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1. — GEÇEN TUTANAK, ÖZETİ 

Birinci oturum 
Bundan oncelki Birleş'knde yapılan gizli otu

rum tutanak özetinin okunması için gizli otu
ruma geçileceği bildirildi. 

İkinci oturum 
('Gizlidir) 

Üçüncü oturum 
1 Numaralı Soruşturma Komisyonundan çe-

ıkilen Rize Milletvekili Cevat Yalçın'dan açılan 
üyelik için yapılan seıçim sonunda yerine Ada
let Partisi Meclis Grupu Başkanlığınca aday 
gösterildiği .billdirilen Ordu Milletvekili Sadi 
Pehlivanioğlu'nun seçildiği anlaşıldı. 

Fransız istihsal ve Mübadele Komisyonu 
üyelerinden Tm* kurulun Meclisi ziyaretleri sı
rasında locadaki yerlerini almaları üzerine 
Genel Kurul adına Başjkanlrkça kendilerine 
«Hoş geldiniz» denildi. 

Antalya Milletvekili Nilhat Su ve 6 .arkada
şının, 33 'Diesel - Electric lokomotifinin ihalesi 
münas-ebetiyl'e Ulaştırma Bakanı Ferit Alpis-
feender hakkında Anayasanın 90 ncı ve içtü
züğün 169 ve- nıütaaikıp maddeleri gereğince 
Me'clis sorutturması iaçrlmasına dair önergesi 
okunarak, bu konunun Mecliste ele alımamı-
yaoağıına dair verilen önergelerle ilgili usul 
'hakkımdaki görüşmelerden sonra esas üzerinde 
bir süre »görüşüldü. 

19 Mart Perşembe günü saat 14 te toplanıl-
ımak üzere (ISaat 19 da) Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

Kâtüp 
Baüıfceısir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

KÂTİPLER 

BİRÎNOl OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Rerruh Bozbeyli. 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) Süreyya öner (Sürt) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
birleşik toplantısının 9 ncu Birleşimini açıyo

rum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazlarla 
yapılacaktır. Sayın üyeler anahtarlarını çevirip 
lütfen kabul düğmelerine 'bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir, "çoğun

luğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Nurettin 
Ok, Sayın Sabahattin İSavacı, Sayın Sadi Binay 
söz istemişlerdir. 

i. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Başkan alarak bulunduğu dünkü birleşimde, gizli 
oturum tutanak özetini okutmak için tekrar gizli 
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oturuma geçi§ sırasındaki tutumunun; «Daha 
önceki Birleşimde gizli oturumun kapatılması
nın unutulduğu», peklinde Hürriyet {Gazetesin
de yanlış aksettirildiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok, sizin gün
dem dışı konuşmanız ne hakkındadır? 

NURETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — 
Efendim, dünkü Birleşime ait bir tavzih yap
mak istiyorum. 
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dedikten sonra celse başlamıştır. Bunun üzerine 
dinleyiciler ve gazeteciler tekrar salona alınmış
lardır.» 

1 nci 'paragrafta mündemiç hususlar, benim 
tarafımdan beyan edilmiş hususlar değildir. An
cak her halde ar'kadaşiımız «bu beyanları kâfi de
recede vuzuhla anlayamamış ve bu bakımdan 
,bu haber çıkmıştır. Bunu tavzih etmek, bu Mec
lisi idare eden insanlar için bir şeref 'borcu ol
muştur. Bu bakımdan müsaade ederseniz beya
nımı da okuyayım; 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz .mevcut
tur. Müzakerelere başlamak mümkündür. 

Sayın arkadaşlarım, bu .günkü gündemimize 
geçmeden ve müzakereye başlamadan evvel bir 
hususu izah zarureti vardır: (iecen Birleşimde 
gizli toplantı yapılmış olduğu için, gizli birleşik 
toplantı, sonunda, İçtüzük hükümlerine göre 
Meclisten bir karar alımak suretiyle kapatılma
mıştır... içtüzük hükümlerine göre zabıt hülâsa
sını okuyacağız; ona göre Meclisin kararını ala
cağız. Bu bakımdan samiin 1-2 dakika için salo
nu boşaltsınlar. Meclis gizli müzakere ile tekrar 
karar istihsal edecektir.» 

İçtüzük uyarınca gizli celsede tutulan zabıt 
hülâsasını okuttuk ve daha sonra Meclisin kara
rı ile açık celseye geçtik. O bakımdan bu nokta
yı tavzih ediyorum. Hürriyet Gazetesinde çıkan 
haber yanlıştır. 1 nci paragraf hakikate tebabuk 
etmemektedir, özür dilerim, rahatsız ettim. (Al
kışlar) 

2. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 8 a-
vacı'nın, dost ve kardeş )Pakistan Millî 31 edişi
nin Kıbrıs dâvamızda almış olduğu destekleyici 
karar dolayısiyle Büyük Meclisin ^mukabil duy
gularının iletilmesine karar verilmesi hakkında
ki konuşması \ve aynı konuda Niğde Milletvekili 
Haydar özalp'la birlikte verdikleri önerge 

BAŞKAN — Sayın Savacı ve Sayın Binay'a 
da gündem dışı söz vereceğim, fakat gayet kısa 
olarak ifade etmeleri kaydiyle. 

Buyurun Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Güımüşane Millet

vekili) — Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri; 'bugünkü gazetelerde dos«t 've kardeş 'Pa
kistan Millî Meclisinin almış olduğu Kılbrıs mev
zuundaki kararı okuduğunuz zaman en az her 
birinizin ıbenim kadar 'heyecan duyduğunuzdan 
asla işüphem yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NÜRIETTÎN OK (Çankırı Milletvekili) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, dünkü Birleşimi 
idare eden Reisvekili arkadaşınız olarak konuş
maktayım. Dünkü Birleşim açıldığı anda, daha 
önceki Birleşim gizli cereyan ettiği için o Bir
leşimde tutulan zaptın özetinin yine bir gizli 
celsede okunması İçtüzük hükmüne göre mecburi 
•bir hal olması münasebetiyle İçtüzüğün 98 nci 
maddesi gereğince Mecliste .dinleyici olarak bu
lunan kimselerin yalnız beş dakika için salonu 
terk etmelerini ve bu İçtüzük uyarınca gizli cel
sede tutulan zabtın özetinin okunmasından son
ra Meclisin karariyle açık celseye geçilebilece
ğini beyan ettim. 

Ancak, her halde sözlerim sayın basın men
suplarınca kâfi derecede anlaşılamadı, yanlış an
laşıldı ki, bu gün Hürriyet Gazetesinde bununla 
ilgili bir haber çıktı. Haberde: «Fuad Sinmen 
gizli oturumu kapatmayı unutmuş» başlığı mev
cuttur. Ve müsaade ederseniz kısaca okumak is
tiyorum. . 

«Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kıbrıs ko
nusunda Pazartesi günü yaptığı ve saat 19,36 de 
sona eren gizli oturumu kapatmayı unutan Baş
kan 'Fuad Sirmen yüzünden bugün bütün din
leyiciler, gazeteciler ve müzakereyi takibe gelen 
yurdumuzdaki Fransız Parlâmento Heyeti sa
londan çıkarılmıştır. Unutkanlık aradan 42 saat 
geçtikten sonra düzeltilmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bugün yaptığı toplantıya baş
kanlık eden Nurettin Ok, celse açılınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gizli yapılan geçen otu
rumu Başkan tarafından kapatılmamıştır, bu 
unutkanlığı şimdi telâfi ederek, oturumu kapat
mamız icabediyor. Bunun için dinleyicilerin ve 
misafirlerin salondan ayrılmaları gerekmekte
dir.» demiştir. Bunun üzerine salon boşaltılmış, 
geçen gizli oturumun zâbııt özeti okunmuş ve ' 
Balkan Nurettin Ok, gizli oturumu kapatıyorum , 
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Kıbrıs (mevzuu ilk defa ibu safhada meydana ! 

çıktığında Türk Milleti, Türk Deivleti yalnız ıgö-
rünüyordu. Bu yalnızlık içerisinde Şark'tan 
dost, kardeş, 'büyük 'bir Müslüman Devlfetin Tür
kiye 'nin kayıtsız, şartsız yanında olduğunu ifa
de etmesi .gönüllerimize inşirah verdi, 

Aziz arkadaşlarım, Pakistan Milletinin. Pa
kistan'ın 'bize karşı ibu alâkası yeni değildir. 
Hatıralarımızı tazeliyecek olursak Millî Müba
delede Pakistan 'm, Pakistan Milletinin yüzük-
leriyle, küpeleriyle, ibilezikleriyle (bize, Millî Mü
cadelemize nasıl candan katıldıklarını hepiniz 
hatırlarsınız. 

