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Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un, Yü
ce Divana sevk evrakında görülen noksanlar* 
dolayısiyle dosyasının iade olunduğuna dair 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tezkeresi üze
rine kurulması kaibul edilen Komisyona Adalet 
Partisinden Cumlıuriye Setnatosu Siirt Üyesi 
Lâtif Aykut, Maraş Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu; -Cumhuriyet Halk Partisinden Cumhuri
yet Senatosu Ordu Üyesi Zeki Kumrulu, İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker, Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisinden Cumhuriyet Senatosu Çan
kırı Üyesi 'Hazım Dağlı, İstanbul Milletvekili 
Saadet Evren, Millet Partisinden Cumhuriyet 
Senatosu Niğde Üyesi İzzet Gener, Kırşelıir 
Milletvekili Halil özmen; Yeni Türkiye Parti
sinden Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nıısret Tuna ve Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler seçildi ve vazife süreleri 15 gün 
olarak kabul olundu. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 4 arkadaşı
nın, Amerika^dan ithal edilecek 33 dizel elek
trik lokomotifinin ihalesi mevzuunda Ulaştırma 
Bakanı İhsan Şeref Dura hakkında soruşturma 
açılmasına dair-önergesi üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Vaktin gecikmiş olması ve yapılan yoklama
da çoğunluğun kalmamış bulunması sebebiyle 
16 . 10 . 1963 Çarşamba günü saat 14 t e top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 

1. — Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş 
olalı Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/34) 
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BAŞKAN — Başkanvekili Ferrufa Bozfoeyli 
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BAŞKAN — Türkive Büyük Millet Meclisinin Onbirinei Birleşimini acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşme
lere başlıyoruz. Gündem dışı Sayın Zeyyat 
Kocamenıi arkadaşımız söz istemişlerdir. İn
giltere'de Churchil'l'in sahip bulunduğu yarış 
atının isminin kemal olması ile ilgilidir. Ken
disine !bu hususta gündem dışı söz verilemiye-
c ektir. 

SAKIP ÖNiAL (Adana Cumhuriyet iSenatosu 
Üyesi) — Gündem dışıı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında.? 
SAKİP ÖN AL (Adana Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi) — Yeni İstanbul Gazetesinin kapatıl
ması hakkında. 

BAŞKAN — Bu mevzuda da gündem dışı 
söz veremiyeceğim. örfi 'İdare ile ilgili bir tez
kere vardır, <o münasebetle beyanınızı yapabilir
siniz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Par
tisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Millet 
Partisi ve Yeni Türkiye Partisi Grup Başkanve-
killerinin, 6 Ekim 1963 tarihinde Şehinşah ta
rafından açılan İran Parlâmentosuna Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tebrik ve başarı dilek
lerinin iletilmesine dair müşterek önergesi *. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, beş grup 
başka nvekilleri tarafından imzalanmış olan ve 
İran .Parlâmentosunun yasama devresine gir
mesi münasebetiyle bir tdbrik telgrafı .çekilme
siyle ilgili bir takrir var, oktuyorum. 

' T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
6 Ekim 1963 tarihinde Şehinşah (tarafından 

aeılan ye İran siyasi ve teşriî hayatında bir dö
nüm noktası teşkil eden Senatonun 4 ncü ve 
Mebusan Meclisinin 21 ne'i yasama devresi mü
nasebetiyle Büyük Millet Meclisimizin tebrik 
ve basan dil eklerin in İran Parlâmentosuna 
iletilmesine karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. • . 

C. .Senatosu C.H.P. M. Meclisi C.H.P. 
Grup Baş. V. Grup Baş. V. 
Mehmet Ha zer Dr, Vahap Dizdaroğlu 

AF. Partisi Müşterek 
Grup Baş. V. 
Zekâi D orman 

Senato A.P. 
Grupu adına 

1. Sabri Çağlayangil 

M. Meclisi A.P. 
Grup Baş. V. 

Ali Naili Erdem 

Y.T.P. Grupu 
iBaşkanvekili 

Esat Kemal Aybar 

CıK.M. Grup (Başkanı Y. 
Seyfi Öztürk 

BAŞKAN 
tiril e çektir. 

Başkanlıkça gereği yerine ge-

,2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakam Yusuf Azizoğlu 
haklarında; Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata ile Diyarbakır Milletveki
li Recai îskenderoğlu'nun, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu hlakkında; Kırşehir 
Milletvekili Ahmet ftilgin'in, eski İçişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu ve Adalet Bakam 
Abcfülhak Kemal Yörük haklarında, Meclis sa-
rusturması açılmasına dair önergeleri. 

245 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, (Sayın 

Reşat özarda, (Sayın Hıfzı Oğuz Bekata ve Sa
yın Recai Iskenderoğlu tarafından verilmiş 
olan 3 tane tahkikat açılmasına mütedair 'öner
ge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

Talebin özeti: 
Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince eski 

İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağlık 
Bakam Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis Soruş
turması açılması ve suçlu görülecek Bakanın 
Yüksek Adalet Divanına sevkı talebinden iba
rettir. 

Esbabı mucibe ve vakıalar : 
1. Yassıada mahkûmlarından Zeki Erata-

maıı'ın yatmakta olduğu Haydarpaşa Numune 
Hastanesinden 13 . 9 . 1963 günü gecesi fi
rar ederek Yunanistan'a iltica etmesinden son
ra İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Hükü
mette müşterek mesuliyet anlayışı ile kabili 
telif olmıyan ve aslında hiç de lüzum ve zaru
ret bulunmıyan bir telâş ve suçluluk psikozu 
içinde hareket ederek firar hâdisesinin mesuli
yetini diğer Kabine arkadaşlarına yüklemek 
gayretine kapılmış, 18 . 9 . 1963 günü yaptığı 
Basın toplantısı ve aynı gün Millet Meclisinde 
yaptığı gündem dışı konuşmalarda firar hâdi
sesinin bütün mesuliyetinin açıkça ve doğru
dan doğruya Adalet Bakanlığına yüklemiş ve 
adlî görevlerinin ifasında Jandarmanın Adalet 
Bakanlığına bağlı olup ondan emir aldığında 
ısrar etmiştir. Bu arada bakan, firardan 
sonra suçlunun yakalanması için idari makam
ların yapmak istedikleri telefon görüşmelerin
de karşılaştıkları müşkülâttan şikâyetle telefon 
idaresinin de mahkûmun kaçışım kolaylaştırdı
ğını ileri sürmüş, ayrıca Erataman'm bir dok
tor olduğuna temasla hastane doktorlarının 
da bu işle ilgili olabileceklerini îma yollu ifa
de etmek istemiştir. 

Görülüyor ki, Bekata'nm, evvelâ Hükümet 
içinde halledilmesi ve dışarıda açıklanmaması 
gereken hususlara ait ifşaatı, üyesi bulunduğu 
Hükümetin otoritesini temelinden sarsacak ve 
iddiaların ciddiyeti halinde Kabinenin istifasını 
ieabettirecek bir vahamet arz etmekte; Jandar-
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ması, Adliyesi, Telefon İdaresi ve Sağlık Teş
kilâtla riyle birlikte topyekûn Devlet müessese
lerinin bir mahkûmun firarında işbirliği yap
tıkları kanaatini uyandıracak mahiyettedir. 
Bir bakanın mensubu bulunduğu Hükümeti bu 
derece ağır itham altında bulundurması, Dünya 
siyasi tarihinde eşine raslanmamış bir garabet 
örneği teşkil etmektedir. 

2. Bekata aynı gün, durumu Bakanlar Ku
ruluna götüreceğini ve aynen anlatacağını ifade 
etmiş olmasına rağmen 19 . 9 . 1963 günü top
lanan Bakanlar Kurulunda (gazetelere akse
den haberlere göre) bu meseleye temas etmemiş, 
Başbakan yardımcısı Hasan Dinçer tarafından, 
mesuliyet duygusundan uzak konuşmaları clo-
layısiyle mualıaze edilmesi üzerine de Bekata 
tevil yoluna saparak sözlerinin yanlış anlaşıldı
ğım kendisinin gerçek durumu anlatmak iste
diğini, sadece İçişleri Bakanlığının değil, diğer 
bâzı bakanlıklar teşkilâtının da kusurları bu
lunduğunu söyliyerek meselenin büyütülme-
mesini istemiştir. 

Bu toplantıda meseleye resmen muttali olan 
Başbakanın işe derhal el koyup gerekli tahki
katı Kabine içinde yapması ve tahkikatın neti
cesine kadar Bekata'nm Hükümet dışında ulu -

orta ithamlarda bulunmasına mâni olması gere
kirken, maalesef böyle yapmıyarak ve sadece 
Bekata'nm hareketini doğru bulmadığını îma 
ederek »durumun daha sonra görüşme konusu 
yapılabileceğini söylemekle iktifa etmesi ve böy
lelikle Bekata'ya ileride daha tehlikeli ve millî 
birliğimizi sarsacak mahiyette ithamlarda bu
lunmak fırsatını vermesi, Hükümet mesuli
yetinin ciddiyetiyle kabili telif görülmemiştir. 

3. 19 . 9 . 19'63 günü Millet Meclisinde 
gündem dışı bir konuşma yapan Kars Millet
vekili Kemal Kaya, bir gün evvel Mecliste yap
tığı konuşma ile firar hâdisesinin mesuliyeti-

, ni hilafı hakikat beyan ve delillerle Adalet 
! Bakanlığına yüklemek gayretine 'kapılan Beka
ta'ya tatminkâr bir şekilde cevap vermiş ve 
jandarmanın her zaman ve her yerde İçişleri 
Bakanlığının emrinde olarak vazife gördüğünü, 
ret ve cerhi mümkün olmıyan kanuni delâil-
le ispat etmiştir. Kemal Kaya'nın bu konuşması, 
eski İçişileri Bakanına bilmediği vazifelerini 
öğretmiş olacak ki bundan sonraki konuşma 
ve beyanatlarında Adalet Bakanlığının mesuli
yetinden hiç ıbahsetmemiş daha doğrusu ilk 
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ithamlarından tamamen rücu ederek işe bir ta
kım şahsi meseleler, mevhum hâdiseler, eski 
fişler ve dosyalar karıştırmak suretiyle saldı
rılacak yeni bir hedef ve mesuliyet yükletile
cek bir makam aramak çabasına girmiştir. Kısa 
bir müddet sonra da bu hedefin Sağlık Baka
nı Yusuf Azizoğlu olarak tesbit edildiği gö
rülmüştür. 

4. Bekata'nın ilk konuşmasının tepkileri 
bir müddet devam etmiş Sağlık Bakanı ile 
Ulaştırma Bakanı kendi teşkilâtlariyle ilgili 
imâli isnatlara cevap vermişler diğer taraftan 
C. H. P. Grümüşane Milletvekili Nurettin Öz-
demir ile Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak kendi parti gruplarına birer genel gö
rüşme ve gen soru Önergesi vermişlerdir. Bu 
takrirlerin gündeme alınıp alınmamasını gö
rüşmek üzere 1 . 10 . 1963 günü toplanan C. 
H. P. müşterek grupuılda Hıfzı Oğuz Bekata 
kendisini savunmuş, ve basma intikal eden 
konuşmasında Azizoğlu'nu memleketin bütün
lüğünü bozacak kürtçülük hareketlerini des
teklemekle, Zeki Erataman'm firarını sağla
makla, Yassıada mahkûmlarına sahte rapor 
tedarik etmekle ve tehlikeli kimselere Sosyal 
Yardım Fonundan para vermek ve usulsüz 
sarfiyatta bulunmakla itham etmiştir. Bilâha-
ra Bekata bu sözlerini de inkâr yoluna sap
mış ise de,- gerek Mecliste yaptığı konuşmada 
ve basma verdiği beyanatta ve gerekse Sena
to Başkanlığına verip sonradan ıgeri aldığı 
sözlü soru önergelerinde bu ithamları tekrar
lamaktan çekinmemiş ve elinde Yusuf Azizoğ
lu'nun suçluluğunu ispat edecek dosyalar bu
lunduğunu iddia etmiştir. 

Bugüne kadar ileri sürülen bu isnat ve it
hamlar kavli mücerrette kalmış, Bekata isnat
larını ispat yoluna gitmemiş ve elinde bulun
duğunu söylediği maruf dosyasını .bir türlü 
resmiyete intikal e t t i m emiştir. Bu .sebeple 
hâdise, efkârı umumiyede günün dedikodusu 
halini almıştır. Bâzı kimseler: «Bekata hak
lıdır, elinde dosyalar vardır. Fakat Koalis
yonun bozulmasını istemiyen Başbakan, bu 
dosyaların mevkii muameleye konmasına mü
saade etmemektedir. Adam bağırdı, feryat 
etti,- fakat derdini kimseye anlatamaymca 
istifa edip çekildi. Daha başka ne yapabilir
di?» şeklinde konuşmalarla Bekata'yı müda
faa etmekte, bâzı kimseler de: «Mademki böy-
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le elinde önemli dosyalar vardı bunları neden 
adalete intikal ettirmedi? Bir koalisyonun de-
v,amı, memleket bütünlüğünü tehlikeye düşü
recek zararlı ve bozguncu faaliyetlerin orta
ya çıkarılmasından daha mı önemlidir?» Şek
linde mütalâa yürütmektedirler. Bunlardan 
hangisine hak verilmesi lâzımgeldiğini, mese
le bir Meclis tahkikatı ile aydınlığa çıkarıl
madan kestirmek mümkün değildir. Bu vu
zuhun temini maksadiyle her ne kadar Konya 
Milletvekili irfan Baran, Millet Meclisi Riya
setine verdiği bir takrirle bir genel görüş
me açılmasını istemiş ise de, bu konuda bir 
genel görüşme, .umumiyetle karşılıklı isnat ve 
ithamların tekrarlanmasından efkârı umumiye-
nin rahatsız edilmesinden, memleket menfaat-
ları aleyhine tehlikeli ayrılıklara yol açmak
tan başka bir netice veremez. Günlerden, hattâ 
haftalardan beri Türk efkârı umumiyesi Ba- # 

kata'nm ortaya attığı ithamların dedikodu-
! su ile çalkalanmakta, gazetelerimizin, man

şetleri bu ithamlarla dolup taşmaktadır. Bu 
, çekişmelerin memleket sathındaki tesirleri 

müspet olmaktan çok menfidir. Bu dediko
duları şimdi de bir genel görüşme konusu 

i olarak Meclise intikal ettirip günlerce karşı
lıklı isnat ve ithamlarla vakit geçirmeye hak
kımız yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinde 
ilk defa olarak yaz tatilini yapmaktan feragat 
etmiş ve devamlı bir çalışma devresine gir
miştir. Bunun sebebi nedir? Evvelâ vatandaş
ların millet ve memleket menfaatine olarak 
bir an evvel çıkmasını istedikleri kanunların 
Mecliste müzakere ve kabulüne intizar etmek
te olmalarıdır. Kira Kanunu, İcra ve İflâs Ka
nunu gibi bugün kiraların serbest bırakılmış 
olması memlekette büyük bir huzursuzluğa 
yol açmış bulunmaktadır. Diğer taraftan Ana
yasanın iki sene içinde çıkarılmasını emretti
ği kanunlar vardır. Biz yaz tatilinden bu se
beplerle feragat etmiş bulunuyoruz. Bizleri 
bu kadar mühim memleket vazifeleri bekler
ken ve Meclis gündemi 22 sayfalık bir broşür 
halini almışken, bu kadar önemli meseleleri 
bir tarafa itip, iki bakanın çatışmasının dedi
kodusu ile vakit geçirmeye hakkımız yoktur. 
Bu dedikodular bir taraftan can sıkıcı 'bir 
hal alırken diğer taraftan Hıfzı Oğuz Beka.-. 
ta'nm her gün Senato Başkanlığına yeni yeni 
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takrirler vermeye, işi daha da muğlâk bir I 
hale sokmaya çalıştığı gözden kaçmamakta- I 
dır. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, işi kes
tirmeden hallederek her iki bakan hakkında I 
bir Meclis soruşturması açılmasına ve hangisi 
suçlu görülürse Yüksek Adalet Divanına sevk i 

. edilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 1 
Neticei talep : I 
.1. Zeki Erataman'ın firar hâdisesine is

tanbul O. Savcılığı tarafından el konup tahki
kata başlanmış olduğuna göre Bekata'nın, \ 
PTT memurları ile Adalet Bakanlığı teşkilâtı I 
ve hastane doktorları hakkında ileri sürdüğü ve 
delilsiz kalan iddialarının tahkikine mahal I 
yoktur. Şayet Bekata'nın elinde bahsi "geçen" 
memurların sorumlulukları ile ilgili deliller I 
varsa bunları tahkikatı yapan savcıya bildir- I 
meye kanunen mecburdur. Hattâ istanbul C. 
Savcısının, Bekata'nın basma intikal eder. I 
mezkûr ithamlarını ihbar telâkki ederek ifade- I 
sine ve bilgisine müracaat etmesi icabeder. I 

2. Bekata, İçişle i Bakanı sti'atiyle mut- I 
tali olduğu bâzı ağır suçların failleri hakkın- I 
da uzun süre hiçbir kanunu takibat yaptırma- I 
m akla vazifesini ihmal veya suiistimal etmiş I 
bir Bakan olarak bugün suçlu durumda bııhın- I 
maktadır. I 

3. Bekata ileri sürdüğü ve Hükümete de I 
bildirdiğini söylediği suçların delillerini ver- I 
meye ve iddialarını ispat etmeye mecburdur. I 
Bunu yapmadığı ve ithamları mesnetsiz kaldığı I 
takdirde, şeref ve haysiyetlerle oynıyan bir I 
müfteri olarak kanun karşısında suçludur. I 

4. Sağlık Bakam Yusuf Azizoğhı ise: I 
(Bekata'nın iddialarına göre) I 

a) Mahkûm Zeki Erataman'ın yurt dışına I 
kaçmasına yardım etmek. I 

b) Yassıada mahkûmlarına hilafı haki- I 
kat ve sahte hastalık raporları tedarik etmek. I 

e) Sosyal Yardim Fonundaki paraların. I 
sarfında suiistimalde bulunmak ve sarfiyat I 
yapmak. I 

-ç). Tehlikeli kimselere Hazineden para I 
vermek. I 

d). Memleket bütünlüğünü bozucu kurt- I 
eülük cereyanlarını ve hareketlerini himaye et- I 
inek ve bunlara liderlik yapmak, I 

Gibi suçlarla itham edilmiş bulunmaktadır. I 
Binaenaleyh; Hıfzı Oğuz Bekata hakkın- l 

da takririmin neticeyi talep kısmının iki ve I 

u.îo.ım ö.ı 
üçüncü bendlerinde ve Yusuf Azizoğlu hakkın
da da ayni kısmın 4 ncü bendinin a, b, c, ç ve 
d fıkralarında ifade ve beyan olunan fiil ve ha
reketlerinden dolayı Meclis tahkikatı açılma
l ı m ı ve hangisi suçlu görülürse Yüksek Ada
let Divanına sevkme karar ittihaz buyurulma-
sını arz ve istirham ederim. 

15 . 10 . 1963 

Aydın Milletvekili 
Reşat Özarda 

BAŞKAN — ikinci önerge sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın, okutuyorum. 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

•Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu ile ilgili olarak tarafımdan ileri sürü
len konular aşağıda sıralanmıştır. 

Bir yandan C. Senatosu gündeminde yer 
alan bu meseleler öte yandan Millet Meclisinde 
de bahis mevzuu olmaktadır. 

Şu hale göre, İçtüzük gereğince aynı konu
lar hem Millet Meclisinde ve hem de O. Senato
sunda ayrı ayrı konuşulacak demektir. 

Gerek bu fiilî durumu müşterek bir salim 
şekle bağlamak için ve gerekse konuların mahi
yetleri dolayısiyle, meselenin her iki Meclisin 
birleşik toplantısında görüşülmesine lüzum ve 
zaruret vardır. 

Bunu gerçekleştirecek yoİ ise Tüzüğe göre 
Meclis soruşturmasıdır. 

Bu itibarla Yusuf Azizoğlu hakkında aşağı
daki hususlarda Meclis soruşturmasına gidilme
sini arz ve rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Meclis soruşturması konulan 
1. Yassıada mahkûmlarından: 
Dr. Zeki Erataman'ın firar olayını kolaylaş

tırıcı müsamaha gösterilmesi, 
2. Yassıada mahkûmlarından Halis öztürk'-

üıı Kayseri'den Ağrı'ya nakli için tavassut ve 
ısrar edilmesi, 

3. Celâl Bayar'm Kayseri Cezaevinden çıkı
şı ile ilgili raporun şaibeli olup olmadığı, 

4. Sosyal Yardım Fonunun kanun ve niza
ma uygun ve isabetle tevzi edilip edilmediği, 

5. Hariçten ithal olunan ilâçların yanlış bir 
sisteme bağlanıp bağlanmadığı. 
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İJAŞKÂN — Sayın Reeai îskenderoğlu'nun 

önergesini okutuyorum. 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 

(T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığı 
sıf atiyle) 

Eski-İçişleri Bakanı Sayın H. Oğuz Beka-
ta'nm gerek' Bakanlığı sırasında, gerekse Ba
kanlıktan ayrıldıktan sonra; resmen ve alenen, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Dr. Yu
suf Azizoğlu hakkında muhtelif vesilelerle yap
tığı isnatların her biri, sübutu halinde, ithamla
ra mâruz Bakanın cezai ve malî mesuliyetini ge
rektirecek mahiyettedir. 

İsnadedilen fiillerin vehameti aşikârdır. Ni
tekim mevzu genel görüşme ve Meclis araştırma
sı talepleri ile Parlâmentoya da getirilmiştir. 
İsnatların mahiyeti ve bünyesi dolayısiyle mese
lenin, Anayasanın 88 nci maddesinde bahsedi
len araştırma ve îçtüzüşğün 177 nci maddesine 
göre münhasıran bilgi edinmeyi temin edecek 
mahdut salahiyetli bir Araştırma Komisyonu ma
rifetiyle bir neticeye bağlanması imkânsızdır. 
Esasen Anayasanın 105 nci ve İçtüzüğün 169 ve 
mütaakıp maddeleri, Bakanın cezai ve malî me
suliyetini intaeedecek fiillerin vukuundan bah
sedildiği takdirde, Meclis soruşturmasını mec
buri kılmaktadır. Binnetice: Bilhassa memle
ketin yüksek menfaatleri bakımından hakikatin 
katı olarak tesbiti için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu hakkında Anayasa
nın 90 nci ve İçtüzüğün 169 ve mütaakıp mad
deleri mucibince Meclis soruşturması açılması 
zaruridir. 

Mâruz sebeplerden dolayı : 
1. Yüksek Adalet Divanı tarafından mah

kûm edilen şahısların sahte raporlarla hastane
lere naklettirmek ve onlara hususi muamele yap
tırmak; 

2. Müebbet hapse mahkûm Zeki Erataman'ı 
Haydarpaşa Numune Hastanesine yatırmak ve 
kaçmasını kolaylaştırmak; 

3. 27 Mayıs Devriminin aleyhinde davranış
larda bulunmak; 

4. Mahkûm Halis Öztürk'ün Ağrı Cezaevine 
naklettirmek için, Ağrı Valisine baskı yapmak; 

5. Devletin ülke ve millet bütünlüğünü bo
zucu kürtçülük cereyanları ile irtibat kurmak; 

6. Bölgecilik amaçları güden ve bu sebeple 
tehlikeli faaliyetlerde bulunan şahıs ve dernek-
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lere sosyal yardım fonundan yardımlarda bulun
mak; 

Hususlarında Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Dr. Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma 
açılmasına ve bu soruşturmanın Anayasanın 90 
nci ve İçtüzüğün 169 ve mütaakıp maddesi ge
reğince teşkil edilecek karma bir komisyon ta
rafından yapılmasına; 

Bu komisyonun (1) ay zarfında vazifesini 
bitirmesine; 

Ve komisyonun ve teşkil edeceği tâli ko
misyonun icabında başka bir mahalle, gidebil
mesine 

Karar ittihazını arz ve teklif eyleriz;, 
Diyarbakır Milletvekili 

îfcecai Iskenderoğlü 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin tarafından, 
verilmiş bir Önerge daha vardır, okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile 

Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında soruş
turma açılmasını talebeden önergeye iltihak et
mekle beraber hâdisede itham edilen Adliye Ba
kanının da soruşturma konusuna ithalinin oy
lanmasını arz ve rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Ahmet Bilgin 

•BAŞKAN — Yüksek Meclisin bilgilerine 
sunulur. Bundan sonraki T. B. (M. M. Birleşik 
toplantısında gündeme alınacaktır. 

3. — Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınır
ları İçinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 tarihinden 
itibaren iki ay süre ile uzatılması kabul edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimin, 21 .10 . 1963 tarihinden 
itibaren Ankara ve İstanbul illerinde iki ay süre 
ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/34) 

BAŞKAN — Bu arada Ankara ve İstanbul '-
da ilân edilmiş olan Sıkıyönetimin uzatılması 
hakkında bir Başbakanlık tezkeresi vardır. 
Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 8 . 1963 'tarihli ve 2-2/3927 sayılı 

yazımız. 
20 - 2*1 Mayıs 1963 gecesi 'önceden yapılmış 

'tertipler sonucunda, Anayasayı ihlâl amacını 
güden bir ayaklanma hareketi üzerine, Ankara, 
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•îsta&'bul ve izmir illeri ısınırları içinde bir ay 
süre ile ilân edilen ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 19 . 8 . 1963 tarihli ye 76 sayılı 
Kararı ile '21 . 8 .196*3 'tarihinden itibaren iki 
ay süre ile uzatılması kabul edilmiş bulunan 
Sıkıyönetimin, 21 . 10 . 19'03 tarihinden itiba
ren Ankara ve îstan'bul illerinde iki ay süre 
ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Mecli
sine arzı, Bakanlar Kurulunca 15 . 10 . 1963 ta
rihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsme't inönü " 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Bundan 
sonraki 'T. B. M. M. Birleışik toplantısında. gün
deme alınacaktır. 

4. — Bolu Milletvekili Kâmil înal ve 4 arka
daşının, Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel 
elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda Ulaş
tırma Bakanı îhsan Şeref Dura hakkında so
ruşturma açılmasına dair önergesi (4/8) 

BAŞKAN — Müzakerede, söz sırasının lehte, 
aleyhte ve üzerinde olarak takarrürü için veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanı Saym îhsan Şeref Dura 

hakkında soruşturma açılmasına dair önergenin 
müzakeregindeki konuşma sırasının hâdisenin da
ha iyi şekilde aydınlanmasını ve sayın üyelerin 
daha isa'betli rey kullanmalarını temin bakımın
dan lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üzere tan
zimini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... lEtmlyenler... Kabul edil
miştir. Şimdi isıra ile lehte, aleyhte ve üzerin -
Ide konuşacakları teslbit ediyoruz. 

Saym Mdhmet Turgut? 

(MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Lehinde. 

BAŞKAN — Saym Zeki Baltacıoplu ? 
ZEKÎ BAIJTACIOĞLU (Bolu Milletvekili) 

— Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Zeynel Gündoğdu ? 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan Milletve-

ıkili) — Aleyhinde. 
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BAŞKAN — Saym Saftıir Kurütluoğlu? 
SAHlR KURUTLUOJLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Saym Reşit Ülker? 
REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 

Aleyhinde, 
BAŞKAN — Saym Arif Hikmet Onat! 
ARÎF HÎKMET ONAT (Ordu Milletvekili) 

— Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Asım Eren?.. Yoklar. 
Saym Nusret Tuna? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu Se

natörü) — Aleyhinde, 
BAŞKAN — Saym Kadri Özek ? 
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Saym irfan Baran? 
İRFAN BARAN (Konya Milletvekili) — 

Lehinde. 

BAŞKAN — Saym Ilyas Kılıç? 
ILYAS KILIÇ . (Samsun Milletvekili) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Saym Orhan Apaydın? 
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Saym Ertuğral Açka? Yoklar. 

Saym Emin Paksüt ? 
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 

Üzerinde. 

BAŞKAN — Saym Hüdai Oral? 
HÜDAl ORAL (Denizli Milletvekili) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Güleügil? 
MUSTAFA GÜLCÜGlL (İsparta Milletve

kili) — Lehinde. 
• IBAŞKAN — Saym Memduh Erdemir? 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir Milletve- -
kili) — Lehinde 

. BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız? 
AHMET YILDIZ (C. Senatosu Tabiî Üye

si) — Aleyhinde 
BAŞKAN — Saym Salâhattin Güven? (Yok 

sesleri) 
Saym Fahir Giritlioğlu? (Yok sesleri) 
Saym Kemal Bağcıoğlu? (Yok sesleri) 
Sayın Refet Sezıgin? 
REFElT SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Lehinde. 

— 2&0 — 



T.B.M.M. B: l l 
BAŞKAN — Sayın İhsan Sabri Çağlıyan-

gilî 
İHSAN SABRI ÇAĞLIYANGlL (O. Sena

tosu Bursa Üyesi) —r Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer 
MÜSLlHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) Millet

vekili) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Amil Artus? 
AMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Zekâî Dorman? 
ZEiKÂÎ DORMAN (ftstanlbu'İ Milletvekili) 

— Lehinde, 
BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz? Yok. Sayın 

Sadık Tekin Müftüoğlu, 
SADIK TiEKlN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 

Milletvekili) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ünaldı? 
MEHMET ÜNALDI (O. Senatosu Adana 

Üyesi) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Halil Özmen? 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir Milletvekili) — • 

Lehinde, 
BAŞKAN — Sayın Mansıır Ulusoy? .Yok. 

