukuk Müşaviri Fevzi Güney'in tâyini işlemine gelince : işletme idare Komitesi karariyle ay
sonuna kadar mecburi izine tâbi tutulan Hukuk Müşaviri Fevzi Güney, teftiş heyeti reisliğince
Murgul'da bulunan müfettişe verilen talimat üzerine işe başlattırılmış ve Bakanlığın umumi bir
takdirinden ibaret sayılabilecek bu işlemde hususi bir maksatla hareket edildiğine dair bir delil bu
lunmamıştır.
Eski Artvin milletvekillerinin hareketleri grupa verdikleri bir takrirle Hukuk Müşaviri Fevzi
Güney'e mecburi izin verilmesi sebebini işletmeler Bakanının cevaplandırmasını istemekten ibaret
olup, bunların müessese müdüriyle hukuk müşaviri hakkında yapılan işlemlere her hangi bir suretle
katıldıkları ve bu yolda tesir icra ettikleri hususunda hiçbir delil görülmemiştir.
Netice :
Yukarda izah edilen sebeplere göre esM işletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu ve eski Artvin mil
letvekillerinden Yaşar Gümüşel, Hilmi Çeltikçioğlu ve Mecit Bumin'in görevi kötüye kullanma ma
hiyetinde bir fiil ve hareketleri görülmediğinden haklarında Meclis soruşturması yapılmasına ma
hal olmadığı kanaat ve mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olarak oy bir
liği ile düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
Sadık Perinçek
Erzincan Milletvekili

Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Milletvekili.

Zeki Kumrulu
Ordu Senatörü!

Fethi Başak
İstanbul Senatörü

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 42)

Cahit Yılmaz
Konya Milletvekili

Donem : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı : 42

ye

ek

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu hakkında İşletmeler eski Bakanı
Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (İşletmeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasmda 58 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

26 Ekim 1962
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri 0. Savcılığı eliyle
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 15 Ekim 1962 tarih ve 3399 sayılı tezkereye cevaptır :
Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 No. lu İnceleme Komisyonunun 1 . 10 . 1962 tarih ve 23 sayılı
mazbatasını okudum. Bahis konusu mesele üzerinde her hangi bir savunmada bulunmaya lüzum gör
mediğimi derin saygılarımla arz ederim.
Kayseri Bölge Ceza evi
Eski İşletmeler Bakanı
Samet Ağaoğlu

Dönem : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı

43

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 : (Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarkan ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 70 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 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
alınan 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 sunul
muştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan Vekili
Devle* Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdilek

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

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

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil
olmak üzere bütün 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
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 Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen Kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunlann 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 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 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 aynca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte ge
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Grereğine müsaadeleri arz olunur.
Sdhir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı V.

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 43 )
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T. C.
Ba§bakanlik
Özlük ve Yazı İsleri
6/2 - 5513

9 .12 .1961
Konu: Eski bakanların görevleriyle
ilgili suelarma ait tahkikat dosyala
rının gönderildiğine dair.
Millet Meclisi Başkanlığına

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

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

.

25.11.1961
Özü: Yüksek Soruşturma Kurulun
dan görevsizlik 'karariyle gönderilen
eski bakanlara ait dosyaların sunul
duğu Hk.
Başkanlığa

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 İnkılâbiyle düşü
rülen 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 hakkın
daki 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
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7.10 .1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13.10.1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Balkanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hak
larındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik karar
larını havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
Öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade Duyurulması arz olunur.
Şahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 43 )
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Nuralı İnceleme Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 numaralı İnceleme Komisyonu
Sıra No: 70
Mazbata No: 26

1 . 10 . 1962

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI IBAŞKANLIĞINA
Görevlerini kötüye kullanmaktan sanık eski Çalışma Bakanı Tümtaz Tarhan hakkındaki soruş
turma evrakı Yüksek Soruşturma Kurulunun 27 .4 .1961 tarihli ve 884/963 sayılı, eski Devlet
Bakanı Emin Kalafat hakkındaki soruşturma evrakı da 26.8.1961 tarihli, 1028/1107 görevsizlik
kararlan üzerine içtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumuza tevdi edilmekle birleş
tirilen her iki dosya incelendi.
Olayın mahiyeti :
işçi Sigortaları Kurumunun 10 sene müddetle vekillerin keyfî idaresiyle yürütüldüğü ve tahsil
olunan paraların dosyaların ve sakıt iktidarın arzusiyle muhtelif bankalara yatırılmış bulunduğu
yolunda yapılan ihbar üzerinde işçi Sigortaları Kurumunun bankalara yatırdığı paralara mütaallik
işlemler üzerine gerekli inceleme ve soruşturma yapılmış ve İşçi Sigortaları Kurumunun asıl görevi,
halihazır ve müstakbel ihtiyaçların ve menfaatlerin göz önünde tutularak bankalara yapılacak tev
diatın şekil, miktar ve vâdesinin mütehassıslar tarafından tesbit olunacak programlara göre düzen
lenmesi gerekirken bâzı bankalara mevduat temini için yedek akçelerin bu bankalara tevdiine emir
vermek suretiyle bâzı bakanların görevlerini kötüye kullandıkları ve bu arada 22.3.1957 tari
hinde Ziraat Bankasınca Ankara Belediyesine açılan 5 milyon lira krediyle aynı banka tarafından
12.6.1957 tarihinde Çanakkale Seramik Fabrikasına açılan 275 bin lira kredinin kaynak akçesini
teşkil eden işçi Sigortaları Kurumuna ait paraların Ziraat Bankasına tevdiini eski Çalışma Bakam
Mümtaz Tarhan'in temin eylediği,
Olay tarihinde Devlet Bakanı bulunan Emin Kalafat'a isnadolunan fiil ise adı geçen 24 . 8 .1956
tarihinde Bakanlar Kurulu karariyle teşkil edilen iç Finansman Komitesinin Başkanı olması itiba
riyle işçi Sigortalan Kurumundan Ziraat Bankasına yatmlan 500 000 bin liranın Çanakkale Sera
mik Fabrikasına kredi temini gibi hususi bir maksatla yatınldığını bilmesi gerektiği, cihetle görevi
kötüye kullanma suçuna iştirak ettiği iddiasından ibarettir.
Hukuki durum :.
1. 4792 sayılı Kanuna göre özel hukuk hükümlerine tâbi, malî ve idari bakımdan muhtar, tüzel
kişilikte bir Devlet kurumu olarak teşkil edilen işçi Sigortalan Kurumu, toplanan paralara taal
lûk eden bütün muamelelerini organlan vasıtasiyle yapmaktadır.
2. işçi Sigortalan Kurumu, millî bankalara tevdiatta bulunmaya sözü geçen kanunlar gereğin
ce yetkilidir.
3. Bankalara tevdiatta bulunmaya yetkili olan kurum, bu yetkisini kullanmış olması itibariyle
Ziraat Bankasına para yatırmasında kanunlara aykırı bir cihet görülmemiştir.
4. Ziraat Bankası ile Ankara Belediyesi ve Çanakkale Seramik Fabrikası arasında cereyan
eden kredi muameleleri, banka muameleleri çerçevesi içinde yapılmış olup bu muamelelerde de ka
nuna aykırılık bahis konusu dğildir. Nitekim bu olayı tahkik ve tetkik eden uzmanlar da mütalâalannda aynı kanaati ileri sürmüşlerdir.
5. Ankara Belediyesine kamu hizmetleri ihtiyacını karşılamaya ve memleketin muhtaç bulun
duğu Seramik Fabrikasının işletilmesi için hususi sektöre dâhil bulunan bu şirkete kredi verilerek
himayesine matuf olan faaliyetlerin mücrimane bir maksatla yapıldığını kabule elverişli hiçbir sebep
ve delil mevcut değildir.
6. Emin Kalafat'm Çana,kkale'de kurulan Seramik Fabrikasına kredi sağlanması hususundaki
gayretini de cürmi bir maksada bağlamaya müsait sebep ve delil görülmemiştir.
T. B. M. M.