Aziz arkadaşlarım, Pakistan'ın İbu dostça, 
kardeşçe candan alâkasına karşısında, onları 
dil'hun eden ve devamlı meşigul eden Keşimir 
mevzuunda da Hükümetimizin daha ciddî, da
ha alakaibahş bir tutum içine girmesini bendeniz 
şahsan istirham etmekteyim. Bu, bizim için 
/bir kadirşinaslık, bir vefa borcudur, aziz ar
kadaşlarını. Pakistan Milletinin, Pakistan Dev
letinin bu dar zamanımızda, ibu bizi destekli-
yen veciz kararını şükranla, minnetle yüksek 
huzurlarınızda ifade ederim. Pakistan Mille
tine bu 'Vesileyle, Pakistan Devletine zannedi
yorum ki, hepinize tercüman olarak tefekkür
lerimi, minnet hislerimi arz ederim. Büyük 
Pakistan Milletinin onun değerli idarecilerinin 
Türkiye'nin 'iıı'eselelerinde devam eden bu alâ
kasını biz hiçbir zaman Türk Milleti olarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri ola
rak unutmıyacağız. 

Aziz arkadaşlarım, bu münasebetle hazırla
dığım (bir takriri Divana arz ediyorum. Pa
kistan Millî-Meclisinde, Türkiye Büyük Millet; 
Meclisinde ıgörüşülen konular orada 'görüşü
lürken Pakistan Millî Meclisinin (heyacanma 
sebeboknuş 've Pakistan Millî Meclisi ittifalkla 
Trük dâvasının, Türk 'Kıbrıs dâvasının yanın
da olduklarını ifade etmiş ve Türk Milletine 
karşı derin /hissini ifade etmiştir. Bu münase
betle hazırladığım takrir de aynı mukabil (his
lerin Pakistan Millî Meclisine ulaştırılmasını 
arz ve teklif eylerim. Hürmetlerimle. ('Sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Takriri okutuyor mm. 

<Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dost ve Kardeş Pakistan Millî Meclisinin 

Kıbrıs dâvamızda almış lolduğu destekleyici ve-
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ciz kararı dolayısiyle Büysk Meclisin mukabil 
hislerinin iletilmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Niğde Milletvtekili Gümüışane Milletvekili 
Haydar Özalp 'Sabahattin 'Saıvacı 

BAŞKAN — Greröği Riyasetçe yerine getiri
lecektir. 

3. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, yedek 
subaylıkları kanunla kaldırılmış bulunan Tekni
ker Okulu öğrencilerinin boykot ettikleri ders
lere bir an önce devamları için kendilerine Hükü
metçe ilgi gösterilmesine dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay lütfen çok 
kısa olmak kaydiyle buyurun. 

SADÎ BEtNAY (Bilecik Milletvekili) — ıSa-
ym Başkan, muhterem arkadaşlar, hepinizin 
aktüel olacağını kabul (buyuracağınız Ibir konu 
üzerinde kısaca 'mâruzâtta bulunacağım-, 

Arkadaşlar, Türkiye *de nıletvcut 27 aded ak
şam. ve motor tekniker okullarından 7 okul 10 
Marttan itibaren yani 9 gündür süresiz olarak 
derslere girmeye Ibloykot ilân etmişler ve bu 
devanı etmektedir. Meselâ, izmir'de 700 Si
vas'ta 400, Kayseri'de 300, Karabük'te 400, 
Eskişehir'de 300, Samsun'da 200, Trabzon'da, 
D50 olmak üzere ceman '2 450 aded talebenin 
(boykotları devam etmektedir. Klöza Ör̂ fi ida
re yasakları olmasaydı, bu ibloykotun Ankara'
da ve istanbul'da 700 er talebeye >ve Türki
ye'nin pek çok okullarına da sirayet edeceği 
anlaşılmaktadır. Bu gençlerin, bu talebelerin 
okula gitmemelerinin sebepleri; kısaca 97 sa
yılı Kanunla ytedek subaylık (haklarının kaldı
rılmış olması ve 6785 sayılı Kanunun bak ve 
salâhiyetlerini kısıtlamış olma/sı yanında bâzı 
idari sebeplerden olduğu anlaşılmaktadır. 

Hükümet bu gençlerin mensubolduğu cemi
yetin taleplerine lakayt kalmıştır. 'Bendenizin 
temennisi bunları dinliyerek en kısa bir 'zaman
da vakit ziyama meydan (bırakmadan dersleri
ne devamını temindir. Hepinizi hür/metle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayın (Sırrı Atalay, sizin zab
t ı sabık hakkındaki klonuşmanız ne »mahiyette
dir? 

'SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Yazı ile ibildireiceğim. 147 nci 
maddeye ıgöre yazı ile bildireceğim. 
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4. — OÖRÜŞt 

BAŞKAN — Gündeme 'geçiyioruz. 

1. — Antalya Milletvekili Nihat Su ve 6 ar
kadaşının, 33 Diesel - Electric lokomotofinin 
ihalesi münasebetiyle Ulaştırma Bakanı Ferit 
Alpiskender hakkında Anayasanın 90 ncı ve İç
tüzüğün 169 ve mütaakıp maddeleri gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
(4/15) 

BAŞKAN — önergede gösterilen madde
lere /munlıasır <olmak üzere müzakerelere de
vam ediyoruz. Söz sırası Sayın Sami Küçük'-
ündür. Buyurun, efendim. 

SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Bas
it an ve muhterem arkadaşlarım; 

Birkaç noktayı belirtmek ve bir hususta da 
açıklamada bulunmak üzere söz almış bulunu
yorum. Gayet kısa konuşarak sabırlarınızı suiis
timal etmemeye gayret edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu önergeye imza koyan arkadaşlar, hiçbir 

firmanın leh ve aleyhinde değildirler ve bu ko
nuda da fikir beyanında bulunmamışlardır. 
Önergenin verilmesinin başlıca sebepleri : 

1. Bir milyar iki yüz milyon civarına va
racak büyük bir yatırımın hatalı bir başlangıca 
dayanmaması. 

2. 1958 ortalarında hizmete giren beş aded 
lokomotifin bugün düştükleri durum. Ki, loko
motiflerin bugünkü halleriyle Sayın Bakanın en 
küçük bir ilgisi yoktur. 

3. Devlet demiryollarındaki klikler dolay ı-
siyle salim bir karara varamama endişesi, 

4. Salim bir karara varmak üzere tarafsız 
bir teknik heyetin işe müdahale ettirilmesi. 

5. Prospektüslerde gösterilen bilgilerin ha-
kikatlara uymaması muvacehesinde bilfiil tec
rübe yapılması. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1958 de beheri 273 536 dolara satınalman bu 

lokomotiflerin şu vasıfları haiz olacakları be
lirtilmişti : 

a) Lokomotiflerin tabiî ömürleri 30 yıldır. 
Bu hususu evvelâ Karma Bütçe Komisyonunda 
Sayın Bakan ifade etmişler ve dün de bu kür
süden tekrarlamışlardır. 

İŞLER 

b) İlk 700 000 kilometreye kadar büyük 
revizyon görmiyeceklerdir, ve fazla yedek par
ça da sarf etmiyeceklerdir. 

c) Prospektüslerinde gösterilen rampalarda 
muhtelif tonajlardaki yükü çekeceklerdir. 

Beş senelik kullanma, bu vasıfların maale
sef doğru olmadığını ispatlamış bulunmakta
dır. 

Evvelâ cer kapasitesini ele alalım : 
Bu lokomotifler hiçbir zaman prospektüs

lerinde gösterilen cer kapasitesine ulaşamamış
lardır. Şikâyet üzerine firmaca lüzumlu ilâve ve 
değiştirmeler yapılmış ve lokomotifler bu, daha 
mükemmel hale getirilmiş durumlariyle tecrü
beye çıkarılmıştır. 

Bu tecrübeye ait vesikayı okumakla iktifa 
edeceğim. 

28 -11/1867 Ankara : 26 . 8 .1962 

2. İş. Müdürlüğüne 
Ankara 

İlgi : 24 . 8 .1962 T. 256 17/161188 sayılı 
yazıya : 

DE. 20 binlik lokolarda G. E. fabrikaların
dan gönderilen mütehassıs tarafından yapılan 
patinaj önleyici tadilâtın tecrübesi için tekerlek 
durumu en fena olan DE. 20001 de cer dairesin
den 670 tonla tecrübe edilmesi istendiğinden, 
Irmak'dan 652 ton alındı. Kılıçlar - Kurbağalı 
arası KLM. 57 - 500 patinajdan çekemediği gö
rüldü. Yolu kapatmamak için Dedüpliman ya
pılarak hamule Kurbağlı'ya çıkarıldı. Saygı ile 
arz olunur. 

Şecaettin Sevgen 
Depo Müdürü 

İmza 

Halbuki Sayın Bakan dün, her halde kendi. 
sine verilmiş yanlış bilgiye dayanmış olacak ki, 
bu tecrübenin başarılı olduğunu ifade ettiler. 
Bu hususu, biraz evvel okuduğum vesika muva
cehesinde takdirlerinize arz ederim. 