Sayın Ali Rıza Ükısman? 
ALI RIZA ULUSMAN (€. Senatosu Kırşe

hir Üyesi) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın ISaim Kaygan? Yok. Sa

yın Mustafa Tayyar? Yok. Sayın Ali Muhsin 
Bereketoğlu? Ydk. 

Yeniden tanzim edilecek listeye ,göre isim
ler tekrar Heyeti Umıımiyeye arz edilecektir. 
Söz sırası lehte Mehmet Turgut'undur. Buyu
run efendim. 

MEHMET TURGUT (Afyonkarahisar Mil
letvekili) — Çok .muhterem Milletvekilleri ve 
Senatörler. Meseleyi 3 noktada ortaya koymak 
istiyorum. 

1 nci nokta, meselede bir anormallik veya 
bir vazife suiistimali var mıdır? 

2 nci nokta, Vekilin bu hâdisedeki durumu 
nedir? 

3 ncü nokta, neden bir tahkikat komisyonu 
kurulmasına ihtiyaç vardır? 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar Bü
yük Meclisimizde izah edilmiş olan hususlara 
mümkün mertebe az dokunarak meseleyi hulâsa 
etmek istiyorum. Meselienın başlangıç noktası 
bence firmalara kendi şartname ve teklif mek-
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tuplarının »gönderilmesi ile başlar. D.D.Y. bu 
ihaleyi yapmadan evvel hem Amerika'da gaze
telerde ilân etmiş hem de mâruf üç firmaya tek
lif mektubu ve şartname göndermiştir. Bunun 
mânası .şu demektir: Bu üç firma asgari şartlar
da dünya çapında ve benim isteğime uygun fir
malardır. Bu üç firma Alco, General Elektrik 
ve General Motors firmaliarıdır. Bu noktaya işa
ret etmek isterim. 

ikinci nokta; tâli teknik komisyonunun me
seledeki önemidir. Gerek satmakna komisyonu 
üyeleri, gerekse müdürler kurulu üyelerinin bir 
iddiaları vardır. Tâli teknik komisyon, satınal-
ma komisyonu tarafından kurulmuş» bir su ko
misyondur. Ve bâzı hususları aydınlatmak için 
kurulmuştur. Aslında bu iddia yanlıştır. Talî 
teknik komisyon Umum Müdürlüğün emriyle 
kurulmuştur. Ve vazifesi bu işle sahibi salâhi
yet olan cer ve fabrikalar dairelerinin görüşle
rini tesbit etmektir. Bu da meselenin ikinci nok
tasıdır. 

Üçüncü nokta tâli teknik komisyon raporu
nu bitirdikten sonra General Motors lehine bâzı 
zorlamaların yapılmış olmasıdır. Bu zorlamala
ra sadece 2 misal göstererek üzerinden geçmek' 
istiyorum. 1 nci nokta «accaptable» kelimesini 
nazarı .itibara alan hukuk müşavirinin; «bu ke
lime şayanı kabul demektir. Bunun için de ka
bul etmemek de vardır. Binaenaleyh, bu firma 
bizim şartlarımızı kabul etmemektedir» şeklin
deki tefsiridir. Muhterem arkadaşlarım; bu hu
sus dokuız tane lügata baktım bu 9 ingilizce lü
gat içerisinde hiçbirinden «accabtable» kelime
si menfi mânası mevcut değildir. Komisyonda 
Hukuk Müşavirine bu- husus sorulduğu ve keli
menin menfi mânasına dair bir vesika gösterip 
ıgösteremiyeceği söylendiği zaman; «Ben ingiliz
ce bilmiyorum, Türkçe karşılığından bu tefsiri
ni yaptım demiştir, idari şartlarda yapılan zor
lamalara ikinci misal General Elektrik firması
nın C.I.F. istanbul «mevzuundaki teklifidir. Bu 
teklifin Ingiâizee aslından tercümesi şudur: 
«Yukarıda zikredilen fiyatlar lokomotifler, teç
hizat, yedek parçaları ve aletleri için ne ClF 
Haydarpaşa, istanbul, Türkiye fiyatlarıdır. Ve 
Türkiye'deki pul resımi, Amerikandaki sevkiyat 
masraflarını, Amerika'daki konsolosluk masraf
larını ihtiva etmektedir. Bu noktada dikkatinizi 
çekmek isteriz ki; (incoterme) mucibince beynel-
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-milel'kabul, edilmiş olan tarife göre CİF esasına 
m üst eni d sevkıyattan -malzemenin mülkiyeti tah
mil limanında, malzeme .geminin küpeştesini aç
tığında .alıcıya -geçer. Şayet T. 0. I). D. gemiye 
gelinceye kadar malzemenin mülkiyetinin (Gene
ral Elektrik firmasında kalmasını arzu ediyor
sa; teslimat başka şartlar altında yapılabilir» 
demektedir. Buradaki kasıt şudur. Biz sizin tek
lifinizi aynen kabul ediyoruz. Yalnız teklifim iz
deki tabirle sizin istediğiniz yerine gelmemekte
dir, bu hususu size hatırlatıyoruz. Halbuki, Ko
misyon tarafından hu teklif başka şekilde tefsir 
edilmiş ve inalın Haydarpaşa'da teslim, edilme
diği şeklinde Hukuk Müşaviri tarafından tefsir 
yapılmıştır. Bu -da meselenin üçüncü mühim 
noktasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, teknik komisyonun 
raporu geldikten sonra daha evvel Meclis de aıiz 
edildiği gibi Ibâ'zı faaliyetlere (geçilmiş ve 
11 . 6 . 1903 de teknik komisyonun raporu gel
diği halde 3 . 7 . 1963 e kadar nâzı makinistler
den, hâzı mühendislerden hususi olarak rapor
lar toplanmıştır. Bu toplanan raporlar; bir mü
zakerede kabul edilip reci .edilmesi mevzuubabis 
olmadan son gün bir toplantı yapılmış fiyat 
nazarı itibara alınmadan, bir puvanlama cetveli 
hazırlanarak 3 . 7 . 1963 tarihinde'satın alma 
komisyonu kararım vermiştir. Normal olarak 
3 . 7 . 1963 tarihinde verilen kararın müdürler 
kuruluna gitmesi gerekirken gitmemiştir. 
6 . 8 . 1963 tarihine kadar kararın sağda solda 
dolaştığı muhtelif toplantılar yapıldığı ve her 
ızaman kararda -bir ittifak sağlamak istendiği 
görülmektedir. Maalesef bu da usule uygun de
ğildir ve normal prosedüre igöre takibedilme-
miştir. 

6 . 8 . 1963 tarihine kadar gecen zamanı ve 
satın alma komisyonu karar verinceye kadar ge
çen ızamam da nazarı itibara alırsak, ihale baş
ladığından karar verildiği güne kadar (79) 
günlük bir zaman geçmiştir. Ve hu (79) gün
lük zaman içerisinde doğru dürüst bir komis
yon toplantısı yapılıp, müzakere edilip bir ka
rara da varılmamıştır. .Kararların hemen hepsi 
eksik, hemen hepsinde fiyat sureti katiyede na
zarı itibara alınmamıştır. 

Şimdi fazla zamanınızı almamak için -bâzı 
mühim rakamlara nazarı dikkatinizi çekip; 
Satmalma Komisyonunun ne şartlarda çalıştı-
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ğmı ve rakamlar üzerindeki anlayışına işaret 
ettikten, sonra; esas T.B.M.M. nin konusu olan 
Bakanın .mesuliyetine ve Bakanın ihmalîne geç
mek istiyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarını, 'bir sayı 
meselesi vardır, dmalâtta General Motors'un üs
tünlüğü meselesi; bütün dosya bu sayı mevzu
unda tetkik edildiği zaman karşımıza şunlar 
çıkmaktadır : 

Dosyanın bir yerinde deniyor ki, General 
Motors (25 000) den fazla imalât yapmıştır. 
General Elektrik 1 300 civarında imalât yap
mıştır. Başka bir yerinde General Motors 
('27 000) den fazla imalât yapmıştır. General 
Elektrik (1 300) imalât yapmıştır. Başka bir 
yerinde General Motors (25 000) imalât yap
mıştır, Alco (12 000) imalât yapmıştır. Gene
ral Elektrik. (1 300) imalât yapmıştır. 

Yine dosyanın başka bir vesikasında Gene
ral Motors (16 000) imalât yapmıştır, Alco 
(1.4 000) imalât yapmıştır, General Elektrik 
(1. 300) imalât yapmıştır. Bu ıra kamlar da -gös
teriyor ki, iSat.ina.lma Komisyonu daha tercih 
sebebi olarak en fazla, üzerinde durduğu imalât 
sayısı mevzuunda dahi doğru dürüst bir tet
kik yapıp rakamın esasının hangisi olduğunu 
teshit etmemiştir. 

İkinci mevzu, ağırlık .meselesidir. Bunlar 
üzerinde fazla durmıyarak sadece işaret ede
rek geçiyorum. 8.7.1963 tarihli toplantıda ağır
lık mevznubahsoİmuştur. .Deniyor k i ; General 
Elektrik lokomotifinin ağırlığı (89) 'tondur. 
General Motors'un ağırlığı (97) tondur. Ara
daki fark tesbit ediliyor. 19.7.1963 te her iki 
lokomotifin (108) ton olduğu ifade ediliyor. 
AİD ye .gönderilen raporda General Elektrik'in 
(95 200) ton, General Motors'un (103,760) ton 
olduğu ifade ediliyor. Görülüyor ki, ağırlık 

. mevzuunda da ıSatınalma Komisyonu oturup 
bir tesbit yapıp, meselenin aslının ne olduğu-

{ nu araştırmamıştır. 
i Üçüncü nokta, muhterem arkadaşlarım; bil-

hassa üzerinde durmak isterim, fiyat mevztuun-
daki değişikliklerdir. iSatınalma Komisyonunun 
3.7.1963 'tarihli kararında. General Elektrik 
lokomotifi 210 400 dolar, General Motors loko
motifinim fiyatı 225 113 dolar, Alco'nun 
226 315 dolardır. General Motors'la General 

I 'Elektrik arasındaki fark 14 713 dolar dır. 
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9.8.1963 tarihli AİD. igideıı raporda Ge

neral Elektrik 210 400, General Motors 224 854, 
Alco 226 318. General Mptors düşmüştür, ara
daki 'fark da 'düşmüştür. General Motors'la Ge
neral Elektrik arasındaki fark 14 454 dolar ol
muştur: 13.8.1963 de AÎD ye gönderilen 
ikinci raporda General Motors 224 334 dolara 
düşmüş, Alco 226 313 dolar sabit kalmıştır. 
Aradaki fark 14 713 ten- 12 ,854 dolara düş
müştür. Yine dosyada 2.9.1963 tarihinde Bivas 
Milletvekili Tahsin Türkay'm «özlü sorusuna 
hazırlanan cevapta fiyatlar yine değişmiş, Ge
neral Elektrik 213 560 dolara, General Motors 
224 934 dolara, Alco 227 793 dolara çıkmıştır. 
İki firma arasındaki fark 11 374 dolara düşü
rülmüştür. , Görülüyor ki, arkadaşlar, tarih sı
rasına göre tetkik edildiği zaıman, her geçen 
gün General Elektrik Firmasının, fiyatı art
makta, General Motors Firması lokomotifinin 
fiyatı düşmekte, dolayısiyle aradaki fark da 
azalmaktadır. 

Bu kısa izahtan sonra, Tekilin hâdisedeki 
durumuna işaret etmek istiyorum. 

Çok muhterem milletvekili ve senatör ar
kadaşlarım ; Vekilin durumuna (geçerken tarihî 
bîr hâdiseden ve zamanımızda yapılmış bulu
nan bir konuşmadan, suiistimal 'mevzuuna ait 
iki hususu hulâsa ederek meseleye ıgirmek is
tiyorum. 

Birinci husus, AJBJD. lerinin doğu sahilleri 
ile batı sahillerini birleştiren demiryoluna ait 
yolsuzluk hikâyeleri 'hakkında tarihçilerin son
radan verdiği hükümdür. 10 Nisan 1869 da bi
tirilen bu muazzam iş hakkında, 1951 yılında 
Amerikan tarihini Nevius ve Comnager : «iBu 
iş, 'büyük bir fennî başarı bu âzami maharet ve 
cesaret destanıdır» dedikten sonra bu muaz
zam işi yapanlara mükâfat olarak temin edilen 
Paris seyahati üzerinde durmakta ve hükmünü 
şu şekilde vermektedir, (hiç şüphesiz bu işte 
macera ve kahramanlık vardır. Ve bununla ne 
kadar iftihar etsek yeridir. Ancak gerçekten 
gurur duymamıza sebeholan hu başarı laynı za-
inanda bir utanç duygusuna da sefoebolmuştur. 
Zira işin gerisinde sadece bir fark giyerek Pa
ris'e bir seyahat yapmayı düşünenlerin yanın
da yabancı inşaat kumpanyaları kurarak mil
yonlarca. doları haksız bir şekilde kazananlar, 
hileli ikontratlaırla kendilerine milyonlarca ser
vetin yolunu çizenler ve asgari 60 milyon do-
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karlık servete konanlar da vardır. Bunlardan 
demiryolu şirketinin 4 ibüyükleri adı ile maruf 
olanlardan her .biri öldükleri zaman 40 ar mil-" 
yon dolarlık servet bırakmışlardır) diye ver
mektedir. 

ikinci husus Milletlerarası Finansman Ku
rumu Başkanı Robert Garnet'in iktisaden geri 
kalmış memleketlerin kalkınmaları için tavsi
yelerini sıralarken ortaya attığı fikirlere ait
tir. Robert Garnet !bir konuşmasında şunları 
söylemektedir : 

«İktisaden ;geri kalmış memleketlerin kalkı-
naıbilmeleri için dürüst, mâkul, •ehliyetli ve mü
essir bir idari mekanizmanın kurulması şarttır. 
Bu memleketlerin pek çoğunda devlet daireleri
ni dolduran bâzı memurların yaptıkları yolsuz
luklar kalkınmayı engellemekte, ona 'büyük za
rarlar vermekte ve ekseriya kalkınmayı sağlı-
yacâk imkânları ortadan kaldırmaktadır. Hat
tâ .birçok hallerde suiistimal me'vzuunun şayi 
olması kendisinden daha çok zararlı olmakta
dır. Şunu da unutmamak ıgerekir ki, sadece 
dürüstlük de meseleleri halletmek için kâfi 
değildir. Her .gjün biraz daha igiriftleşen iktisa
di hayatın ıgidiş'ini ve gelişmesini arızasız hir 
şekilde yürütebilmek için, ehliyetli 'elemanlara 
sahip, müessir ve iyi teşkilâtlanmış hir idareye 
ihtiyaç vardır. İktisaden .geri 'kalmış memleket
lerin kalkınmalarında en başta rol oynıyacak 
olan yerli ve yabancı sermaye, devlet dairele
rinden 'çabukluk, tarafsızlık ve isabetli karar
lar beklerler.» 

Robert Gamer'in konuşması .burada (bitmek
tedir. -

Muhterem arkadaşlarım, izahına çalıştığım. 
iki hususla şunu arz etmek istiyorum. Mesele 
ortadadır. Halk efkârı ve matbuat meseleyi çok 
yakından rtakiıbetmekted'ir. Eğer meselede bir 
gayri tabiîlik varsa ki, bendeniz var olduğuna 
kaaniim, ıbunu kapatmak, bunu milletin önün
de halletmekten kaçmak, ne şahıslara, ne te- ' 
şekküllere, ne de hepimizin müştereken arzu 
ettiği kalkınıma teşebbüslerine hir şey kazan
dırmaz. Üstelik çok şey kaybettirir. (Sonra yu
karda izah ettiğimiz şekilde, bu gibi .meseleler 
nasıl plsa günün birinde ortaya çıkacaktır. 
Bugün ortaya 'çıkmasında alet olanlar işi yapa
nın birbirinden ayrılması ve milletin fertlerin
de yapılan her 'kötü işin hesabının sorulduğu 
fikrinin yerleşmesi bakımından zaruret vardır. 
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Bu zarureti duyımıyanlar ve meseleyi kökünden 
halletmekten kaçanlar; unutmasınlar ki, mese
le •büyük Türk Milletine mal olmuştur ve o, er 
ıgeç mesuller hakkkında hükmünü verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi hâdisede Ve
kilin ihmaline geliyorum, meseleyi teknik (tefer
ruata girmeden ve hulâsa olarak JYüce Heyeti
nize arz etmeye çalışacağım. 

Vekile ait dosyada ilk vesika, 22.7.1963 ta
rihli nottur. Bu notu tetkik ettiğimiz zaman bu 
tarihe kadar alıınan kararlarda mevcudolmıyan 
»bâzı hususları görmekteyim. 

îlk göze tçanpan husus, 5 yıllık plân hak
kında verilen malûmatın 5 yıllık plâna uymadı
ğı ve haıttâ plâna aykırı olduğudur. Nitekim, 
Vekile sunulduğu anlaşılan notun birinci say
fasında ; «Beş Yıllık Kalkınma Plânında 88 
aded dizel lokomotifi temini derpiş edilmiştir. 
Bunun ilk partisini teşkil eden 33 aded dizel 
lokomotifi yurt dışından temin edilecek An
kara - Haydarpaşa arasının dizelizasyonunda 
kullanılacaktır. Geri kalan 50 aded dizel lo
komotif i. de izmir ve Adana bölgelerinin dize-
lizasyonu için düşünülmüş olup, 50 lokomotif 
yabancı firmalarla teşriki mesai edilerek yurt 
içinde imal ve montaj edilecektir.» denilmek
tedir. Buna karşılık 5 yıllık plânın 354 ncü 
sayfasında ve dizel lokomotifi imalâtı1 mevzu
unda : «Birinci 5 yıllık dönemde dizel lokomo
tif ihtiyacımız 83 tane olup, bunun ilk 33 ta
nesinin ithalât finansmanı sağlanmaık üzeredir. 
Bu lokomotifler yurdun şartlarına uygun tipte 
seçilmeli, ayrıca ıgeri kalanın yurtta ayniı tip
te imali için ıgereMi imalât izni de birlikte alın
malıdır.» denilmek suretiyle, imalâtta 3& loko
motifin ihalesini birbirine bağlamıştır. Halbu
ki Vekile verilen notta imalât meselesi tama-
miyle ayrı ve ^plândan uzak bir şekilde göste
rilmiştir. -Sayın Vekil 'plânı .görmek zahmeti
ne katlansaydı, kendisine nasıl yanlış malûmat 
verildiğini anlıyaeak ve 'belki de mesele bugün
kü duruma gelmiyecekti. Bu durum karşısın
da «plân, plân» diye bağıranların ve memleke
tin her meselesini sadece ve sadece plâna bağlı-
yanlarrn ve plânı tenkid edenleri hıyanetle it
ham edecek kadar ileri gidenlerin, plânın bir 
lienjara atılması ve tatbik edilmemesi karşısın
da bir ölü sessizliğine 'bürünerek meseleyi ka
patmak: istemeleri cidden üzücü ve ıstırap ve
ricidir. 
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Vekilin plân mevzuunda muhtelif organlaı 

huzurundaki beyanları da son derece dikkate 
şayandır. 

Mesele, Mecliste ilk defa ele alındığı zaman 
Sayın Vekil, «Türkiye'de imalât mevzuu AİD 
tarafından şartnamelerden çıkarılmıştır. Bina
enaleyh imalât mevzuu şartnamelerde mevzuu-' 
ibahsolmadığına göre, firmayı tercihte idare 
serbest kalmıştır.* diyerek AİD'nin kararını-ek
sik ve yanlış tefsir etmekte ve plânın âmir hü
kümlerinden hiçbir şekilde bahsetmemektedir. 

23 . 9 .1963 tarihinde Araştırma Komisyo
nunda verdiği izahatta Aleo Firmasının tem
silcisi gelerek Türkiye'de lokomotif imalâtı ile 
ilgili olarak konuşmak istediğini ibildirdii. Ben 
bu mevzuun Devlet Demiryollarını alâkadar 
ettiğini aöyliyerek, Devlet Demiryolları İda
resine gönderdim. Bakanlık mevkiine yeni gel
miş olduğumdan beş yıllık plânda bu mevzu
da bâzı tavsiyeler bulunmasına rağmen mevzuu, 
şalhsan tetkik etmediğinden ve ibir kanaat sahi
bi olmadığından Aleo mümessiline ıbu mevzuda 
bilgi vermedim, demektedir. Buna mukabil 
Türkiye Büyük Millet Meclisi huzurunda ver
diği izahatta, «Ben plânı değil, Bakan olarak, 
daha önce her milletvekili gibi vazife hissi 
içinde tetkik etmişimdir.» şeklinde plândaki 
hükümleri bildiği mânasına ıgelen bir (beyan
da bulunmaktadır. Bütün ıbu (beyan ve yazılı 
vesikada (görülen ve plâna ait bulunan tezat 
ve eksikliklerden çıkarılan netice, ıSayın Ve
kilin plânı nazarı itibara almadığı ve hattâ açıp 
'bakmadığıdır. Ben o kanaatteyim ki, plân ve
killer için <bir rehber ve çerçeve karar mahi
yetindedir ve milletvekilleri kendi Bakanlık
larına ait plânın âmir hükümlerini bilmekle ve 
tatbik etmekle mükelleftirler. 

Burada, çok mühim ibir noktaya işaret etmek 
istiyorum. Sayın Vekilin ibeyanlarındaı ve Sa
tmalına Komisyonunun kararlarında iddia edil
diğine göre.A î D imalât mevzuunu şartnameden 
çıkarmakla imalât mevzuu ile meselenin bütün 
alâkası kesilmiştir. Bu düşünce son derece yan
lıştır, arkadaşlar ve kasten böyle söylenmekte
dir. Plânın hükümleri ve imalât tek başına ter
cih sebebi olamaz. Fakat, her zaman tercih se
beplerinden birisi olabilir. Buna A î D nin tav
siyesi hiçbir şekilde mani değildir. Hatta bu hu
sus A İ D nin tavsiyesinde vardır /Şart lar ayni 
veya birbirine yakın olduğu zaman imalât ter-
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eih sebebi olur" ve olmalıdır. Çünkü, imalât stan-
dardizasyona gitmenin tek şartıdır. Standardi-
zasyon ise bu gibi ihalelerde tercih sebebi olabil
mektedir. Devlet Demiryollarının ihalesinde ise 
tesadüf ucuz tebliğ veren firmaları imalât mev
zuunda avantajlı duruma getirmiştir. Yani, ucuz 
teklif veren firmalar imalât yapmaya razı olmuş
lardır. Şuna da kati olarak inanıyorum ki, şayet 
General Motors firması Türkiye'de imalât yapma
ya razı olsaydı, bu firmanın lokomotiflerinin 
alınması için imalât tek başına tercih sebebi ola
rak gösterilecektir. Ve başka meseleler bir ke
nara atılmış olacaktı. Dosyada General Motors 
lehine yapılan zorlamalardan bunu çıkarmak 
mümkündür. Şayet sayın vekil mesele ile biraz 

. meşgul olup, Devlet Demir Yollarının firmalara 
imalât mevzuunda sordukları suallerin ve tek
nik komisyona lokomotifleri Türkiye'de imalât ba
kımından tetkik ettirmelerinin sebeplerini sor
muş olsaydı, sonradan imalâtın bir tarafa bıra
kılmasının sebeplerini anlardı. Halbuki sayın 
vekil plânın âmir hükükmlerini ve bununla alâka
lı olarak A î D nin şartnameden çıkardığı hu
susların mahiyetini mesele Meclise geldiği za
man bilmemektedir. Çünkü araştırmamıştır, 
okumamıştır. Meclisten çıkan beş yıllık plâna 
aykırı tasarrufları Bakan bilmezse, kontrol et
mezse, aykırı hareketleri yapanlar hakkında tah
kikata geçmezse, bu milletin haklarını kim koru
yacaktır? Plânın tatbikatını kim kontrol edecek
tir?.. Bunlara cevap bulmak gerekir, kanaatin
deyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanın dosyasında 
bulunan notun beşinci sahifesinde lokomotifler 
mukayese edilirken, teknik bakımdan şu hususla
rın nazarı itibara alındığı ifade edilmektedir. 

a) Hamule çekmede emniyet, 
b) Sağlamlık ve uzun ömürlülük, 
c) Sarf edilen yedek parça bakımından ikti-

sadilik, 
d) Çok sayıda imalât, 
e) Yakıt sarfiyatı bakımından iktisadilik. 
Bütün bu hususların, çok sayıdan imalât ha

riç, hiçbirisi Satmalına Komisyonunun 3.7.1963 
tarihli kararında mevcut değildir. Olmadığına gö
re, bunlar nereden çıkmıştır? Bunların üzerinde 
durmak gerektir. 

15 . 7 . 1963 tarihinde Akşam gazetesi, 
18 . 7 . 1963 tarihinde de Cumhuriyet gazetesi, 
açıkça, bu işte bâzı anormallikler olduğunu yaz-
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dığı halde, bunlar nazarı itibara alınmamış ve sa
yın Vekil şu Satmalına Komisyonu kararını gör
mek istememiştir. İstemiş olsaydı dosyasında bu
lunan 22 . 7 . 1963 tarihli nottaki malûmatla,-Sa
tmalına Komisyonu kararındaki malûmat arasın
daki farkı görürdü. Kendisi sormasa bile, sor
durmuş olsaydı yine mesele gün ışığına çıkardı. 
Halbuki vekil oturup bu nota göre başkanlığa 
mektup yazarak işi iktisadi kurula havale et
mektedir. Hem de işin, aslını esasını araştırıp, 
Satmalına Komisyonunun kararını görmek zah
metine katlanmadan, Sayın Vekil, huzurunuzda
ki konuşmasında «Vekâletin işlerinin sadece 33 
lokomotifin ihalesi olmadığını, pekçok işlerinin 
bulunduğunu» ifade ettiler. Bu müdafaa sön 
derece yanlıştır. Zira üzerinde durulan mesele 
ufak çapta bir ihale değildir. Asgarî 150 milyoıt 
Türk liralık çok büyük bir ihaledir ve en çok sa
tış yapan gazetelerden meclis koridorlarına ka
dar dedikodusu, fısıltısı yapılan bir mevzudur. 
Vekile bu işte bir suiistimal yapıldığı söylenmiş
tir. Buna rağmen vekil meseleye parmağının ucu 
ile dokunmakta ve pembe gözlükle bakmaktadır. 

22 . 7 . 1963 tarihli notun nettee kısmında ay
nen şunlar vardır: «Teknik şartname karşısında 
kabule şayan durum arz eden General Motors, 
General Electric ve Alco tekliflerinin teknik, 
idari ve malî yönlerden yapılan mukayese ve de
ğerlendirilmelerinde General Motors'un G 1.6 ti
pindeki 1 800/2 000 beygirlik lokomotifinin, 
imalâtı işletme ve fiyat bakımlarından bariz 
şekilde üstün ve diğerlerine tercihe ışıayan oldu
ğu belirtilmiştir.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu netice kısmındaki tâbir ve hükümlere 

son derece dikkat etmek (gerekmektedir. Çün
kü buradaki (bütün hükümler yanlıdır, hattâ 
yalandır. Bir defa GM'in lokomotifi 1 800/ 
2 000 beygir takatinde değil 1 800/1 950 bey-
ıgir taka;tindedir.'! fSönra imalât, işletme ve fi
yat bakımından GM'in G 16 tipindeki lokomoti
finin üstün olduğuna dair dosyalarda ne (bir 
karar vardır. Tabiî teknik komisyon raporla
rında'ise durum tamamen başka türlüdür ve 
GM'in aleyOıinedir.- Hele imalât mevzuunda sa
tmalına 'Komisyonunun 'kararında tek satirlik 
mukayese mevcut değildir. Zaten olmasına da 
imkân yoktur. Çünkü General Motors imalâtı 
reddetmektedir. 
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Üçüncü olarak, bu netice kısmında kullanı

lan 'bir ifadeye sadece dikkatinizi çekeceğim. 
Bu da, «teknik, idari ve malî yönlerden yapı
lan mukayese» ifadesidir. Bunun üzerinde ay
rıca durulacak ve bu ifadenin ilerde ne şekil
de kullanıldığı delilleri ile gösterilecektir. 

22 . 7 .19G3 tarihli nottan sonra Bakanlık 
dosyasında bulunan ikinci vesika, tarih sı
rasına göre- 25 . 7 .1963 tarihinde Başbakanlığa 
yazılan ve Vekilin imzasını taşıyan yazıdır. 
Bu yazıda mesele 'hulâsa edildikten sonra ehem
miyeti dolayısiyle bir defa da İktisadi Kurul
da görüşülmesi istenmektedir. Ancak yaanın 
sondan bir önceki paragrafında şu enteresan 
ifade vardır : «Satına'lma Komisyonunun ihale 
kararını mütaakıp keyfiyet, TCDD 'Genel Mü
dürlüğü 'bünyesinde tetkika tabi tutulmuş ve 
bu tetkiklerde komisyonun kararı mâkul kar
şılanarak- ıbir fikir birliğinin mevcudiyeti t eskit 
edilmiştir.» 