(S.: Sayısı : 43)
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Netice :
Yukarda belirtilen gerekçelere göre eski İşletmeler Bakanı Mümtaz Tarhan ile eski Devlet Ba
kanı Emin Kalafat hakkında Meclis soruşturmasına mahal olmadığı kanaat ve mütalâasına varıl
mıştır.
Bu mazbata içtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumuzca ittifakla düzenlen
miştir.
Komisyon Başkanı
Sözcü
Sadık Perinçek
Mehmet Göker
Fethi Başak
Zeki Kumrulu
Erzincan Milletvekili
Kayseri Milletvekili
İstanbul Senatörü
Ordu Senatörü
Cahit Yılmaz
Konya Milletvekili

v>m<i

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 43 )

Donem : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı

44

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ( 2 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not : (Devlet eski Bakam Muzaffer Kurbanoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik
umumi dizi puslasmda 88-4 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanlığına

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

T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
35445 özel

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

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçlan 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 suçlanndan dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacaklan ve Yüksek
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dola a Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir.

—2—
Sözü geçen 169 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen Kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası, 491 sayılı Kanunun 61-66 ncı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanlann 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 plan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân.
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik karan 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 Ba
kanlann görevleri ile ilgili suçlanndan 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 aynca 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: 44)

-
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T. G.
Başbakanlık
Özlük ve Yazı l§leri
6/2 - 5513

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

İlgi : 9.11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen bakanlardan gayrı olan) esM bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alman 25.11.1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasını arz ederim.
Barbakan
İsmet înönü

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

25.11.1961
özü: Yüksek Soruşturma Kurulun
dan görevsizlik karariyle gönderilen
eski bakanlara ait dosyaların sunul
duğu Hk.
Başbakanlığa

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle düşü
rülen Kabineye dâhil bulunmıyan eski bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu
defa Bakanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık esM Ticaret Bakanlarından Falırettin Ulaş hakkın
daki 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
baklandaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7.10.1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13.10.1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hak
larındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik karar
larını havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur.
Şahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 44)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 Numaralı inceleme Komisyonu
Sıra. No. : 88 - 4
Mazbata No. : 27

1 . 10 . 1962

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hakkında
yapılan soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 . 10 . 1961 tarih 717 esas ve 767
karar sayılı görevsizlik karariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine iç
tüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumuza tevdi edilmekle incelendi.
Hâdise :
Trabzon'da Petrol Ofis Acentası bulunan Kemal Kefeli'linin mukavelesi 8 . 3 . 1958 tarih
ve 2858 sayılı umum müdürlük karariyle feshedilmiş ve ayni umum müdürlüğün 31 . 3 . 1958
tarih ve 2874 sayıllı karariyle acentalık Abdullah Hasan Cebi'ye verilmiştir. Bu işlemlerin par
tizan mülâhazalarla zamanın Ticaret Bakanı Abdullah Aker'in emriyle olduğu ve Ticaret Ba
kanı bu fiilî işlemeye eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu 'mm azmettirdiği iddia edil
mektedir.
Hukuki durum :
Acentalık mukavelesinin feshi ile acentalığın Abdullah Hasan Cebi'ye verilmesi olayında
Devlet Bakanı olan Muzaffer Kurbanoğlu'nun bir vazifesi bulunmamış ve Ticaret Bakanı Ab
dullah Aker'in bahse konu fiilî işlemeye azmettirme vasfında bir tesir icra ettiğine dair her
hangi bir delilde görülmemiştir.
Netice :
Yukarda izah olunan sebeplere göre Muzaffer Kurbanoğlu hakkında Meclis soruşturması
yapılmasına lüzum ve mahal olmadığı kanaatına varılmıştır.
Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olarak
oy birliği ile düzenlenmiştir.
Komisyon B>aış'kanı
S. Perinçek
Erzincan Milletvekili
Z. Kumrulu
Ordu Senatörü

Sözcü
M. Göker
Kayseri Milletvekili
G. Yılmaz
Konya Milletvekili

»>e«

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 44

F. Başak
İstanbul Senatörü

Dönem : 1

#p»

Toplantı: l

T. B. M. M.

S. Sayısı : 4 3

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 )
No. : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 2 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
alınan 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 sunul
muştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasmı arz ederim.
Barbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdilek

T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza îş. Gn. Müdürlüğü
35445 özel

«

Ankara : 6 Kasım 1961

özü : Yüksek Soruşturma Kurulunca vazifesizlik
kararı verilen düşük Bakanlara ait dosyalar Hk.
Başbakanlığa

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

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

9 . 12 . 1961
Konu : Eski Bakanların görevle
riyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine
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 manal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alman 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasmı arz ederim.
^ , ,
Başbakan
...;:-.':,.-...
îsmet înönü
T. B. M. M. ' ' ( S . Sayısı: 45)
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T.
Adliye
Ceza tş. Gn.
Sayı :

C.
Vekâleti
Müdürlüğü
38922

T

/

25 .11 . 1961
özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk.

ı

Başbakanlığa
6 Kasımı 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 Inıkılâbiyle düşürü
len Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu
defa Bakanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık Ticaret eski Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7 . 1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık Çalışma eski Batanlarından Mümtaz Tarhan hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 . 10 . 1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık Ulaştırma eski Bakanı Muzaffer Kunbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 . 10 .1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık Devlet eski Bakanı Muzaffer Kunbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 . 10 . 1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yıreaiı halküarındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 10 . 1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik 'kararları
nı havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur.
Sahir Kurutluoğilu
1
,
,:
Adalet Bakanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Numaralı inceleme Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 numaralı İnceleme Komisyonu
Sıra No: 2
Mazbata No: 28 .

3 . 10 . 1962
• *
'"'

'

.