Bu lokomotifler 700 000 kilometreye kadar 
büyük bir revizyona ihtiyaç göstermiyecekler-
di. Servis dışı oluncaya kadar ortalama zaman
larının % 36 sini, son sene de % 50 den fazla, 
revizyonda geçirmişlerdir. 
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Bu devrede fazla yedek parça sarfiyatı olmı- ! 

yacaktı. Halbuki bu beş lokomotif, dün Sayın 
Nihat Su'nun da ifade ettiği gibi, Devlet De
miryollarının savcılık kanalıyla yaptığı resmî 
açıklama ile 3 522 638,58 liralık yedek parça de
ğiştirilmek, 759 000 liralık yedek parça stokta 
bulundurulmak ve ayrıca 52 defa da acilen tay
yare ile yedek parça getirilmek suretiyle ortala
ma (4,5 - 6) milyon liralık yedek parça getirtil
miştir ki, beher lokomotifin ortalama yarı be
deli kadardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bunlardan sonra bu lokomotiflerin fa

al oldukları sanılmasın. 30 yıl ömrü bulunan bu 
lokomotifler Sayın Bakanın Karma Bütçe Ko
misyonunda ifade ettiği gibi (Tutanak sayfa 62) 
dördü servis dışıdır. Yani bu lokomotifler bu ka
dar yedek parça sarf ettikten sonra ömürlerinin 
altıda birinde servis dışı bırakılmışlardır. 

Hal böyle olunca yeni alınacaklar için gayet 
dikkatli bulunmak ve ilgilileri ikaz etmek bizle
rin vazifesi icabı olmak gerek. 

Askerlikte bir prensip vardır yığınakta ya
pılan hata, seferin sonuna kadar tashih edilemez 
veya çok güç. tashih edilir. Bilindiği üzere bu 33 
lokomotifi 50 tane takibedecek ve sonunda mik
tarları 400 e baliğ olacaktır. Bunlara ödenecek 
para yekûnu bir milyar ikiyüz milyon civarında 
olacaktır. Bu raporların hepsi faizli borçtur. Bir 
hatibin sandığı ve birkaç defa tekrarladığı üzere 
hibe değildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Dün bu kürsüden Sayın Bakanın da ifade 

ettiği üzere Devlet Demiryollarında personel 
arasında klikler maalesef teşekkül etmiştir. 
Bu hemen hemen herkesin malûmudur. Klik
lerin mevcudolduğu yerde salim bir karara 
varmanın da güç olduğu aşikârdır. Zira: biri
sinin ak dediğine diğeri kara der. 

Devlet Demiryolları büyük bir yatırımın 
'başlangıcındadır, yani yığmak safhasındadır. 
Şu halde bu safhada soğukkanlı, ilmî, teknik 
ve objektif kararlar almak gerekir. Bunun 
için de satınalınacak lokomotifler 'hakkındaki 
teknik rapor tarafsız, meselâ üniversite veya 
yabancı uzmanlardan müteşekkil teknik bir 
heyet (tarafından hazırlanmalıdır. Bu suretle 
(bu 'büyük yatırım salim bir istikamete yönel
tilmiş olur. 

19 . 3 . 1964 O : İ 
Sayın Bakan (gerek ıSenatoda yaptığı konuş

mada ve gerek bu konuşmadan sonra kendi
siyle yaptığımı özel konuşmada «Elbette ki 
en iyisini almak isterim. Yalnız Amerikalılar 
bana 'bu imkânı tanısınlar.» demişti. 

Bundan sonra AID nin mektuplarını ve iha
le komisyonunun raporunu tetkik ettim. 

Şimdi sizlere 29 Aralık '1İ963 tarihini taşıyan 
ihale komisyonu raporundan iki pasaj okuya-
«cağırn : 

İhale Komisyonu diyor ki ; 
«Bu durum karşısında ihalenin hangi fir

maya yapılması iktiza ettiği mevzuunda bir 
karara varmak üzere 'firmalarca teklif edilen 
lokomotiflerden hangisinin fennî evsaf bakı
mından üstün olduğunun tahlil ve münakaşası
na geçilmesi icabettiği kanaatine varılmıştır. 
Bu konuda rey ve mütalâa serdi için teamül-
leriımizı icabı bir teknik heyet raporunun alın
ması ve alınacak bu rapordaki teknik evsaf 
üstünlüğünün diğer idari şartlarla mukayese
sinin yapılması suretiyle karar ittihâzı heye
timizce arzu edilmiş ise de heyetimize verilen 
1,5 <gün [gibi kısa 'bir /müddet zarfında buna 
imkân (bulunmadığından zaruri 'olarak evvelce 
verilmiş bulunan teknik heyet raporlarının 
mukayesesi ile ibir netice çıkarılmasına .gayret 
sarf edilmiştir. 

Komisyonumuz yukarda arz ve izalh lokman 
zorlayıcı ve yerine 'getirilmesi maddeten müm
kün olmıyam sebepler muvacehesinde bizziarure 
her üç firmanın teklif ettiği lokomotiflerden 
hangisinin fennî evsaf hakımından üstün ol
duğunun talhlil ve münakaşa mevzun yapılıma-
smdan sarfınazarla fennî ve idari şartoıame-
ftere göre bir karara varmak ıstırarında kal
mıştır.» 

Oörülüyor ki karar çok aceleye ıgetirâlmigıtir. 
Şimdi de Amerikan Yardım Kurulu Başka

nının iki mektubundan özetlenen pasajları oku
yacağım : 

16 Ocak 1964 tarihli mektup : 
(1) AID zaman tahdidi bakımından, Dev

let Demiryollarını hiçbir ızaman basfkı altında 
tutmamış, bilâkis kredinin kullanılması için 
zamanı daima uzatmıştır. 

(ı2)l İhalenin 3,1 Aralık tarihine kadar ta
mamlanması hususunda AID bir zorlama yap
mamıştır. Kararın 31 Aralık tarihine kadar 
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almak memuriyetimde olduğumu siz ifade et- j 
tiniz. i 

(3) OE hakkındaki kararın AID tarafın- ' 
dan tasdiki klâfi değildir, ayrıca mukavele yap
mamız 'gerekir. 

(4) Bugüne kadar yapılan muameleleri da
ha huzuru kalble yeniden tetkika tahi tutmak 
isterseniz, buna tevessül etmekte serbestsiniz, i 

• (ö) Tetkik ve kredinin kullanılması tarihi 
31 Mart 1964 e kadar uzatılmıştır. 

13 Şubat 1064 tarihli mektup : 
(1)1 Devlet Demiryolları ihale kararı alır

ken, teamül olan teknik inceleme içim yeteri 
zamana salhülbolmadan alelacele bir karara var
mış olması hissî (olabilir. 

(2>) Eğer durum böyle değilse, yani karar 
aeele ile alınmamış ise, Devlet Demiryollarının 
yapacağı iş, OE firması ile mukavele yapma
sıdır. 

'(3) Eğer durum böyle ise, yani Devlet 
Demiryollarında kararın aceleye getirildiği 
hissi hâkim ise, AID, göndermek istediğiniz 
her haiDgi Ibir alternatif teklifi tetkik etmeye 
amadedir. 

(4) Yeni bir tetkik kararı alınacak olur
sa, 'bunda takibedilecefc ytol, ,12 Aralık 1963 
tarihli mektupta belirtilen esaslara göre ola
caktır. 

(5)1 Arzu edilirse 'bu konuda sizinle her za-
ımam görüşmeye amadeyim. 

Yardım Heyeti Başkanı böyle diyor. 
Bu mektuplardan bilhassa şu üç hususu siz

lere tekrar arz etmekte fayda ıgörmekteyimı: 
a) Amerikan AID »Başkanı «Biz sizi za

man bakımından sıkıntıya sokmadık. 31 Ara
lıkta muamelelerin tamamlanmasını sizden is- I 
tem'edik. Ama siz muamelenin 31 Aralıkta 
tamamlanmasında 'mecburiyet 'hissettiğinizi ha
na söylediniz.» (Mektubun Türkçe ve İngiliz- I 
çeleri bendedir. Arzu eden arkadaşa 'gösterebili- I 
rim.) 

Ib) AID, arzu ettiğiniz takdirde size, iha
leyi yeniden gözden geçinme ve yeni karar al
ma yetkisini tanımıiştır. Ancak Ibu husus 12 I 
Aralık mektubu ışığı altında -olacaktır. I 

c) Eğer yeni tetkika <ve yeni (bir karara I 
gidilmesine lüzum görülmü'yorsa, o takdirde I 
ihaleye karar verdiğiniz firma ile mukaveleyi I 
tamamlamanız gerekir. I 

denilmektedir. I 

19.3.1964 O : 1 
Bu husus, yani kararın yeniden tetkika 

alınması işi, dün Sayın Nihat iSu'nun da ifade 
ettiği üzere Mr. Van Dyke tarafından bize de 
aynen söylenmiştir. Ayrıca arkadaşım Haydar 
Tunçkanat bu hususu Amerikan Büyükelçili
ğinden de teyidettirmiştir. 

Bu hakikatler karşısında kararın tarafsıız 
(bir teknik heyet marifetiyle tekrar tetkika 
alınmasının sebebini anlamak bizim için cidden 
güçtür. 

Muhterem arşadaşları/m : 
Biz 'bir de fiilî tecrübeden bahsettik.. Bu 

memleketin tarihinde böyle bir de misal var-
dır. 