Normal prosedüre göre, Satmalma Komisyo
nu kararını tasdik edecek heyet Müdürler Ku
rulundan ibaşkası olamaz. Yani Sayın Vekil, 
Başbakana yazdığı yazıda Satmalma Komisyo
nu kararını/n tasdik edildiğini ifade etmektedir. 
Yazı son derece ustaca kaleme alınmıştır. Ve 
Baş'bakana Satmalma Komisyonu, kararının Ge
nel Müdürlük künyesinde tetkik edilerek, tas-, 
dik edildiğini bildirmektedir. Halbuki Satm
alma Komisyonunun kararı bu yazıdan 11 gün 
sonra yani 6 . 8 .1963 te Müdürler Kuruluna, git
miştir. Normal olarak bu kurulun kararı, da
lı a önce verilmiş olamaz. Vekilin yazısında,. 
bunun verilmiş olduğu, meselenin tetkik edildi
ği ve fikir birliğine varıldığı ifade edildiğine 
igöre, tetkik eden, fikir 'birliğine varan kim
dir ? Bu Müdürler Kurulu olmak gerekir. Ya
ni Vekil ya bilerek veya kilmiyerek Başvekile 
yanlış 'malûmat vermektedir. Müdürler Kurulu 
6 . 8 . 1963 te verilen kararını, 11 ıgün önce ve
rilmiş göstermektedir. Acaba Vekil bunun far
kında mıdır? ' 

SOLDAN BİR SES — Yazılı konuşması 20 
•dakikayı geçmedi mi efendim ? 

BAŞKAN — Takibediyoruz efendim.' 
MEHMET TURGUT (Devamla) — Söz ver-

mıyecek misiniz yani? (Vereceğiz, vereceğiz ses
leri) . 

Muhterem 'milletvekili ve senatör' arkadaş
la rı m, 
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25 . 7 .1963 tarihli yazı ile mesele İktisadi 

Kurula gönderilmiştir. İktisadi Kurulun kara
rı üzerinde de durmak isteriz. Bu kararda Ku
rulun mesele üzerinde hassasiyetle durduğu şu 
satırlardan anlaşılmaktadır. Kararın son kıs
mında, «Mevzu her yönü ile önemli 'bir mahi
yet taşıdığımdan yarın . ihale yapıldığında, do
ğabilecek çeşitli suitefsirleri önliy ekilmek ve 
varılan neticenin memleket menfaatleri bakı
mından en doğru netice olduğu hakkında hiç
bir vicdanda tereddüt hâsıl olmamasını temin 
edebilmek için komisyonumuz idarenin noksan 
kalan bu kısmının ikmali ica'bettiği neticesine 
varmıştır.» denilmektedir. Bu karar birçok nok
talardan üzerinde durulmayı icabettiren bir 
karardır. 

Evvelâ, İktisadi Kurulun bir kararı ile Ve
kilin «mesele tekemmül etmemiştir. Ben nasıl 
talhkikat açabilirim? Nasıl müdahale edebili
rim ?» iddiası arasında zıtlık vardır. Vekilin 
dâhil olduğu İktisadi Kurulda, Vekil ve ar
kadaşları tarafından gayet açık ve yerinde ola
rak «her yönü ile önemli bir mahiyet taşıyan... 

BAŞKAN — Sayın Turgut, nutkunuz 
yazılı 20 dakika sürmüştür. Konuşmanızın 
devamı Heyeti Umumiyenin kararına bağlıdır. 
Konuşmanın- devamını oylarınıza sunuyorum. 
Kakül 'edenler... Kakül etmiyenler... Kakül edil
miştir. Buyurun. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Önemli kir mahiyet taşıyan mevzu hakkın
da hiçbir vicdanda tereddüt kalmamasını temin 
için» tedbirler alınır ve tavzihler istenirken, 
Vekil ve onu müdafaa edenler* «mesele tekem
mül etmemiştir. Ali) ihaleyi tasdik 'etmemiş
tir ve DDY muhtardır'»1 gibi iddialarla ortaya 
çıkmaktadırlar. Ben bu iddiada olanlara ve 
Vekile soruyorum. O ihâlde İktisadi Kurulu 
teşkil eden ve bu karan alan Başvekil Yardım
cısı ve vekiller hakkında Tahkikat Komisyonu 
kurulmalıdır. Oltada bir müdahale var', bu 
müdahale doğru, yerinde ve memleketin men
faatlerini korumaya müteveccih ise, bendeniz 
bu kanaattayım, alman karan devam ettirip 
neticeyi almıyan Vekil .hakkında Tahkikat Ko
misyonu kurulmalıdır. Değilse karan alanlar 
ve işe müdahale edenler hakkında ya o, ya bu 
işin içinden kaşka 'türlü çıkılamaz. 
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Kararın ikinci mühim tarafı Vekilin, karar

da meselenin önemi /belirtildiği 'halde, işi eline 
alıp yürütme yerine Ankara'yı bırakıp seyaha
te gitmesidir. Vekil seyahate birkaç, gün çık
masa da işleri İktisadi Kurulun gördüğü ehem
miyette görmüş ve takibetmiş olsaydı netice 
muhakkak iki bugünkünden daha iyi olurdu. 
Üstelik Vekile, kendi ifadesine göre ya seyaha
te çıkarken veya. seyaîhat esnasında, firmaların 
tavzih mektuplarını üç gün içinde verecekleri 
de -bildiriliniştir. Bu durum karşısında mesu
liyetini müdrik ve vazifeden kaçmayan bir Ve
kilin yapacağı iş, dâhil 'bulunduğu İktisadi 
Kurulun işe verdiği ehemmiyeti «tie naızarı iti
bara alarak seyahatini ona ,göre ayarlaması ve 
mektuplar gelince Ankara'da bulunması idi. 
Meselenin sahibi olan Vekil 'böyle yapmıyor, me
selenin tekrar İktisadi Kurula götürülmesini 
telefonla, "bildiriyor. 

Bunun zararını şimdi göreceğiz arkadaşlar. 
Vekil Rize'de iken Vekile bir telefon edili

yor. IBu telefon'da: «Firmalardan alınan kar
şılıklar idare bünyesinde takibedilmiş olan dü
zen dâhilinde yeniden tetkik ve mütalâa edile
rek fhe'r >üç firmanın idari ve malî yönlerden 
eşitlik arz eyledikleri sonucuna varılmıştır» de
nilmektedir. Biraz önce Vekilin dosyasındaki 
not da dikkatinizi çekmiş olduğum 'bir ifade 
vardı. «'Teknik, idari ve malî yönlerden yapı
lan mukayeseler» deniyordu. Şimdi bu 'mese
lede üç yiön varmış; teknik, idari ve malî. İda
ri ve malî yön eşidolduğuna görte geriye sadece 
teknik yön kalmıştır. Burada, acaba fiyat me-

• selesi nereye girin ektedir'? Teknik olmadığına 
göre her halde malî yöne dâhildir. Bu husus 
Sayın Vekile sorulduğu zaman: «Yanlış ifade 
kullanıldığı, idari ve hukuki yönden eşitlik ol
duğunun anlaşılması icabettiği ve sürçü lisan 
veya yanlışlık olduğu, fiyat farkının kendisi 
tarafından 'bilindiği» şeklinde cevap vermiştir. 
Halbuki Sayın Vekil bu ifadeyi mesele Meclis
te ilk defa konuşulurken tam 5 defa tekrar et
miştir. Dahası var, seyahatten döndükten 
sonra Devlet Demiryollarına yazdığı mektupta 
aynen: «lİdari ve malî yönlerden kabule şayan 
ve eşit durum arz eden tekliflerin geri kalan 
teknik şartlar muvacehesinde yapılan mukayese 
sonunda '(1. M. teklifinin müte'bariz şekilde üs
tünlük arz ettiği» ni ifade etmiştir. Yazının 
altında; Vekilin imzası vardır. Vekilin yanlış-
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lık dediği, zühul dediği mesele budur. Kendi 
ifadesiyle, kendi yazısiyle ıher şey ortadadır. 
Da'hası var, Vekile telefonda arz edilen not ay
nen İktisadi Kurula da sunulmuş olduğundan, 
8 . 8 . 19*63 tarifhli -İktisadi Kurul kararı 'şöy
ledir: «Konunun 'bundan sonraki safhasının 
ilgili Bakanlık ve dairenin yapacağı teknik 
etütler neticesinde'ki kararına .'bağlı olduğu gö
rülmüş ve komisyonumuzca baışkaca 'bir karar 
alınmasına lüzum olmadığı s'onucuna varılmış
tır.»' 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki me
sele o hale getirilmiş, ifadeler o şekilde tertip
lenmiş ki her lokomotifte 14713 dolar, ve 33 
lokomotifte mevcudolan 485 5İ29 dolarlık fiyat 
farkı ortadan kalkmış ve uçup gitmiştir. Aca
ba Sayın Vekil işinin hasında olsaydı, imzasına 
ve konuşmasına dikkat etseydi böyle mi olur
du? Bendeniz 'böyle olmıyacağma inanmakta
yım. Vekilin adamları, 'başta Vekil olmak üze
re, herkese yanlış malûmat veriyor, gazeteler' 
yolsuzluk var diye manşetler atıyor, Vekilin 
huzuruna çıkılarak ;bu işte suiistimal olduğu 
söyleniyor. Bütün bunlara karşı Vekil işlerini 
bırakıp seyahate çıkmaktadır. Hayır arkadaş
larım, Vekil seyahate çıkmakta mesuliyetten 
vazifesini yapmaktan, işe 'müdahale edip ta
raflardan birini gücendirmiş olmaktan kork-
•ma'kta ve kaçmaktadır. Vekilin seyahatinin 
izahı ve mânası 'budur. 

Tekrar meseleye döndüğümüz zaman gördü
ğümüz manzara yine hazindir. Vekil meseleyi 
İktisadi Kurula 'götürün dediği ve oradan alı
nacak karara göre hareket edin emrini verdiği 
ihalde 'Müdürler Kurulu 6 . 8 . 1963 de kendisine 
gelen Satmalma Komisyonu kararını, İktisadi 
Kurulu beklemeden, aynı giin tasdik ediyor. 
İktisadi Kurul 8 . 8. 1963 de karanın verdiği 
zaman Müdürler Kurulu kararını iki gün ev
vel mervişti. 13 . 8 .1963 ve Vekil seyahatten 
dönüp DDY hitaben: «Bu 'durum karşısında 
sorumluluk tamamen idarenize aidolmak par
tiyle Genel Müdürlüğünüzün 'haiz olduğu yetki 
içinde hareket edilmesini» bildirdiği zaman 
dosya AID ye bile gönderilmişti. 

Şimdi mesuliyetini müdrik bir Vekil bu ka
dar dedikodusu olan gazetelerde hakkında bu 
kadar yazı yaızılan bir -meselede seyahat dönü
şü -mesele ne oldu? Ne kadar verdiniz diye Sor
maz mı?.. Bunu sormadan nasıl yazı yazar? 
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•Bir Vekilin kendisine ait bir işe bu kadar la
kayt ve alâkasız kaldığı görülmüş müdür? 'Ben
deniz görülmüş olacağına inanmıyorum arka
daşlarım. 

Ayrıca 13 . 8 .1963 tarihli mektupta Bakan
lığın isteklerine I)D Yollarının 20 gün sonra ce
vap vermesi karşısında, Vekilin, ses çıkarmama-
ısı da vazife anlayışı 'hakkında bir ölçüdür. 

Muhterem -arkadaşlarım, Vekilin gizli ve 
acele kaydiyle yazdığı 'hiçbir yazıya vaktinde 
cevap verilmemiştir ve Vekil bu 'durum karşı
sında hiçbir muamele yapmamıştır. Eğer Ve
kâlet sandalyesi hâdiselerin gidişini sinema. 
seyreder 'gibi seyretmek için oturulan bir kol
tuk olarak görülüyorsa, buna döyliyecek. hiç
bir şeyim olmıyaeaktır. -Fakat 'bu koltuğa, otu
ranlardan bâzı işler, bâzı. faaliyetler ve 'hareket
ler bekleniyorsa bunların biç.birini Sayın Ve
kilin yapmadığı kanaatindeyim. Vazifesi, onu 
hâdiselerin! üzerine gitmesini icaibettirirken, o 
'korkak bir 'güreşçi gibi, değil hâdisenin üzeri
ne 'gitmek, minderi de bırakıp 'kaçmıştır. 

(Muhterem milletvekili ve senatör arkadaş
larım, mümkün olduğu kadar kısaltarak; anlat
tığını hâdiseler karşısında bir Meclis Tahkikat 
Komisyonu kurulmasına şiddetli ihtiyaç oldu
ğuna inanmaktayım. (Buraya kadar sıralanan 
sebeplere ilâve olarak ve kısaca 'aşağıdaki hu
susları da sıralamak tgerekmektedir. 

1. Mesele bütün açıklığıyla meydandadır. 
Vekilin ve taraftarlarının «suiistimal olsa bi
le muamele tekemmül etmemiştir. AİD tas
dik etmeden, Vekil ne yapabilirdi.» Şeklinde 
iddiaları yanlış, maksatlı ve işi milletin önün
den 'kaçırmak için düşünülmüş bir taktiktir. 
AlD nin tasdiki ile, Türkiye'deki vazife 
suiistimalinin hiçbir alâkası yoktur. !Bir suiis
timalde milletin hak ve 'menfaatlerini korumak
la mükellef olan Vekil, bu vazifesini yapma
mıştır. Büyük Meclisimiz bunu yapmalıdır. 

2. 33 lokomotif meselesi ile bütün vatan
daşlar çok yakından alâkadar olmaktadır. Alı
şılmış bâzı taktiklerle bu meselenin kapatılma
sı ber şeyden önce kapatanlar ve kapatmakta 
rol oynıyanlar için son derece aleyhte olacak ve 
millette «suiistimaller parti mülâhazalariyle ka
patılıyor intibaını» uyandıracaktır, ©öyle bir 
durum, gerek demokrasimiz, gerek kalkınma 
'hamlelerimiz, gerekse Beş Yıllık Plân için fev- ı 
kalâde zararlı olacaktır. i 
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3. 33 dizel lokomotifi mevzuunda ıgerek 

Mecliste gerekse T.B.M. Meclisinde konuşan 
arkadaşlarımızdan, bu işi kapatmak istiyenle-
rin büyük ekseriyeti, bu memlekette yıllar yılı 
durmadan, dinle-nmeden dolaşmış ve vatanın 
dinmez ıstırapları milletin kahredici dertleriyle 
uğraşacak yerde, suiistimal masalları uydura
rak, binbir masal ve dedikoduyu kavurucu çöl 
rüzıgârları igibi Edirne'den Van'a kadar yayan
lardır. Bunlardan hakşinas olmaları asla bek
lenemez. Ancak biç olmazsa cesur olmaları 
icabederdi ve .buraya çıkıp, bu meselenin aydın
lanmasını, tahkikat komisyonunun kurulmasını 
istemeleri beklenirdi. Ama nerede o cesaret, ne
rede o basiret? 

4. Bu memlekette kalkınmamız için son 
derece mühim olan suiistimal mevzuunda hiç
bir vatandaşın vicdanında en ufak bir işüphe 
kalmaması ve yeni bir• devrin eşiğinde Parlâ
mento taktiklerinden, alışılmış .metotlardan sıy
rılmış -olduğumuzu göstermek için bir tahki
kat komisyonuna ihtiyaç vardır. Bunun netice
sinde meseleden şu veya bu şahsa şu veya bu 
teşekküle sıçramalar 'olacağından çekinenler, 
milletin vermiş olduğu hükmün altında ezile
ceklerdir. (Halbuki, komisyon kurulduğu zaman 
suçları varsa cezalarını çekecek, suçsuz 'olanlar 
da 'açık alınla milletin içinde ıgöğüslerini ıgeıre 
gere dolaşacaklardır. 

5. Muhterem Ulaştırma Vekili bu mevzuda 
bir suiistimal olduğuna inanmaktadır. Buna 
rağmen işe kendisi karışınca «namuslu insan
ların hizmet /görmesine imkân kalmadı» mealin
de bir beyanat vermiş ve bu mevzuda suiisti
mal olduğu kanaatinde olanları itham etmeye 
kalkmıştır. 'Sayın Vekile şunu söylemek iste
rim; bu memlekette suiistimal destanları yara
tanlar, atılan her temelin Iharcında, yerinden 
oynatılan her taşın şeklinde bir suiistimal ef
sanesi .uyduranlar ve bu suretle memlekette na
muslu insanları çalışamaz hale 'getirenler asla 
bizler değiliz, Üstelik Sayın Vekil de bu işte 
suiistimal olduğuna kaanidir. Eğer kaani ol
madığını söylüyorsa kendisine sormak isterim, 
Araştırma 'Komisyonuna sohbet 'esnasında söy
lediklerini bu mukaddes kürsüden, büyük Türk 
Milletinin temsilcileri huzurunda açiklamak ce
saretini kendisinde bulabiliyor mu (Bulamıyor-
sa konuşmalarını daha dikkatli yapmasını tav-
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siye edeceğim. Yoksa, ifadesini okumadan im
zaladığını söylediği ıgibi beş irişi huzurunda 
söylediklerini de tevil etmek mecburiyetinde 
kalacağından korkarım. 

6. iSaym Vekil, 'Meclisiniz huzurunda bir 
tahkikattan bahsettiler ve içinde ne olduğunu 
bilmediğimiz bir rapor gösterdiler. Yaptığım 
tetkikat neticesinde bu raporun Vekile, Vekilin 
Araştırma (Komisyonunda izahat vermesinden 
iki gün önce verilmiştir. Acaba, Vekil neden bu 
rapordan komisyona bahsetmemiş veya neden 
bu raporu komisyona vermemiştir? Sadece bu 
husus bile Vekil hakkında bir komisyonun ku
rulması için kâfidir. Sonra Vekil Millet Meclisi 
'huzurunda, bu mesele ilk defa konuşulduğu za
man «(Bana burada izahat vermek için gelmiş 
olan D.D. Yollarındaki 'arkadaşlarım, dediler 
ki, biz çok yaralandık, bu mevzuda Muhterem 
Meclisçe bir Meclis tahkikatı açılmasına karar 
verilmezse biz daimî olarak itham altında ka
lacağız. 'Muhterem Meclis/ten arkadaşlarım na
mına da rica ediyorum, tahkikat açılmasına ka
rar verilsin, hiç olmazsa mesele tenevvür et
miş olur» demişti. O günden bu yana değişen 
nedir? Vekilin ve arkadaşlarının yarası tedavi 
mi oldu ki, isimdi bir komisyon kurulmasından 
Vekil kaçıyor. Üstelik o zaman Vekili doğru 
sesleri ve alkışlarla karşılayan mebus arkadaş
ları işi komisyon kurulmadan halletmeye çalı
şıyorlar. Neden Vekil, bugün yarası daha ağır 
olduğu halde vatandaşın daha fazla ithamı al
tında bulunduğu [halde o günkü cesareti göste
rip temize çıkmak isteımiyoır ? (Bunun üzerinde 
derin derin düşünmek icabeder. Vatandaş da 
düşünüyor ve <her şeyi ta'kibediyor. (Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. 

7. Nihayet haber aldığıma göre, bugünler
de Anayasa Mahkemesinde hâlâ eski (Bakanlar
dan iki tanesine ait, iki dâva •görülmektedir. 
Bunlardan biri, bir kooperatife satılan parke
lerin normal fiyatından 4 bin lira ucuza satıl
mış olması, diğeri ise bir ses makinası bandı
nın zimmete ıgeçirilmiş bulunması iddialarıdır. 
Politika adamlarının fazilet ve namuslarının 
böylesine bir ölçü içinde inceleme 'konusu ya
pıldığı bir memlekette, yekûnu 150 milyon Türik \ 
l irasını bulan bir ihaledeki şüpheli muamele
lerin tahkikat 'komisyonuma »gitmeden örtbas 
edilmesi, hiçbir mantık ve hiçbir mesuliyet öl
çüsü ile izah edilemez. 

16.10.1963 0 : 1 
Reylerini verecek .arkadaşlarımın bu hususa 

da dikkat etmelerini istirham eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (ISoldan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konuş
maların lehte, aleyhte, üzerinde şeklinde takar
rür etmesiyle ilgili önenge kabul edildikten 
sonra tanzim edilen liste şudur: , 

Zeki Baitacıoğlu (aleyhte), 
Kadri özek (üzerinde). ıSonra sır asiyle ir

fan Baran, Zeynel öündoğdu, Ertuğrul Akça, 
Mustafa Güleüigil, Sahir Kurutluoığlu, Emin 
Paksüt, Memduh Erdemir, Reşit Ülker, Asım 
Eren, Refet Sezgin, Arif Hikmet Onat, İhsan 
iSabri Çağlayamgil, .Nusret 'Tuna, Muslihittin 
Gürer, îlyas Kılıç, Zekâi Donman, Orhan Apay
dın, ıSadık 'Tekin 'Müftüoğlu, Hüdai Oral, Meh
met Ünaldı, Ahmet Yıldız, Halil özuuen, Âmil 
Artus, Ali Rıza Ulusman, Turhan Kapanlı, Ah
met Bilgin, Etem Kılıçoğlu. 

Şimdi söz sırası iSaym (Bakanın. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Ben de 

söz istemiştim. 
' (BAŞKAN — iSiz her halde bu liste tanzim 

edilirken yoktunuz. Lehte mi konuşacaksınız? 
Peki efendim. 

(Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Kastamonu Milletvekili) — Muhterem 
arkadaşlar, bütün ~ arkadaşlar konuşmadan söz 
almak niyetinde değildim. Fakat, Sayın Mehmet 

'Turgut arkadaşımızın okudukları bir yazı üze
rine, maksatları iyice belirtebilmek için söz al
mış bulunuyorum, 

(Ben şimdiye 'kadar Muhterem Komisyon 
âzalarının kendilerine göre verdikleri kanaati 
ifade etmelerinden dolayı hiçbir üzüntü duy
madım. Elbette her şahıs bir meselede kendine 
göre bir fikre sahibolur ve onu ifade eder. 

ıKendilerinin burada mevzuubahsettikleri, 
Devlet Demiryollarının yapacağı mubayaa üze
rindeki şartlar, Devlet Demiryollarınca yapı-

ibu iş üzerinde hiçbir suretle burada 
.jr&sa muvacehesinde, gerekse kazai 

hükümler karşısında söz söylemeye icbar ede
mezler. Yaijıız nazarı dikkatimi iki şey eelbetti. 
Bir tanesi, burada demin Devlet Demiryolları
nın yazdığım yazıyı okudular. Ve maalesef, lâ-
takrebüs sefâte hikâyesine (getirdiler işi. Diyor
lar k i ; «OM tekliflerinin mütebariz şekilde 

lan şu veya 
gerek Ana^ 
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:arz ettiği üstünlükle para olarak değerlendiril-
ımesinden meydana gelen bedelin dikkati naza
ra alınması halinde iteklif bedeli hakımından 
da tatminkâr oldu» dediler ve kestiler. Halbuki 
(resmî yazımın arkasını okuyorum, son kısmın
da şöyle diyorum) «İdarenizce ifade edilmekte
dir... » diyorum. «İkinci maddeye geçiyorum; bu 
sebeple hana şu şu şunlarm sebeplerini söyle
yin» diyorum. Yani Sayın 'Mehmet Turgut ar
kadaşım burada maksatlı olarak benim DDY 
larma yazmış olduğum yazıyı, onların vermiş 
oldukları kararları, benim de hakkım olmadığı 
halde tasdik etmişim gibi bir vaziyette bir ifa
dede bulunmuştur. (Bir kere bu ciheti nazarı 
dikkatinize arz ederim. 

İkincisi; gazetelerde ben «Bu memlekette 
namuslu insanlar çalışamaz» demedim. Tabiî, 
'gazeteci eline malûmat geçince söylenilen sözü 
olduğu gibi, ^düşündüğü gibi veyahut not edebil
diği kadar yazar. Aynen şöyle söyledim : «(Bu 
kadar malî, şahsi ve siyasi ihtirasların şahlan
dığı bir memlekette namuslu adamların nasıl 
çalışabileceğini efkârı umumiyenin takdirine 
arz ederim» dedim. Bununla, «namuslu adam
lar nasıl çalışır» demenin arasında çok büyük 
fark vardır arkadaşlar. Diğer hususlara en so
nunda cevap vereceğim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — iSöz sırası Sayın Zeki Baltacı-
oğlu'nun. 

MEHMET TURGUT (Afyon Kaırahisar Mil
letvekili) — Efendim, sataşma vardır. 

BAŞKAN — Hayır Sayın Turgut, Riyaset 
bir sataşma olduğu kanaatinde değildir. 

ZEKl BALTACİOÖLU (Bolu Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlar, Devlet Demiryolları 
İdaresince AİD kredisi ile Amerika'dan satın-
alınacak 33 dizel lokomotifin ihalesi için Ulaş
tırma Bakanı İhsan Şeref Dura ve ona tabaan... 
(sol ortadan giürültüleır) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
sükûneti muhafaza edelim. 

Sayın Baltacıoğlu, lütfen devam edin. 
ZEKİ BALTACIOĞLU (Devamla) — Sayın 

İhsan Şeref Dura ve ona tabaan DDY. İdaresi
nin yetkilileri hakkında görevlerini ihmal ve 
suiistimal ettikleri iddiasiyle «Meclis soruştur
ması» açılması hakkındaki önerge; bu hususta 
Millet Meclisinee teşMî olunan «Araştırma Ko-
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misyonu» tarafından hazırlanan rapora istinad-
ettirilmiştir. Millet Meclisi Araştırma Komis
yonu raporu henüz orada görüşülmemiştir. Ba
sılıp üyelere dağıtılmış olan bu rapor inceleme 
konusu «dizel lokomotifi ihalesi» hakkında ge
niş bilgi vermektedir. «Tahkikat açılması» ta
lebi bu rapordaTri komisyon kanaatlerin© da
yandığı cihetle görüşmeler sırasında bizzarur© 
bu raporun münakaşa ve tenkidi de yapılmak
tadır. 

I. Görevini ihmal ettiği iddiasiyle hakkın
da Meclis soruşturması açılması istenen Ulaş
tırma Bakanının olaydaki durumunun tam ola
cak takdir edilebilmesi için evvelemirde bu ih
malin her hangi bir tesirle ve kasden vâki olup 
olmadığının tetkiki gereklidir. Bu itibarla Mil
let Meclisi Araştırma Komisyonu raporunun 
ihale işlemlerinde her hangi bir tesir veya nü
fuzun mevzuubahsolmadığma dair olan bölüm
lerimin kısaca T.B.M.M. ce ıgözden geçirilmesi 
icabeder. 

Millet Meclisi Araştırma Komisyonu rapo
runun 33 ncü sayfasındaki «inceleme istemini 
havi önergede zikredilen diğer şahısların duru
mu» başlıklı bölümde; netice 'olarak DDY İda
resince AİD kredisiyle Amerika'dan mubayaa 
edilecek olan 33 dizel dizel lokomotifi ihale
sinde her hangi bir tesir ve siyasi nüfuzun as
la bahis mevzuu olmadığı kesin olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Hakkında tahkikat açılması istenen Ulaş
tırma Bakanı dâhil olmak üzere her hangi bir 
merci veya şahsın ihale işlemlerinde nüfuz veya 
tesirinin bulunmadığı Millet Meclisi Araştırma 
Komisyonu raporundan kesin olarak anlaşılmış, 
aksine olarak efkârı umumiyede tereddüt ve 
şüphe yaratmıya istidatlı iddialar kesin olarak 
tekzib olunmuştur. 

Bu neticeyi (bir kere daha T.B.M.M. kürsü
sünden ifade etmekte fayda ve hattâ zaruret 
vardır. 

II. Ancak Komisyon Ulaştırma Bakanı ar
kadaşımızla DDY İdaresi yetkililerine aşağıda 
tahlil edeceğimiz düşüncelerle görevlerini ih
mal ve suiistimal ettikleri iddiasındadır. Bu 
iddiaya dayanan tahkikat 'önergelerinin Millet 
Meclisi Araştırma Komisyonu raporuyla birlik
te ve ona muvazi olarak mcelen'mıesi gerekmek
tedir: 
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1. Raporun (29) ncu sayfasından itibaren 

Ulaştırma (Bakanının ihale işlemindıeki durumu 
ile görevini ihmal ettiği isnadının mesnetleri 
yer almıştır. 

Bunların bir bütün olarak vasıflandırılma». 
ıgerekirse (Bakan ihale muamelelerine henüz te
kemmül etmedikleri bir safhada karışmamakla 
suçlandırılmaktadır. Mesul Bakanların murafea-
belerihe tabi muhtar İktisadi Devlet Teşekkül 
ve Teşebbüslerine karşı davranışları bakımın
dan bu husus fevkalâde önemlidir. 

öteden beri İktisadi Devlet Teşekkül ve Te
şebbüslerinin siyasi tesir ve müdahıaMerden 
masun kalması lüzumu münakaşa konusu ol
muştur. 