.''" •,

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Görevlerini kötüye kullanmaktan sanık Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile Ereğli Kömür
İşletmeleri İdare Meclisi eski Reisi Rifat Apaydın, tdare Meclisi Üyesi Tahsin Yalabık ve İşletme
Umum Müdürü Nevzat Yerdel haklarında yapılan soruşturma evrakı Yüksek Soruşturma Kurulu
nun 26 . 3 . 1962 tarihli, 752 esas ve 813 karar sayılı vazifesizlik karariyle Türkiye Büyük Millet
Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 ne i maddesi gereğice kurulan komisyonumuza ha
vale edilmekle incelendi :
Olayın mahiyeti :
Devrek ilçesi dahilindeki ormanlardan kesilecek maden direklerini Zonguldak'ta E. İ. K. Mü
essesesine nakli taahhüt etmiş bulunan Cemal Kunt bu taahhüdünü yerine getirmediğinden Zon
guldak Asliye Hukuk Mahmekesinde açılan dâva neticesinde masraflarla beraber 44 739 lira 33
Jraruşa mahkûm olmuştur. 6 . 4 . 1951 tarihinde ilâm icraya konmuş ise de 4 sene müddetle bulunamıyan Cemal Kunt'a 14 . İ l . 1955 tarihinde icra emri tebliğ edilmiştir. Adı geçen icraya ver
diği mal beyanında Kartal'da borcuna yetecek değerde bir arsası olduğunu bildirmiş ve 5.12.1956
tarihinde gönderdiği bir dilekçe ile de borcunun büyük bir kısmının affedilmesini talebetmiştir,
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 45)
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Ereğli Kömür İşletmeleri İdare Meclisinin 27 . 2 . 1958 tarihli ve 14/15 sayılı karariyle 23.11.1950
tarihinden sonra işliyen faizlerden sarfınazar edilmesine ve kalan 35 772 liranın ayda 250 lira
ödemek suretiyle taksite bağlanmasına karar verilmiştir.
Samet Âğaoğlu'na isnadolunan fiil, bu kararın alınması için idare meclisine tazyik ve tesir ic
ra etmiş olduğu iddiasıdır. Samet Ağaoğlu müdafaasında Üzeyir Avunduk'un isteği ile hâdiseyi
Umum Müdürden sorduğunu ve fakat kısmen veya tamamen alacağın affı için Umum Müdüre taz
yik yapmadığını, talimat vermediğini ve İdare Meclisi tarafından kararın ittihaz olunduğu ta
rihte Sanayi Bakanı olmadığını beyan etmiştir.
Ereğli Kömür İşletmeleri Müdürü Nevzat Yerdel alacağın affı için Samet Ağaoğlu tarafından
kendisine birkaç defa söylendiğini, mümanaat etmesine rağmen tazyik halini alan taleplerini emir
telâkki ettiği için 27 . 2 . 1958 tarihinde hâdiseyi İdare Meclisine bir teklif halinde sunduğunu
aynı gün İdare Meclisince teklifin tasvibedilerek karara bağlandığını söylemiştir.
İdare Meclisi Reisi Bifat Apaydın ise Samet Ağaoğlu tarafından her hangi bir emre muhatabolmadığını, ancak mütaahhit Cemal Kunt'un uzlaşma talebi ve Umum Müdürlüğün teklifinin mü
zakeresi sırasında Umum Müdürün Samet Ağaoğlu'nu bu alacağın takibedilmemesi arzusunda ol
duğunu şifahen söylediğini buna rağmen uzun zamandan beri tahsil edilemiyen ve tahsil imkânın
dan mahrum bulunan bu alacağın mûtada aykırı olarak, Hukuk Müşavirinin de mütalâası alınarak
basiretli bir tüccar gibi karara bağlandığını beyan etmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zatişleri ve Evrak Müdürlüğünden alınan 27 . 4 . 1962 tarihli
cevapta Samet Ağaoğlu'mm 10 . 2 .1958 tarihinde Sanayi Bakanlığından ayrıldığını bildirmiş ve
şu suretle bahis konusu kararın verildiği 27 . 2 . 1958 tarihinde Samet Ağaoğlu'nun Bakan olmadığı
tesbit olunmuştur.
Netice :
1. İstihsal olunan ilâma müstenit alacağın faizlerinin bir kısmından vazgeçildiği ve bakiye
alacağın ayda 250 lira taksite bağlandığı tarihte Samet Ağaoğlu'nun Bakan olmadığı ve Bakan
lıktan ayrılmış olan bir şahsın nezaret ve murakabesinden uzaklaşmış bulunduğu bir teşekkü
lün İdare Meclisine nüfuz ve tesir icra etmesi mümkün bulunmadığı gibi Bakanlıktan ayrıldığı
tarihten sonra İdare Meclisine tesir ve tazyik yaptığına dair bir delil bulunmaması sebebiyle hak
kında Meclis Soruşturmasına lüzum ve mahal bulunmadığı,
2. Nevzat Yerdel, Eifat Apaydın Tahsin Yalabık haklarında 3460 sayılı Kanunun 43 ncü mad
desi delaletiyle cezai bakımdan soruşturmayı gerektirir bir hal olup olmadığının tâyin ve takdiri
için dosyanın yetkili adlî mercie gönderilmesinin uygun olacağı mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata komisyonumuzca ittifakla düzenlenmiştir.
Komisyon Başkam
Sadık Perinçek
Erzincan Milletvekili

Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Milletvekili

Zeki Kumrulu
Ordu Senatörü

Fethi Başak
İstanbul Senatörü

"»•

T. B. M. M.
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( S. Sayısı : 45)

Cahit Yılmaz
Konya Milletvekili,

Dönem : 1
Toplantı: 1

T, B. M. M.

S. Sayısı : 45

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 Agaoglu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 2 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

26 Ekim 1962
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri C. Savcılığı eliyle
Genel Sekreterlik Kanunlai' Müdürlüğü 15 Ekim 1962 tarih ve 3400 sayılı tezkereye cevaptır :
Türkiye Büyük Millet Meclisi.2 No. lu İnceleme Komisyonunun 3 . 10 . 1962 tarih ve 28 sayılı
mazbatasını okudum. Bahis konusu mesele üzerinde her hangi bir savunmada bulunmaya lüzum gör
mediğimi derin saygılarımla arz ederim.
Kayseri Bölge Ceza evi
Eski Sanayi Bakanı
Samet Ağaoğlu

Donem : İ
Toplantı: 1

T. fi. M. M.

S. Sayısı

46

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 Bakam Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik nnmmi
dizi puslasında 28 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

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

11

1961

Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyalan Hk.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanlığına

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

T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. On. Müdürlüğü
35445 özel

Ankara : 6 Kasını 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
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 Kurulu,
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs İnkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen Kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan esiri 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 hahsile 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 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 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.
Adalet Bakanı V.
Sahir Kurutluoğlu
T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İsleri
6/2 - 5513

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

İlgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen bakanlardan gayrı olan) eski bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına 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 buyurulmasını arz ederim.
" '
.
Basjbakan
İsmet İnönü
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 46 )

—3
T. C.
Adliye Vekâleti
Ceza î§. Gn. Müdürlüğü
Sayı: 38922

25.11.1961
Özü: Yüksek Soruşturma Kurulun
dan görevsizlik karariyle gönderilen
eski bakanlara ait dosyaların sunul
duğu Hk.
Başbakanlığa

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înjalâbiyle düşü
rülen 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 hakkın
daki 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 .1981 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu
hakkındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 .10 .1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 .10 .1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırcalı hak
larındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.10.1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik karar
larını havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
Öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur.
Adalet Bakanı
Sahir Kurutluoğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 Numaralı İnceleme Komisyonu
Sıra No. : 28
Mazbata No. : 30

3 . 10 . 1962

TÜEKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında yapılan
soruşturma evrakı. Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 4 . 1961 tarih esas 26 ve 910 karar sayılı
görevsizlik kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nci
maddesine göre kurulan komisyonumuza tevdi edilmekle dosya incelendi.
Olayın mahiyeti :
Sanık Samet Ağaoğlu Sanayi Bakanı bulunduğu sırada Sümerbank Umum Müdürlüğünün
25 . 10 . 1957 tarih 28002 sayılı yazısı ile Basma Sanayii Müessesesine bağlı İzmir, Nazilli fabri
kaları ile Denizli îplik Fabrikasının üstün istihsal ve randımanının ve mamullerindeki nefasetin
temininde müessir çalışmalar yapılmış olduğu bu çalışmalarda verimli mesaileri sebk etmiş bulu
nan elemanlarla fabrikalardaki bahsi geçen istihsalin ileri hamleler kaydedişinde umumi direktif
ve talimat veren umum müdürlük elemanlarına 300 bin lirayı geçmemek üzere ikramiye verilmesi
bakanlığa teklif edilmiş ve sanık da 26 . 10 . 1957 günü muvafıktır, kaydı ile bu teklifi kabul et
miştir. Mezkûr ikramiyenin listelerde yazılı fabrika müdür ve teknisiyenleri ile memurlarına ve
sümerbankın bu sanayi kısmına direktif veren elemanlarına verildiği dosya münderecatiyle anlaşıl
maktadır.
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 46)