1958 de alınarak hizmete konulan loktomıo-
tiflerin, prospektüslerinde gösterilen evsafı 
haiz »olmadıkları Ibir hakikattir. Kâğıt üzerine 
konulan bilgiler her -zaman doğru çıkmıyor. Şu 
halde yapılacak iş fiilî tecrülbedir. 

Sayın arkadaşlarım : 
Yedek parça konusunda (Sayın Bakan dün 

(buradan buyurdular ki, Senatoda kendisine 
(tevcih ettiğim sorulara cevap verirken, <o anda 
cebinde bulunan OE firmasının mektubundan 
istifade etmişler. 

Hepimizin bildiği üzere, Devlet dairelerine 
dışardan gelen bilgiler ham haberlerdir. Bun
lar ilgili dairelerin yetkililerince benimsenme-
dikçe 'o makamın dokümanları arasına vesika 
alarak giremezler. 

Sayın Bakanın, (bütçe müzakeresinde, o sı
rada yanında ve hemen arkasında oturan Dev
let Demiryolları yetkililerinden bu bilgileri 
alarak sorumu o suretle cevaplandırması veya 
(bu hususta bana bilâhara yazılı 'Veya sö'zlü ce
vap ^vereceğini bildirmesi 'varken, ki sorulan 
suallerden bir kısmı için size sonra cevap ve
ririm demişlerdi. Henüz bir Bakanlık vesikası 
haline gelmiyen bir firmanın mektubundaki 
bilgileri Senato kürsüsünden cevap olarak ver
ilmesini doğru bulmadım >ve bulmam. Zira bu 
mektup yetkililer tarafından tetkik edilerek 
bir vesika haline getirilmiş değildi. 

Bu vesika ve Sayın Bakanın dün bu kür
süden ifade ettikleriyle Devlet Demiryolları
nın yedek parça konusunda savcılık kanaliyle 
yaptığı açıklama arasında da bariz aykırılık
lar vardır. Bu konuda hakikate uymıyan be
yanlar yapılmaktadır. Bu beyanlar ya, Baka
na yanlış bilgi verilmek suretiyle Sayın Ba-
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kan tarafından yapılmakta »veya Devlet Demir
yolları tarafından yapılmaktadır. Herhalü-
kârda tetkiki gerekir. 

Sayın arkadaşlarım; İhalesi düşünülen lo
komotifler -hakkında da kısa bilgi vermeyi za
ruri görmekteyim. 

ıRu lokomotiflerin beherine 212 080 dolar 
ödenecek. Yani 1958 de satmalınanlardan be
heri 61 4ÎSÖ dolar daha ucuza satınalınacak. 
Dünya mamul eşya fiyatlarında bir yükselme 
varken GE firmasının altı ısene sonra daha ucu
za ve Sayın Bakanın ifade ettiği üzere daha 
mükemmel lokomotif vermeyi t a alhlıü d etmesi
ni biraz endişe ile karşılarım. Fakat doğru ol
an asını da samimiyetle temenni ederim. 

Sayın Bakan dün 'burada bu lokomotifler
den GE firmasının 175 aded lokomotifi ol- ı 
duğunu ifade ettiler. Doğrudur. Yalnız bir 
hususun aıçıklanıması gerekir. Bunlardan 19 u 
normal hat lokomotifleri, 156 tanesi de dar 
hat lokomotifleridir. Bu 19 tanesinin 10 u 
Meksika'da «olup hepsi de servis dışıdır. 4 ü 
Amerika'da olup bunlar da hizmette değildir. 

GE Firması şimdi 'Türkiye'ye yeni 'bir tip 
U-120'C (eskiler yanılmıyorsam U47 dir) loko
motifleri yapacaktır. Fakat hu firma bugüne 
kadar bunlardan yapıp raya koymamıştır. îlk 
defa hize yapacak ve ilk tecrübeleri 'bizde ola
caktır. Alınmasına karar verilirse bunların 
eskilerin akıbetine uğramaıma.1arını canü gönül
den temenni etmekteyim. Bu noktada 'bir dü
şüncemi arz etmek isterim. Ben ihalenin taraf
sız bir tetkik yapılmak suretiyle GE ye veril
mesine de cidden memnun olacağım. Zira bu 
suretle kimsenin üzerine gölge düşimiyecek. 

Muhterem arkadaşlarım; Kredinin vâdesi 
hakkında ela birkaç kelime söylemek isterim. 
Mr. Van Dyke ve arkadaşlariyle yaptığnmız ko
nuşmada, Mr. Van Dyke bize «AİD zaman ba
kımından Devlet Demiryollarını hiçbir suretle 
sıkıntıya 'sokmamıştır. Her istenildiğinde kre
dinin uzatılması sağlanmıştır. Ekseri ahval
de Washington'dan yazılı cevap gelinceye ka
dar bu husus sözle olmuştur. 

Ayrıca AİD Başkanı Mr. Van Dyke 13 Şu-
!bat tarihli mektubunda da şunlar vardır : 

8 Ocak 1964 tarihli mektubumuzda: 3.01 (b) 
kısmı hususlarının yerine getirilmesi müddeti I 
31 Mart 1964 tarihine kadar uzatılmış idi. Bu | 

19 . 3 . 1964 O : 1 
temditten maksat, Türk makaımlarınm bir mu
kavele yapması ve (bu mukavele için AİD nin 
tasvibini almaktır. Mukavele müddeti bakı
mından her hangi bir tereddüdü izale etmek 
üzere, 'TCDD tarafından AID yi tatmin edece'k 
şekilde müstakil ve kâfi sefbeple 31 Mart 1964 
tarihine kadar ön şartları yerine getirmeye 
imkân olmadığı bildirilm edikçe 31 Mart 1964 
tarihinden sonra 3.01 (h) kısmı hususlarınım 
yerine (getirilme müddetini uzatma niyetinde 
olmadığını 'bildiriyor.» Demek ki, şartlar ye
rine getirilse aynı mektubu alt kısmında biraız 
evvel okuduğum gibi, eğer siz tekrar tetkiki 
göze alır ve bir alternatif teklif ederseniz, bu
nu tetkik etmeye hazırım, demiştir. 

Yüce Meclisçe yeniden tetkik kararı veril
mesine müncer 'olacak bir karar, AID nin 1'3 
Şubat tarihli mektubu muvacehesinde kredi
nin tarihini uzatması mümkün olacaktır. Bu 
ihalde de Ulaştırma Bakanlığı veya Hükümetin 
!bir müracaatı her halde lüzumlu görülecektir 
kanısındayım. 

Muhterem arkadaşları/m; şimdiye kadar ko
nuşulanlardan ve 'bendenizin maruzatımdan 
çıkması ıgereken sonuç bir ihalenin daha mü
kemmel yapılmamış lolmasını belirtmekten ileri 
(gitmemiştir. 

Halbuki şimdi arz edeceğim maddelerden 
anlaşılacağı veçhile Sayın Bakan bu ihalede 
taraf tutmuş ve uygulandığı takdirde De'vlet 
Demiryolları bu karardan zarar görecektir. 
Ancak, Sayın Bakanın bu konuda neden dola
yı taraf tuttuğunun selbehini tesbit edemem. 
Bu husus ancak Yüce Heyetinizin vereceği tah
kikat kararı ile aydınlanacaktır. 

Sayın Bakanın GE yi açıkça tuttuğuna dair 
'birkaç misal : 

Senatoda benim, yedek parça konusunda 
kendisine sorduğum soruya, Sayın Bakan, 
Devlet Demiryolları resmî vesikalarından fay
dalanarak cevap vermesi gerekirken, o sırada 
her nasılsa cebinde bulunan -mektuptaki bilgi
leri okuması. 

i2'6 . 8 .1962 tarihinde Kılııçlar - Kurlbağalı 
arasında yapılan cer tecrübesinin, muvaffaki
yetle bit memesine rağmen dün bu kürsüden bu 
tecrübenin başarılı olduğunu söylemesi. 

îhalenin tekrar gözden geçirilmesi hususu 
AİD tarafından kabul edilmiş ve kendisine Ibil-
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dirilmiş olmasına rağmen bundan sureti kati- I 
yede tetvakki etmesi. 

AID [Başkanının 18 Şulhat tarihli (mektubun
daki «Anladığımıza göre teklifleri tekrar tet
kik etmek istediğiniz İhtimali TÖDD tarafın
dan karar verilirken, zaman darlığı tazyiki al
tında kalmış olması hissidir. Türk makamları 
Aralık ayında verdikleri karardan sonra deği
şik hir karar mı vermişlerdir?» kısımdan sonra 
«Şayet cevap müspetse, AID, sunmak isteyebi
leceğiniz alternatif 'bir teklifi tetkik etmeye 
amadedir.» kısmı okunmamıştır. 

Kararın yeniden tetkik a alınabileceğini 
açıkça ifade eden bu kısmın okunmaması. 

ıSayın arkadaşlarım; Dâvanın Ihuzuranuza 
getirilmesinin sebepleri 'bunlardır. Takdir Yü
ce Heyetinizindir. 