Emeklilik, işten el çektirme, nakil ve tâyin 
konularındaki hukukî şartların yetersizlikleri 
sebebiyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin yetki
lilerinin bağlı bulundukları Bakanın tesirinden 
masun kalamadıklarından şikâyet edilmiştir. 
Keza bu teşekküllerin genel bütçeye yük ol
maktan kurtarılamamaları sebepleri arasında bu 
husus da zikredilmiştir. Bugün yeni Anayasa 
düzeni içinde gerekli hukukî garantilere kavu
şan İktisadi Devlet Teşekküllerinin siyasi tesir
lere, baskılara mâruz bulundukları iddia edil
memektedir. 

DDY İdaresi 3460 sayılı Kanuna tabi muhtar 
bir teşekküldür. 3460 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi «bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığı
na muamele ve hesaplarını, idare tarzları ile 
ekonomik vaziyetlerini tâyin edeceği memurlar 
vasıtasiyle tetkik, teftiş ve murakabe» yetkisini 
vermiştir. Komisyona ve soruşturma açılmasını 
istiyen arkadaşlarımıza göre ihale ile ilgili işlem
lerin tekemmülü sırasında Bakanın işe müdaha
le etmemeleri ihmal olarak kabul edilmektedir. 

Bakanın işi idare eden mereiden muhtelif 
defa bilgi almak, hattâ seyahat yerlerinden ta-
kibetmek, işi 2 nci defa iktisadi kurula götür
mek gibi gayretleri meydandadır. 

Bakanın DDY idaresi üzerinde ancak 3460 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesindeki «Vesayet 
hakkından» doğan müdahale hakkı vardır. 

Malûmdur ki ; vesayet makamı muhtar ida
relere kanunun sarih hükümleriyle imkân verdi
ği hudut ve şekiller içinde müdahale edebilir
ler vesayet müessesesinin hiyerarşik makamdan 
farkı da buradadır. Hiyerarşik makam kendi
sine bağlı idarelerin muamele ve kararlarına her 
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safhada müdahale edebilir. Alt makamların ka
rarlarını tebdil ve tağyir edebilir, hattâ onun 
yerine geçebilir. Halbuki vesayet makamı, ta
mamen ayrı bir hükmü şahsiyeti olan muhtar 
idarenin yerine geçemez. Ancak tekemmül eden 
ve böylece kendisinin murakabe edebileceği bir 
hale gelen muamele ve kararlarına kanuni im
kânlar nisbetinde müdahale hakkını kullanabi
lir. Ulaştırma Bakanı ihale işlemlerine tekem
mülleri safhasında hangi kanuni imkânla nasıl 
müdahale edecektir? * 

DDY İdaresi Satmalına Talimatnamesinin 5 
nci maddesine göre bir muvakkat Satmalma Ko
misyonu kurmuştur. 20 . 5 . 1963 tarihli Genel 
Müdürlük yazısiyle Umum Müdür Muavini hak
kı Ugan'ın başkanlığında daire reislerinden 
mürekkep olarak kurulan muvakkat Satmalma 
Komisyonu üyeleri kendi ihtisas sahalarında yet
kileri sebebiyle bulundukları üst mevkilere gel
miş teknik ve tecrübeli idarecilerdir. Banların 
tâyinleri eski Bakan zamanında yapılmıştır. Sa
tmalma Talimatnamesine göre ihale konusunda 
komisyon yegâne mesul ve yetkili mercidir. Ay
rıca tâli komisyonlar kurulması hukukî bir mec
buriyetle değil teamül icabıdır. 

Sayın Mehmet Turgut arkadaşımız bir önce
ki konuşmasında tâli komisyonların kurulması 
hususunun Umum Müdürlüğün yazısında yer 
almış olmasını ele alarak; bunların kurulması
nın bir-mer'i hukukî mecburiyet olduğunu ifade 
ettiler. Ortada yalnız Satmalma Talimatnamesi 
hükümleri, hukukî hükümler olarak vardır. Sa
tmalma Talimatnamesindeki hükümlere göre ise 
yegâne ihale işlerinde yetkili merci yalnız ve 
yalnız muvakkat Satmalma Komisyonudur. 

Tâli komisyonlardan bâzıları teknik evsaf 
bakımından ihale komisyonundan farklı veya 
onunla mutabakat halinde mütalâa vermişler
dir. Tâli komisyonlarla, İhale Komisyonunun 
teknik evsaf mukayesesinde birbirleriyle veya 
kendi üyeleri arasında ihtilaflı olabilirler. Dün
yaca tanınmış otoritelerin dahi ihale konusu 
teknik mukayesede zıt veya farklı mütalâa ver
meleri mümkündür. Fevkalâde zor bir teknik 
mukayesenin Bakan tarafından değerlendiril
mesi mümkün değildir. Bakan yetkisi dışında 
olan bu takdirde müdahale ettiği ve bilfarz 
G. M. lokomotiflerini tercih ettiklerini velevki 
karardan önce de olsa ifade eden yetkililerin iş
ten veya ihaleden uzaklaştırdığı takdirde G. E. 
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veya ALCO firmaları lehine bir kanunsuz mü
dahalede bulunmuş olacaktır. Kanaatimizce asıl 
siyasi müdahale ve vazife suiistimali bu takdir
de iddia edilecekti. 

2. Komisyon ihale işlemlerinde Bakanın 
kâfi derecede bilgi sahibi olmadığının anlaşıl
dığından, biligileri yalnız mesuliyet sahiplerin
den aldığından ve bunların sıhhat derecelerini 
tahkik ve kontrol etmediğinden ıbahsile bu hu
susları ihmal olarak vasıflandırmaktadır. Bu
na misal olarak tla '.Mecliste GfM lokonıotifleri-
nin dahi .az yakıt sarf ettiğini söylediği göste
rilmektedir. 

Bakan bir siyaset adamıdır. Teknik billgi sa
hibi olması şart değildir. Kendisine verilen 
teknik bilgilerin sıhhatini tetkik ve kontrol et
mek vazifesi değildir. Bilgileri mesul şahıslar
dan alması kadar taibiî bir davranış ojamaz. 
Tekemmül etmemiş bu muamelede ve yetkili 
ihale komisyonunun kararı istihsal edilmeden 
murakabe nasıl yapılır? 

3. İddiaya göre Bakan basında yer alan 
•suiistimal iddialarını talhkik etmemiş, suiisti
malin !bir kanuni yetkinin istimalinden önce te
şekkülü mümkün değildir, ihale Komisyonu 
karar vermeden ve bu karar Müdürler Kuru
lunca ve AÎD taralfından tetkik ve tasdik olun
madan Bakan neyi tahkik edecektir. Rüşvet ve 
irtikâıp iddia dahi edilmediğine göre açılacak 
tahkikatın gaye ve neticesi bu safhada ne ola
bilir? Bunun itham sırasında açıkça sölenme-
si zaruridir. Komisyon Bakanın meseleyi 2 de
fa iktisadi Kurula şevkini müdahale telâkki 
ediyor. Buna karşılık tekemmül etmiyen mua
melelere karışmamakla suçlandırıyor. Bu iki 
düşüncenin telifi mümkün değildir. 

4. AÎD kredisiyle yapılacak olan satınal-
manıın özel hukukî ve mukavelesi şartları ba
kımından da bir inceleme zaruridir. 

ihale şartlarını AÎD tâyin etmiştir. İhale 
Komisyonunun objektif tercih sebeplerini AlD 
tetkik edecektir. Kabul edip etmemekte AÎD 
serbesttir. Bu sebeple ihale Komisyonunun 
kararı ve Müdürler Kurulumun' tasdiki kesin 
değildir. Nihai muamele mahiyetini haiz değil
dir. Nihayet satmalma mukavelesi AlD tara
fından tasdik olunacaktır. AÎD tarafından ihale 
fiyatlarına tesir edeceği gerekçesiyle şartna
meden çıkarılan 5 Yıllık Plânın ilgilendiği Tür
kiye'de lokomotif imali hususunda Bakana ve 
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hattâ DDY idaresine kusur izafe edilemez. 
DDY idaresinin ihtiyacı olan bakiye lokomo
tiflerin Türkiye'de imali işi ihaleden tamamen 
ayrı ve müstakil bir dâvadır. Ve her halü
kârda satmalma: mukavelesinin tekemmülünden 
sonra ele alunma'sı tabiî ve zaruridir. 

Krediyi veren AÎD Türkiye'de lokomotif 
imali hususunun şartnameden çıkarılmasını, bel
ki kendi memleketindeki bâzı menfaatler sebe
biyle şart kıldıktan ve bu şartlar kabul edilme
diği takdirde; AİD'nin Türkiye'ye kredi ver
mesi ve binnetice lokomotif satın alınması ba
his mevzuu olamıyacak iken; Bakana (3.3) di
zel lokomotifinin satın alınması 'işinde 5 Yıllık 
Plânın hükümlerini nazarı itibara almadığı it
hamlarını yapmak mümkün değildir. Parayı ve
ren bu şartı kalbul .etmemektedir. Kendi para
mızla satın aldığımız bir ihale olsa idi, belki ar
kadaşlarımıza hak vermek mümkün olabilirdi. 
Krediyi veren AÎD'nin kalbul etmediği, Türki
ye'de imâl işinin şartnamede bulunması hususu
nun Bakan tarafından nasıl temin edildiği hu
susunu ve plâna satın alınacak ('33) lokomoti
fin uydurulması hususunun Bakan tarafından 
nasıl sağlanacağı keyfiyetini larkadaşlarımızın 
açıkça izah etmeleri lâzımdır. İddia itham sıra
sında bu hususun da izahı ızaruridir. Ayrıca, 
ihale komisyonu kararı ile. 

Müdürler kurulu kararının AlD tarafından 
tasdik veya reddi halinde cezai sorumluluk ki
me ait olacaktır. 

5. Bakana isnat edilen ihmal fiilinin suç 
sayılabilmesi için olayda .«ihmal kastının» mev
cudiyeti ve fiilde devamlılık zarureti de ayrı bir 
konudur. Olayda ihmal kastı, bulunduğunu 
araştırıma komisyonu dahi iddia etmemekte
dir. Kasdolmaymca ihmal suçu da olamaz 
DDY idaresinin ilgili mesullerinin iddia olunan 
suiistimallerinin varit olup olmadığının binne
tice cezai sorumluluklarının tesbdt ve takdiri 
önce Bakanın durumunun tesbitine bağlıdır. 

Bakanın mesuliyetine karar verildiği takdir
de bu cihet Bakana tabaen T. B. M. M. ce tak
dir ve karara bağlanacaktır. Aksi takdirde yet
kili idari ve adli makamlarca takdir ve tesbit 
edilecektir. Bu sebeple yetkili memurların du
rumları hakkında şimdiden bir düşünce serdine 
imkân görmüyoruz. Ancak şu hususları belirte
lim ki : Komisyona rüşvet ve irtikâp suçları ıza-
viyesimden bir iddia söylenmemiştir. Geriye ka-
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lan, memurların hareketlerinde bir takdir ha
tası varandır? Yoksa daha ileri ıbir görev kusu
ru ile mi karşı karşıyayız? V,eya, bir görev ih
mali veya suiistimal varandır? Konularıdır. 

Bunlar Yüce Meclisçe verilecek karara göre 
belli olacak yetkili mercilerce takdir ve netice
lendirilecektir. Bu sebeple bir ithamdan dik
katle kaçınmak gerektiği kanaatindeyiz. Saygı
larımızla. (Alkışlar) 

BlAŞKAN — ISöz sırası iSayın Kadri Grek'
indir. 

KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlar, müzakere konusu "olan 83 di
zel lokomotifinin mubayaası «hususu gerek tek
nik bakımdan, gerek hukukî Ibakımdan günler
den beri Meclisimizde müzakere edilmektedir. 
Bendeniz konuşmamı sadece meselenin hukukî 
cephesine inhisar ettirmek kararındayıım. 

83 dizel 'lokomotifinin mubayaasında bir sui
istimal olduğu ve bunu murakabe etmediği iddia 
edilen Bakanın da bir ihmalinin tekerrür ettiği 
iddiası var. Bunlar sadece kavli mücerrette mi 
kalır, yoksa hakikaten mevcut yazılı anlaşmalar 
ve yazışmalar muvacehesinde hukukî bir kıymet 
taşır mı? Mesele bu. 

Muhterem arkadaşlar, hadiseyi hukukî ba
kımdan isabetle teşhis edebilmek için evvelemir
de 38 lokomotifin mubayaasında gözetilme mü
kellefiyeti olan esaslar ve şartlar nelerdir, (bun
lar ne ile tesbit edilmiştir? Bu hususa (bir göz 
atmak zarureti cardır. Bir Parlâmento üyesi ar
kadaşımız vâki birtakım söylentiler ve dediko
dular muvacehesinde, haklı olarak büyük bir 
hassasiyet göstermiş ve meseleyi Meclise akset-
tirmiştir. Meclisimiz de bu arkadaşımızın ihbarı 
muvacehesinde bir araştırma komisyonu teşkil 
etmiş ve meseleyi âriz amik tetkik ettirmiştir. 

B>u lokomotiflerin mubayaasında tarafları il-
zameden ve hareketlerini tayin ve tesbit eden, 
salâhiyetlerini tayin eden bir anlaşma var. Bu 
anlaşmanın bâzı hükümlerini burada etüd etme
miz zarureti vardır. Filhakika anlaşmanın ikinci 
sayfasında, (B) bendinde; proje için mubayaa 
arejmanlarının yapıldığına dair deliller kısım 
üç; O-IB; Amerika Birleşik Devletlerinde yapı
lacak mubayaalar. Bu kısmın ikinci paragrafı 
üzerinde durulması lâzım gelen bir husustur. 
Filhakika, «burada» teklifler alındıktan sonra 
yine AİD'nin tasvibi alınmak üzere yapılan tek-
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liflerin bir hülâsasının tarafınızdan hazırlana
rak...» ödemektedir. Kim bu taraf? Komisyon, 
Satmalına Komisyonu. İhale kararının, sebeple
ri ile birlikte AİD'ye (gönderilmesi lâzımdır. 
İhale kararının AİD tarafından tasvibini müta-
akıp en müsait teklifi veren firma ile mukavele 
yapıma yoluna gidilecektir. Ancak, yapılacak 
mukavelenin imzalanması, yürürlüğe igirmeden 
önce AİD'nin tasvibine vabeste olacaktır. Atel-
ye ve teçhizatları için de yapılacak mukavele de 
aynı usuller tatbik edilecektir. Bu, kurulacak 
olan (Satınalma Komisyonunun ne suretle hare
ket edeceğini tayin ve tesbit eden birinöi kısım. 

Bir de aynı anlaşmanın diğer bir kısmını 
okumakta fayda vardır. Şimdi ihale komisyonu 
teşekkül ediyor. Teklif mektupları almıyor. On
dan sonra yapacağı işler var komisyonun. Bun
lar için aynı anlaşmanın dördüncü sayfasının 
dört numaralı paragrafında aynen şöyle deni
yor : «Kabul edilen fiyata mütedair malûmat ve 
alman teklifler hakkında, hülasa kredi finans-
manlı malların. mubayaası hakkında, AİD tara
fından bir talep vukuu üzerine ödünç alan, İn
gilizce olarak kendisine bildirilen veya yapılan 
bütün fiyat teklifleri veya eksiltme hususları
nın bir hulâsasını yaparak : 

A) Bütün teklif sahiplerinin veya eksilt
meye iştirak edenlerin adı ve adresi, varsa bun
ların âmir firmaları, bilindiği takdirde, malı 
imâl eden firmalar veya imalâtçıları, malzeme^ 
kategorilerine göre tesbit edilen malm cinsi, 
miktarı, evsafı, teslim müddeti ve ilgili diğer 
faktörler. 

B) En müsait teklifte bulunan firmanın adı, 
belirtilmek suretiyle bildirilecektir. Siparişin 
veya ihalenin en düşük fiyatı veren veya tek
lifte bulunan firmadan gayrı bir firmaya yapıl
ması halinde; ödünç alan, verilen düşük fiyat
ların? veya tekliflerin reddedilmesi; sipariş
lerin veya ihalenin yapıldığı firmanın kabul 
edilme sebeplerini bildirecektir.» 

Muhterem arkadaşlar, bu anlaşmanın İhale 
Komisyonuna tahmil ettiği selâhiy^tler ve hak
lardır. Ama, bunlar nihaî bir durum arz etme
mektedir. Bu ihalenin yapılmasında bir vazife 
suiistimali, bir ihmâl vesair bir suç varandır, 
yok mudur? Bu hususun, muhterem heyetini
ze arz ettiğim anlaşmanın esas hükümlerini teş
kil eden bu izahat muvacehesinde, tahkikinde 
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Muhterem arkadaşlar, dikkat buyurun, mese

le tercih keyfiyetindedir. Neden tercih etmiş? 
Bu tercihte bir vazife suiistimali arz ettiğim 
şekli ile mevcut mu? Yok. Rüşvet alma? Yok. 
Tercih sebepleri zikrederken, mektuplarda zik
redilen hususları ketmeden bir cihet var mı? 
O da yok. Şu halde muhterem arkadaşlar, bü
tün hukukçu arkadaşlarım ve hattâ Muhterem 
Heyetinizin bütün üyeleri1 şu ciheti gayet iyi 
bilirler; bilirkişi kendisine tevdi edilen her han
gi bir meselenin tetkikinde vereceği raporda ha
ta etnış olabilir. Vereceği raporun her ne ka
dar yanlış olduğu tesbit edilse dahi, bu raporun 
tanziminde bir vazife suiistimali ancak ve an
cak menfaat temin edildiği.hususunun katiyetle 
tâyin ve tesbit edilmesiyle kabildir. Aksi tak
dirde, bilirkişi tercih hakkını kullanırken hata 
etti, denir. Ve buna da itiraz hakkı vardır. 
Bir an.kabul edelim ki, burada Araştırma Ko
misyonunu teşkil eden arkadaşlarım samimî 
olarak, tetkikat yapmışlardır ve bu tetkikatları 
neticesinde General Elektrik lokomotiflerinin 
daha çok tercihe şayan olduğunu raporlariyle 
Yüce Heyetinize arz ediyorlar. Acaba, şimdi, 
neden siz General Elektrik'in teklifini kabul et
tiniz de, efendim, General Motors'unkini kabul 
etmediniz şeklinde bir istifham çizmeye benim 
hakkım var mı? Yok. Yüce Heyetin var mı? 
Yok, muhterem arkadaşlar. 

İRFAN BARAN (Konya) — Biz öyle bir id
diada bulunmadık. 

KADRÎ ÖZEK (Devamla) — Çok istirham 
ediyorum, Sayın irfan Baran arkadaşım, biz ko
misyonun verdiği izahatı sükûnetle dinledik, 
müdahalede bulunmadık, izin verin, fikirlere 
biraz hürmet edelim, tahrif etmiyorum. 
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zaruret vardır. Yani İhale Komisyonu anlaş
manın âmir ve esaslı bulunan bu hükümlerine 
riayet etmiş mi? İcabını yerine getirmiş mi, ge
tirmemiş mi? Bu hususu tetkik edeceğiz. Ben
deniz meseleyi1 bu zaviyeden tetkik ettim arka
daşlarım. Anlaşmanın arz ettiğim birinci âmir 
hükmü muvacehesinde İhale Komisyonu teşkil 
edilecek, ihaleyi ilân edecek. Bu hem Türkiye, 
hem Amerika'da olacak ve teklif mektupları ge
lecek. Bu teklif mektupları üzerine İhale Ko
misyonuna düşen vazife münhasıran, hukuk ıs-
tılahiyle ifade etmek gerekirse, bilirkişilik vazi
fesini ifa etmektedir. Çünkü gelen teklifler 
muvacehesinde hangisinin daha çok tercihe şa
yan olduğu hususunu ihale komisyonu tetkıik 
edecek. Ama kendisinin bu tetkikatı hiçbir za
man akdin inikadı salâhiyetini kendisinde mu
hafaza etmiş bulunan AİD'nin tasdikinden önce 
ihalenin tekevvününe imkân vermiyeeektir. Şü 
halde meselenin burasında İhale Komisyonu na
sıl vazifesini suiistimal eder; hususu sual olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada ihaleye fe
sat karıştırma var mıdır? Araştırma Komisyo
nunun raporunu tetkik ettim, böyle bir şeye 
raslamadım. Ondan sonra alman bu teklifleri 
ihale komisyonu nereye gönderecektir? AİD 
gönderecek. Ne suretle gönderecektir? Yalnız 
tercih ettiği teklifleri mi gönderecek? Hayır, 
tercih etmediği; ama ihale sebebi ile gönderilen 
bütün teklif mektuplarını da anlaşmada izah 
edilen ve sarahatle tadâdedilen şekli ile AİD ye f 

sevk edecektir. Meselenin bir de burasına par
mak basmak lâzım. İhale Komisyonu teklif 
mektuplarını aldıktan sonra ve bunlardan, bu 
tekliflerden birini tercih ettikten sonra, tercih 
ettiği hususları ketmeden her hangi1 bir cihete 
rastlanmış mıdır? Hayır... Anlaşmaya göre gön
derilmesi emrolunan ve kabule şayan görülmi-
yen ihale teklifleri AİD ye gönderilmeme gibi 

• her hangi bir davranışta bulunmuş mudur? Ha
yır.. Bir husus daha var; verilen teklif mektup
ları muhtevası ile AİD ye gönderilen ihale ka
rarında zikredilen aynı mektup muhtevaları 
arasında bir mübayenet var mıdır? O da yok. 
Nasıl vazifesini suiistimal etmiş? Efendim, ter
cihte bâzı karineler mevcut, taraf iltizam etmiş, 
General Elektrik'in lokomotiflerini tercih etmesi 
gerekirken General Motors'un lokomotiflerini 
tercih etmiş... 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Devam edece

ğim, Sayın Başkan, ikaz etmeyin, müdahale et
mezlerse zaten devam edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu arz ede
yim ; haddini bilen bir insanım, meselenin tek
nik tarafına girmiyorum, anlamam. Yalnız din
ledim, bilirkişi heyeti yerine kaim olan Meclis 
Araştırma Komisyonu bir rapor getirdi. Bu 
raporda General Elektrik'in lokomotiflerinin 
daha üstün vasıifta olduğunu burada sarahatle 
beyan etti. Bendeniz hata mı ediyorum acaba? 
Çünkü böyle anladım. 
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Şu halde muhterem arkadaşlar, benim istir

hamım şu olacaktır : Meseleyi tamamen objek
tif hukuk yönünden mütalâa etmemiz lâzımgel-
diği kanaatindeyim. Cezai hukukunun bir ana 
prensibi vardır. «Karine, suçun tekevvününe 
delil addedilemez.» Yani, her hangi bir zanlı 
karine ile mahkûm edilemez. 

Kaporda, tetkik ettim, kaıtî bir delil yok 
arkadaşlar. Delil neye dair olacaktı, neye dair 
olması lâzımigelirdi? Arz ettiğim şekilde, ancak 
vazifeyi suiistimal ettiğini katiyetle ortaya ko
yan katî delillerle mümkün olabilirdi. Böyle 

. bir delile rastlamadık. 
Muhterem arkadaşlarım, burada Devlet De-

[miryollarının Satınalma Komisyonunun şu iza
hatı muvacehesinde memleketimizde ve Devlet 
idarelerimizde mevcut diğer ihale 'komisyonla
rından hukuken çok farklı bir durumu vardır. 
Nedir? Kendisine ıbir lokomotif satınalması hu
susunda salâhiyet verilmiş. Ne ile Gayet tah-
ditli. ihale mi edecek? Hayır, ihaleye• çıkarta
cak. Mukavele mi akdedecek? Hayır, teklif 
mektupları alacak, bir tercih yapacak. Ne sı
fatla? Bilirkişi sufatiyle, tamamen bilirkişi sı-
fatiyle. Bilirkişi sıfatım, şu anlaşma: muvace
hesinde ihraz etmiş bulunan komisyonum mu
kaveleyi nihai olarak akdetmek hak ve salâ
hiyeti bulunmadığına göre, salâhiyetin bulun
madığı yerde bir vazife suiistimali mevzuubah-
solamaz arkadaşlar. Kaldı ki, arkadaşlarımız 
diyorlar ki, «Bu tercih hakkının kullanılmasın
da dahi bir vazifeyi suiistimal vardır.» Yok
tur ve olamaz. Neden? Müümkün değildir de 
ondan. Hufcukan mümkün değildir. Çünkü, 
ihale Komisyonunun tercih ettiği General Mo
tors lokomotiflerinin mubayaa edilmesinin uy
gun olacağı yolundaki mütalâası AÎD'yi mut
lak olarak takyidediyor mu? katiyen arka
daşlar. Katiyen mukavelenin akdi salâhiyeti 
mutlak olarak kendisinde bulunan AlD'yi hiç -̂
bir suretle, ihale Komisyonunun şu-veya bu fir
maya tercih etmesi takyidetmiyor. O yine 
muhtardır. Şuı halde biz diyoruz ki, bir ter
cih salâhiyetini kullanırken vazifeyi suiistimal 
etti. Hangi ahvalde? General Motors lokomo
tiflerinin mubayaasının takarrür etmesi ha
linde. Edeceği ne malûm? Edeceğini nereden 
biliyoruz ?. Kim temin edebilir ki?.. Ve Yüce 
Araştırma Komisyonunun üyelerinden bende
niz şu hususu soruyorum. Kendileri katiyetle 
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ifade edebilirler mi ki, ihale Komisyonunun 
terei'h ettiği General Motors lokomotiflerinin 
mubayaası hakkında AlD'nin mutlaka muvafa
kati olacaktır? Hayır; bu husus tamamen müp
hemdir. Şu durum muvacehesinde muhterem 
arkadaşlar, hakikaten bu "meseleyi buraya ge
tiren arkadaşımızın hassasiyetine bir vatanper
verlik örneği olarak müteşekkir olmamız ye
rinde olur. Ancak, bir Araştırma Komisyonu
nun getirdiği bu rapor muvacehesinde bir so
ruşturmanın açılmasına da bendeniz 'taraftarım. 
Neden taraf tadım ? Bunu bilhassa arz etmek 
isterim muhterem arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, insanların bir ifti
raya mâruz ^ kalması mümkündür, insanların 
töhmet altında tutulması da mümkündür. Bü
tün bu iftira ve töhmetten kurtulmanın tek yolu 
'böyle bir araştırmanın ancak yapılması ile ka
bildir. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, teşriî organ 
olan Büyük Millet Meclisine Hükümeti denet
leme babında bu salâhiyet verilmiştir. Ama, 
esefle kaydetmek lâzım ki, yerilen bu salâhi
yetin zaman zaman bâzı hissî, siyasi ve partizan 
mülâhazalarla suiistimal edildiği de bir realite
dir. Bendeniz şunu çok arzularım; bu hassa
siyet yalnız bu meseleye mi inhisar etsin? Bu 
mesele sebebiyle töhmet altında tutulan bura
daki mesuller ve alâkalı Bakan mı olmalı idi? 
Hayır arkadaşlar. 

Muhterem 'arkadaşlar, iki seneden beri teş
riî vazifemizi ifa ettiğimiz bu zaman içinde bu
na mümasil ve mütenazır birtakım hâdiselerin 
bu Meclise geldiği, araştırma, soruşturma ve 
birer tahkikat konusu yapıldığı da hepinizin 
malûmudur. Ancak 'Soruşturma neticesinde, 
son tahkikatın açılması karariyle gelen raporlar 
muvacehesindeki davranışı burada bir kere 
daha ifade 'etmenin, vicdanen mükellefiyeti 
içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz diyorum 
ki ; böyle bir suçun ş/u deliller 'muvacehesinde 
hukukan tekevvün edeceğine inanmıyorum. An
cak hakikaten namusluluğu, dürüstlüğü herkes
çe müsellem bir Vekil arkadaşımın töhmetten 
kurtulması için bir Soruşturma Komisyonunun 
teşkilinde zaruret vardır. Bu meselede bu de
rece hassasiyet gösteren arkadaşlarımız, hak
larında son tahkikatın açılmasına komisyon-

265 — 



T.B.M.M. B : l l 
İarca ittifakla, karar verilen rap'orlar muvace
hesinde aynı hssasiyet... 

'BALKAN — Sayın özek mevzu dışına çak
mayınız. 

KADRİ Ö2MK (ıDevamla) — Hayır. 

BAŞKAN — Arkadaşınızın önergesi hak
kında daiha evvel (Mecliste müzakeresi yapıl
mış hususlar hakkında lütfen mütalâa 'beyan 
etmeyiniz. 

'KADRİ ÖZEK (Devamla) — »Hayır efen
dim. Bir soruşturma açılıp açılmaması husu
sundaki mesnetleri elbette Yüce Heyete arz et
mek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Daha eve! alınmış kararlara 
ait mütalâa beyan etmeyin. Bu öneüge hakkin

in «da devam buyurun. 
i KAJDBÎ ÖZEK (Devamla.) — Efendim daha 

evvel alınmış olan kararı zikretmeme sebep bu 
hâdise hakkında da'hi bir soruşturma açılıp 
'açılmamasını zannediyorum izah etmeye bir 
esas teşkil edecektir. Sadedin dışına çıkmıyo
rum. Çıkmamayı zannederim 'biliyorum, lütfe
din de izah edeyim. 