Sanığın, ikramiyenin tevzi edilmesini politik mülâhazalara istinaden tasvibettiği ve bu para
nın bir kısmının Demokrat Parti menfaatine sarf edilmiş olduğu iddia edilmektedir.
Hukuki durum :
İkramiyenin verilmesi hususunda mülga İdare Meclisince ittihaz olunan 3 . 10 . 1957 tarih ve
1313 sayılı Kararın mesnedini, 3460 sayılı Kanun gereğince teşekkülün 1955 yılı muameleleriyle
bilanço kâr ve zarar hesaplarını tetkik için 17 . 1 . 1957 tarihinde toplanan umumi heyet tarafın
dan tasvip ve kabul olunan «Sümerbank ve Müesseselerinin 1955 yılı hesap ve muamelelerini tetkika memur komisyon raporunun netice bölümünün 2 nci maddesi» nin teşkil ettiği ve Basma Sa
nayii Müessesi îzmir ve Nazilli fabrikaları ile Denizli îplik Fabrikasındaki istihsal ve randıman
ve mamullerdeki kalite yüksekliğinin de Umumi Murakabe Heyetinin raporlarında belirtilmiş ol
duğu ve ikramiyelerin tevziinin muayyen ayJarda olmayıp, bilançonun umumi heyet tarafından
tasdikini mütaakıp takvim yılı sonuna kadar müsait bir zamanda ödendiği ve hizmetlere karşılık
taltif edilecek personelin de bilgileri dışında teklif ve tekemmülünü mütaakıp tediye edilmesi
hasebiyle 1957 Ekim ayının son günlerinde tediye edilmesinde bir kasıt bulunmadığı Sümerbank
Umum Müdürlüğünün dosyada mevcut 22 Aralık 1960 tarihli yazısı ile bildirilmiştir.
Bahse konu 300 bin liralık ikramiyenin tamamının Umum Müdürlük elemanlarına tevzi edil
diği ve bunun dışında Demokrat Parti menfaatine veya başka her hangi bir yere sarfiyat yapıl
madığı tahkikat evrakı ile anlaşılmış bulunmaktadır.
2 No. lu Soruşturma Kurulunca sanığın muhakemesinin men'ine karar verilmesi mütalâa olun
muştur.
Netice :
Yukarda izah edilen sebeplere göre ikramiyenin verilişinde her hangi bir maksadın bulunma
dığı, tamamiyle kanunu mahsusuna tevfikan verilmiş olduğu anlaşılmakla sanığın hareketinde müsnet suç unsurları görülmediğinden eski Sanayi Bakanı Samet Âğaoğlu hakkında Meclis soruş
turması yapılmasına mahal olmadığı kanaat ve mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olarak oy
birliği ile düzenlenmiştir.

Komisyon Başkanı
Erzincan Milletvekili
8. Perinçek

Sözcü
Kayseri Milletvekili
M. Göker

Ordu Senatörü
Z. Kumrulu

İstanbul Senatörü
F. Başak

»•

T. B. M. M.
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( S. Sayısı : 46 )

Konya Milletvekili
G. Yılmaz

Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı : 46

ya

ök

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 puslasmda 28 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

26 Ekim 1962
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri C. Savcılığı eliyle
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 15 Ekim 1962 tarih ve 3402 sayılı tezkereye cevaptır :
Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 No. lu inceleme Komisyonunun 3 . 10 . 1962 tarih ve 30 sayılı
mazbatasını okudum. Bahis konusu mesele üzerinde her hangi bir savunmada bulunmaya lüzum gör
mediğimi saygılarımla arz ederim.
Kayseri Bölge Ceza evi
Eski Sanayi Bakanı
Samet Ağaoğlu

»>«*-<«

Dönem : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.
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S. Sayısı

27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not: (Adalet eski Bakam Hüseyin Avni Göktürk ile ügüi olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umu
mi dizi puslasında 62 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

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

9.1İ. 1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Ek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanlann görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
alınan 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.
834 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdilek
T. C.
Adalet Bakanlığı
Ankara: 6 Kasım 1961
Ceza îş. Gn. Müdürlüğü
35445 özel

özü : Yüksek Soruşturma
vazifesizlik kararı verilen
kanlara ait dosyalar Hk.

Kurulunca
düşük Ba

Başbakanlığa
Düşük Cumhurbaşkanı, Başjbakan, 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 bilâihara 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 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 inkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle bu
tarihte düşürülen kabine haricindeki «ski 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 ta'hkikatm 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 icra'sına imkan
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulan görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından baihsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulandan gereği takdir ve ifa edilmek üzere Millî
Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik karan ile Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiş bulu
nan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığımıza devredilmiş
bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Bakanla
rın ıgörevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına/ mahal olup olmadığına karar verme yet
kisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutulması gerekmek
tedir.
Bu itibarla Yüjksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası uya
rınca ve ayrıea biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte gereği yapıl,mak üzere takdim 'kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
Adalet Bakanı V.
Sahir Kurutluoğlu

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

0 . 12 . 1961
Konu : Eski Bakanların görevi eriyle 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 hakkmda bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alman 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya, bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulraasım arz ederim.
Başbakan
îsmet înönü
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 47 )
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T.
Adliye
(Uza İs. (in.
tiaı/b :

C.
Vekâleti
Müdürlüğü
38922

25 . 11 . 1961
Özü : Yüksek Sorutturnıa Kurulundan
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Pik.
Başbakanlığa

6 Kasını 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kul lan inaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 İnkılâbiyle düşürü
len Kabineye dâhil buluıınııyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunea verilen ve bu
defa Bakanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötkye kulla tırnaktan sanık Ticaret eski Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunu ti 22 . 7 . 1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık (Jaflışma eski Balkanlarından Mümtaz Tarhan hak
kındaki Yüksek Soruşturma. Kumlunun o . 10 . 1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kulla tını akta'ıı sanık Ulaştırma eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 . 10 .1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini köiüye kullanmaktan sanık Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruştıu ma Kurulunun 13 . 10 . 1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık Sanayi eski Bakanı Sanıet Ağaoğlu ile Sıtkı Yirealı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kumlunun 16 . 10 . 1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararları
nı havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
Öncesiyle birleştirilerek gereğine1 müsaade buyurulması arz olunur.
Adalet Bakanı
,
S ahir Kunıtluoğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 Numaralı İnceleme Komisyonu
Sıra No: 62
Mazbata No: 32