Eğer Sayın Başkan müsaade buyururlarsa, 
bu konu ile dolaylı olarak ilgili fakat yine bu 
konu ile şahsımla direkt olarak ilgili bir husus 
hakkında iki dakika maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Lütfen kısa olsun. 
SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, İzmir'de münteşir Adalet gazetesi 
16 Mayıs 1963 tarihli nüshasında; Ankara'da bü
yük bir inşaatın ortağı olduğumu ifade etmiştir. 
Bu gazeteye 20 Mayıs 1963 tarihinde direkt ola
rak gönderdiğim, - savcılık kanaliyle değil - mek
tubumda şu hususları belirttim ve bugün bunla
rın da muteber olduğunu ifade etmek isterim. 

Ankara'da 1956 yılında inşa ettirdiğim ve ha
len de içinde oturduğum apartmanımdan başka; 

Ankara, veya Türkiye'nin her hangi bir ye
rinde adıma veya aile efradımdan birinin adına 
tapulu veya yazılı - sözlü veya her hangi bir şe- 1 
kilde bir sözleşmeye dayanarak buralarda inşa 
ettirilen tamam veya natamam her hangi bir gay- 1 
rimenkulde benim veya aile efradımdan birinin I 
ortaklığı veya hissesi veya Türküye'de mevcut şir
ketlerden her hangi birisiyle benim veya aile ef
radından birinin ortaklığı veya hissesi veya 
uzaktan ve yakından bir ilgisi tesbit ve 
ispat edildiği takdirde, tapu ve her türlü 
masrafları ^bana aidolmak ve bu mektu
bum - burada okuduğum hususta, zabıtlara geçen 
husus da - bir senet telâkki edilmek kayıt ve şar-
tiyle ihbarı yapana hibe etmeye hazırım. 

Mâruzâtım bu kadar, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) - |. 

19.3.1964 O :1 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, konuş

maların lehte, aleyhte ve üzerinde bir sıraya tâbi 
olmasını istiyen bir önerge vardır. Okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan mevzu hakkında söz alan 

sayın milletvekillerine lehte, aleyhte ve üzerinde 
olmak suretiyle söz verilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum Milletvekili 
Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi söz alan arkadaşlarımın sırasiyle lehin
de, aleyhinde ve üzerinde mi konuşacaklarını tes
bit edeceğim. 

Sayın Fahir Giritlioğlu? 
FAHİR GÎRİTLİLÎO&LII (Edirne Millet

vekili) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Fikret Turhangil... Tak

ririn lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak mev-
zuubahistir. Sayın Turhangil?.. Yok. 

Sayın Memduh Erdemir?.. Yok. Sayın İsmail 
Hakkı Akdoğan?.. Yok. Sayın Ismett Kapısız?.. 
Yok. Sayın Halil özmen?. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir Milletvekili) — 
Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Hasan AksayL Yok. Sa
yın Ferhat Nuri Yıldırım? 

FERHAT NURİ YILDIRIM (Ankara Mil
letvekili) :— Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Akça, önerge
nin lehinde mi?.. 

ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum Millettvekili) 
Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Turhangil, lehin
de mi, aleyhinde mi?.. 

FİKRET TURHANGİL Cumhuriyet S. Ay
dın Üyesi) — Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki? 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar Mil

letvekili) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv?.. (Yok ses

leri) 
Sayın Rifat öçten? 
RİFAT ÖÇTEN (Cumhuriyet S. Sivas Üye

si) — Lehinde. 
Sayın Süleyman Bilgen?.. Yok. Sayın Hilmi 

Güldoğan?.. Yok. Sayın Memduh Erdemir? 
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MBMDUH ERDEMtR (Kırşehir Milletvcki- I 

li) — Ben baştan dördüncüyüm sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, üzerinde mi, aleyhin

de mi? Sırayı sonra okuyacağım. 
MBMDUH ERDEMÎR (Kırşehir Milletveki

li) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Enver Kök? 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker!. Yok. Sayın 

Asım Eren? 
ASIM EREN (Niğde Milleti vekil i) — Üze

rinde. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer?. Yok. Sayın 
Talât Oğuz? -

TALÂT OĞUZ (Mardin Millettvekili) — 
Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Sabit Osman Avcı?.. Yok. 
Sayın Burhan Arat?.. Yok. Sayın Fehmi Alpas
lan? 

FEHMİ ALPASLAN (C. S. Artvin Üyesi) 
— Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın gadrettin Tosbi?... Yok. 
Sayın Mustafa Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop Milletvekili) 
— Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine? 
RİFAT Ö0TÜRKÇÎNE (C. S. İstanbul Üye

si) — önergenin aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay. 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Üzerinde. 

BAŞKAN — İlk söz lehinde konuşacak olan 
Sayın Fikret Turhangil'in, Buyurun efendim. 

FİKRET TURHANGÎL (O. Senatosu Ay
dın Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; evvelâ şunu ifa
de edeyim ki, böyle bir meselenin Türkiye Bü
yük Millet Meclisine çok yakın bir arayla gel
miş olmasından mütevellit büyük üzüntü için
deyim. Ve bu anesele hir Ulaştırma Vekili ve Ve
kâletinin gayrimesül memurlarının omuzlarında 
Hükümetçe bırakıldığı müddetçe 33 lokomotif 
karşılığında 33 Ulaştırma Vekilinin haklı olmak
sızın adının T. B. M. Meclisi birleşik toplantı
sında ele alınabileceğine inanıyorum. 

Bendeniz bu ve bundan sonra gelecek Türk 
Milletinin milyonlarının bir sahaya yatırılması
na 'mütedair olacak mevzularda Meclisin dışın
da mevcut menfaat çarpışmalarının daim olacağı- | 
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na inanarak bu gibi heselelerde, Hükümetin mese
leyi bir Ulaştırma Vekâleti, bir Sanayi Vekâleti, 
bir diğer Vekâletin teşkilâtı ve vekilinin omuzla
rından almasmı ve Türk milletinin mânevi haysi
yet ve şerefi ve onu vikaye ve temsil eden Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin dış ticaret reka
betlerini buraya getirilerek zedelenmemesinin te
min olunmasını başta bir ıprensibolarak arzu 
ediyorum. : 

Muhterem arkadaşlarım, buraya çıkan arka
daşlar arasında -^bendeniz de dahil-, ne dizel 
elektrik lokomotifi, ne dizel lokomotifi, ne de 
•buharlı lokomotif hakkında en ufak bilgi ve ma
lûmat sahibi olanlarımız çok az ve nadirdir. Şu 
halde bizi bu kürsüye getiren nedir ve kimdir? 
Bizi bu kürsüye getiren muhakkak ki bize ka
dar getirilen ve bize inandırılmak istenen fikir
lerdir. Şimdi bendeniz General Elektrik ve bir 
General Motors'un ıhangisinin dizel elektrik lo
komotifinin daha iyi olduğunu takdir edemem 
ve bunun müdafaasını yapamam. Fakat T. B. 
M. Meclisi Kürsüsü âdeta bunu yapıcı ve ayırı
cı bir müessese haline gelmiştir. 

Şimdi mesele öyle bir çıkmazdadır ki, bir 
Ulaştırma Vekilinin açılacak tahkikat sonunda 
yerinden ahnıması bahis konusudur. Ulaştırma 
Vekilinin durumu nedir?.. Ulaştırma Vekili, T. 
[B. M. Meclisinin 1960 senesinin on ikinci ayın
da verilmiş bir tahkikat komisyonu kararı üzeri
ne bu Bakanlığı deruhde etti. Burada verilmiş 
bir karar var. 0 kararda, «General Motors alın
masın,» deniyor. Ama kimden alınsın, nasıl 
alınsın, denmiyor. Şimdi ıSayın Ulaştırma Ve
kili müsade ederse, bendenizi vekil olarak ibir an 
kabul edin. Bu Bakanlığa otursaydım, ne yapar
dım onu söyliyeceğim.. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — İçinden çı
kamazdın. 