'Muhterem arkadaşlarım, bendeniz şuna ka-
aniim; Hükümet de bu mesele hakkında bir 
soruşturma açılmasını istiyeeektir. Esasen ta
rihî hakikatler de benim hiçbir temasım olma
dığı 'halde sadece bir tahmin olarak mütalâa 
ettiğim bu hususu teyideder mahiyettedir. Fil
hakika Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan 
bu yama bu hâdise gibi birçok hâdiseler 'hakkın
da dedikodu yapılmıştır. Hangi Hükümetlerin 
bu gibi meseleleri Meclislere (getirip araştırma 
mevzuu, soruşturma mevzuu, tahkikat mevzuu 
hattâ ve ihattâ Yüce Divana sevk mevzuu yap
tığını tarih kaydetmiştir?. Binaenaleyh Hükü
metin aksi <bir noktai nazarlda olacağına da hiç 
ihtimal vermiyorum. Ama bir muhterem ar
kadaşım derler k i ; efendim bu meseleyi tetkik 
ettim, bir ışeyler var; var ama ne olduğunu 
biz de bilmiyoruz ve belki bu kürsüden dahi 
anlaşılması, İMeclis taihkikatı, soruşturması ne
ticesinde anlaşılması kabil olmıyacaktır, hatta ; 
adalet 'huzurunda bu anlaşılmıtyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, anlaşılnnyacâk bir ci
het dalha var : Bu mesele buraya nasıl gelmiş
tir, nasıl getirilmiştir? Bu husus da, çok mü
himdir. Anlaşılamıyaca'k bir cihet de 'benim 
naçiz kanaatimce budur. Çünkü, Hükümete 
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Iher vesile ile hatırlattığım gibi, partilerin faa
liyetleri 'hakkında malî 'durumlarını tahkiki 
hakkında hükümler getirecek ollan Anayasanın 
Partiler Kanunu el'an gelmemiştir. Bu itibar
la daha biz Ibuna mümasil birtakım hâdiselerle 
karşılaşacağız. Bu işte siyasi yatırım olacak, 
bu işte parti finansmanı olacak, bu işte birta
kım iftiralarda olacaktır. 

[Hürmetlerimle arkadaşlarım. (Şiddetli al
kışlar, «bravo Özek* sesleri) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın İrfan Baran'-
m. 

İRFAN BARAN (Konya Milletvekili) — 
T. B. M. Meclisinin muhterem azaları, Türk 
cemiyetinin uzun zamandan beri kendisine 
ait âmme işlerinin görülmesi, yürütülmesi, mu
rakabe ve tesbiti mevzularında yeni bir anla
yışın ihtiyacı içinde bulunduğu aşikârdır. Bu 
cemiyette artık âmme işlerini görenlerin vazi
fe anlayışı, disiplini ve sorumluluğunun hu-
dudları, birbirleriyle münasebetlerinin tesbit 
edilmesi zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. 
Sorumlulukların tesbitinde usul ve takdir öl
çülerimizin gözden geçirilmesinde büyük fay
da vardır. 

27 Mayıs İhtilâlinden sonra kabul edilen 
yeni Anayasa, Türkiye'de âmme işlerine karşı, 
bu işlere sahibolanlarla bu işleri denetle
mek mecburiyetinde olanların, bambaşka bir 
açıdan bakmak mecburiyetleri olduğu esasını 
da vaz'etmiştir. Tarihî hâdiselerle vazetmiş
tir, getirdiği felsefe ile vaz'etmiştir, getirdiği 
yeni mevzuatla vaz'etmiştir. 

Sayın Başbakan İnönü geçenlerde verdiği 
bir beyanatta, «bu memlekette bu kadar dü
rüst bir idare ne zaman görülmüştür » demiş
tir. Arkadaşlar en dürüst idarelerde dahi hâdi
selerin olması tabiî bir vakıadır. Şüphesiz ki, 
Sayın Başbakanın maksadı bu zamanlarda 
Türk cemiyetinde hiçbir hâdisenin hiçbir eksik 
hâdisenin, hiçbir yolsuz hâdisenin olmadığı ve 
olmıyacağı mânasında değildir. Ancak cemi
yetlerin ve hayatın tabiî icabı olarak zuhur 
edebilecek bu nevi hâdiseler karşısında gös
terilen hassasiyet ve takipte gösterilen hassa
siyetin belirtmek istenmiş olacağı aşikârdır. 

İşte Millet Meclisine bu 33 dizel lokomoti
finin mubayaası dolayısiyle intikal eden bir 
hâdisede Millet Meclisi bu yeni anlayışa, bu 
yeni felsefeye uygun bir şekilde hareket et-
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miş ve adeta ittifaka yakın bir ekseriyetle 
bu konunun evvelemirde bir Meclis komis
yonu vasıtasiyle araştırılmasına karar vermiş
tir. tşin bu safhasından sonra. Meclis Araş
tırma Komisyonu vazifesini bitirdikten sonra, 
mesele huzurunuza gelmiştir. Ancak, o komis
yonun bir üyesi sıfatiyle ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yapılan bütün münakaşalar
da, bu komisyon raporunun esas alınması ha-
sabiyle raporun açıklanmasından sonra zuhur 
eden bâzı hâdiselere de temas etmek mecburi
yetindeyiz. Mevzua buradan gireceğiz. 

Muhterem azalar, Araştırma Komisyonun 
araştırmalarında takibettiği usul," hazırladığı 
raporun metni ve kanaatlerini izharda var
dığı ittifak; taşıdığı mâna karşısında men
faatlerinin haleldar olmasından korkanlar, 
şahsan olaylarla ilgili bulunanlar ve 33 dizel 

' lokomotifi mubayaasında mevcut olabilecek 
bir yolsuzluktan siyasi endişeler duyanlar der
hal harekete geçerek Araştırma Komisyonu
nu ve raporunu zaafa uğrattmak, şüpheli du
ruma düşürmek, itibarsız hale getirmek için 
devamlı gayretlere tevessül ettiler. Bu havayı 
yaratmak ve yaşatmak istiyen ve bunda ka
sıtlı olanlar işi iftira ve tecavüzlere kadar 
vardırdılar. Meselenin... * 

ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Bu ra
por mu Reis Bey? 

BAŞKAN —Sayın Asım Eren, bu rapor de
ğil. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Meselenin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakeresi 
esnasında, tek Meclis esasına göre hazırlanan 
bir içtüzüğün boşlukları da, mâni hüküm ola
rak gösterilerek Araştırma Komisyonunun ken
disine yapılan hücumlara cevap vermek imkâ
nı da bırakılmadı. Tek taraflı hücumlarla ne
tice almak istediği, gayreti ve kasdiyle de 
karşılaşmış bulunuyoruz. İşte hâdiseler, Sayın 
Asım Eren, siz de dâhilsiniz. 

Araştırma Komisyonu raporunu açıkladığı 
zaman bunların raporla ne ilgisi vardır, diyen 

'Say ın Asım Eren dâhil bir kısım milletvekili 
arkadaşlarımız gündem dışı söz .alarak, değil 
umumi müzakerelerde, usul hakkında söz ala
rak Araştırma Komisyonunun vardığı kararı 
açıklanmasını ciddiyetsizlikle, lâubalilikle itham 
ettiler ve kendilerine karşı bir infial havasının 
doğduğu basın tarafından aksettirildi. Ne yaptı 
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I bu insanlar arkadaşlar? Kendilerine vazife te- . 

rettübetmiyen birtakım insanlar, bu komis
yona dâhil olmıyan bir takım insanlar bu ko
misyon nam ve hesabına komisyon hâdiselerde 
tahkike değer... 

BAŞKAN — Sayın Baran, komisyona kar
şı yapılmış olan tecavüzlere cevap vermeyiniz. 
Sonra lütfen biraz daha mikrofona uzak du
rursanız arkadaşlarımız daha rahat olarak 
konuşmaları takibedebileceklerdir. Bu yönde 
devam ediniz. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, maksadım komisyona yapılan hü
cumlara cevap vermek değil. Maksadım, hâdi
selere girmek için, mevzuu vaz'etmek için, bu 
mevzu görüşülmeden evvel, yaratılmak istenen 
hava hakkında bâzı hâdiselere işaret etmektir. 
(Orta-sıralardan gürültüler. «Bu ne?» sesleri1.) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, göster
diğiniz şey rapordur. Şu anda rapor hakkında 

j müzakere edilmiyor. Verilmiş olalı tahkikat öner-
I gesi hakkında müzakere yapılıyor. Lütfen sü-
| kûneti muhafaza edelim. 

Devam edin efendim. (Devam, devam sesle-
ri.) 

İRFAN BARAN (Devamla) — Muhterem 
Senatörler ve Milletvekilleri, büyük çoğunluğu
nuz hem tahkikat açılmasını istiyenler, hem de 
tahkikatın açılmamasını istiyenler, elinizi vicda
nınıza koyunuz, hep araştırma komisyonu rapo
runda ileri sürülen kanaatler veya belirtilen 
noktalar üzerinde konuştunuz. Şimdi benim de 
aynı vakalar hususunda konuşmama dayanama-
mak, kendi kullandığınız ölçülere bizzat ihanet 
etmekten başka bir şey değildir. Bu sebeple mü
saadelerinizi rica ediyorum. 

Arkadaşlar, komisyonumuzun kararı dışında 
bir kararın basma aksettirilmesi dolayısiyle, ile
ride bu karar zapta da geçtiği ve azaların imza
ları da alındığı içdn, açıklandığı takdirde aksi
ne bir netice verdiği cihetle suitefehhümlere 

14 sebebiyet verebileceği düşüncesiyle esasen zapta 
geçmiş bu kararın derhal açıklanması lüzumuna 
kanaat getirdik ve açıkladık. 

Büyük Meclisin birçok komisyon başkanları 
da raporlar dağıtılmadan aynı açıklamaları yap
mış, fakat hiç kimse bunlar karşısında bir has
sasiyet göstermemiştir. Demek ki, bu rapor açık
lanır açıklanmaz başkalarına karşı gösterilmi-
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yen hassasiyetin gösterilmesi her halde bu rapo-

*ra karşı beslenilen niyetlerden ileri gelse gerek
tir. Bununla da kalınmadı, devam edildi. Ko
misyonda başka türlü karar verilmiş. Ama her 
halde azalar birbirlerini aldatmış olacaklar ki, 
bâzı arkadaşlarımız kanaatleri hilâfına hâdisede 
suç gördükleri şeklinde bir imza vaz'etmişler. 
Aslı yoktur arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımız 
tesbit ettiğimiz hususlarda tam bir vicdan ra
hatlığı içinde ve hiç müzakeresiz, Bakan mevzuu 
hariç, hiç müzakeresiz kararlarını aynı şekilde 
tesbit etmişlerdir. Bakan hakkında ihtiyari ola
rak müzakere açılmış ve bâzı arkadaşlarımız bu 
müzakerede henüz Bakana ait durumu tesbit 
edemediklerini beyan ettikleri için, ikinci top
lantıda Bakan hakkında da vazifesini1 ihmal et
tiği kanaatine varılarak raporda belirtilen bü
tün hususlar ittifakla dercedilmiştir. 

-Sonra, koridorlarda propagandalar yapılı
yor, deniyor k i ; Araştırma Komisyonunun bir 
üyesi 'bu dosyalara ait ıbir evrakı bir firmaya 
iletmiş, dosyaları kaybetmiş... Bunları söyle
mek mecburiyetindeyim. Başbakana kadar me
sele aksettiriliyor, Meclis kulislerinde birtakım 
vazifeliler bunun propagandasın] yapıyor. Kay
bedilen dosya yok, kaybedilen evrak da yok. 
Bu evraklardan suretler gitmişse, Devlet De
miryolları ilgililerinin de bahsettikleri ıgibi, me
sele bize gelmeden çok evvel ıgitmiştir. Bu
nun vesikaları da dosyada mevcuttur. Çünkü 
(bunlara ait hususların öğrenildiği Başfbakana 
ve Ulaştırma Bakanlığına yapılan şikâyetlerin 
muhteviyatından da anlaşılmaktadır. Bütün 
ibunlar, mesele bu komisyona tevdi edilmeden 
15 gün evvel olmuştur. Sözlerimin burasında 
size şu hususu açıklamak isterim : Varılan ka
naat odur ki, Devlet Demiryollarının bütün iş
lerine et koymak lâzımdır. Yalnız bu mevzudan 
dolayı değil, yalnız hu tahkikat mevzuu olan 
şahıslar hakkında değil. Arkadaşlarımıızın bir 
kısmı diyorlar ki; «Efendim General Elektrik 

^Firması birtakım gayretlerde bulunmuş, Veh
bi Koç'un 'birtakım çalışma, usulleri varmış, o 
da birtakım insanlara yaklaşmak istemiş.» 
Olabilir, mümkündür arkadaşlar. Bu hâdise
nin bizim kabul edebildiğimizden başka iltisak
larının ve kollamanın da olması çjok muhtemel
dir. Muhtemeldir ki, her iki taraf da hâdise
de birtakım insanları elde etmek istemiş ve 
belki de iş en çok verenin üzerinde kalmış ola-
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îbilir. Bir Meclis Tahkikat Komisyonunun ku
rulması (bunun için elzemdir arkadaşlar. (Alkış
lar) 

Meclisin kurduğu 'bir heyetin dağıttığı ra
pora karşı, bir Bakanlığın suçlu (gösterilen me
murları Meclis kulislerine dağıldılar, evlere 
dağıldılar, 3 - 5 saatlik mülakatlar yapıldı ve 
hakikatle illgisi <olmıyan, komisyon raporunuı 
sözde çürütücü belgeler dağıtıldı, komisyon ra
poru ile ilgisi olmıyan hususta neşriyat yapıl
dı. Hattâ bunlar bu kürsüye kadar getirildi. 
Komisyon raporunda hiç mevzuulbahsedilmiyen • 
hususlar komisyona mal edildi ve ademi mesu
liyete dair iddialar, bu isnatlar, bu kabuller 
'üzerine müdahale edildi. Denildi ki, «Komis
yon ihale kararına müdahale edilmesini istiyor/,» 
Nerede istemiştir komisyon? Raporda Bakan 
ihale Komisyonu kararına niçin müdahale et
medi, ihale kararını niçin değiştirmedi1? diye 
Ibir ifade var mı? 

Denildi ki, General Motors yerine, Gene
ral Elektriğin tercihi isteniyormuş. Raporun 
havası böyle imiş. Hayır efendiler. Biz 100 
hin parçalı bir lokomotiften hangisinin daha 
üstün olduğunu tesbit edebilecek teknik bilgi
ye sahip insanlar değiliz, arkadaşlar. Böyle 
bir iddiada da de,ğiliz, böyle bir yolda da> olma
dık. Mümkündür, General M'otors lokomotif
leri bu fiyat farkıma rağmen belki hakikaten 
daha iyi ve daha üstün vasırftadır ve belki de 
memleket menfaatlerine ıgöre tercihi iktiza ede
bilir, Biz hâdisenin burasında 'değiliz, asla me
seleyi bu noktadan vaz'etmedik arkadaşlar. Biz 
cereyan eden muameleleri, takilbedilen usulle
rin ve yolların bu memleketin kanunlarına, hu
kuka ve akla uyigun olup olmadığını tesbit et
tik ve bu yolda suiistimal tesbit ettik, bu ka
naatimizi bir araştırma komisyonu olarak tesbit 
eylemiştik. -Bakınız nasıl olacak, bir misalle 
arz edeyim : Bir mahkemede bir adam masum
dur, hâkim beraetine karar verir. Hâkimin be-
raet kararı doğrudur, adam masumdur; ama 
arkadaşlar, Ihâkim bu beraet kararını verirken 
rüşvet almışsa karar doğrudur ama ortadaki 
muamelede bir yolsuzluk vardır. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana Mil
letvekili) — Hâkim rüşıvet almaz. (Alır, alır 
sesleri) 

İRFAN BARAN (Devamla) — Bir misal 
efendim. 
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KEMAL SARIÎBRA'HlMOÖLU (Adana Mil

letvekili) — Türk bakimi rüşvet almaz. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Tarihte var
dır, Türkiye'de de vardır, İıükümlerde vardır. 
Sayın Sarıibrafhimoğlu bunlar hayatta olağan 
işler. 

Arkadaşlar, General Motors'un lokomotifleri 
General- Elektrik'e nazaran daha üstün vasıfta 
değilmiş de General Elektrik daha üstün vasıfta 
imiş, Komisyon bunu tercih etmemiş, biz de Ge
neral Elektrik lehinde bir kanaate varmışız. Ge
neral'Elektrik'i tercih eden teknik adamların ve
ya raporların tesiri altında kalarak bu yola gir
mişiz. Hayır, arkadaşlar, sureti katiyede bâzı 
arkadaşlarımızın bahsettiği üzere bu tahkikat 
meyzuundan böyle bir tefrikimiz olmamıştır. 
Şimdi, meselenin bu kısmından son tarafa geli
yorum. 

Arkadaşlar, Zeki Baltaeıoğlu ve diğer bâzı 
.arkadaşlarımız bu Komisyonun tesbit ettiği ra
porda; salâhiyetlerini aştığını, yetkisiz bulundu
ğu hususlarda hükümler verdiğini ifade buyur
dular. Arkadaşlar bu komisyonun yetkisinin ne
reye kadar uzanabileceği hakkında daha işin 
başlangıcında teemmülde bulunduk. (Bu iddialar 
varit değildir. İddia edilirse, ısrar edilirse, 1908 
yılından beri bütün Meclis zabıtlarını bu mev
cuda elden geçirmiş arkadaşımız Sayın Fahir 
Giritlioğlu (Meclis kararlarına da iktiran et
miştir.) kendilerine lâzım gelen bilgiyi verir. 
Ancak benim burada tebarüz ettirmek istediğim 
tir husus var. Memurların muamelelerinde suç 
var kanaatini, Bakanın hâdise içindeki tutumun
da ihmali var kanaatini izhar ettiğimiz için, 
haysiyetlerle oynadığımız için haysiyetleri kırı
cı hale düşmüşüz. Bir arkadaşımız bu kürsüden 
ifade etti. Onlara acı vermişiz, insan haklarını 
çiğnemişiz. ıSayın üyeler, bir komisyon kurmuş
sunuz şu şu konularda, şu şu şahısların duru
munu incele demişsiniz, önergede zikredilmiş, 
Cumhurbaşkanın oğlunun, Başbakanın oğlunun 
ve yakınlarının, Bakanlar Kurulunun, iktisadi 
Kurulun bu işte tesiri vardır, denmiş, önerge 
o şekilde verilmiş. Bunları araştırmak üzere, bu 
suiistimal iddialarının, mubayaa işinde suiisti
male ve tesire müteallik bu' iddiaların tahkiki 
için bir araştırma komisyonu kurmuşsunuz. 
Mevzuu Araştırma Komisyonu tetkik etmiş. Pe-
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ki arkadaşlar, bunca rapor, bunca ifadeler için
de bunları teker teker, modern baizı resim ekol
lerinin yaptığı gibi, bir araya bırakacak, birbi
rine bağlaımıyacak, bir neticeye ıgöttiiraniyeeek 
ise siz bundan nasıl mâna çıkaracaksınız? iSor-
mıyacakmısınız bize: Araştırma Komisyonu biz 
sana suiistimal var mı, yOk mu diye araştır de
dik; suiistimale rasladm mı? §u şu noktada 
raslamadım diyorum, adeta alkış tutuyorlar, bu
rada belirtmek lüzumunu hissediyorlar. Bakı
nız Komisyon Cumhurbaşkanının oğlunun bu iş
te ilgisini görmemiş, Sayın İsmet İnönü'nün, 
©akanlar Kurulunun hiçbir ilgisini görmemiş. 
iBunu iftiharla ilân ediyorlar. Ama Komisyon, 
aynı vazife icabı, şu şahısların da mesuliyeti 
kanaatine biz vardık demiş. (Bu adamları mah
kemeye verin dememiş. Araştırmamızın netice
sinde bunların fiillerinde' mesuliyeti icabettiren 
cihetler vardır demiş. Bu sefer kıyametler kopu
yor, insan haklarını çiğniyoruz, yetkimizi aşı
yoruz. Sonra' arkadaşlar, sormıyacak mısınız, 
önergede var, hangi şahısların ilgisi vardır, han
gi şahısların yoktur? İlgisi olmıyanları zikredi
yoruz, Akis dengisine varıncaya -kadar bunlar 
iftiharla naklediliyor. Hattâ bâzı hususları te
vil edilerek söyleniyor. Ama ilgisi var deyince 
de bu insanların isimlerini nasıl verebilirmişiz? 
Araştırmayı nasıl yapabilirdik? İsim zikredemi-
yeeeksek, bu şahısların durumunu belirtemiye-
ceksefc araştırmayı nasıl yapabilirdik Bunu bu 
arkadaşların izah etmesi lâzımdır. Kaldı ki, hu-
kukan Araştırma Komisyonunun bütün bunları 
belirtmeye salâhiyeti vardır. Fahir Giritlioğlu 
arkadaşım bu mevzuu iki gün tetkik ettiği için 
arkadaşlar, 1908 den beri bütün Meclis zabıtla
rını elden geçirerek tetkik ettiği için ben o hu
sustaki tafsilâtı kendisine bırakacağım. 

'Şimdi, arkadaşlar; bu iş yetki işi filân de
ğildir. Demekki mutlak temizlik isteniyormuş. 
Biz hakikaten temiz olduklarına inandıkları
mızı veyahut da bu hâdise' ile ilgisini tesbit ede
mediklerimizi tesbit ettik. Biz bir hüküm he
yeti değiliz, mesuliyetlerini mucip no'ktalar gö
rülüyor, bu bakımdan bir tahkik yoluna git
mekte fayda vardır kanaatine vardık diye mua
heze ediliyoruz. Cemiyet önünde suç işlemiş in-

> sanların durumuna düşürülmek isteniyoruz. De-
I mıekki toptan temizlik istenmiş, ama yanlış ha-
I reket edilmiş. Eğer bir kısmının maksadı bu ise 
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bu Komisyona bizden gayrisinin seçilmeleri lâ
zım gelir idi. 

Muhterem azalar, şahsi kanaatime göre, bu 
hadise de Sayın Ulaştırma Bakanının mesuli
yeti vardır. Bu bakımdan da hakkında bir tah
kikat komisyonu kurularak bu kanaatlerin doğ
ruluk derecesinin tcsbitine ihtiyaç bulunmak
tadır. Arkadaşlar, bizde alışılmış; sorumluluk 
denince dramatik hadiseler bekliyoruz, drama
tik olaylar davranışlar bekliyoruz. Halbuki me
seleleri kendi oluşları içinde basit zaviyeden ele 
almak lâzımdır. Ben de Sayın Bakanın .vazifesi
ni ihmal ettiği kanaatine dair düşüncelerimin 
delillerini sizlere arz etmek isterken bu nokta
dan hareket edeceğim. Hayır arkadaşlar, tesbit 
ettik, Sayın Bakanın herhangi bir suiistimalle il
gisi yoktur. Yani rüşvet almamıştır, yeni si
yasi tesirde bulunmamıştır. Yani karanlık iş
lerin içinde bulunanlarla ortaklık etmemiştir. 
Ancak vazifesini ihmâl etmiştir. Basit bir nok
tadan giriyorum; Bakanın murakabe vazifesi var 
mıdır?, Bakanların vazifesi meyanmda ve en baş
ta bir murakabe fonksiyonu olduğu herkesin ma
lûmudur. 3460 numaralı Kanunun 13 ncü madde
si İktisadi Devlet Teşekküllerine karşı bu mura
kabenin mahiyetini ve şeklini de göstermiştir. 
Saym Bakan da kendisinin bir murakabe vazife
si olduğunu baştan beri kabul etmektedir. ,Şu hal
de bir murakabe vazifesi nasıl görülebilir? Hâdi
senin içline giriyoruz, İşin basit tarafından gide
lim. Evvelemirde işin önemine göre bir kıymet 
atfetmek lâzımdır. Bu iş çok önemlidir. O kadar 
önemlidir ki, İktisadi Kurul dahi mütemadiyen 
ikazda bulunuyor, mesielenin haiz olduğu önem 
nisbetinde takibi gerekir, diyor, önemli bir iş. 
İhale mevzuu 100 küsur milyon; ama arkasından 
geleceklerle portesi milyarlara yaklaşacak, irti
batları çok. Şu halde, bu önemli işte birtakım 
yolsuzluklar olduğu Bakana şifahen ihbar edildi
ğine, basında Bakanın bahsiettiğine göre, dalga 
dalga üç defa tekrar ediyor, gittikçe şiddetini 
artıran, kesafetini artıran, vüsatini artıran sui
istimal iddiaları, suiistimal ithamları, alabildiği
ne gelişip durmakta olduğuna göre ve hattâ Sa
ym Bakan rahatsızlık duyup, bir aralık Başbaka
na kadar giderek, sizin aileniz de bu işe karıştı
rılıyor ama AİD şartları icabı ben basma karşı 
bir açıklama yapamıyorum, mazur görün demek 
ihtiyacını duyacak kadar, bu işte rahat
sızlık duyacak kadar kesafet peyda etmesine gö-
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re Saym Bakanın bu •murakabe vazifesi içinde 
olduğu, artık bu vazifeye sahip çıkması gerekti
ği akla gelmez mi, arkadaşlar? Elbette Devlet 
dairelerinde küçüklü, büyüklü birçok ihaleler 
olur. Bunlardan Saym Bakanların hattâ yük
sek kademedeki memurların haberleri olmaz, ha
berleri olmıyacaktır, normaldir. 

Ama, bunda var ; niçin var1? (Sağdan, soldan 
telefonlar geliyor, firmalar müracaat -ediyor, 
şikâyet mektupları veya, muhtıraları; geliyor, 
matbuatta iki iay müddetle daimî bir neışriyat 
kampanyası var ve şahıslar gidiyor, suiistimal 
iddiası hakkında (Bakana (beyanlarda bulunu
yorlar. Demek ki, iş önemli, hem portesi önem
li, hem Devlet için 'önemli, hem de aksediş tar
zı önemli. ıBakan bu işi takibıetmeımiştir. ©iz, 
Bakan bu işi takib etmemiştir derken arkadaş
larımız, ihale komisyonu kararını mı değiştire
cekti, ona mı müdahale edecekti, yeni bir ko
misyon mu kuracaktı şeklinde kabul ediyorlar. 
Hattâ Saym (Bakan «benim yeni bir komisyon 
kurmama mı istiyorlar, yoksa bir firma lehine 
kararı değiştirmemi mi istiyorlar» diye imalı 
bir şekilde bu kürsüden beyanatta bulundu. 

Arkadaşlar, Saym ıBakan kendisine mevdu 
olan murakabe vazifesini yapmadığı 'gibi, hâdi
selerin de dışına çıkmak istemektedir. ^Halbuki 
iktisadi kurul şu esası da vaz'etmiş : Bu, çok 
önemli işte âmme vicdanında hiejbir tereddüdün 
hâsıl olmaması için bu işin önemli şekilde cid
diyetle takibi gerekir, demiş. Saym Bakanın 
kendisine mevdu murakabe vazifesini yapabil
mesi için evvelemirde hâdiseyi bilmesi, merak 
edip madem bu kadar suiistimal iddiaları ya
pılıyor acaba şu hâdisenin ve olup bitenlerin 
seyri neymiş diye bir malûmat toplaması gere
kir. Ne yapmış Bakan 'arkadaşlar? Dosyasını 
bize tevdi ettiler, tutmuş hakkında şikâyet edi
len ve bizim muamelelerinde kusurlar gördü
ğümüz insanlardan izahat almakla yetinmiş. 

Deniliyor ki, normal presedür içinde, elbet
te, kendi maiyetindeki insanlardan izahat alı
nacak. Onları da dinliyebilir ama arkadaşlarım 
takdir ederler ki, şikâyet o makamlardan ve o 
insanlardan olduğuna göre, 3460 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesinde teftiş, tetkik ettirebilir 
gibi ibareler bulunduğuna göre bunları başka
larına yaptırması gerekirdi. (Saym Bakan 22 
Temmuzda, «o sıralarda ben Müsteşarı, Müste
şar Muavinini ve Teftiş Kurulu Başkanım ken-
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dilerine, ihaleye ve şahıslarına hiçbir ıtesir ze- I 
habı bırakmıyaeak şekilde malûmat toplamak 
için gönderdim» diyorlar. Bugünkü igazetelrde 
okudum, biz raporumuzda tesbit edemedik, dos
ya 'kapandıktan sonra bâzı şeylere ımuttali ol
duk. Doğruluk derecesini kendileri açıklarlarsa I 
öğreniriz. Kendisine yanlış ibilgi verdiği için I 
Müsteşara mecburi izin verilmiştir. Bu hususta 
verdiği raporu nedense, Sayın Bakan her şeyi [ 
bize gönderdikleri halde, bize tevdi etmedik- I 
leri için muhteviyatına muttali olmadık. Onun 
da dosyaları değiştirdiği bugünkü Cumhu- I 
riyet ıgazetesinin neşriyatında yer alıyor. Ay- I 
rica dün bir arkadaşımız; Teftiş Kurulu Baş- I 
kanının Sayın Bakana hu iş hakkında yolsuz- I 
Tuk konusunda ihbarda bulunulduğu hususunu I 
belirttiler. I 

'Arkadaşlar, Bakanın bu mevzua ait açtığı I 
dosyada kendisine aksettirilen suiistimal iddia- I 
lan karşısında takibedilmesi 'gerekecek şekilde I 
bir Bakanın göstermesi icabeden ihtimam nis- I 
betinde bilgi yoktur, imzasız ve sıhhatsiz birta- I 
kim notlar vardır. Bir de mesuliyetleri husu
sunda fikir ve kanaat beyan ettiğimiz ve ken- I 
dişine şikâyet edilen şahısların bâzı yazılı ifa- I 
delerinde verdikleri malûmat (mevcuttur. 