3 . 10 . 1962

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA
5545 sayılı Seçim Kanununa aykırı hareketten sanık eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk
hakkında yapılan soruşturma evrakı Yüksek Soruşturma Kurulunca 169 sayılı Kanun gereğince ve
rilen 25 . 6 . 1961 tarihli esas 1961/968, karar 1961/1047 sayılı görevsizlik kararı üzerine İçtü
züğün 170 nci maddesine tevfikan kurulan Komisyonumuza havale edilmekle incelendi:
Olayın mahiyeti :
23 . 10 . 1957 tarihinde ve Milletvekili Seçiminden 7 gün evvel Adalet Bakanı yerine Teftiş He
yeti Başkanı Tahsin Ünür tarafından imzalanan (Seçmen kütükleri kesinleştikten sonra mezkûr
kütüklerde kasıtlı veya kasıtsız olarak yanlışlıklar yapıldığı iddia olunduğu takdirde ilgililerce
Seçim Kanununun 23 ncü maddesine tevfikan Asliye Hukuk Mahkemesinden karar alınmak sure
tiyle yanlışlığın tashihi, mahkemece de evrak üzerinde tetkikat yapılarak karar verilmesi ve suç
teşkil eden hallerden dolayı takibat icrası) icabedeceğinden bahsile Cumhuriyet Müddeiumumileri
ne telle yapılan ve Asliye Hukuk Mahkemelerine de tebliği bildirilen tamim ile mahkemelerin sa
lâhiyetlerine müdahale edilmiş ve bu suretle seçim güven ve emniyetine tesir yapılmış bulunduğu
iddiasıdır.
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 47)
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Hukuki durum :
Yapılan tamim, seçmen kütüklerine kaydı yapılmamış olanların kütüklerin kesinleşmesinden
sonra genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurabileceklerine dair bir mütalâa
dan ibarettir. Bu itibarla sözü geçen tamim ve buna benzer mütalaalann hiçbir suretle kaza mercilerini bağlıyamıyacaklanndan bunların kaza mercilerine tesir icrasına müsait bulunduklarını
kabulü mümkün görülmemiştir.
Diğer taraftan 5545 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 165 nci maddesinin seçim suçların
dan dâva açılabilmesi için kabul ettiği 3 aylık süre de geçmiştir.
Netice :
Yukanda yazılı sebeplere binaen Hüseyin Avni Göktürk hakkında Meclis Soruşturmasına ma
hal olmadığı mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan Komisyonumuzca ittifakla düzenlen
miştir.
Komisyon Başkanı
Erzincan Milletvekili
Sadık Perinçek

Sözcü
Kayseri Milletvekili
Mehmet Göker

Ordu Senatörü
Zeki Kumrulu

İstanbul Senatörü
Fethi Başak

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 47)

Konya Milletvekili
Cahit Yûmaz

Dönem : 1

Toplantı: ı

T. B. M. M.

S. Sayısı :

48

127 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı bâzı eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ( 2 )
numaralı 5 kişilik Komisyon raporu ( 3 / 1 )
Not: (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi
puslasmda 48 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 Bk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayri olan) eski Bakanlann görevleriyle ilgili suçlanndan dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
alınan 6.11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkerenin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret İM 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. özdilek
T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
35445 Özel

'

Ankara: 6 Kasım 1961

Özü : Yüksek Soruşturma
vazifesizlik karan verilen
kanlara ait dosyalar Hk.

Kurulunca
düşük Ba

Başbakanlığa
Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, (Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yangılanmaları ıgeoiei 1 sayılı Anayasa ' gereğince kurulan
Yüksek Adalet Divanının ve sanıklann sorumluluıklannı 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 şahıslann münhasıran
vazifelerinden odğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divanı nezdinde son tahkikatın
açılması gerekip gerekmediğine karar vereceği kabul edilmiştir.
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Sözü geçen 109 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Yüksek Soruşturma KuruluJ
mezkûr kanunun (B) bendindeki düşük tâbirinin Başbakanla birlikte, Bakanlara muzaf bulun
duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs înkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle btı
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 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlara
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 vazif esizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiş bulu
nan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığımıza devredilmiş
bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Bakanla
rın görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar verme yet
kisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutulması gerekmek
tedir.
Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası uya
rınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte gereği yapıl
mak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
Adalet Bakanı V.
Sahir
Kurutluoğlu
T. C.
9 . 12 . 1961
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri
Konu : Eski Bakanların görevle6/2 - 5513
riyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğinedair.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 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 alman 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan
İsmet İnönü
T. B. M. M.

;(S. Sayısı : 48)
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T. C.
Adliye Vekâleti
Ceza 1§. Gn. Müdürlüğü
Sayı : 38922

25 . 11 . 1961
özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara ait dosyaların sunulduğu Hk.
Başbakanlığa

6 Kasum 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 InıMâbiyle düşürü
len Kabineye dâhil bulunmıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu
defa Bakanlığımıza intikal eden;
1. 'Görevini kötkye kullanmaktan sanık Ticaret eski Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7 . 1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık Çalışma eski Bakanlarından Mümtaz Tarhan hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 . 10 . 1961 tarih ve 525/580 sayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık Ulaştırma eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 . 10 .1961 tarih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık Devlet eski Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 . 10 . 1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yıroalı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 10 . 1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararları
nı havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaade buyurulması arz olunur.
Adalet Bakanı
i
Sahir Kurutluoğiu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 numaralı İnceleme Komisyonu
Sıra No: 48
Mazbata No: 31
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA
Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında yapılan
soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 16.4.1961 tarih 528 esas 927 karar sayılı
görevsizlik kararı ile Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine içtüzüğün 170 nci maddesine
göre kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle dosya incelendi :
Olayın mahiyeti :
Samet Ağaoğlu'nun, Kömür Tevzi Müessesesi istanbul Şubesi eski Müdürü Avni Akmanla
yakın münasebetleri olduğu, mumaileyhi İstanbul Şubesi Müdürlüğüne tâyin ettiği ve başka bir
vazifeye tâyin edilmek üzere iken zamanın Sanayi Bakanı Sebati Ataman nezdinde teşebbüste
bulunarak yerinde bıraktırdığı ve bu suretle birçok yolsuz muamelelerde bulunan Avni Akman'ı
himaye ederek görevini kötüye kullandığı iddiasından ibarettir.
Sanık müdafaasında: Bakanlığı sırasında Avni Akman'ı çalışkan ve mümtaz bir memur olarak
tanıdığını pasif bir vazifeye tâyin edildiğini öğrenmesi üzerine bir insan olarak hizmetini takdir
ettiği bu müdürün faal ve gayretli olduğunu ve mümkünse yerinde bırakılmasını arkadaşı Sana
yi Bakanı Sebati Ataman'a söylediğini beyan eylemiştir.
T. B. M. M.

!( S. Sayısı: 48)
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Hukuki durum :
Avni Akman'm Kömür Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesi Müdürlüğüne tâyinini iltizam etme
sinde Samet Ağaoğlu'nun cezai sorumluluğunu gerektirir bir hususiyet görülmemiştir.
Diğer taraftan, Avni Akman'a isnadolunan yolsuzluklar sebebiyle adı geçeni yine Sanayi Ba
kanı bulunduğu sırada himaye ettiğine dair de bir delil mevcut değildir.
İstanbul'dan alınarak başka bir göreve tayinine teşebbüs edildiğini haber alan Avni Akman'ın,
yerinde bırakılması için tavassutunu istemesi üzerine Samet Ağaoğlu'nun Bakanlığı zamanında iyi
bir memur olarak tanıdığı bu şahsın, yerinden alınmaması hususunda o tarihte Sanayi Bakanı
bulunan Sebati Ataman nezdinde teşebbüste bulunması, vazifeli olmaması itibarı ile kendisine va
zifeyi suiistimal olarak hukukan atfı mümkün bir suç vasfında görülmemiştir.
Netice :
Yukarda izah edilen sebeplere göre sanığın fiil ve hareketlerinde cezai sorumluluğunu gerek
tiren bir cihet görülmediğinden eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında Meclis soruşturması
yapılmasına mahal olmadığı kanaat ve mütalâasına varılmıştır.
Bu mazbata İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan Komisyonumuzca oy birliği ile düzen
lenmiştir.
Komisyon Başkanı
Erzincan Milletvekili
S. Perinçek

iSözeü
Kayseri Milletvekili
M. Göker

Ordu Senatörü
Z. Kumrulu

İstanbul Senatörü
F. Başak

V. B. M. M.

( S. Sayısı : 48)