FİKRET TURHANıGİÎL (.Devamla) — Mü
sade ederseniz öyle gireceğim. Başka türlü gi
remiyorum. içinden çıkamam (hakikaten. -Sayın 
iSıtkı Ulay, oturdukları yerden «İçinden çıka
mazdın» diyorlar-. Daha evvel tahkikat komis
yonu mevzuunda hirçak fikirler ortaya atıldı. 
Ve bu komisyonun terekküp tarzından ve sai-
resinden ıbaJhsedildi. Şu Ihalde meöele de, (be
nim görüşümle, Sayın Balkanın da ifade buyur
dukları gilbi dünya çapında dev iki şirket kar
şı karşıya. Pek tabiî ki, Amerika'da bulunan 
bu Devlet 'bizatihi 'bu meselede Türkiye için-
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de. Yalnız, 'bu iki şirketin Türkiye'deki mü
messillerinin, isim veya durumları değil, iki 
ımuazizam şirkettin bu meselede ne kadar çatış
tıklarını ve 'çatışacaklarım bir Bakan olarak 
düşünüp, Ulaştırma Camiasının (tekrar sorum
lu Ibir duruma düşmemesi için tedbir nedir?.. 
Ben .bu tedbiri ancak şöyle mütalâa ederdim; 
zaten 'burada konuşan arkadaşlara, eğer Gene
ral Elektriği roetttieder 'giibi veyahut da takdir 
eder gibi konuşuyorsa «General Elektrikçi», 
General Motors'dan bahsediyorsa, «General 
Mk>tk)rsçu» diye isim takılıyor. Bu sıfat Par
lâmento üyelerine, milletinin yetki ve ıg'örevini 
sırtına almış insanlara verildikten stonra, Ulaş-
toma çalması içinde (hizmet etmiş, isterse 40 
yıl, isteme 30 yıl namusuyla, haysiyetiyle, şe-
refiyte yıllarca hizimiet etmiş olan adamların 
üzerine (haydi haiydi ıgötürülür ve sürülür. Ni
tekim sürüldü. Şu 'halde şimdi ikinci heyet ne 
oldu? General Elektrikçi oldu. Onun için de 
(bir tahkikat .geldi ve biz kendi tasarrufumuzla 
kendimizi bu yola götürdük. (Orta sıradan 
lbravo sesleri) Götürdük. Götürmemek için nte 
lâzımdı? Demin, Iben Vekil ^olsaydım ne yapar
dım, dedim. Ben Ulaştırma (Bakanı olarak 
derdim ki Başbakana: Bu 33 lokomotif işi de
ğildir. Kabineye derdim ki, 33 Koktamiotİf de
ğil bu, bu '400 likonKotiff, iki milyar bilmem ne 
kaıdar bir yatırımın ölücüsü. Ben Ulaşıtrma 
(Bakanıyım, evveliyatı var, taraftarı var, mu
halifi var. Evet, Ben sizden rica ediyorum, 
benim fikrim; bu iş için îstanibul Teknik Üni
versitesinden üç tane mütdhassıs istiyiorum, 
Avrupa'da gerek General Elektriki, gerek Ge
neral Mjofcorsu, gerek Alko Şirketinde alman 
dkel elektrikli lokomotifi kullanan Devlet De-
mirylolları işletmesini hafvi (h'eyetlerin en zir
vesindeki mütehassıslardan da üç, (beş müte
hassıs istiyorum, Bakanlar Kurulundan da ya
n m a ü<ç kişi istiyorum, bir komisyon teşkiliyle 
meselenin 'hallini istiyorum, diyecekti arkadaş
lar. Şimdi o takdirde, Ibu meseleyi halletmek 
için Ulaştırma Vekâleti ve Ulaştırma Vekâle
tinde teşekkül etmiş, ıbu meseleden dolayı hi
zipler üstünde meseleyi 'halledecek Ulaştırma 
Vekâletinden de pekâlâ iki - üç mütehassis ibu 
işe katılacaktı. Şimdi "bize bir tarafın arkadaş
ları ıbir rapor getiriyor. Okuyorum ibu rapo
ru: Raporda 'bir Ibu'çuk ıgün içinde ben. yeni 
Alım Komisyonu olarak bir karar veremem diyor. 
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Ama bizzarure diyor, benden evvel bu husus
ta bir tetkikat yapılmış, o tetkikata reel olmak 
mecburiyetindeyim diyor ye yükü, kendisinden 
evvel tetkikat yapmış kamisylona zamanın im
kânlarının namüsaidolması esbabı mucibesi ile 
atıyor. Sayın Bakanın, şahsi kanaatime göre, 
vicdani kanaatlerimize göre ıbu, işin .gelişi, bu 
işin \ortaya çıkışı ve bu işin hakikaten büyük
lüğünün, Türkiye Büyük Millet 'Meclisi sayın 
üyelreince de ayrı ayrı kabul edilmesi hali 
karşısında mesuliyeti şahsiyetine gidilmesi 
bence doğru değildir. Vicdanım buna elver
miyor. Ama ben Sayın Ulaştırma Vekilinden 
rica ediylorum; bu meselede kendisini, Bakan
lık erkânını Bakanlığın bu işten dolayı mesul 
olabilecek veya olmıyacak şaibe altına girmiş 
veya girebilecek insanları kurtarması için »ge
reken teşebbüsü yapacağını burada bildirmesi 
lâzımdır. Bu dedikodunun, en ytetkili komis
yonlarla, en yetkili şahıslarla kurulacak bir kıo-
«misyonda halli ve 'Türk 'Milletinin ilk büyük 
bir ihalede bu şekilde zedelenmiş olan haysiye
tinin telâfisi lâzımıgelir. Mesele anteak bu su
retle halledilir. 

Şimdi işittiğime göre, yeni, ihale olmamış. 
öbür şirket, General Motors diyionmu ki, % 9 -
10 kırdım, vagonu getiredeğim, tecrübe ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, iki dev çarpuşsm. 
Türkiye Hükümeti ve onun Bakanı olan Ulaş
tırma Bakanı, Türk Milletinin ödiyeceği Türk 
liralarını düşünerek, bu rekabetten âzami is
tifade yolunu seçmelidir. Ve seçerken de ken
disini mesuliyetten, teşkilâtın dedikodudan, şai
beden, kurtaracak tedbirleri Hükümetle bir 
araya gelerek alması lâzımdır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

(Alkışlar.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 

Fahir Gdritlioğlu'nun, bilâhara gönderdiği bir 
önerge ile konuşmasının yönünü tasrih etmesi 
üzerine düzenlenen sıraya göre; söz sırası 
aleyhte Sayın Fahir Giritlioğlu'nundur. Buyu
run Sayın Fahir Giritlioğlu. 

FAHÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne Millet
vekili) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok değerli üyelerine 33 lokomotifin ihalesi ile 
ilgili olarak bâzı bildiğim hususları arz etmek 
ve bu konuda verilmiş önerge hakkında fikir
lerimi beyan etmek için söz aldım. 
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Önergenin üzerinde konuşan her hatibin 

tereddüdünü ben dahi geçirmekteyim. Lehte, 
•aleyhte ve hattâ üzerinde, çeşitli yönlerden 
konuşmak kabil olduğu içindir ki, bir tereddüt 
'hali ile üzerinde konuşacağım dedim. Fakat 
neticede karam müncer olacak, 90 ncı madde 
hakkında müspet veya menfi bir kanaat izhar 
etmek zorunda bulunduğumuz için bu yönden 
şahsi kanaatim, 90 ncı maddenin tatbikini ge
rektirecek bir durumun olmadığı mahiyetinde 
bulunduğumdan dolayı, bu tashihi de yapmış. 
oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hukukî mütalâamı, 
yani önergenin Meclis tahkikatı açılması lüzu
muna dair olan kısmı ile ilgili hukukî müta
lâamı gerekçeleriyle sonraya bırakarak işmdi 
meselenin esasına girmek istiyorum. 

Pek kıymetli arkadaşlarım, bir tesadüf 33 
lokomotif meselesi hakkında hâdiseler beni ya-
kinen malûmat sahibi olmaya sevk etti. Bir 
tesadüf olarak vazifelendirildiğinı. bir komis
yonun çalışmasının sonunda huzurunuza gelip, 
şalisi fikirlerimizi söyleme imkânı bulama
mıştım. Ve esasen böyle bir isteği de lüzum
suz görmüştüm. Bugün aynı konu etrafında 
konuşmak zarureti duydum. Zira hakikaten ce
miyetimizi rahatsız eden bir olay haline gelmiş
tir. Çeşitli yönlerden istikamet bulan dediko
duların- düğüm noktası haline gelmiştir. 
Ve üzerinde en çok dedikodu yapılmış bulun
masına rağmen maalesef birçok kimselerin - yet
kili kimseleri de içine alarak söylüyorum - bir
çok kimselerin, meselenin mahiyetini anlamak 
için derinliğine nüfuz edecek bir tetkikata te
vessül etmeksizin şu veya bu fikre hodbe h'od 
angaje olduklarını görmenin üzüntüsü içe
risindeyim. Bunu ifade ederken objektiflikten 
ayrılmamak zarureti içinde bulunduğumuza ina
nan bir arkadaşınızın inancı ile mümkün ol
duğu kadar şahsi fikirlerimle şu tarafın veya 
bu tarafın sözcülüğünü yapmak dışında, fakat 
"anlıyabildiğimi anlatmanın gayreti ile . huzuru
nuzda konuşmak lüzumunu duyan bir kimse 
sıfatiyle, konuşmak gayesiyle huzurunuza gel
diğimi beyan içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, önerge sahipleri hu
susi temaslardan bahsettiler. Kimdir hususi 
Jemas ettikleri zat? Yetkili bir zat. Kimdir 1 
Amerika İktisadi Kalkınma Teşkilâtının Tür- | 
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I biye mümessili. Bâzı izahlarda onun izanlarını 
I naklettiler. iSayın Bakanın, bu izahları tahrif 
I eder şekilde, değiştirir şekilde şurada veya 

burada konuştuklarını iddia ettiler. Gerek kas-
I di olsun, gerek ihmali sebepten olsun, Sayın 

Bakanın bu hakikatten inhiraf ettiğini beyan 
I etmek istediler. Ve bu ithamlar üzerine kü'r-
I süye gelen Sayın Bakan delil olarak mektup, 

yine mektup, yine mektup okudu. Mesele ala-
I iturkalık hududunu aşmıyor. O öyle dedi, bu 
I böyle dedi, deyişten deyişe farb vardır, yazış-
I tan yazışa farb vardır, anlayıştan anlayışa fark 

vardır. Ama hukukun objektif esaslarının, şa-
I hısların anlayışına göre kalbil -olduğu nisbette 
I değişmemesi gerekir. 