Şimdi murakabe ile görevli Bakan mevzudan 
o kadar uzaktır k i ; malî eşitlik fiyat unsuru I 
mUvacehesincte alsa mevzuubahis »olamaz derken, 1 
bizzat Millet Meclisinde yaptığı beyanatta fir
malar idari ve malî bakımdan müsavi hale gel
mişlerdir demektedir. Hepsi, o raporları veren
ler dahi raporlarından nükül ediyor, General I 
Elektrik motorları General Motors'tan daha az 
mazot yakar dedikleri halde Sayın Bakan hâlâ 
General Motors'un daha az benzin, mazot yak- I 
tığı hususunda Mecliste beyanda bulunmaktadır. I 
Meselenin o kadar dışındadır. Murakabe vazi
fesini yapmak şöyle dursun, kenarında dolaş- I 
maktadır. Ama bir sıkıntı, bir rahatsızlık hisset- I 
mekte kendisi kendine mevdu işi yapmamakta; 
iktisadi kurula aktarma yoluna gitmektedir. 

Şimdi arkadaşlar, kanaatimi basitleştirece
ğim en esaslı iki noktaya geliyorum/ Basitleşti
receğim dedim; 5 Yıllık Plânı kabul ettiniz. 5 I 
Yıllık Plânda lokomotif mevzuunda kesin hü- I 
kümler vardır. Bakanlık mesuliyeti kendisine I 
tevdi edilmiş bir insanın, kanun mahiyetinde 
olan ve değiştirilmesi ancak Meclis karariyle | 
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I mümkün olan 5 Yıllık Plâna ait hükümlerin tat

biki için birtakım tedbirlere tevessül etmesi, 
yapılan muameleye o istikameti vermek mecbu
riyeti yok mudur? Bakan bu mevzuda ne yap
mıştır, arkadaşlar?.. 5 Yıllık Plânla bu ihale işi 

I de irtibattadır. Plânda zikredilmiş. Finansma-
I nı temin edilmek üzere 33 lokomotif bu temin 

edilecek finansmandan alınacak, imalât buna 
ı bağlanacak, geri kalan 50 cins de, ona göre alı-
I nacak demiş. Demek ki, sizin kabul ettiğiniz 

5 Yıllık Plân bu ihale mevcudolmadan evvel 
bu ihale ile ilgili bâzı bağlayıcı hükümler vaz'-

I etmiş. 
I > Şimdi, buna göre Sayın Bakan, Beş Yıllık 
I Plân ile lokomotif mubayaası işinin ilgisini tes

bit edip, eğer bunu plâna uydurmak imkânlarını 
I aramış olsaydı, bulamadığı takdirde Meclisimi-
I ze gelerek, plânın tadilini teklif etmiş olsaydı, 
I kendine lüşen vazifeyi yapmış addedilmesi nor

maldi. Böyle yapmadığına göre, demek ki, plân-
I da kendisine mevdu vazifeyi yapmamak suretiy-
I le ihmalde bulunmuştur. 
I Sayın Bakan dediler k i ; «Ben plânı, daha 
I milletvekili iken inceledim. Komisyonun Jbu hu

sustaki ifadesi doğru olmasa gerektir. Ben soh-
I bet şeklinde kendilerine 1963 plânının tatbika-
I tında uğradığımız zorluklardan bahsettim, on-
I 1ar da böyle anlamış olacaklar. Ben bu ifadeyi 
I de okumadan imza ettim.» 
I Arkadaşlar, beş kişinin huzurunda vâki ol-
I muş ve kendi yanlarında Sayın Komisyon Baş-
I kanı tarafından yazdırılmış ve sonunda da oku

mak arzu edip etmedikleri sorulmuş olmasına 
I rağmen; «İfadelerimi okumadan imza ettim,» 
I şeklinde Meclis kürsüsünden bir Sayın Bakanın 
I müdafaa sadedinde zikredebilmiş olması husu-
I sunun takdirini sizlere bırakırım. Ancak bu-
I nun bir sohbet ile ilgisi yoktur. Hiçbir suale 
I de muhatap kalmadan bizzat ifadesinin tesbitr 
I sırasında, Bakanlık mevkiine yeni gelmiş oldu-
I ğundan, 5 Yıllık Plânda bu mevzuda bâzı tav-
I siyeler bulunmasına rağmen mevzuu şahsan tet-
I kik etmediğinden ve bir kanaate sahibolmadı-
I ğmdan, Alco mümmessiline bu mevzuda bilgi 
I vermedim, demektedir. . Ve bu kadar acık bir 
I surette, kendisinin bakanlığa yeni geldiği için 
I plânda hükümler mevcutsa da bunları tetkik 
I etmediğini Ve bir kanaat sahibi olmadığını be-
I yan etmektedir. Bir Bakanın (Memleketin iş-
|. lerini yürütmeyi kendisine tevdi etmişsiniz, 
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memleketin işlerini kanuni vazifesi sahasında 
yürümesini kendisine tevdi etmişsiniz) bir ka
nunun hükümlerini henüz tetkik etmedim, bil
miyorum, demesi, sayın üyeler, vazifeyi ihmal 
değil de nedir? Mahkemelerde birçok kimseler 
kanunların hükümlerini ihlâl ettikleri zaman, 
kanunların hükümlerini bilmediklerini söyler
ler. Ama her halde bu, bir beraet sebebi sayıl
maz. Kanunları bilmekle mükellef olan bir Ba
kan, kanunları bilmediğini ifade ettikten sonra 
da elbette ki, vazifesinin icabettirdiği mu
rakabe fonksiyonunu, işleri kanunlara göre yü
rütme fonksiyonunu yapmıyaeak durumda de
mektir. 

Buradan ikinci noktaya geliyorum; Bakanın 
.vazifesini ihmal ettiğine, şahsan beni vicdanen 
bu kanaate sevk eden en mühim nokta şudur: 
Arkadaşlar, suiistimal iddiaları karşısında Ba
kan hiçbir tahkikata tevessül etmemiştir. Sebep 
olarak ne gösteriliyor: ihmal • tekemmül etme
miştir. Bâzı arkadaşlarımız da bu kürsüden bu 
kanaati paylaştılar, ihale tekemmül etmemiştir. 
Tekemmülü anlaşma esaslarına göre AID nin 
kabul'ü ile mümkündür. [Binaenaleyh tekem
mül etmemiş 'bir ihale safhasında 'tahkikat em
ri vermek »Sayın Bakana göre hafiflik olurdu, 
başka bir ifadesine göre erken olurdu. Bu ba
kımdan tahkikat yoluna ıgitmemişler, ancak 
Meclis 'Tahkikatı yapıldıktan sonra emir ver
mişler ve Bakan derler ki, Devlet Demiryolları 
muhtar bir, idaredir. 3460 sayılı Kanun hü
kümlerine göre, ben ^onun muamıelelerine hiçbir 
şekilde müdahale edemem. Arkadaşlar, bir ke
re muamelelere mühadale keyfiyeti başka şey
dir, bir hâdisede suiistimalle^ vâki olmakta 
olduğu iddiaları, ve Bakanın bunu şu veya bu 
kaynaklardan öğrenmesi üzerine meseleye el 
koyup tahkik ettirmesi başka şeydir. Bakan 
tahkikat emrini verecek, şüpheliler hakkında 
tahkik yapılacaktır. Ama, oı şüpheliler kanım 
icabı vazifelerini bırakamadıkları 'gibi, kanun 
dışında da ifa etmezler, yine de vazifelerini ya
parlar. Bu vazifeye müdalhale değildir. Bu 
ihale kararlarına 'hiç müdahale değildir. Kal
dı ki, her kurum, her müessese, her heyet ka
nunen kendisine mevdu işle mükelleftir, işini 
görür, biter; ona ait fiilde, eğer bir suçluluk 
varsa bitmiş demektir. Muvâkkat îhale Ko
misyonu 3 Temmuz I963 de 'kararını vermiştir. 
Kararını vermiş, vazifesini bitİBûi'ştir. On-
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dan sonra bu işte suiistimal iddiaları yapıl
mışsa, 'arkadaşlar, artık onlar hakkında tahki
kat açılmasına ne mâni kalmıştır! Kararlarını 
verdiklerine ıgöre, bunların reylerine bu tahki
kat ne surette tesir >eder? Bitmiş. AID tasdik 
©derse veya bozar; tasdik ederse mesele yok. 
Eğer bo'zarsa başka bir heyet, bunlar hakkın
da tatokikat yapılmışsa, bilâıhara tetkik edilebi
lir. 

Sonra arkadaşlar, safha safha Ihep böyle ol
muştur. Müdürler Kurulu da böyledir. 6.8.1963 
tarihinde karar vermişler. Ama Sayın Bakan, 
Meclis tathkikat kararı verinceye kadar, tahki
kat emri vermemiş, ISebep? AID tasdik etme
di, tahkikat müdahale sayılırdı. Peki arkadaş
lar AID hâlâ tasdik etmedi veya burada müsa
ade edildi, müşaviri ıgelerek gazetelere «he
nüz tetkik ediyoruz»' dedi. Ama Hükümete ya
kın bir arkadaşımız Hükümet kanallarından 
böyle haberler yayıldığını 'öğrendi; tasdik edil
di, dendi. Tasdik edildiyse ISayııı Bakan ni
çin tahkikat emri verdi? Hani AID nin tasdi
kine kadar suç 'tekemmül etmezdi, hani müda
hale sayılırdı, erken olurdu, hafiflik olurdu? 
Madem, ki, AID nin tasdikini bekliyordu. Mec
lisin tahkikat kararı, araştırma kararı verme
sine rağmen de aynı esbabı mucibe ile Sayın 
©akanın tahkik emri vermesi gerekirdi. Demek-
ki bu esbabı mucibenin, aslında bu nevi düşü
nüşlerle hiçbir ilgisi yoktur, işte Ibiz arkadaş
lar, (Sayın 'Bakanın, kanunları yürütmek, ka
nunların objektiflik içinde, tarafsız bir şekilde, 
suiistimal edilmeden yürütülmesiyle mükellef 
olan Iheyetler hakkında ayyuka çıkan, dalga 
dalıga yayılan iddialar, isnatlar ve "oiızzzat ken
disine şifahen yapılan müraeaat'ler hakkında. 
kanunen mükellef olduğu teftiş vazifesini yap
maması hasebiyle vazifesini ihmal ettiği kanaa
tindeyiz. Aksi halde ihale Komisyonuna mü
dahale etsin de, kararı değiştirsin de, başka bir" 
firma lehine karar ittihaz delilsin de... Oltada, 
ne böyle bir iddia var, ne de rapordan'çıkarı
lacak böyle bir mâna... 

Sayın (Bakam murakabe heyetine de havale 
etmemiş. Bu suiistimal iddialarından sonra 
tktiisadi Devlet Teşekküllerine ait- murakabe 
heyetine de işi havale etmemiştir. 

Bir diğer nokta, suç tekemmül etmemiş de
niyor. Arkaadşlar, herkes kendi fiilinden me
sul olduğuna göre, bir Satmalma Komisyonu 
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# 'Temmuzda kararını vermekle vazifesi bitti-
tine göre, kendine ait fiilî tamamlamıştır. Bu 
vazifeyi görüşte, 'vazifeyi suiistimal etmişse 
artık AID 'bu kararı bozar -'veya tasdik eder, 
unsura -burada demin verdiğini ilıâkim misal-) 
lerinde hatırlanacağı üzere - mevzuubahsolma-
mak gerekir. Ancak bu Devletin bir .mazarra
ta uğraması şeklinde düşünülüyorsa, eğer bi
zim menfaatlerimizi AID koruyacaksa, AID nin 
bozması yüzünden de .Devlet bir zarara uğraya
cak veya .tasdikinden 'dolayı ancak bir suç te-
kemmün edecek deniliyorsa f: bu bizim tes'biti-
mize (göre doğru bir kabul değildir. Devletçe 
bir mazarrat doğması, Türk Ceza Kanununa gö
re vazifeyi suiistimalde ancak bir teşdit sebebi 
-olabilir. 'Kaldı ki, ibu llıâdisede bu suiistimal id-" 
diaları dolayısiyle suiistimal varit ise, bırakınız 
AID nin bozmasını gecikmiş 'olmasından dola
yı dahi bir zararın doğacağı ilgililer tarafından 
ifade edilmektedir. Şu halde hâdise bu ihale 
kararı bozulursa zarar tehaddüt etmez, dolayı
siyle de suç yoktur, kanaatine uygun bir şekil 
değildir. 'Çünkü zararla, vazife 'suiistimalinin 
•bizatihi bir münasebeti yoktur. 

iMuhterem arkadaşlar, cesaretli olduğunu 
ifade ettiğimiz Sayın ©akanımız, vazifeye yeni 
'başladığını dört aylık bir devrede, 'bir sene ev
velinden başlıyan muamelelere ait hususların 
ve kusurların kendisine izafe edilemiyeeeğini 
beyan ettiler. Bir kere, bu muamelelere ait 
raporumuzda tesbit edilen hususlar 'Sayın Ba
kanın Bakanlığı devresine aittir. Ancak, ko
misyonların kuruluşu, kendisinin Bakanlığa 
gelm'esinden evvel olmuştur. (Mutaakıp mua
meleler ve bizim vazifelilerini hareketlerinde 
gayrikanuni gördüğümüz hususların ve ken
disinin vazifesini ihmal olarak tesbit ettiğimiz 
hususların 'hepsi bu dört aylık devreye münha
sırdır. Hâdiselerin başlangıcının !bu kısımla il
gisi yoktur. Ancak iSaym Bakan niçin tahki-

,kat yoluna lüzum göımıediklerini, yukarda arz 
ettiğim üzere zikrettikten sonra, kendisinin tet-
kikat yaptırdığını ifade ettiler. 

Arkadaşlar, bir tek şanıslar heyetinden 
natamam bir bilgi almanın talfıkik ve murakabe 
vazifesini kemaliyle ifade etmenin yegâne deli
li olamıyacağı aşikârdir. Esasen Bayın Baka
nın buradaki ifadelerinde murakabe anlayışı "da 
bir başka türlüdür. Sayın Bakan «benim mura-
kebe vazifem vardır vs muraikabe vazifem ten-
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kidden ibarettir,» diyorlar. Arkadaşlar, Sayın 
Bakanın murakabe vazifesi bizce tenkidden iba
ret değildir. Sayın Bakan murakabeyi teukid 
manâsında anlamakla her halde bu işleri taki-
bedene kadar uzak bir durumda olduğunu biz
zat ifade etmiş durumdadır. Bu bir ilim heye-' 
ti değildir ki, veya ilim adaımı değildir k i ; ken
disine mevdu mevzularda tenkidle iktifa et
isin. Bir de diyorlar ki ; «murakabe vazifesini 
yaptığım şundan bellidir. İşi iktisadi kurula 
götürdüm.» îşte burada başka türlü mütalâa 
zikreden arkadaşlarımızla tam bir tenakuz için
dedirler. Biz Sayın Balkana, bu iş karşısında 
niçin müdahalede bulunmadınız, yani muraka
be vazifenizin icabı tahkika gitmediniz, dedi
ğimiz zaman «bu bir İktisadi Devlet Teşekkü
lüdür, bu bir müdahale sayılabilir, ihale ka
rarlarına tesir edebilir. Ben onun için İbu yola 
gitmedim» diyor. «Peki niçin İktisadi Kurula 
gotürdünüz» diyoruz. Ben kendisine komis
yonda soruyorum. «Niçin Sayın Bakan, bu huku
kî anlayış içinde olduğunuza göre bu meseleyi 
hiç vazifesi olmıyan İktisadi Kurula götürmek 
ihtiyacını duyuyorsunuz?» Bu kere arkadaşlar, 
vazife yaptığını söylüyorlar. «İhale kararma 
müdahale etmemiz isteniyor» derlerken bu se
fer Bakan müdahale durumuna düşüyor. Nasıl ? 
3 Temmuzda, ihale kararı veriliyor, ihale ka
rarını alıp, iktisadi Kurula jgötürüyor. Ne 
yapacaktır İktisadi Kurul? Tekrar firmalardan 
tavzih kararı isteniliyor. Tekrar İhale Komis
yonuna, iş havale ediliyor. Demek ki, ortada, 
bir müdahale ver. Bu nasıl oluyor? Bakan'-
m kaçındığı şekilde kanuna aykırı olarak bir 
müdahale oluyor. Kanun (kendisine; ihale ko
misyonları kararlarına, müdahale etmemeyi em-
retmiyormuş. Sayın Bakan ihale Komisyonu
nun kararını alıyor, İktisadi Kurula götürü
yor. Tekrar, kendilerine, yeniden karar vermelk 
üzere iade ediyor. Demek k i ; istenildiği zaman 
hem de kanunen suç olacak şekilde müdahale 
yapılabiliyor. İkincisinde, dediik ki, Sayın Ba-

, kan niçin lüzum görmşsünüz? Çünkü kendisi 
bırakmış gitmiş, takibetmemiş. Bir telefon me
selesi var, bunun da aslı ne derecede varidoldu-
ğu belli değildir, birtakım şeylerle gündeme 
alınmış, çıkarılmış. Bunlara niçin lüzum gör
dünüz? Dediğimiz zaman; («geciktirip mese
leyi yeni bir teknik heyete inceletmek istemiş
tim» diyorlar. Aynı sual ki, bu da benim ta-
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raf ınfdandır; «hukukî anlayışınıza göre bu siz
ce mümkün müdür?» «Hukukî tarafını düşün
memiştim» diyor, işin önemi dolayısiyle böyle 
düşünmüştüm» diyor. Demek iki; arkadaşlar 
Sayın Bakan müdahale anlayışı yüzünden işe 
el koymamış değil, Ibakınız arkadaşlar müdaha
le .anlayışı için nerelere kadar gidiyor1? Bina
enaleyh, sözlerimi ' derleyip toplıyayım. Müda
hale anlayışına bu olan Sayın Bakan'm, suiis
timal iddiaları, karşısında tahkikata geçmeme
si vazifesini ihmâlidir diyoruz, arkadaşlar. 

Bu iddialar iki ay müddetçe devam etmiş
tir. iki ay iboyunca dş resmiyete intikal etti
rilmemiştir. Bizim şahsi kanaatimize göre bu 
bir Bakan'm mesuliyetini .icabettiren 'bir hu
sustur. Müsaade buyurun, Türkiye'de Bakan
lar artık isadece seyahatlere çıkan, Bakanliklar-
da oturup ziyaretleri kolbul eden, Meclise gidip 
gelen heyetler halinde (kalmasınlar. Kendi Ba
kanlık camialarında yürütülen işlere karşı da 
vazifeleri hududu içinde ilgileri bulunsun. Yüz 
milyonluk bir işte yolsuzluk iddiaları karşı
sında Meclis tahkikat kararı verilineiye kadar, 
verilmeseydi belki devam ettirecekti. Hiçbir tah
kik yoluna gitmemek, tahkikat açtırmamak 
her halde vazifeyi ihmalin ta kendisidir. Ar
kadaşlarım diyorlar ki, kasıt var mı? Kasıt ka
nundan neşet eder. Bunun münakaşasını biz de 
yaptık. Objektif kasıt olarak, düşünülebilir. 
Eğer, sureti mahsusada sübjektif bir kasıt da 
olsa idi arkadaşlar, o vakit Bakanın, vazifesi
ni suiistimal ettiği neticesine varılabilirdi. 
Halbuki biz, hâdiselerde objektif kanundan do
ğan, bir vazifeyi takibetmemekten doğan bir me
suliyeti düşündüğümüz içindir ki ; vazifeyi ih
mal ettiği kanaatine vardık. (Soldan, «objektif 
kasıt nedir?» Önce onu anlıyalım.» Sesi) sonra 
size ıbir misalle hatırlatmak isterim. 

Mehmet Baydur hâdisesinde Yüce Meclis, 
Komisyon raporu aksine Sayın Mehmet Bay-
dur'un o hâdisesinde, arpa yolsuzluğu hâdise
sinde, ilgi derecesi Komisyonca tesibit edile
mediği halde, bir bakanın kendi bakanlığı ca
miasında cereyan eden bir muameleden haberi 
olması iktiza ettiği erbabı ile bunun bir vazi
feyi ihmal sayılabileceği ıhütalâları ile Yüce Di
vana sevk kararı verdi. Halbuki hâdisemizde 
Sayın ihsan Şeref Dura'nın durumu bundan 
çok daiha ötelerdedir. Arkadaşlar, ıbir taihkikat 
heyetine bir meselenin sevkı, o mesele hakkın-
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| da mahkûmiyet kararı vermek demek değildir. 
I Böyle olduğuna 'göre, meselenin tahkik edilme-
I sinde, halk efkârına mal 'olmuş olması bakımın-
I dan 'her yönden, 'hukukî yönden, ahlâki yön-
I den ve politik yönden menfaat 'vardır. Hukü-
1 kan tahkikle mükellef Ibir heyete bu safalhat-
I tan sonra bu işin sevk edilmemesi halinde, hak-
I sız da olsa hâsıl olabilecek şüpheler her halde 
I bu işin oraya sevk edilmesinden ıçok daha ağır 
I olacaktır. Bir tahkik 'heyetine sevk, mahkû-
I mi yet mânasına gelmediği gibi, takdir buyu-
I rursunuz ki, tahkik heyetinden çıkacak so-
I nuçta da bir mahkûmiyet hususu mutlak de-
I ğildir. 
I Birçok arkadaşılanmız, «Bu işte menfaat 
I olduğu, siyasi tesir olduğu tesbit edilmemiş. 
I öyle ise ne suiistimali?» diyorlar. Arkadaşlar, 
I yüksek kademelerde cereyan eden bir hâdiseler 
I silsilesi içerisinde, Araştırma Komisyonunun 
I raporunda tesbit ettiği 'hususlardan, daiha faz-
I la delil elde edilemez. Eğer Araştırma Komis-
I yonu, menfaat veya siyasi tesir hususunda, 

delil elde edememişse; Ibu hâdisenin tabiatın-
I dan ileri .gelmektedir. Öyle ise, bunda muhak-
I kak 'bir şey yoktur mânasına gelmez. Ancak, 
I hukukan bu tesibit edilemediği için, iş bir men

faate veya bir siyasi tesire bağlanamaz, bağ-
I lanmamıştır. Ama, 'hâdiselerin vazife noktasın

dan takibinde vazife ! suiistimalini gösteren 
(hususlar pek çoktur. Şimdi arkadaşlar, Ibu 
yüksek heyetlerde menfaate veya siyasi tesire 
müitaaıliik muameleler cereyan ettiği .takdirde Ibu 
nasıl tesbit edilebilirdi? Bizzat Ibu şahıslar, hâ
diseye karıışanlaır gelip; biz bu işten menfaat 
gördük mü diyeceklerdi? Yoksa, üçüncü şahıs
ları müşalhit sıfatiyle davet edip bu iş yapılır
ken; «biz bu işi yapıyoruz, siz de ilerisi için 
lâzım olur, mahkemelere, heyetlere' şahitlik 
edersiniz.» diye üçüncü şahısları mı çağıracak-

| lardı? Bu mümkün olmadığına göre, yüksek 
' kademelerde cereyan eden bu işlerde işin o saf-
\ 'hasını tesbit edebilmek, hâdisenin mahiyeti ica-
| Ibı mümkün değildir, arkadaşlar. Mucize cin-
i sinden çok istisnai hâdiselerde evvelden terti-
I bat alınırsa, başka taraflara yayılır da, terti

bat alınabilirse olabilir. Onun haricinde tesbit, 
elbette mümkün değildir ve mümkün olama-

: mıştır. Ama tekrar ediyorum, muamelenin sa
fahatında gayrikanuni taraflar çoktur. Bu 

! kadar büyük bir meselede 'bütün bunların has-
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bî gayretlerle ve hüsnüniyetle yapılıp yapılamı- | 
yacağını takdir etmek de şüphesiz mahkeme
lere, hüküm vermekle mükellef olan heyetle
re aidolacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Profumo olayında Lord Dening Başbakan 

Mac Millan'ı kabahatli, suçlu bulmuştur. Ka
bahatli olduğu nokta şudur : Bir Başbakan, 
kendi Bakanı da olsa, onun ifadesine her za
man inanmamaİıdır. Arkadaşlar, .görüyorsu
nuz k i ; kendileri ile aynı medeniyet kervanı 
içerisinde yürümeye .gayret ettiğimiz millet ve 
devletlerde, mesuliyet şuuru, bu kadar geliş
miştir, 'bu kadar yerleşmiştir, bu kadar ince 
noktalara kadar varalbilmiştir. Gönül arzu 
eder ki, Türkiye'de de böyle bir anlayış devri 
kurulsun. Mesuliyetlerin hudutlarının belli ol
mayışı yüzünden büyük 'hâdiseler kapanıp git
mesin, âmme efkârında bir yara olarak, bir 
şüphe olarak işleyip cemiyetin havasını zehirle
mesin. Bunun çıikar yolu b'öyle büyük iddialar 
karşısında işi tahkik heyetlerine tevdi etmek
ten ibarettir. Biız siyasi Ibir heyet, bunda suç 
görmüyoruz, şeklindeki bir karar neticesi, pro
sedür bakımından işi kapatalbilir ama, halk 
viedanındaki münakaşasına da hiçbir zaman 
mâni olamaz,, ki o da bizim heyetlerimize zarar 
verebilecek bir unsurdur. • 

Ben şunu öğrenmek istiyorum : Gerek Sa
yın Bakan, gerekse burada.konuşan hirçok ar
kadaşımız, henüz meselede endişe edecek bir 
taraf olmadığını, şayet iSatınalma Komisyonu- I 
nun kararında bir aksaklık ve yolsuzluk var
sa AÎD'nin kararı tasdik etmediğine ıgöre he
nüz işin kesinleşmediğini, AÎD makamlarının 
karan bozaJbileceğini 'beyan ettiler. AÎD'nin 
memleketimize geldiği bildirilen müşaviri Wiili-
am Cott da dün çıkan Ibir (beyanatında, «mesele 
Türk Milletinin menfaatlerine en uygun şekil
de halledilecektir.» demiş. 

Muhterem Meclis azaları; 
Türk Milletinin menfaatlerini korumak, Türk 

Milletinin kanunlarını, bu kanunların maksat 
ve mânasına uygun şekilde tatbik etmek, Türk 
Devletine ait muamelelerin bu kanunların hü
kümleri dairesinde, sıhhat içinde yürütülüp 
yürütülmediğihi kontrol ve murakabe etmek, 
bununla mükellef olan ıSayın Ulaştırma Baka
nına mı mevdudur, yoksa Amerika'daki AÎD he- I 
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| yetinin memurlarına mı nıevdurur? Bunu öğ

renmek istiyorum. Hürmetlerimle. (Soldan ve 
sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iki ar
kadaşımızın, konuşmaların on dakika olarak 
tahdidi ile ilgili bir önergesi vardır. Okutu
yorum. (Olmaz sesleri, gürültüler) 

ıSayın Başkanlığa 
Gerek Millet Meclisi ve gerekse Senato gün

demlerinde müstacel konuların bulunması ve 
konunun da esasen tavazzuh etmesi dolayısiyle 
konuşmaların (10) dakika olarak tahdidini arz 
ve teklif ederiz. 

Aydın Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
„. Orhan Apaydın Fethi Doğançay 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; söz sırası Saym Zey
nel Gündoğdu'nun. Ancak, bu arada ıSayım 
Asım Eren, Sayın îrfan Baran'ın konuşmasın
da kendisi ile ilgili beyanda bulunması sebebiy
le tavzih sadedinde söz istemekte ve İrfan Ba-
ran'dan sonra hemen söz istediğini 'belirtmek
tedir. Tavzih bahsinde »ÖZ isteyiş sırada öne 
almayı gerektirmez. Bu sebeple sırası geldiğin
de ıSaym Asım Eren'in bu tavzihini yapması 
lâzımgelir. 

Şimdi söz sırası Sayın Zeynel Gündoğdu'-
dadrr. 

Buyurun efendim. 
I ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan Milletve-
j kili) — Muhterem arkadaşlar, mümkün merte

be kısa konuşacağım ye meselenin hudutları 
içerisinde kalacağım. Yalnız söze başlamadan 
evvel ıSayın îrfan Baran'a bir noktayı hatırlat
mak isterim. Buradaki her arkadaş, Türk Mil
letinin menfaatleri üzerinde en az AÎJD nin mü
messili kadar hassastır. Bunu bilmelerini istir
ham ederim. 

Bir mevzuu hakiki hüviyetinin dışına çıka
rıp, politik konuşmalara mesnedolaraJk kullan
mak, hakikatin anlaşılmasını güçleştirtmekle de 
kalmaz aynı zamanda hak ve hakikati de tah
ribedir. 