Konya Milletvekili
G. Yılmaz

Dönem : 1
Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı : 48

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 Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasmda 48 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

26 Ekim 1962
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri C. Savcılığı eliyle
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 15 Ekim 1902 tarih ve 3401 sayılı tezkereye cevaptır :
Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 No. lu inceleme Komisyonunun tarihsiz ve 31 sayılı mazbatasını
okudum. Bahis konusu mesele üzerinde her hangi bir savunmada bulunmaya lüzum görmediğimi
derin saygılarımla arz ederim.
Kayseri Bölge Ceza evi

Eski Sanayi Bakanı
Samet Ağaoğlu

1

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 : (Maliye eski Bakanlığı, Vekili Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık
umumi dizi pastasında 82 sıra numarasını, taşıyan dosya

T. (J.
Başbakanlık
Özlük ve Yazı İşleri:

tezkerelerine

ilişik

hakkındadır.)

9.11.1961
6/2-5167
Konu : Eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarına ait tahkikat dosyaları Hk.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik karan verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâbı
ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
alınan 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 sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
F. özdilek
T. C.
Adalet Bakanlığı
"''
Ankara: 6 Kasım 1961
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
35445 Özel

Özü : Yüksek Soruşturma
vazifesizlik kararı verilen
kanlara ait dosyalar Hk.

Kurulunca
düşük Ba

Başbakanlığa
Düşük Cumhurbaşkanı, Barbakan, 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 munlhasıraıı
vazifelerinden doğan suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanınca yargılanacakları ve Yüksek
Soruşturma Kurulunun ancak bu suçlardan dolayı Yüksek Adalet Divani 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-
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duğu ve düşük tâbirinin 27 Mayıs înkılâibı ile düşürülen mânasını tazammun ettiğıi cihetle bu
tarihte düşürülen kabine haricindeki 'eski Bakanların 169 sayılı Kamınım (B) bendinin şü
mulü dışında kaldığı ve evvelce 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin birinci fıkrasının da bu
şekilde anlaşılmakla beraber mezkûr maddenin son fıkrasına dayanılarak düşük Bakanlardan
gayrı olan eski Bakanlar hakkında da Kurulca tahkikat yapılmış ve son tahkikatın açılmasına,
karar verilmiş bulunmakta ise de bilâhara yürürlüğe giren 157 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
ile 1 sayılı Kanunun-6 neı maddesinin son fıkrası, 491 .sayılı Kanunun 61 -66 neı maddeleri yürür
lüğe konulmak suretiyle değiştirilmiş ve şu suretle eski Bakanların vazifelerinden doğan suç
larından dolayı yargılama icrası 491 sayılı Kanunun 61 - 66 neı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan .gayrı olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkan
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun ıgörevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 inkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tâbi olacaklarından baihsile bu husus
taki tahkika;t dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere Millî
Birlik Komitesine tevdi edilmiştir.
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiş bulu
nan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını yanmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığımıza devredilmiş
bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Bakanla
rın görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar verme yet
kisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara /tâbi. tutulması gerekmek
tedir.
Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası uya
rınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte gereği yapıl
mak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
Adalet Bakanı V.
Safıir Kurutluoğlu
T. C.
Başbakanlık
özlük ve Yazı İşleri
6/2 - 5575

9 . 12 . 1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarına ait tahki
kat dosyalarının gönderildiğine
dair.

Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 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 alınan 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 Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan
İsmet İnönü
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 49 )
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P.
Adliye
Ceza î§. Gn.
Sayı :

C.
Vekâleti
Müdürlüğü
389,22

25 . 11 . 1961
Özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan
görevsizlik karariyle gönderilen eski Ba
kanlara-ait dosyaların sunulduğu Hk.
Başbakanlığa

6 Kasımı 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muh'te'rif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık ölüp 27 Mayıs 1960 İnkılâbiyle düşürü
len Kabineye dâhil bulummıyan eski Bakanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu
defa Bakanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötkye kullanmaktan sanık Ticaret eski Bakanlarından Fahrettin Ulaş hakkındaki
Yüksek Soruşturma Kurulunun 22 . 7 . 1961 tarih ve 1016/1095 sayılı,
2. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık Çalışma eski Bakanlarından Mümtaz Tarh an hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 . 10 . 1961 tarih ve 525/580 »ayılı,
3. Yine görevini kötüye kullanımaktam sanık Ulaştırma eski Bankanı Muzaffer Kurbanoğlu hak
kındaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 7 . 10 . 1961 taTih ve 405/558 sayılı,
4. Yine görevini kötüye kullanmaktan sanık Devlet eski Bakam Muzaffer Kurbaııuğlu hak
kımdaki Yüksek Soruşturma Kurulunun 13 . 10 . 1961 tarih ve 717/767 sayılı,
5. Görevini ihmal etmekten sanık Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile Sıtkı Yırealı hakların
daki Yüksek Soruşturma Kurulunun 16 . 10 . 1961 tarih ve 171/278 sayılı görevsizlik kararları
nı havi beş aded dosya bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
Öncesiyle birleştirilerek gereğine müsaadt1 bu .vurulması arz olunur.
Adalet. Bakanı
Sahir Kurutlııoğiu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 Numaralı İnceleme Komisyonu
3 . 10 . 1962
Hıra No : 82
Mazhata No : 29
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Görevini kötüye kullanmaktan sanık Maliye Bakanlığı Vekili Samet Ağaoğlu ve Samet Ağa
oğlu 'nu bu suça azmettirmekten sanık eski Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan hak
larında yapılan soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 11 . 10 . 1961 tarih esas
66 ve 357 karar sayılı görevsizlik kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine
gönderilmesi
üzerine İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonumuza tevdi edilmekle dosya ince
lendi :
Olayın mahiyeti :
Sanıklardan Refik Koraltan, Amerika'da bulunan oğlu Cengiz Han'ın ameliyat olacağından
bahsile Maliye Bakanlığına verdiği 26 . 6 .1958 tarihli dilekçe ile 1 000 dolar döviz talebetmiş, bu
talep eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan tarafından «uygundur, Kambiyo Müdürlüğüne»
meşruatı verilmek suretiyle is'af edilmiş, 1 000 dolar Ankara Kambiyo Müdürlüğünce düzen
lenen 26 . 6 . 1958 tarih ve 110/10925 sayılı deplokaj müsaadesi ile döviz iznine bağlanmıştır.
Ayrıca sanık Refik Koraltan yine oğlu Cengiz Han'ın hastane ve tedavi masrafı için 1 000
dolarlık ikinci bir talepte bulunmuş, bu talepte 26 . 7 . 1958 tarihinde Maliye Bakanlığı Ve
kili olan Samet Ağao.clu'nun «1 000 dolar muvafıktır.» Şerhi ile isaf edilmiş ve bu miktar
28 . 7 . 1958 tarih ve 114/11366 sayılı deplokaj müsaadesi ile Ankara Kambiyo Müdürlüğünce dö
viz iznine bağlanmıştır.
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 49 )