I Muhterem arkadaşlarım, mektuplardan ev
vel Bakanın bunlara istinadetmesi ieaîbederdi. 

I Bunlar ortada iken, filân böyle demiş, falan 
I böyle demiş bunlar hep boş 'lâflar. Bunlar bi-
I rer mukavele ve şartnamedir. Ben Iböyle orta-
I da inilyeceğim, mesele dingil - tekerlek hesa-
I bina döküldüğü zaman, istediğimiz tekerlek-
I ten, işimize gelenden bahsederiz, Memediği-
I niteden bahsetmeyiz, dâva dejenere -olur gider. 
I Ben işin •objektifliğini tebarüz ettirmek için 
I derim ki, 'buradaki mümessil elbette ki yazdı -
I ğı mektupları bu esaslara ıgöre yazacak. Ve 
I hattâ Sayın Bakanın burada huzurunuzda söy-
I lediği bir loümle vardır.. (Ben buna güldüm ve 

üzüldüm. Şu cümleyi sarf ettiler : «.. ve biraz 
I da hiddetli olarak bana şöyle dediler;..» Bir 
I Bakana (hiddet izlhar ederek mektup yazmak 
I insanı üzüyor. Üzüyor ama mektubu yazana 
I da hak verdiriyor. O hiddetli cümlesinde de-
I mek istiyor ki; «Ey Bakan, elindeki şaftna-
I melerin farkında değil misin?» 

I Ve filhakika muhterem arkadaşlarım, me-
I selenin 'Cephesi çok geniş.. Bu çok ıgeniş cep-
I heli olan meselede herbirimiz ancak örtünün 
; bir ucunu açmak suretiyle ve zahmet edip de 

fazla da kaldınmamaık 'kaydiyle, göre'bildiği-
I ımizle iktifa edip harekette bulunuyoruz, özür 
l dilerim, Sayın Bakan dahi.. Bendeki mutlak 
I kanaat bu olmuştur. 
İv 

: Pek kıymetli arkadaşlarını, meselenin üç 
t yönü vardır. Bu üç yönü olan (büyük mesele 
I bir Devlet meselesi hüviyetindedir. - Devlet 
; Demiryolları meselesi hüviyetinde değil - Bi-
I' naenaleyh şartnameleri, mukaıveleleri burada 
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esas 'olarak almak zorundayız ve öyle konuş
mak durumundayız. 

(Birinci yönü; Hariciye Bakanlığı kanaliyle 
yapılaaı teşıeibibüsler ve Hariciye Bakanlığı ka
naliyle yapılan teşebbüslerden «onra Türkiye 
Maliyesine yüklenilen külfetlerdir. Türk Ma
liyesine yüklenmiş bir külfet vardır ve müza
kereleri, Maliye Bakanı bu yönden taıkibet-
mektedir. Bu, filhakika ımukavelenin yapıldığı 
tarihten itibaren Türkiye'ye 10 -milyon d'olâr-
lık bir kredi sağlamış bulunmaktadır. Gayet 
kolayca 'kimimiz buna hibe diyoruz, kimimiz 
şunu diyoruz, kimimiz 'bunu diyoruz. Muka
vele meydanda; 10 milyon dolarlık Türkiye'ye 
bir kredi sağlamıştır, 'bu bir bağış değildir. 
Yüzde '3,5 faizi vardır ve 15 sene vâde ile 'bu
nun ödenmesi matluptur. 

Mukavelenin tefsire müsait bir maddesine 
giöre de, 10 seneden sonra ödenmiye başilanıla-
'caktır. Töfeir başka türlü yapılırsa, ilk altı 
aydaaı itibaren taksitler ödenımiye başlanacak
tır. Demek ki, meselenin birinci cephesi budur 

Bir de meselenin ikinci cephesi var. Bu 
'kredi arkası gelecek bir kredi değildir. Bu, 
bundan ibarettir. Bir milyar küsur milyon li
ralık yatırım iddiası var. Bakıyorum nerede
dir? Ben bütün mukaveleleri tetkik ettim ve 
'bulamadım. Lâkin ortada bir nokta var. 
Dizel lokomotifini Türk Devletinin işletebilmesi 
için bugünkü ince hatları daha kaim ve daha 
ağır hatlara çevirmek mecburiyeti vardır. Bu, 
Dizel lokomotifine karar veren bir Devletin yap
maya mecbur olduğu zaruri bir işlemdir. Yatı
rım ise elbette yatırım yapılacak, ama o loko
motifler ister General Elektrikten alınsın, ister 
Alkodan, ister General Motorsdan alınsın, nere
den alınırsa alınsın, bizim hatlar gayrimüsait-
tir. Bu değiştirilecek. Dahası da var, bir elden 
idare usulü. Sayın Bakan onu İngilizce harf
leriyle dün burada ifade buyurdular. Bu da ya
pılacak. Bunlar bir masrafı gerektiren hususlar
dır. Yine dahası var. Türkiye Plânlama Teşki
latı demek ister ki; «Ben kömürden tasarruf et
mek için mazota çevireceğim. Nakliyemi mazotla 
yapacağım. Mazotla işleyen lokomotifleri sağlı-
yacagım. Lâkin bu lokomotiflerin adedi 1964 yı
lında şu kadar olacak. Bakiye sene bu lokomotif
ler 83 e baliğ olacaktır. Daha ileri senelerde ar-
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tırmalar olacaktır. Bunları dışardan almayaca
ğım. 33 Lokomotiften sonraki 34 ncü lokomotif 
Türkiye içerisinde yapılacak. Devlet böyle di
yor. Devlet de plân mefhumu içerisinde konuş
maya mecburdur. Ulaştırma Bakanı da.. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben bunu ya-
pabilirmiyim, yapamazmıyım ? 

Bu ayrı bir konu, bunun için şu kadar yatı
rım ayrılması lâzım veya lâzım değil, bu da ayrı 
bir konu. Muhterem arkadaşlarım, Plânlamanın 
vermiş olduğu bir karar var, nihayet Plânlama 
Teşkilâtında mesuliyet tahtında alınmış olan bu 
kararı Yüksek Meclisin elbette ki, itirazsız kabul 
etmesi gibi bir durum ortada kendiliğinden 
mevcudiyetini hissettirmektedir Plânlama bah
sini son kısma bırakarak, bununla yetiniyorum 
ve demek istiyorum ki, meselenin bir de plânla
ma yönü vardır. 

Meselenin 3 ncü yönü DDY yönüdür. Şimdi, 
arkadaşlar, filan bey bunu dedi, falan böyle 
mektup yazdı, filân lütfetti, - Sayın Bakanın tâ
biri ile - şu kadar mehil verdi, verilmedi; bunlar 
bana fazla alaturka geldi. Teferruata inmemeye 
bilhassa titizlik gösteriyorum. Bu işten mü
tevellit mahkemeye verilmiş olan kimselerin 
mevcudiyetini ve faaliyetlerini bilerek, on
ların faaliyetlerine de temas etmemek için 
bilhassa titizlik gösteriyorum. huzurunuza 
yalnız üç dosya ile geldim, ama yedi, 
sekiz tane dosya daha geride. Matlup bunları 
dile getirmek olursa saatler ve günler lâzım. 
Bunu da ihtisar ederek ana hatları ile konuyu 
ve mümkün olduğu kadar kanaat verecek şekil
de huzurunuzda gözlerinizin önüne sermek ka-
rarmdayım. -.< .*••>> 

Muhterem arkadaşlar, 33 lokomotifi alabil
mek için hangi yollara baş vurulmuştur ki, bu
gün tenkid ettiğimiz noktalardan hangisinde 
haklı değiliz? Bu hususlar şartnamede, gösteril
miştir. Türk Devleti bir yanda, Amerika Dev
leti bir yanda olmak üzere bu şartname hazır
lanmış, Objektif esaslariyle mevcut şartname
ler hazırlanmış. 

Kıymetli arkadaşlarım, hazırlanan şartna
meleri ana noktalariyle dalhi okumaktan vaz
geçiyorum. Yalnız devamlı münakaşa konusu 
teşkil ettiği için bir tek hususu, şartnameden 
madde olarak okuyacağım. Bu suretle mesele
nin münakaşa kısmı kesilmiş olsun. Efendim, 
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mevcut şartnamenin 4 ncü maddesinin (B) fık
rası, «en ucuz» tâbirini kullanıyor. Mahsus bu 
enterasan noktaya dikkatinizi çekmek isterim. 
Yeni ihalede; en ucuz fiyat veren firmaya ihale 
yapılacak tâbiri yoktur. Başka bir tâbir var, 
aynen okuyorum, (b) fıkrasını: «Eksiltme ilân 
suretiyle yapılabileceği gibi, Amerika'daki bel-
libaşlı dizel lokomotifi imalâtçılarından teklif 
istemek suretiyle yapılabilir. Bu işte mâkul fi
yat ve rekabet esastır» Bu işte en ucuz fiyat 
teklif eden esastır, tâbiri yok. Bu işte mâkul fi
yat ve rekabet esastır. Şimdi münakaşalar bu 
noktada düğümlendiği için kasten bunu oku
dum. 