Bu gilbi âmmenin menfaatine, bir kısım in
sanların ise şeref ve haysiyetine taallûk eden 

I meselelerde politikanın dışında kalarak haki-
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katin tecellisini her şeyin üstünde tutmak vic
dan borcumuzdur. 

'Hele nbir derginin şu veya bu istikametteki 
yazıları ımevzuunrazla alâkalı (gösterilemez. 

Malûm derginin ISayın [Başbakana yakınlığı 
da tesir icra edemez. ISayın (Başbakanın 40 yıl
lık icraatı bu tesir edemez kelimesinin tam bir 
igerekçesini teşkil eder. 

Bu derginin parti içinde senelerce aleyhin
de bulunduğu bir kısım politikacılar halen ISa
yın İnönü Kabinesinde ©akan olarak bulunu
yorlar. 

Derigıinin C.H.P. ile de alâkası yoktur. Zira 
C.H.P. ye en insafsız muhalif organlar dahi bu 
dergi kadar zararlı olamamaktadırlar. 

Mezkûr dergi ilân aldığı müeseselere ıminnet 
borcunu 'ödemenin gayreti içerisindedir. 

İktidara yakınlığı sezilen veya zannedilen 
neşir organlarına neticeye tesir düşüncesiyle 
tercihan ilân vermek bir nevi şark: kurnazlığı
dır. O düşünüşte olan istisımareiların suratına 
27 Mayıs İhtilâli açık 'kapıları kapamıştır. 

Bu gibi demode silâhlar bundan sonra geri
ye tepecektir. Bütün müteşebbislerin bunu bil
mesini isterim. 

IBize düşen iş şu mecmuanın, ıbu gazetenin 
yazılarını bir heyetin iyi dediğine, diğer heye
tin kötü dediği raporlarımı münakaşa değil Ve
kilin ve ihale Komisyonunun işin oluşu karşı
sındaki /tutumlarının teshilidir. 

Neşriyatlar maksatlı, raporlar hatalı olabi
lir. Biz ne niyetleri bilecek -evliyalarız, ne de 
tekniğe taallûk eden raporların doğrusunu ve 
yanlışını tefrik 'edecek teknisyenleriz. 

Meclis Araştırma Komisyonunun raporunun 
da ışığı altında bu cihetin tetkiki normal mura
kabe merciilerine aittir. 

Esasen Ibu mevzuda içtüzüğün 177 nci mad
desine dayanarak Meclis Araştırma Komisyo
nunu kurarken üç. noktanın aydınlanmasını ar
zu etmiştik. 

(Birincisi; siyasi nüfuz var mı? 
İkincisi; İhale Komisyonu taraf tutmuş mu? 
Üçüncüsü ise; Sayın Vekil murakabe vazi

fesini yapabilmiş mi ? 
(Hepimizin bildiği veçhile meseleyi matbuat 

ortaya atmış, birkaç arkadaşımız Meclise getir
miş, kurulan Komisyon da çalışmalarını bitire
rek raporlarını (huzurlarınıza takdim 'etmiştir. 
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'Basın, soru sahipleri ve komisyon murakabe 

organlarıdır, vazifelerini yapmışlardır. (Bu ba
kımdan ıgörüş 'Ve teşebbüslerine hürmetim 
vardır. 

Esasen onların vazifeleri buraya kadardı. 
Şimdi mesele Büyük Meclisin ve gerefese 'efkâ
rı umumiyenin malı olmuştur. 

Hiç kimseyi müdafaa için değil, eğer bir 
suç varsa meydana çıkarılarak müsebbiplerini 
adalete teslimde Meclis tahkikatı yoluna mı 
başvuralım, yoksa 'meseleyi mevzuu üzerinde 
yeter bilgi edinen hassasiyetinden asla şüphe 
etmediğim Hükümetin tasarruflarına mı terk 
edelim' ve ithamlar Meclis tahkikatı ağırlığını 
taşıyor mu? işte bu prensibe sadık kalarak 
takririn 'aleyhinde konuşacağım. 

Mevzu üzerinde sizlere tam kanaaıt verebil -
an-em için de suç isnadedilen muhataplarımızı 
ikiye ayırıyorum. Birincisi icra organı, ikin
cisi murakabe onganıdır. 

'iMühataplarımız icrada ihale Komisyonu, 
murakabede ise Sayın Bakandır. 

Evvelâ icra mevkiinde olan Komisyonun 
durumunu ele alıyorum : 

'Hepiniz biliyorsunuz ki, Devlet Demiryolları 
iktisadi bir teşekküldür, müstakil bir hüviyet 
içinde 'çalışır, işleri yürütecek lie organları var
dır. Bu organlar, kuruluş kanunları ile ve iç 
yönetmeliklerle verilmiş salâhiyetlere 'dayana
rak iş görürler. Mevzuubahis ihale Komisyonu 
da bu organlardan birisidir. 

ihale Komisyonu şartnameler, gerekse bâzı 
teknik heyet raporlarına istinaden karar vere
cek mevkide. Fakat, bir 'heyetin raporunun ak 
dediğine diğeri kara diyor. Neticede bir âza 
hariç diğerleri salâhiyetlerini kanaatleri istika-
mıetinde kullanıyorlar. İşin bininci safhası bu. 

işin ikinci safhası ise, murakabe mevkiinde 
olan .Sayın Vekile aittir. 

Murakabede titizlik yerine göre faydalı, ye
rine göre zararlıdır. Mesele hiç de biraz evvel 
konuşan arkadaşımın söylediği gibi değildir. 
İhale komisyonları her türlü tesirden azade ça
lışırlar. Henüz nnaamele safhasında bir ihaleye 
üst makamların müdahalesi komisyonların bi
taraflığını zedeler, yanlış anlamlara da yol 
açabilir. 

Murakabe vazifesi bu işte muvakkat ihale 
ile kati ihale arasındaki boşluğa inhisar eder. 
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Bakan ise, işe buradan itibaren müdahale 

etmiştir. Yani murakabe noktasını ıgayet iyi 
seçmiştir. 

Şimdi işin halihazır durumu ile geçmiş sa
fahatını Ibir kaide üzenine oturtalım. 

O kaide de şudur : Henüz yapılan muvak
kat ihaledir. Katî ihale için ÂÎİD nin muvakkat 
ihaleyi tasvibetmesi, D.D Yollarımın tasvipten 
sonra mütaahhitle mukavele yapması ve bu mu
kavelenin de tekrar AÎD tarafından tasdik edil
mesi iktiza eder. 

Halen AÎD ihaleyi •tasvibedip etmemekte, 
DD Yolları ise mütaahhitle mukavele yapıp 
yapmamakta srbesttir. Görülüyor ki, iş henüz 
ortada. -iSayın Bölükbaşı'nın iddia ettiği gibi 
«atı alan Üsküdarı» henüz geçmemiştir. 

Kesbi katiyet etmemiş muamele safihasında 
olan muvakkat ıbir ihaleden dolayı salâhiyetle
rini kanaatleri istikametinde kullanan bir he
yet için; 

Ve yine murakabeye erken ıgirerse tesir icra 
edeceğini düşünerek murakabe noktasını »gayet 
iyi seçmiş olan (Bakan için Hükümetin idari ta
sarrufunu 'bir /tarafa iterek bizim burada Mec
lis tahkikatına ikarar vermemiş aşırı bir has
sasiyet olur. 

Aşırı hassasiyetler çok basit meseleler için 
bir kısım insanları mahkemelere sürüklemiştir 
ama, bulgünkü icra mevkiinde 'bulunan mesuli
yet sahiplerinden çoğunda da bir milletin kal
kınmasında esas nüveyi teşkil eden medeni ce
saret unsurunu yok etmiştir. Hangi "Vekil ile 
'görüşürseniz görüşün işlerin yürümemesini bu 
korku havasına bağlamaktadırlar. 

«Mahkemeye gitsin de ber-aet etsin gelsin» 
görüşünün karşısındayım. Zira bu yol ferdin 
haysiyetini zedelemektedir. Bizler milletin ve
killeri olarak nasıl ki, Hazinenin menfaatini 
korumak asli vazifemiz ise, ferdin şeref ve 
haysiyetini zedelenmekten korumak da aynı de
recede vazifemizdir. 

Aşırı hassasiyetlerle korku havasını artır
mamız plân tatbikatını da 'aksatacaktır. 

Mevzu üzerinde (Hükümet yeter derecede 
bilgi sahibidir. Komisyonun raporunun da ışığı 
altında meselenin üzerine. eğilmeli, İhale Ko
misyonunun tutumunda tarafgirlik var ise tes-
bit etmeli, idari tasarrufunu kullanmalıdır. Bi
zim. Meclis tahkika toa lüzum (görmememiz 'be-
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raet ilâmı olarak kabul edilmemelidir. (Bu iş bir 
Meclis tahkikatı olmamalı,, pürüzlü noktaların 
aydınlanması Hükümete bırakılmalıdır. 

Mevcut muvakkat ihalenin bundan sonraki 
hal çaresine de kimse temas etmedi. Yalnız Ba
yın Bakan, «ben yeni !bir ihaleye gitmenin me
suliyetini göze alamam» dediler. 

Bu ihale efkârı umumiye ınezdinde şaibe al
tındadır. İdari tahkikatın neticesi geç alma-
çaktır, işin ise beklemeye tahammülü yoktur. 
Bu haliyle tasvibi de münakaşa, şüphe ve it
hamları devam ettirecektir. 

Vekili mesuliyetten, teknik elemanları mü
nakaşadan, efkârı umumiyeyi şüpheden ve Ha
zineyi ise zarardan kurtaracak bir hal çaresini 
tavsiye ediyorum, dinlemenizi rica ediyorum. 

1. Çok süratle AÎD den iki mütehassıs is
tenerek yeni teknik bir şartname hazırlatılmalı, 

2. En düşük fiyatı veren General Elektrik 
çağırılmalı yeni bir ihaleye gidildiğinde zuhur 
edecek fiyatlar bir evvelki fiyatın üstüne çıkar
sa evvelki fiyatını kabul edeceğini şimdiden 
taahhüt altına almalı ve akabinde de iştirak 
edecek firmalardan teklif mektupları alınarak 
ikinci ihale ikmal edilmelidir. 

AÎD nin 'bitaraf heyetinin hazırlıyacağı tek
nik şartname teknik münakaşaları; 

General, Elektrik'ten alınacak fiyat taahhü
dü de yeni ihalede eski fiyatın üstünde bir fi
yatın zuhuru tehlikesini önliyecek, işte bu su
retle de ikinci ihaleden dolayı Bakanın mesuli
yeti mevzuubahsolamıyacağı gibi vicdanlarda-
ki şüpheyi ortadan kaldıracak, Hazinenin de 
bir hayli menfaati olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Akça. 
ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum Milletvekili) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Kad
ri özek arkadaşım raporun üzerinde konuşur
ken mevzuun hudutlarını zorlıyarak raporun ve 
onun lehinde konuşmaları muayyen bir parti 
nam ve hesabına yatırım yapmakla itham etti. 
Rapor beş partinin seçtiği arkadaşlarımızdan 
müteşekkil ve ittifakla çıktığına ve şu anda da 
Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın raporun 
lehinde olarak söz almış olması muvacehesinde 
partizanlıktan çok uzak bir kanaat meselesi mev-
zuubahsolduğu ve her kanaata iştirak edilmese 
dahi hürmet edilmesi iktiza ettiğinin bu kürsü
den ifadesinde fayda vardır. Bu vesile ile arz 
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edeyim ki; bu kürsü, eski kin ve garazların tem
cit pilâvı gibi her zaman getirilecek bir mevki 
asla olamaz. 

Aziz arkadaşlarım, dün yüksek huzurlarınızı 
işgal ettiğim zaman bu hâdisede üç faktörün 
mevcudolduğunu, bir tarafta iddia sahipleri ve 
komisyon, diğer tarafta suçlandırılan ve müda
faa mevkiinde bulunan Ulaştırma Vekili ile me
sai arkadaşları, üçüncüsü de çarpışan bu iki 
fikir arasında mevzuubahsolan haysiyet, şeref
ler demiştim. 

Bu noktalara kısaca temas ettikten sonra tak
dir hakkı'müessesesi üzerinde yine kısa olarak 
durmuştum. 

Aziz arkadaşlarım, burada Bakanın leh ve 
aleyhinde konuşanlar kendi tezlerine inanmış 
olarak bir iman içinde idarei kelâm etmektedir
ler. Ama işin hukuk cephesi, suçun tekevvün ve 
ademi tekevvünü, unsurları itibariyle teşekkül 
ve âdemi teşekkülü üzerinde esaslı şekilde du
rulmak iktiza eder kanaatini taşımaktayım. 

Takdir hakkının bugün ve ileride müdafaa 
cephesinin vaz geçemiyeceği bir müdafaa silâ
hı olacağının bugünden bilinmesinde faydalar 
vardır. Hukukta, bilhassa Ceza Hukukunda id
dia karşısında müdafaa stratejisinin esâslarının 
neler olabileceğinin de önceden hesaplanması el
zemdir. Takdir hakkı müessesesi üzerinde kısa
ca durmuştum. Memurun inisiyatif sahibi ol
ması ve bunun lâzımı gayrimüfariki bulunan 
takdir hakkının burada münakaşası yapılmadı, 
halbuki yapılmak icabeder. Bu kanaatimde de 
elan musırrım. Bu sözlerimden suçluluğu tebey-
yün eden kimselerin suiistimal ettikleri takdir 
hakkı perdesinin arkasına gizlenmesine göz yu
man bir telâkkinin ve hukuk konsepsiyonunun 
içinde olduğum mânasını lütfen çıkarmayınız. 
Yukarda arz ettiğim gibi müdafa stratejisinin 
ayaklarından biri ve en mühimi bu olacaktır. 

Arz etmek istediğim nokta kısaca şudur; ar
kadaşlar. Hâdisede takdir hakkının suiistimali 
açıkça ve kanunun istediği şekildeki, delillerle 
tesbit edilmiş midir, edilmemiş midir? Bunun da 
sebebi vardır... 

Yarın bilfarz kazai mercilere intikali halin
de o mercilerin de üzerinde duracağı husus bu
dur ve bu olacaktır, bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. 

Bunun en büyük delili îrfan Baran arkada-
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şımızm biraz evvel ihtimaller üzerinde konuş
muş bulunmasıdır. 

Arkadaşlar, belki yanlış anladım veyahut da 
doğru anladım. 

Şimdi Sayın arkadaşımız Mehmet Turgut ilk 
konuşmasında burada müdellel rakamlar verdi, 
mukayeseler yaptı; aynı tarihlerde rakamların 
nasıl değiştiğini, General Motors'un lehinde ola
rak nasıl kayırmalar yapıldığını iddia etti ve 
sonuca bu kanaldan, bu yoldan gittiklerini söy
lediler. 

Arkadan İrfan Baran arkadaşımız çıktı ay
nı ihtimallerden bahsetti ve daha ileri giderek 
General Motors'un belki de daha iyi evsafda ol
duğu, fiyat farkına rağmen daha. mükemmel bir 
araç olduğu noktasında ittifak ettik ve sonra 
«biz bunları nazarı itibara almadık,» dedi. Ben 
dün komisyona 6 sual sormuştum, bugün 7 nci 
bir sual çıktı ortaya. Komisyon azasının birisi 
müdellel delillerimiz şudur, diyor ve suçluluk 
neticesine o yoldan gittiğini söylüyor. Diğer bir 
arkadaş çıkıyor; bâzı ihtimaller üzerine bu hük
mü bina ettik, diyor. Arkadaşlar bu tezattır. 
Şimdi anlamak istediğim şu : Komisyondakiler 
hangi noktalarda, yani suçluluk noktasında ka
rara varmışlardır?. Bu iki sayın arkadaşın ko
nuşmasından... 

BAŞKAN — Sayın Akça. Komisyona sual 
tevcih etmeyiniz. Komisyon raporu üzerinde 
müzakere yapmıyoruz. Komisyon Millet Mecli
si Komisyonudur. 

BRTUĞRUL AKÇA (Devamla.) — Kestim 
Sayın Başkan. 

Dün huzurunuzda konuşurken raporda gör
düğüm bâzı noksan tarafların ikmali sadedinde 
altı sual tevcih etmiştim. Bu sualler mahiyetleri 
itibariyle hem komisyonu, hem de Vekâleti alâ
kadar edip iki tarafın canibinden de cevaplan
dırılması iktiza eder. Dün komisyon namına bu 

. bu suallere cevap verilmiştir. İddianın cevabı
nı şu anda almış olan bendeniz müdafaa cephe
sinde bulunan Ulaştırma Vekilinin cevabını he
nüz almamış bulunduğumdan raporun lehinde ve 
aleyhinde değil de, sırf bu sebeple üzerinde ko
nuşmak için söz almış bulunuyorum. Burada 
reyimin istikametini tâyinden evvel Ulaştırma 
Bakanına serd ettiğim altı sualin cevaplarına 
intizar etmekteyim. Bu cevapları aldıktan sonra 
ieabederse tekrar konuşacağım. 
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Bu altı sualimin cevabına ne kadar enenımi-

yet verdiğimi ve ısrarla üzerinde durduğum ha
tıra gelebilir. Bu suallerime iPveten bütün öm
rünü ceza'tatbikatiyle geçirmiş bir arkadaşını
zım, naçizane tecrübelerime istinadederek arz 
ediyorum. Hâkim önüne kuvvetli deliller getiri-
lemiyen ispatı için insana kök söktürürler bir
çok defa da başarısızlığa uğranabilir. 

işte bunun içindir ki ; kanunun aradığı 
delilleri müşahhas hale getirmek farzdır. Ak
si takdirde bu iddia burada olmazsa kaza mer
cileri de menfi izler bırakarak tebahhur eder 
gider. Onun içindir ki; bu suallerin cevabını 
ısrarla istemek ve takdir hakkı müessesesinin 
raporda açık .bırakılmış olduğu üzerine yine 
titizlikle durmaktayım. 

Arkadaşlar yakında bir Artırma eksiltme 
ve ihale kanunu gelecek ve bunda bâzı kıstas
lar mevzubahsolacak. Onun ruh ve müfadı ne 
olacaktır; bu görüşlerin ışığı altında? Bunun 
şeklinin tâyini icabeder. 

Aziz arkadaşlarım, yüksek, huzurunuzda 
bunları serd etmekten maksadım eğer kıymet
li reylerinizle bir soruşturma kurulu kurula
caksa onun müstakbel mesaisine naçizane mük-
tesebatıma göre ışık tutmuş olmak içindir. Bu
rada tek bir mihrak noktası üzerinde suçun 
ve onun varsa delillerinin tekevvün şekli üze
rine konuşmamız icabeder. Bu delilleri müşah-
haslaştırmamız lâzımdır. Aksi takdirde mihrak 
noktasından uzaklaştığımız müddetçe hâdise
den uzaklaşmış oluyoruz demektir. Hâdiseden 
uzaklaştıkça da müspet bir neticeye varmak 
imkânından mahrum kalırız arkadaşlar. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir ki
fayet önergesi gelmiştir. Bu sebeple Sayın Ba
kana söz vereceğim. Sayın bakan bir kifayet 
önergesi gelmiştir. Bu sebeple size söz veriyo
rum. Buyurun. (Aleyhinde konuşacağım, sesleri; 
takrir oya konulmadı sesleri) Efendim lütfen 
kürsüye buyurun, sizin konuşmanızdan sonra son 
sözü bir milletvekiline vereceğim, ondan son
ra kifayet takririni okutacağım, oylayacağım, 
buyurun efendim, Aksi halde kifayeti oylıya
cağım, 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 
DURA (Kastamonu Milletvekili) — Efendim 
ben hepsine birden cevap vermek istiyorum. 
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BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyorum. 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
ihale mevzuunda Sayın Osman Bölükbaşı, 

Memduh Erdemir, Mehmet Turgut, irfan Ba
ran, Zeki Baltacıoğlu ve daha birçok sayın 
milletvekilleri görüşlerini belirtmiş oldukları 
cihetle Umumi Heyet aydınlanmıştır. 

Konuşmaların yeterliğinin oya arzını say
gılarımla rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Celâlettin Üzer 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Emin Paksüt. 
• AHMET YILDIZ (C. Senatosu Tabiî Üyesi) 

— Usul hakkında söz istiyorum 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Pak
süt. Buyurun Ahmet Yıldız usul hakkında. 

AHMET YILDIZ (C. Senatosu Tabiî Üyesi) 
— Sayın arkadaşlarım, sanırını ki, Başkanlığın 
hareketi doğru değildir. Bakanı zorlamaya Baş
kanın hakkı yoktur. Yeterlik önergesi verildi
ğine göre Başkanlık bunu şöylece usule ko
yabilir. .Bakana ve ondan sonra bir milletve
kiline veyahut senatöre söz vermek üzere ye
terliği oyunuza koyabilirdi. Ama bakanı, illâ 
konuşacaksın diye zorlıyaeak ondan sonra 
yeterlik önergesi kabul edilmiyeeek, arkasından 
on kişi daha konuşacak. Binaenaleyh, kana
atimce bakan konuşmaya zorlanamaz. Bakana 
konuşma hakkı tanındığına göre ve içtüzüğe 
göre bakandan sonra birisinin konuşması da 
doğru olacağına göre, bu iki husus saklı kal
mak şartiyle yeterlik önergesini oya koyabi
lirdi. Bakanı zorlamak kanaatimce uygun de
ğildir. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ben, 
Bakanı zorlamış değilim. Bakana konuşmak im
kânı vermek için kürsüye davet ediyorum. Ki
fayet önergesinde de Bakanın konuşma hakkı
nın mahfuz kalması kaydı dercedilmediğine gö
re, kendiliğinden ıbir kayıt ilâvesine de salâhi-
yetiım yoktur, böyle bir şey de tasavvur edile
mez, yapılan usul yerindedir. 

önerge aleyhinde ıSayııı Emin Paksüt, bu
yurun. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, memleketin en büyük iş
letme müessesesi, hasbelkader henim vaktiyle 
on sekiz sene hizmet ettiğim müessese topydkûn 
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töhmet altında, üst kademesi itibariyle. Bir Ba
kan arkadaşımız, ihmal diye adlandırılmakla be
raber yine yapılan bâzı imalı konuşmalar sebe
biyle töhmet altındadır. Türk umumi efkârı ay
lardan beri bir mevzuun içinde, öyle hir mese
le ki, bir taraf tezini öbür tarafın haysiyetsiz
liği ile iisbata kalkışıyor, o taraf öbür tarafın 
huysuz olması lâzımdır ki ben namuslu olayım 
diyor. Tahkikatın aleyhinde bulunmak, memle
kette yolsuzlukları »müdafaa etmek tezine bağ
lanıyor ve tahkikat önengesi vermekte yarış et
mek şeref ve haysiyet iadesi iddiasiyle ortaya çık
maya yol açıyor. Böyle bir atmosfer içindeyiz. 
Bugün bu Mecliste T. B. ıM. İM. olarak rapor ko
nuşmuyoruz. Nitekim Yüksek Başkanlık haklı 
olarak bâzı arkadaşlara «.Komisyon raporu üze
rine konuşmuyoruz» dedi. Ama dikkat buyurul-
sun, gözden kaçmamıştır; raporu hazırlayan ar
kadaşlarımız benim kanaatime göre haklı olarak 
uzun uzun konuştular, 20 dakikayı doldurduk
tan ısonra konuşmalarına izin verildi. Şimdi bu 
safhada ıbirtakım şeyler söylenmiş olacak. Bir
takım. iddialar ortaya atılmış olacak. Amerikan 
tarihindeki 40 ı(X)0 '000 liralık irtikâplardan 
bahsedilerek; ima tarikiyle bizimkinde de buna 
ibenızer şeyler olabilir mânası yatacak ve sonra 
bu iş bitmiştir diyeceğiz, kapatacağız. Ve vic
danlarda mesele kalmıyacak. Olmaz arkadaşlar. 

Bu meseleyi bütün (çıplaklığı ile konuşaca
ğız. işte ancak o zaman bütün bu ihtimaller or
tadan kalkar.. Ben kifayetin reddini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyo
rum... Kifayet önergesini kabul edenler... Etmi-
y eni er... önerge reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Mustafa Gül-
«ügirindir. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta Milletye-
kili) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
burada ilkin Millet Meclisi Araştırma Komisyo
nu tetkikatına, Devlet Demiryolları teknik ko
miteleri, satmalma komisyonu ve ımüdürier ku
rulu raporları ve hususi istihbaratımıza istina
den Devlet Demiryollarının (33) lokomotif iha
lesinde cereyan eden hâdiseleri inceliyeeeğiz. 
Sonra bu incelemelerimizden tarafımızdan bir 
teknik mukayese yapılmadan veya teknik tefer
ruata girilmeden yalnız mevcut raporlar ve 
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olaylar tetkik ve tahlil edilerek neticeler çıka
racağız. 

1. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
nün 20 . ı5 . 1'96S tarihli yazısı ile bir satmalına 
komisyonu ve daire (görüşlerini hazırlamak üze
re tâli komisyonlar kurulmuştur. 

2. Satmalıma komisyonu tâli komisyonlara 
tekliflerin şu hususlarda tetkiki vazifesini ver-
mistir 

a) 
•b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

' 8') 
h) 
i) 

Şartnameye uyfgunluk, 
Cer karakteristikleri, 
Yakıt sarfiyatı, 
Baikım masrafları, 
Yedek parça fiyatları, 
Teslim müddetleri, 
Tamiratta kolaylık ve ucuzluk, 
Fiyat, 

Memlekette imalât. 
Satmalma komisyonu bu vazifeleri tâli ko

misyonlara verdiğine göre, bu 9 madde lokomo
tiflerin . mukayesesinde ve seçilmesinde esaslı 
unsurlar olmaları icabetmektedir. Dolayısiyle 
satmalma komisyonu bu mevzulardaki teknik 
komite kararına göre bir neticeye varması (ge
rekmektedir. 

3. Tâli komisyonlar mezkûr 9 maddeyi te
ker teker tetkik eden raporlarını 10 ve 1!1 Hazi
ran İJ963 tarihlerinde vermişler ve ittifakla Ge
neral Elektrik lokomotiflerimi seçmişlerdir. 

Tâli komitelerin her hanigi birinde vazifeli 
olmıyan Cer Dairesi Reisi her nedense kendini 
Oer dairesi komitesinde sayarak bu komitenin 
raporuna muhalefet şerhi vermiş ve imza et
miştir. 

Bu ihale normal gidişatına, kayıtlara geçmiş 
ilk müdahaledir. 

4. Tâli komiteler raporlarını verdikten son
ra GenelMüdür Yardımcısı Hakkı Ugan Satm
alma Komisyonunun kararı ve haberi bulunma
dan Cer Dairesi Tâli Komitesi azalarına teker 
teker sualler tevcih etmiş ve cevaplar almıştır. 

Bu ihalenin gidişatına ikinci müdahaledir. 
Hakkı Ugan'm resmen böyle bir hareket yapma
ya salâhiyeti yoktur. 

5. Hakkı Ugan yine kendi kendine Sivas, 
Eskişehir ve Adapazarı fabrika müdürlerini An
kara'ya çağırarak kendilerinden bir rapor almış
tır. Bu rapor yüzde 50 General Elektrik, yüz
de 50 General Motors lokomotifi tavsiye eden 
meşhur rapor olmaktadır. 
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Hakkı Ugan'm bu hareketi ihale gidişatına 

yapılan üçüncü keyfî müdahaledir. 
6. Ayrıca bu sırada Ger Reisi Hakkı Tom-

su General Elektrrk'in halen TCDD de mevcut 
lokomotiflerden biri ile Çankırı yolunda bir tec
rübe yaptırmış ve Ali Çur ve Sait Aykaç, isimli 
makinistlerden arıza raporları1 istemiş ve almış
tır. Mevcut General Elektrik lokomotifleri 1958 
senesinden beri serviste bulunduklarına ve bun-. 
larm bugüne kadar kâfi derecede tecrübe edil
miş olmaları icabettiğine ve keza bu lokomotif
lerin sieil defterlerinde her türlü arızaları ka
yıtlı olduğuna göre, Hakkı Tomsu'nun bu Çan
kırı teerübesinin ve Ali Çur ve Sait Aykac'-
tan aldığı raporların muayyen bir gayeye matuf 
olması icabeder. 

Bunlar keza normal ihale gidişatına belirli 
bir gayeye matuf hissini veren müdahalelerdir. 

7. Yine bu sırada General Motors firması
nın bir ortak firması olan Alman Henschel fir
masının bir müdürü Türkiye'ye gelmiştir. Bu 
zat Genel Müdür tarafından kabul edilmiş ve 
Hakkı IJgan marifeti ile Satmalma Komisyonu 
üyelerine tanıtılmış ve bir konferans vermesi 
sağlanmıştır. Bu konferansa Teknik Komite 
üyeleri davet edilmemişlerdir. 

Bu noktada şu hususu işaret etmekte fayda 
vardır. Hemen aynı zamanda General Elektrik 
firmasının bir servis mühendisi Ankara depo
sunda mevcut lokomotiflerinin ihaleden çok ev
vel kararlaştırılmış olan bakımını yapmak için 
gelmiş ise de kendisine atelyeye girme müsaa
desi verilmemiştir. Bu çok calibi dikkat bir hu
sustur: Bir firmanın ihale sırasında Satmalma 
Komisyonu üyelerine konferans vermesine mü
saade ediliyor, öteki firmanın işbu ihale ile hiç
bir ilgisi olmıyan bir bakım işi için gelen mü
hendisi Demiryollarında içeri sokulmuyor. Bu 
Demiryolu idarecilerinin icabeden tarafsız tu
tumları ile kabili1 telif değildir. 