-
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Sanık Samet Ağaoğlu'nun Maliye Bakanlığı Vekili iken 1 000 dolarlık döviz talebini kabul
etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve sanık Refik Koraltan'm da eski Maliye Bakanı
Hasan Polatkan'la Maliye Bakanlığı Vekili Samet Ağaoğlu'nu bu suça sevk ve azmettirdiği
iddia olunmaktadır.
Hukuki durum :

Sıhhi sebeplerle harice yapılan seyahatlere döviz tahsis edilebimesi için hastalığın Türki
ye'de tedavisinin mümkün bulunmadığının veya yabancı bir memlekette tedavisine zaruret ölduğlnun tam teşekküllü hastahanelerden alınacak bir raporla tevsik edilmesi lâzımdır. Ancak
hariçte tedavi gören hastalara nasıl döviz tahsis edileceğine dair mevzuatımızda bir hüküm
bulunmamaktadır. Bu gibi ahvalde bakanlık makamınca takdir hakkının kullanılması sure
tiyle döviz tahsis edilebileceği dosyada mevcut 19 . 12 . 1960 tarihli bilirkişi raporunda ka
naat olarak izhar edilmiştir.
Bu duruma göre yabancı memlekette bulunan Cengiz Han Koraltan'a döviz tahsisi bakan
lık makamının takdir hakkı cümlesindendir. Yine bilirkişi raporunda bu şekilde döviz tahsisi
bakanlığın salâhiyeti dâhilinde bulunmakla beraber dövizin hakikaten tedavi için kullanılıp
kullanılmadığının anlaşılabilmesi için masraf vesikalarının ibrazı gerektiği belirtilmektedir.
Sanık Samet Ağaoğlu'nun fiilî döviz talebini ihtiva eden dilekçeye muvafıktır şerhini yaz
maktan ibaret bulunmasına göre bunda 'mevzuata aykırı bir cihet görülmemiştir. Tahsis edilen
dövizin hakikaten hastalık için kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve formaliteye uygun
olup olmadığını incelemek bakanın görevi dışındadır. Bu işlerin mevzuata vâkıf mütehassıs
elemanlar tarafından kontrolü gerekir.
Mevzuat bakımından işlemdeki noksanlığın bir hatadan mütevellit olmayıpta hususi bir mak
sattan ileri geldiği hakkında da bir delil mevcut değildir.
Refik Koraltan'm durumuna gelince : Adı geçenin fiil ve hareketi hasta olan oğluna döviz te
mini talebinden ibaret olup tahsisin talep derecesini aşan ve bir cürme azmettirme vasfını ta
şıyan hareketleri neticesi yapıldığına dair bir delil elde edilmediği gibi yukarda belirtildiği üze
re olayın esasının suça konu teşkil etmemesi itibariyle de bir suça azmettirme fiilinin mevcudolduğunu kabule hukukan imkân görülmemiştir.
Netice :
Yukarda izah edilen sebeplere göre sanıklara isnadolunan fiillerin cezai sorumluluğu gerek
tiren mahiyette bulunmadığı ve bu itibarla haklarında Meclis soruşturması yapılmasına lüzum
c
olmadığı kanaat ve mütalâasına varılmıştır.
r
Bu mazbata, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olarak
oy birliği ile düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
8. Perinçek
Erzincan Milletvekili
Z. Kumrulu
Ordu Senatörü

Sözcü
M. Göker
Kayseri Milletvekili
C. Yılmaz
Konya Milletvekili

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 49 )

F. Başak
İstanbul Senatörü

Toplantı: 1

T. B. M. M.

S. Sayısı : 49

a

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 Maliye eski Bakanlığı
Vekili Samet Ağaoğlu'nun yazılı müdafaası ( 3 / 1 )
Not : (Maliye eski Bakanlığı Vekili Samet Ağaoğlu ile ilgili olup Başbakanlık tezkerelerine
ilişik umumi dizi puslasında 82 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

26 Ekim 1962
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri 0. Savcıhğı eliyle
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 15 Ekim 1962 tarih ve 3403 sayılı tezkereye cevaptır :
Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 No. lu İnceleme Komisyonunun 3 . 10 . 1962 tarih ve 29 sayılı
mazbatasını okudum. Bahis konusu mesele üzerinde her hangi bir savunmada bulunmaya lüzum gör
mediğimi saygılarımla arz ederim.
Kayseri Bölge Ceza evi
Eski Sanayi Bakanı ve
Maliye Bakanı Vekili
Samet Ağaoğlu

Dönem : 1
Toplantı: ı

Efl
S. Sayısı : O U

T. B. M. M,

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 ; (Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ve eski Ulaştırma Bakanı Fevzi Uçarer ile ilgili olup
Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi puslasmda 12 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)

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

9 . 11 . 1961
'

Konu : Eski Bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarına ait
tahkikat dosyaları Hk.

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

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

Ankara : 6 Kasım 1961
Özü : Yüksek Soruşturma
Kurulunca vazifesizlik kararı verilen düşük Bakanla
ra ait dosyalar Hk.
Başbakanlığa

Düşük Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinin âdi ve şahsi suçları da dâhil
olmak üzere bütün fiillerinden ötürü yargılamaları 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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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 inkılâbı ile düşürülen mânasını tazammun ettiği cihetle
bu tarihte düşürülen kabine haricindeki eski Bakanların 169 sayılı Kanunun (B) bendinin,
şümulü 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 sayılı Kanunun 61 - 66 ncı maddeleri dairesinde teşekkül
edecek Yüce Divana bırakılmış olduğundan artık düşük Bakanlardan gayri olan eski Bakanlar
hakkında 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanılarak tahkikat icrasına imkân
kalmamış olduğu ve bunlar hakkında soruşturma yapılması Kurulun görevi dışında bulundu
ğu gerekçesiyle 27 Mayıs 1960 İnkılâbında düşürülen Kabine haricinde kalan eski Bakanlarla
bunların suç ortakları olan diğer sanıkların da Bakana tabi olacaklarından bahsile bu husus
taki tahkikat dosyaları Yüksek Soruşturma Kurulundan gereği takdir ve ifa edilmek üzere
Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiştir. 'v
Yüksek Soruşturma Kurulundan vazifesizlik kararı ile Millî Birlik Komitesine tevdi edilmiş
bulunan bahis konusu tahkikat dosyaları bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk top
lantısını yapmasiyle hukuki varlığı sona ermiş bulunan Millî Birlik Komitesinden Bakanlığı
mıza devredilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında vazifesizlik kararı verilen düşük Bakan
ların görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılanmalarına mahal olup olmadığına karar verme
yetkisi 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince belirli esaslara tâbi tutulma
sı gerekmektedir.
Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kurulundan Bakanlığımıza intikal eden 84 dosya dizi puslası
uyarınca ve ayrıca biri tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık içerisinde birlikte gev
reği yapılmak üzere takdim kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı V.

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 50)

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

9 . 12 . 1961
Konu : Eski Bakanların görevleriyle ilgili
suçlarına ait tahkikat dosyalarının gönderil
diğine dair.

cx2 . . . .

Millet Meclisi Başkanlığına
ligi : 9 . 11 . 1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca »haklarında vazifesizliik kararı verilen (27 Mayıs 1960 inkılâbı
ile düşürülen Balkanlardan gayrı olan) eslki Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılamalarına mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
bu kere alman 25 . 11 . 1961 tarihli ve 38922 sayılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa Duyurulmasını arz ederim.
Başbakan
İsmet İnönü

T. C'
Adliye. Vekâleti
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
Sayı : 38922

25 . 11 . 1961
özü : Yüksek Soruşturma Kurulundan gö
revsizlik karariyle gönderilen eski Bakanla
ra ait dosyaların sunulduğu Hk.
Başbakanlığa

6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir.
Muhtelif surette görevlerini kötüye kullanmaktan sanık olup 27 Mayıs 1960 înkılâbiyle düşürülüp
Kabineye dâhil bulunmıyan eski Balkanlara ait Yüksek Soruşturma Kurulunca verilen ve bu defa
Bakanlığımıza intikal eden;
1. Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanlarından Falhrettin Ulaş haikkıridaki
Yüksek Soruşlturma 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 Kuribanoğlu hak
kındaki 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
âıavi beş aded dosya 'bağlı olarak birlikte sunulmuştur.
öncesiyle birleştirilerek gereğine imüsıaade buyurulması arz olunur.
Sahir Kurutluoğlu
Adalet Bakanı

T. B. M. M.

( S. Sayısı : 50 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Sıra No. : 12
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11 . 10 . 1962

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Görevlerini kötüye kullanmaktan sanık eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ve Ulaştırma
eski Bakanı Fevzi Uçaner haklarında yapılan soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kuru
lunun 12 . 3 . 1961 tarih 720 esas ve 770 karar sayılı görevsizlik kararı ile Türkiye Büyük
Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 nci maddesine göre kurulan komisyonu
muza tevdi edilmekle dosya incelendi :
İnceleme konusu :
Avukat Suat Tahsin Türk Millî Birlik Komitesi Başkanlığına, Devlet ve Hükümet Başkanı
na, Adalet, Ulaştırma, Millî Savunma Bakanlıklarına, istanbul, İzmit valiliklerine ve Deniz
cilik Bankası Umum Müdürlüğüne aynı zamanda verdiği 14 . 6 . 1960 günlü dilekçe ile aşa
ğıda yazılı konuları ihbar etmiştir.
1. Üsküdar Vapurunun 1 . 3 . 1958 tarihinde İzmit Körfezinde batmasından evvel İz
mit'te münteşir bâzı gazetelerin bu köhne vapurun seyrisefer etmesinin tehlikeli bulunduğunu
yazdıkları ve bir vatandaş tarafından bu konuda İzmit Valiliği kanalı ile Ulaştırma Bakanlığına
aynı mahiyette bir dilekçe verildiği halde yetkili makamlarca hiçbir önleyici tedbir alınmaması,
2. Denizde boğularak ölenlerin miktarının efkârı umumiyeye az gösterilmesi için vapurda
bulunan askerî şahısların isimleri açıklanmıyarak kıtalarından firari gösterildikleri,
3. Hâdiseyi tahkik eden Kocaeli C. Savcılığının ittihaz ettiği takipsizlik kararını bozarak
âmme dâvasının açılmasına karar vereceği öğrenilen o tarihteki Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Tevfik Ahiskan'm Sivas'a tâyin edilmesi,
4. Vapurun batmasını mütaakıp vazifeli olarak İzmit'e gelen Anadolu Ajansı muhabirlerin
den İsmet Oüleç'e ve diğer gazetecilere ölü miktarının az gösterilmesi için tazyikte bulunulması.
Olaylarından ibarettir.
Ulaştırma Bakanlığı 23.2 .1961 tarihli cevabi yazılarında; Üsküdar vapurunun X . 3 .1958 ta
rihinde İzmit körfezinde batması hâdisesinden evvel, bu körfezde işletilen vapurların istiabından
fazla yolcu taşıdığı tahsis edilen gemilerin kifayetsiz evsafta olduğu ve seferlerinin tehlikeli bulun
duğu hakkında (matbuat, resmî makamlar veya şahsi bir müracaat yoluyla Bakanlığa intikal etmiş
her hangi bir ihbar ve şikâyet yapılmadığını, resmî kayıtlara göre batan Üsküdar vapurunun isti
ap haddinin 344 kişi olduğunu ve hâdise tarihinde ise vapurda 243 kişi bulunduğunu, 167 kişinin
boğularak öldüğünü ve 36 kişinin de kaybolduğunu bildirmektedir.
Millî Savunma Bakanlığının 28.2.1961 tarihli cevabı yazılarında; Üsküdar vapurunun bat
ması hadisesiyle alâkalı olarak iddia edildiği gibi bir askerî firar kaydının mevcudolmadığınm tah
kikatla anlaşıldığı belirtilmektedir.
Adalet Bakanlığının 5 .12 .1960 tarihli yazısına göre Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Tevfik Ahiskan'ın talebine mebni Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına tâyin edildiği ve bu tâ
yin dolayısiyle 7.10.1958 tarihinde Sakarya'dan ayrıldığı anlaşılmaktadır.
Halen Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı bulunan Tevfik Ahiska ifadesinde; ailevi zaruretler
ve Sivas'ın memleketine yakın olması sebebiyle 1.9.1958 tarihinde Adalet Bakanlığına verdiği
dilekçeyle Sivas'a naklini kendisinin istediğini ve Sakarya Ağır Ceza ,Mahkemesi Başkanı iken Üs
küdar vapurunun batması hâdisesine ait Kocaeli Savcılığınca ittihaz edilen takipsizlik kararına
vâki itiraz evrakının başkanlığına geldiğini, müştekilerin hepsine tebliğ edilmemiş bulunması iti
bariyle noksanların ikmali için evrakı Kocaeli Savcılığına iade ettiğini ve 7.10 .1958 tarihinde Si
vas'a nakledildiğine dair emri tebellüğ edince işin esasını tetkik etmeden Sakarya'dan ayrıldığını
beyan eylemiştir.
T. B. M. M.

( S. Sayısı : 50 )
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Gazete Muhabiri İsmet Güleç, Üsküdar hadisesinde ilk günü Anadolu Ajansı bültenlerine ölü
adedinin 300 den fazla olduğunun tahmin edildiğini yazdığını bilâhara İzmit'te bulunan Bakanların
mahallinde resmî beyanları muvacehesinde, 200 civarında ölü var diye ikinci bültende tashih etmek
mecburiyetinde kaldığını İzmit'te Bakanların yaptığı basın toplantısında bulunduğunu tehdit mahi
yetinde bir hareket olmadığını, ancak Namık Gedik'in yazılanların doğru olmadığını, mübalâğa
edildiğini söylediğini ifade eylemiştir.
Hukuki durum
Dosya muhtevası, muhbirin ileri sürdüğü iddiaları tevsik edecek mahiyette değildir. İhbarın hakikatlara aykırı bulunduğu anlaşılmaktadır.
Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ile Ulaştırma Bakanı Fevzi Uçaneri'n bahis konusu hâdiselerde
görevlerini kötüye kullanmak mahiyetinde bir fiil ve hareketleri görülmemiştir.
Netice
Yukarda yazılı sebeplere göre eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ve eski Ulaştırma Bakanı
Fevzi Uçaner haklarında Meclis soruşturması yapılmasına lüzum ve mahal olmadığı kanaatine va
rılmıştır.
Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 170 nci maddesine uygun olan oy bir
liği ile düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı
Sadık Perinçek
Erzincan (Milletvekili

'Sözcü
Mehmet Göker
Kayseri Milletvekili

Üye
Zeki Kumrulu
Ordu (Senatörü

Üye
Fethi Başak
İstanbul Senatörü
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T. B. M. M.
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Üye
Cahit Yılmaz
Konya Milletvekili
İmzada ibulunmadı.