S.SatMialma Komisyonu bundan sonra otu
ruyor karar veriyor. Komisyonun bir karar 
zaptı mevcut değildir. Yalnız bir rapor kaleme 
alınmıştır. Raporda tâli komitelerden ve bu 
komitelerin kararlarından hiç bahis yoktur. Sa
tmalma Komisyonu o ana kadar yapılan teknik 
komiteler tetkikatını bir kenara itmiş ve kendi 
kendine yeni baştan bir rapor tanzim etmiştir. 
Komite neden böyle bir hareket tarzı seçmiştir. 
Kanaatimizce bu nedenin altında vazifeyi suiis

timalin ilk ayak izi aranmalıdır. Hangi saikler-
le Satmalma Komisyonu dizel elektrikli loko
motifler hakkında Demiryollarının en salahiyet
li mühendislerinin raporlarını nazarı itibara al
mamıştır. Bu raporları kendi raporunda zik-
retmemiştir, kabul veya ret sebeplerini göster
memiştir. Bunun sebebini bilmiyoruz. 

9. Satmalma Komisyonu tetkikatı 9 kalem 
halinde tâli komitelere bırakmışken bu. defa 
kendisi şu hususlarda tetkikata girişmiştir : 

Teknik bakımdan : 
a) Lokomotif takati, 
b) Jeneratör takati, 
c) Cer motorları takati, 
d) Transisyon sistemi, 
e) İmal sayısı, 
İdari bakımdan : 
a) İmalât garantisi, / 
b) Tediye şartları, 
c) Nakliye rizikosu, 
d) İhtilâfların halli, 
e) Fiyat. 
Satmalma Komisyonu 3 Temmuz tarihli ra

porunda : 
a) Lokomotif takati bakımından General 

Elektrik ve Alco'yu üstün bulmuştur, 
b) Jeneratör takati bakımından üç firmayı 

eşit görmüştür. 
e) Cer motorları bakımından General Elek

trik firmasının 450 beygirdir dediği cer motoru
na 330 beygir kıymet biçmiş ve binnetice Gene
ral Motorsu üstün kabul etmiştir. 

d) Transisyon bakımından General Mo-
tors'u üstün görmüştür.. 

İdari bakımlardan ise General Motors'un bü
tün şartları kabul ettiği, General Elektrik ve Al-
co'nun ise mühim idari şartları kabul etmediği 
neticesine varmıştır. 

Şimdi Satmalma Komisyonunun vardığı bu 
neticelere kısaca bir göz atalım: General Elek
trik firmasının 450 beygir olarak piyasaya arz 
ettiği bir elektrik motorunu komisyon görme
den, muayene etmeden ve hattâ Meclis Araştır
ma Komisyonuna nasıl hesapladıklarını izah 
edemeden 330 beygir takat takdir etmiştir. 

Satmalma Komisyonu bu hususta aynı tip 
General Elektrik 761 cer motorunun Demir
yollarında mevcut 5 lokomotifte de bulunduğu
nu ve bunlarda takatlerinin 300 beygir olarak 
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gösterildiğini ileri sürmektedir. Yaptığımız tah
kikat neticesinde öğrendiğimize göre, General 
Elektrik firması 1958 senesinde imal ettiği mez
kûr (5) U 18 C tipi lokomotifte 300 beygirlik 
761 - A l cer motorlarını kullanmıştır. Ancak, 
firma bilâhara 350 belgirlik 761 - A2 ve 450 
beygirlik 761 - A3 motorlarını inkişaf ettirmiş
t i r ve halen imal ettiği U - 2 - C lokomotifleri
ni 761 - A3 tipi 450 beygirlik cer motorları ile 
teçhiz etmektedir. Demiryollarına bu husus fir
maca bildirilmiştir. Demiryolları kabul tecrübe
lerine kadar her üç firmanın teknik beyanları
na itimadetmek durumundadır. Satmalma Ko
misyonu General Motors'un beyanına itimadet-
miş fakat General Elektrik'in beyanına ise inan
mamış, fakat bunun için teknik bir izahat d i 
verememiştir. Bu ancak, tarafgir bir tutum ola
rak tavsif edilebilir. Kabul tecrübelerinde mua
yene ve ret imkânı olduğuna göre firma beya
nına ve garantisine bütün diğer teçhizatta ol
duğu gibi itimadederek General Elektrik cer 
motorlarını 450 beygir olarak kabul zarureti 
vardır. General Motors cer motorları 375 bey
girdir. Şu halde cer motorları bakımından Ge
neral Elektrik firmasının üstün olacağı böylece 
aşikâr olmaktadır. 

Trazisyon bakımından Satmalma Komisyo
nu Teknik Komitelere 10 ve 11 Haziran 1963 ta
rihli raporlarından ve firmalara da bu mevzuda 
sual sorduktan sonra özel bir vazife vermiş ve 
her üç firmanın tranzisyon sistemlerini etüd et
melerini istemiştir. Teknik komiteler bu tetki-
katı yapmışlar ve tranzisyon bakımından her üç 
firmayı eşit görmüşlerdir. Halbuki, Satmalma 
Komisyonu teknik komitelerin bu ek raporunu 
aldığı 2 . 7 . 1963 tarihinden bir gün sonra 
verdiği 3 . 7 . 1963 tarihli raporunda General 
Motors'un tranzisyon sistemi üstündür, diye ra
por tanzim etmiştir. Satmalma Komisyonu hem 
bu mevzuun tetkiki için teknik komiteleri tav
zih eder, hem de teknik komite raporunu alır-
almaz aksine karar verir. Bu ne biçim tutum
dur. Bu tutumun izahı nasıl yapılabilir. Biz bu
rada bu tutumu ancak evvelce verilmiş kararın 
çok basiretsiz ve beceriksiz bir neticesi olarak 
tavzih edebiliriz. Dolayısiyle biz teknik komite
lerin raporlarına istinaden tranzisyon bakımın
dan üç firmayı eşit kabul edeceğiz. Firmaların 
tekliflerinde yer alan imalât sayılarına göre 
General Motors firması memleketimize teklif 

ettiği tip lokomotiften 564 kadar, General Elek
trik 175 kadar, Alco ise 693 kadar imal etmiş
lerdir. Satmalma Komisyonu firmaların umumi 
imalât sayıları bakımından General Motors'u 
üstün bulmuştur. Halbuki demiryollarının şartna
mesi teklif edilen tipteki imalât adedini sor
maktadır. Binaenaleyh, Satmalma Komisyonunun 
umumi imalât adedlerini alması yanlıştır. Yukarda-
ki rakamlardan görülmektedir ki, teklif edilen tip
teki en fazla lokomotifi Alco firması yapmıştır. 
Umumi imalât bakımından durum şöyledir : 
General Motors 25 bin, General Elektrik 23 000, 
Alko 18 000. 

Yukardaki izahatımızdan görülmektedir ki, 
Satmalma Komisyonu General Motors'u teknik 
bakımdan tercih ederken-gösterdiği (5) sebep
ten ikisinde 3 firma eşit, 1 inde Alco üstündür, 
diğer 2 sinde de G. E. üstündür. Dolayısiyle 
Satmalma Komisyonunun teknik kararı tahrif 
edilmiş, hakikatleri müstenittir, taraf girane-
dir. Ve şayanı itimat değildir, idari hususlarda 
Satmalına Komisyonunun ileri sürdüğü müta
lâaları ise keza tahrif edilmiştir. Filvaki her 3 
firmaya da idari sualler sorulmuştur. Bu soru
lan idari suallerden görüleceği üzere idari şart
nameye riayetsizlik her 3 firma için mevzuuba-
histir. Satmalma Komisyonu General Motors 
firmasının idari şartnameyi aynen kabul ettiğini 
söyliyerek yalan söylemiş ve bu yalanını iktisa
di kurula kadar devam ettirmiştir. 

10. Bu sırada firmasının diskalifiye edile
ceğini anlıyan General Elektrik firması Ulaş
tırma Bakanına durumda bir anormallik oldu
ğunu 6 Temmuz 1963 tarihinde yazı ile aksettir -
ıniştir. Bakan Millet Meclisi ve Senato müşte
rek toplantısında bir şikâyetin vâki olmadığını 
yalnızca General Elektrik firmasının teklifle
rine ait bir izahnamc verdiklerini bildirmiştir. 
Bakanın bu iddiası hilafı hakikattir. Firma 
6 . 7 . 1963 tarihli yazısında Bakana en müsa
it teklifi verdikleri halde Satmalma Komisyonu
nun kendilerini bilinemiyen sebeplerle diskalifi
ye etmek niyetinde olduğunu bildirmiş, 24 . 7 . 
1963' tarihli yazısında ise durumu tahkik ettir
mesini istemiştir. Bunlar ihbar mahiyetinde te
lâkkisi icabeden resmî müracaatlardır. 

'11. iktisadi Kurul kararından sonra firma
lar idari şartları kabul ettiklerini bildirmişler
dir. Ancak bizim tetkikimiz göstermektedir ki, 
seçilen General Motors firmasının tediye şartını 
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aynen kabul ettiği halen meşkûktür. Filvaki 
bu firma sorulan suale AÎD "nin tediye şartları
nı kabul ettiğini belirtmiş fakat TCDD' nın şar
tını kabul ettiğinden hiç bahsetmemiştir. 

12. idari suallerden sonra Satmalma Ko
misyonu tekrar toplanmış ve teknik üstünlük
ten dolayı General Motors'u seçtiğini teyidet-
miştir. Halbuki yukarıda işaret .etmiştik ki, Sa
tmalma Komisyonunun teknik üstünlük diye 
saydığı hususlar varit değildir. 

Diğer taraftan Satmalma Komisyanu teknik 
komitelere sormuş olduğu: 

a) Cer karakteristiklerinin mukayesesi, 
- b) Yakıt sarfiyatının mukayesesi, 
c) Bakım masraflarının, mukayesesi, 
d) Yedek parça fiyatlarının mukayesesi, 
e) Tamiratta kolaylık ve ucuzluk bakımın

dan mukayese, 
f) Memlekette imalât bakımından mukaye

se, unsurlarını raporunda zikretmemiştir. Satm
alına Komisyonu Teknik Komite raporlarını da 
nazarı itibara almadığına göre, teknik bakımdan 
bu noktaları ehemmiyetli saymamış olmalıdır. 
Halbuki yukarıdaki ilk beş madde işletme mali
yeti bakımından altıncı madde de 5 Yıllık Kal
kınma Plânımız bakımından hayati ehemmiyet
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Gülcügil konuşması
nın devamının oya sunulmasını talebetmekte-
dir. 

Devamı hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Gülcügil. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (Devamla) — Yu

karıdaki hususlar muvacehesinde Satmalına Ko
misyonunun teknik kapasiteden ve mesuliyetten 
uzak ve bir gayeye matuf bir çalışma^yaptığın
dan başka bir neticeye varmak mümkün değil
dir. 

13. Tahkikat Komisyonu raporundan anla
dığımıza göre Devlet Demiryollarında bu ihale 
işinde baş rolleri oymayan Hakkı Ugan ve Hak
kı Tomsu Satmalma Komisyonu raporu tamam
lanıp Genel Müdürlüğe tevdi edildikten sonra 
yeni yeni raporlar tanzim ettirmişlerdir. Bu fa
aliyetler belirli bir neticeye varmak üzere alel
acele bazan muhalif kalan üyeyi bazan Müdür
ler Kurulunu ve bazan da Ulaştırma Bakanını 
aldatmak üzere yapılmış olduklarından tezat-
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lar ile dolu, birbirini nakzeden raporlar halin
de tecelli etmiştir. Bu safahatin tetkiki Demir
yolu idarecilerinin bir suçluluk kompleksi için
de, bulunduklarını ve ayıplarını örtmek için ça
baladıklarını göstermektedir. Başka türlü bir 
intiba edinmek maalesef mümkün değildir. Bu 
hususta en dikkate şayan misal yakıt sarfiyatı 
meselesidir. Hakkı Ugan'm, gayreti ile Hakkı 
Tomsu aldatmak istedikleri makamları General 
Elektrik lokomotiflerinin yakıt sarfiyatı fazla 
olduğunu gösteren rapor hazırlamışlar, karşıla-
rındakilerin aldatılamıyacağmı* anladıkları za
man da - Meselâ AÎD ye verilen raporda olduğu 
gibi - General Elektrik lokomotiflerinin yakıt 
sarfiyatı daha azdır, demişlerdir. 

14. Bu faaliyetlere maatteessüf Ulaştırma 
Bakanı da karışmıştır. 3 Temmuz tarihli Satm
alma Komisyonu birinci kararı ile 6 Ağustos 
1963 tarihli Satmalma Komisyonunun ikinci ka
rarı arasında Müdürler Kurulu gayriresmî ola
rak Satmalma Komisyonu kararlarını müzakere 
ederken Bakan, Müsteşar ve Bakanlık Baş Mü
şaviri toplantılara iştirak etmişlerdir. Bakan 
firmaların yolsuzluk iddialarından, Teknik Ko
mite raporlarından ve Satmalma Komisyonunun 
bir üyesi olan Orhan Alp'in muhalefet şerhin
den haberdar olduğu halde ne Orhan Alp ne de 
bir.teknik komite üyesini dinlemek lüzumunu 
hissetmemiştir. Bilâkis Müsteşar Sabahattin 
Baydur Orhan Alp'tan muhalefet şerhini geri 
almasını istemiştir. 

15. Satmalma Komisyonunun nihai kararı 
Müdürler Kurulunca 6 . 8 . 1963 te, intikal et
miş ve karar aynı gün tasdik edilmiştir. 

Müdürler Kurulunun kararında tercih sebebi 
olarak General Motors'un, 

a) Transisyon üstünlüğü, 
b) Yedek parça ucuzluğu, 
c) Mamul madde fazlalığı, 
d) imal adedi fazlalığı, 
e) Hizmette emniyet, servise amadelik üs

tünlüğü, 
f) Yakıt sarfiyatı azlığı, 
ileri sürülmektedir. 
Dikkat edilirse bu hususlardan yalnız tran

sisyon ve imal adedi fazlalığı Satmalma Komis
yonu raporunda mevcuttur, diğerlerini Müdür
ler Kurulu kendiliğinden raporuna koymuştur. 

Müdürler Kurulu bu idarede teknik etüdler 
yapacak makam değildir. Müdürler Kurulu Sa-
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tınalma Komisyonu veya Teknik Komite rapor
larını kâfi görmiyerek bu hususların yeniden 
tetkikini ve mezkûr mucip sebeplerin raporları
na ithalini istiyebilirdi. 

Müdürler Kurulunun bu hattı hareketinin 
verdiği intiba ancak şudur: Müdürler Kurulu 
aynı peşin hüküm ile hareket ederek peşin ve
rilmiş bir kararın tasdiki için Satmalma Komis
yonunun mucip sebeplerini kâfi görmemiş-da
ha kuvvetli olsun diye kendi de biraz ilâve et
miştir. 

16. Burada-yine teknik teferruata girmeden 
Müdürler Kurulunun ileri1 sürdüğü mucip sebep
lere bir nebze temasta fayda mülâhaza etmek
teyiz. 

17. Müdürler Kurulunun ileri sürdüğü tran-
sisyon, yedek parça, mamul madde fazlalığı, hiz
mette emniyet ve servise amadelik Teknik Ko-
,mite azaları tarafından tetkik edilmiş ve bu hu
suslarda General Motors'un bir üstünlüğünün 
bahis mevzuu olamayacağını rakamlar ile göste
rilmiştir. AÎD ye verilen rapordan da anlaşıla
cağı üzere yakıt sarfiyatı hususunda ise Mü
dürler Kurulu hilafı hakikat beyanda bulunmuş
tur. Binaenaleyh, Müdürler Kurulu raporunun 
tutar tarafı yoktur. 

18. AÎD ye gönderilen rapor ise ne Satm
alma Komisyonu raporudur, ne Müdürler Ku
rulu raporudur. Yine bir takım yeni hususlar 
bu rapora ilâve edilmiş evvelki raporlarda kara 
denenlere ak denmiş vesaire... Dikkat edilmeli
dir ki, teknik komiteler raporlarından sonra 
daima değişen raporlar tanzim edilmiştir. Bu de
ğişen raporların hepsinin arkasında ise Hakkı 
Ugan ve Hakkı Tomsu çifti bulunmaktadır. 
Uzun seneler memuriyette bulunmuş, yüksek 
tahsilli ve yüksek mevki sahibi iki şahıs bu iha
lenin her safhasında maalesef birer müdahaleci 
rolünde görülmektedirler. 

, 19. Demiryolları idarecileri Bakan hakkın
da tahkikat önergesinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşüleceğini öğrenince yeni bir ra
por daha hazırlamış ve milletvekilleri ile sena
törlere dağıtmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti ta
rihinde böyle bir hâdisenin vuku bulduğunu 
zannetmiyoruz. Bâzı Devlet memurları Millet 
Meclisi Araştırma Komisyonu kararına karşı 
milletvekillerine beyanname dağıtsınlar. Bu na
sıl olur?. 
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Haydi bunu bir an için nefis müdafaası ka

bul edelim. Fakaf bu-beyanname muhteviyatı 
evvelce alman kararlarının bir müdafaası veya 

.izahnamesi değildir. Yaptıkları ihale için bul
dukları yeni bir mucip sebeptir. 

Demiryolları suçluların telâşı içinde hâlâ 
yeni mucip sebepler peşindedir. 

20. Yulardaki izahatımızda dikkat buyuru-
lacağı üzere tarafımızdan lokomotiflerin teknik 
bir mukayesesi yapılmamıştır. Tarafsız bir mü-
şahidolaraik raporlar ve hâdiseler teşrih olunmuş 
ve neticelere varılmıştır. Hiçbir firma veya ma
mulü hakkında mütalâa yürütülmemiştii'. 

Tetkikatımız inkâr eclilmiyecek bir surette 
göstermektedir ki : 

a) Satmalma Komisyonu ve bilhassa, komis
yonun kararlarına tesir eden Hakkı Tomsu ve 
Hakkı Ugan bütün faaliyetlerini evvelce veril
miş bir kararın mucip sebeplerini icadetmek için 
sarf etmişler ve bu hususta yalan veya tahrifat
tan kaçınmamışlardır. 

b) Müdürler Kurulu keza evvelce verilmiş 
kararlarına mucip sebep aramışlar, bunun için 
yalan ve hakikatleri tahriften çekinmemişler
dir. 

21. Ulaştırma Bakanı bu durumu sezdiği ve 
İhbarlardan öğrendiği ve hattâ Teftiş Heyeti 
gayriresmî olarak kendisini ikaz ettiği halde ve 
Orhan Alpay'ın ikazda bulunduğu halde, cere
yan eden suiistimale bigâne kalmış ve murakabe 
vazifesini yapmamıştır. 

22. Bakan TCDD idarecilerinin kanun ve 
nizamnamelerin kendilerine verdiği yetki ve tak
dir, hakkını kullandıklarını ileri sürmüş ve.ken
di hareketi ile onların tutumları arasında bir 
münasebet olmıy a cağını iddia etmiştir. 

Bir İktisadi Devlet Teşekkülü Genel Müdür
lüğüne tanınan yetki ve takdir hakkı sınırsız 
ve keyfi kullanılamaz. İktisadi Devlet Te
şekkülleri birer basiretli.tüccar gibi hareket et
mek mecburiyetindedirler. Millî serveti keyfi şe
kilde sarf etmek yetkisini haiz değildirler. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Bakanlıklara 
bağlanmıştır. Bunun bir mânası olmak icabeder. 
Şayet Bakanın bir İktisadi Devlet Teşekkülünün 
tasarruflarına hiçbir müdahale veya murakabe 
yetkisi yoksa bu teşekkülleri Bakanlıklara bağ
lamanın mânası kalmaz. Nitekim 3460 sayılı Ka
nun bu hususta gayet sarihtir. 
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Bakanın bu beyanı mesuliyetlerini müdrik 

olmadığını göstermektedir. 
23. Bakan müsteşarı, müsteşar muavini ve 

başmüşaviri vasıtası ile her tetkikat yaptırdığı
nı've fakat işi kaybeden firma mümessillerinin 
mücerret beyan ve mütalâaları üzerine soruş
turma açmayı hafiflik sayarak lüzum görmedi
ğini bildirmektedir. 

Bakan müsteşar ve başmüşavirliği vasıtasiyle 
yaptığı tetkikattan Araştırma Komisyonuna 
bahsetmemiştir. 

Diğer taraftan Bakan Araştırma Komisyo
nuna. Teftiş Heyeti vasıtasiyle tetkikat yaptır
dığını bildirmiş ve Teftiş Heyetinin de işte bir 
düzensizlik gördüğünü beyan etmiştir. Ancak, 
Bakan kendisine bu raporu veren Teftiş Heyeti 
ilgilisine «aman bu işi fazla kurcalama, zaten 
Meclis işe el koydu» diyerek kanuni vazifesi 
Meclis tahkikatından müstakil olarak Teftiş He
yeti raporunu normal işlemine tâbi kılmak ol
duğu halde bunu yapmamıştır. 

Görülüyor ki, Bakan hafiftik sayarak yap
tırmadığını iddia ettiği teftişi de yaptırmış, an
cak dosyayı unutmuştur. 

24. Bakan, TCDD nin 2490 sayılı Artırma 
Eksiltme Kânununa tâbi olmadığını ihalelerini 
bir alım - satım yönetmeliğine göre yaptığını be
lirterek, kendisinin bu yönetmeliği ilga veya ip
kaya mezun olmadığını, dolayısiyle Araştırma 
Komisyonu raporunun 32 nci sayfası madde 5 
inde belirtildiği gibi ihale evrakını tetkik için 
kendisinin bir komisyon kuramıyacağını belirt
miştir. 

Bakanın 3460 sayılı Kanun gereğince yapaca
ğı murakabe TCDD Alım - Satım Yönetmeliğini 
ilga mânasına geleıniyeceği aşikârdır. Bakanın 
murakabe vazifesinin tam ifası için lüzumlu gö
receği tetkikleri yaptırması kanunun.bir icabı
dır. 

25. Bakan kendisinin denetçi olduğunu de
netçinin ise yalnız, tenkit edebileceğini yoksa 
bağımsız bir İktisadi Devlet Teşekkülünün mü
dahale cdemiyeceğini beyan etmektedir. 

Bu, Bakanın vazifesini müdrik olmadığının 
ikinci bir ifadesidir. Son zamanlarda îşçi Sigor
talarında bir yolsuzluk olmuş alâkalı Bakan mü
dahale ederek bâzı memurları bakanlık emrine 
almış ve tahkikat açtırmıştır. Aynı kabinede bu
lunan iki bakandan hangisi doğru hareket et
mişti r. 
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26. Bakan ihaleye İktisadi Kurula geçirme

sinin ihmali değil icrai bir hareket olduğunu 
söylemektedir. Aslında bu hareket bir basiret
sizlik ve korkaklık ifadesidir. Bakan 3460 sayılı 
Kanun gereğince vazifesi olan murakabeyi yap
maktan korkmuş ve mesuliyeti de üzerinden at
mak için İktisadi Kurala meseleyi getirmiştir. 
Dikkati caliptir ki, İktisadi Kurul Bakana bu 
vazife senin dediği halde dahi Bakan vazifesi
ni idrak edememiştir. 

27. Bakan bundan sonra şimdi ne yapmanı 
lâzım, ihaleyi durdurayım mı diyerek T. B. M. 
M. den ve Araştırma Komisyonundan medet um
makta ve «mesuliyeti kim üzerine alacak» diye 
sormaktadır. 

Burada asıl sorulacak sual Bakanın hâlâ na
sıl Bakanlıkta tutulduğaıdur. Meclis Araştırma 
Komisyonu bu işte suiistimal vardır, Bakanlık 
Teftiş Heyeti bu işte bir nizamsızlık vardır de
dikten sonra bir Bakanın kanuni yollara baş 
vurmaması ve ihalenin durmasının mesuliyetin
den korkmasındaki mantık ve muhakeme anla
şılamamaktadır. 

Bir bakan suiistimal tesbit edilmiş bir ihaleyi 
nasıl yürütebilir. Mesuliyetten korktuğunu belir
ten bakan asıl suiistimal yapılmış bir işin devamı 
mesuliyetinden korkmalıdır. Bakana düşen vazife 
İşi derhal durdurarak AİD den evrakı geri iste
mek ve işi normal mecrasına çevirmektir. Bunun 
dışmda yapacağı her muamele ancak bakanın me
suliyetini daha da artıracaktır. 

Yukardaki hususlardan görülmektedir ki, şa
yet Bakan bililtizam bu suiistimale göz yumma-. 
iniş ise vazifesini ihmal etmiştir. 

Saygılarımla. 

ORHAN APAYDİN (Aydın Milletvekili) — 
Usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında söz i;;tiyor 
sunuz 1 

ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) — 
Görüşmeler usulsüz cereyan ediyor efendim. 

BAŞKAN — Müzakereler bitti, vakit de geç
tiği için kapatmak zorundayız. 

ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) —' 
Konuşmak istiyorum efendim. (Konuşsun, ko
nuşsun sesleri). 

BAŞKAN — Peki buyurun usul hakkında 
söz veriyorum. 
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ORHAN APAYDIN (Aydm Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım, Parlâmento bir mahke
me salonu haline geldi. Öyle bir mahkeme salonu 
ki,'ithamlar yapılıyor, fakat ithamlara mâruz kalan 
insanlar burada- her türlü ınüdafa imkânından 
mahrum bulunuyorlar. Parlâmento şeref ve hay
siyetlere riayet etmek mecburiyetindedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Anayasamı
zın 1312 nci maddesi şu hükmü muhtevidir: Hiç
bir'organ, makam, merci veya kişi, yargı yet-
'kisinin kullanılmasında .mahkemelere ve hâkim
lere emir <ve talimat veremez; genelge 'göndere
mez ; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Ne olu
yor 'buradaki konuşmalarda? IBâzı insanlar en 
ağır suçlarla itham ediliyorlar, namus ve şe
reflerine tecavüz ediliyor. Yarın bu insanlar 
belki kaza organları önüne 'Çi kaçaklar dır. (Bu
rada yapılan konuşmalar, hir telkin değil mi? 
Bakana hücum eldilsin, (Bakana en ağır itham
lar yapılsın, (Bakan buradadır, kendisini müda
faa eder. Fakat müdafaasız insanlara bu kür
süden taarruz edilmesine müsaade edilmemeıli-
dir. Riyaseti bu hususta ikaz ediyorum, ko
nuşmalar mecrasında cereyan etmelidir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hurada-

'ki müzakereler bir tahkikat 'önergesi dolayı-
siyle, Tahkikat Komisyonunun kurulup kurul
maması kararının verilmesine müncer -olacak 
müzakerelerdir. Bununla ilgili olarak yapılan 
konuşmalarda, müzakerelerde Büyük Millet 
Meclisi bir mahkeme salonuna 'benzetilemez. Ko-> 
nuşmalar normal öleü içinde cereyan etmiştir 
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ve usul dışı 'bir hareket olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım vakit geçmiştir. 
('Devam edelim, «esleri) Muhterem arkadaşla
rım, çeşitli şeyler söyleniyor. Ayrı .ayrı hep
sini raptedemiyorum. Vakit ıgeçıüiiştir. iSiz 'ko
nuşmaların devamını arzu ediyorsanız ben 'bu
nu oya sunar, devamı temin ederim. Bize in
tikal etmiş bir tek önerge vardır. Bu önerlge 
ıSaym 'Seyfi Öztürk'ün ve >Sayın Şefik inan'm 
müştereken imzaladıkları bir 'önergedir. İBu 
önergede '2 husus mevcuttur. Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisi Birleşiminin yarına, yani' Per
şembe .günü saat 14 e taliki istenmektedir. İkin
ci bir talebolarak da lörfi idaıte ile ilgili husus
ları müzakere etmek üzere de Cuma 'günü saat 
14 te Büyük Millet 'Meclisinin toplanması is-
tenmekteldir. 

Şimdi 'muhterem arkadaşlarım, talik bir 
defa. yapılır. Bu önerge ile biz hem yarına ta
lik edip ve yarınki birleşim olmuş igibi bugün
den öbürgüne talik kararını veremeyiz. Bu 
sebeple önergeye vuzuh verilsin. Yarına taliki 
isteniyorsa, jbu hususu oya sunacağım. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale Milletvekili) — 
Yarına talikini arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Büyük iMillet 'Meclisi .Birleşik 
Toplantısının 17 . 10 . 1903 (günü saat 14.00 e 
taliki hususunu -oyunuza sunuyorum. 'Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısı 17 . 10 . 1963 Perşembe günü saat 14.00 
dedir. Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18/50 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ONBlRlNıOİ BİRLEŞİM 

16.10.1963 Çarşamba 

Saat : 14 

I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 4 ar
kadaşının, Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel 
elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda Ulaş
tırma Bakanı İhsan Şeref Dura hakkında so
ruşturma açılmasına dair önergesi (4/8) 

II 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 