Muhterem arkadaşlar, şartnamenin yine de
dikodularla çok ilgili olan beşinci maddesinin 
(d) bendini okuyorum: 

«Tekliflerin bir hulâsası hazırlanarak ihale 
karariyle Ibirlikte AID nin tasvibine sunulacak-
tır. İhalenin en düşük fiyatı veren veya teklif
te bulunan firmadan gayrı bir firma ile yapıl
ması halinde, verilen düşük fiyat veya teklifin 
reddedilme sebepleri ve ihalenin yapıldığı fir
manın kabul edilme sebepleri bildirilesektir.» 

Şimdi arkadaşlar, okuduğum ıbu şartnamenin 
ışığı altında meseleyi hulâsa ediyorum. D Demir
yolları idaresi şartnamesinin hükümlerine riayet 
etmek suretiyle harekete geçmiştir. Hüküm
lerin çeşitli yönlerden izanı zamanınızı alır. Fa> 
kat Amerika ülkesinden ve lokomotif imalâtı 
ile mâruf bilinen meşhur firmalardan teklif 
almak zarureti vardır. Bu mubayaayı D. yol
ları iki yönden yapabilir. 1 nci usul, âlân sure
tiyle. ilân eder ve 'der 'ki, ibana kim müracaat 
ederse etsin, müracaat edenler içinden makbul 
finma mıdır, muteber firma mıdır, seçme hak
kını tanır, veya bizzat kendisi önceden seçer, 
seçtiği firmalara kendisi teklifte bulunur. Dev
let Demiryolları ikinci şıkkı kabul etmiştir. 
Gazetede ilân yoluna gitmemiştir, ikinci şıkkı 
kendi ihtiyari (ile de yapmamıştır. Amerika res
mî makamlarına müracaat etmiştir. «Sizin 
devlet'inizin makbul gördüğü, muteber gördüğü 
lokomotif imal eden en kıymetli 'müessese kim
dir?» Bu müesseselerin üçünü Amerikan makam
larından bizzat Devlet Demiryolları almıştır. 
Bu üç firmayı Demiryolları peşinen benimse
miş. Üç firmanın şu özelliği, şu özelliği, şu özel
liği var, çeşitli özelliği var. Fakat her üçünün 
de kendine mahsus bir tercih sebebi var. Dev-
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let Demiryolları bu üç firmaya bizim oradaki 
elçiliğimiz kanaliyle teklifte bulunmuştur. De
mek ki, firmalar kendiliğinden ortaya çıkmı
yor. Nasıl çıkıyor? Bizim resmî müracaatımızla, 
«sen teklifte bulun, sen teklifte bulun, sen tek
lifte bulun.» diye kendilerine elçiliğimiz kana
liyle müracaatta bulunuyoruz. Devlet Demir
yollarının Ibu müracaatı üzerine her üç firma 
birtakım, biziim istediğimiz şartları da 'kapsa
yan cevapları havi mektupları ile birlikte keıı-
'di lokomotifleri hakkında izahnameleri ve t'i-
yatlar'iyle bize müracaat ediyorlar. Füyait ko
nusu bizim içim mühimdir. Birinci derecede 
akla gelen şu olabilir : Denilir k i ; en düşük 
fiyat veren firma tercih edilsin. Mukavele de 
AID Teşkilâtı D. Demiryolları lehine bir imkân 
sağlanmıştır. Ve demin oikuduğum 4 ncü mad
denin Ob) fıkrası gereğince «makul fiyat» ta-
ibirini kullanmış, «düşük fiyat» tabirini kul-
lanmaımıştır. Makul fiyat tabirini kullanırken 
de suiistimal edilmesin diye 5 nci madde ile mü
eyyide vaz'edilmiştir. Düşük fiyatla alınmama
sının sebepleri bildirilecek, yüksek fiyatla alın
masının gerekçeleri bildirilecek ve burada da 
Devlet hata edip etmeme gibi bir duruma dü
şerse, D. Demiryolları, hata edip etmeme gibi 'bir 
duruma düşerse, AID kuvvetli mir müeyyide 
daha koymuştur. Mukaveleyi tasdik etmek, 
veya etmemek. Bu suretle biz hakikaten dü
şük fiyat verenin teklifini kabul etmiyebiliriz. 
Daha üstün bir fiyat verenin teklifini kabul 
ederiz. Lâkin bizim bu iselbebİ Amerikan ma
kamlarına gerekçeleri ile 'bildirmemiz, Ameri
kan makamlarımı inandırmamız lâzımdır. Me
selenin düğüm noktasını hukukî esasları ile 
zannediyorum ifade edebilmiş bulunmaktayım. 

Pek kıymetli arkadaşlarım, Demiryolları 
İdaresi bu ço*k ehemmiyetli konu üzerinde pe
şinen karar vermenin <ne 'kadar zor olduğunu 
anladığı için çok isabetli bir kararla teknik ele
manlardan müteşekkil olmak üzere bir ihtisas 
komisyonunu - onun adına diyelim ki, tâli ko
misyon, - vazifelendirmiş bulunuyor. Bu komis
yon hukukî bakımdan satınalma işinde rolü 
olan bir komisyon değil, istişari rapor verme 
durumunda olan ıbir komisyondur, ve Devlet 
Demiryolları kendi yüksek mühendisleri ara
sında, ibilhassa bu mühendisler içerisine de 
ıdteel mütehassısılığı yapmış mühendisleri de 
katmak suretiyle mu komisyonu bütün iımkan,-
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l an nisbetindş takviye etmek suretiyle vazife-
lendirmiştir. Komisyonun mesaisi uzun bîr sü
re devanı ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon neticede 
vermiş olduğu bir raporda General Elektrik le
hine bir kanaate varmıştır. General Motors ve 
Alko şu, şu sebepler zikredilmek suretiyle ko
misyonun raporunda reddedilmiştir. Mesele bu
raya kadar normal. Burada nihayet olağan bir 
iş; komisyonun vazifesi, elbette birini tercih 
edecek. General Elektrikin tercih sebepleri içe
risinde, şunu da arz edeceğim, yalnız teknik 
sebep değil, plânlamaya uygun, plânlamaya mu
vazi teklifte bulunuşu da vardır. Plânlama Teş
kilâtının kararma uygun bir teklifte bulunuşu 
da vardır. Bir diğer sebep; General Elektrik 
en düşük fiyatı da teklif eden bir firma olmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, esas mesuliyet, hu
kukî mesuliyet Devlet Demiryolları Satmalma 
Komisyonuna ait bulunduğuna göre, Satmalma 
Komisyonu elbette ki, bu raporla kendini mu
kayyet addetmez. Bunda hiç şüphe yoktur. Fa
kat, tâli komisyon çeşitli yönlerden meseleyi 
tetkik ederken belki doğru, belki eğri, fakat 
bir belgeye dayandırmak gibi ilmî bir metotla 
çalıştığını ispat etmiş bulunmasına mukabil, he
yet halinde çalışan Satmalma Komisyonu bunu 
kendi bilgilerine, kanaatlerine aykırı görerek 
reddetmişlerdir. Satmalma Komisyonunun bu 
ret sebebi, kendi inisiyatifi içerisinde, kendi me
suliyeti tahtında alınmış bir karardır. Buraya 
kadar da benim söyMyecek bir sözüm yok. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi uzaktan göste
receğim için özür dilerim; şu belgeler, var. 
Bunlar sayfalar dolusu. Satmalma Komisyonu
nun nihayet tâli komisyonun çalışmalarından, 
o belgelerden çıkartıp liste halinde General 
Elektrik, Alko, General Motors; üçünü alt alta 
yazmak suretiyle hazırladığı cetveller. Çeşitli 
hesaplar, ancak ihtisas sahibi bir mühendisin 
anlıyabileceği malûmatlar. Ben bu malûmatla
rı inceliyebildiğimi ve bu malûmatlardan bir ne
tice çıkartabildiğimi söyliyecek kadar bilgiye 
kıymet vermiyen bir arkadaşınız değilim. Ben 
bunu anlamam. Fakat bunu göstermemdeki 
sebebi arz etmek istiyorum. Tekerlekten bah
setmek kâfi değil. Tekerleğin karşısında bir 
piston yatağı çıkıyor. O da kâfi değil. Dingil 
çıkıyor. Hülâsa arkadaşlar, bu rakamlardan an-
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ladık ki, yüz bin çeşit aksamdan ibaret oluyor 
lokomotif. Yüz bin çeşit aksamı ayrı ayrı mu
kayese etmek zarureti vardır. 

Pek kıymetli arkadaşlarım, bu 100 bin çeşit 
aksama muhtaç olan çalışmayı kıymetlendirmek 
için hakikaten bir mesai sarf etmek gerekir. Bu 
mesaiyi huzurunuzda yapabilmiş bir insan de
ğilim. Niçin? Bâzı hususları tenkid edeceğim, 
çok objektif, çok müspet bâzı konuları, bâzı ve
sikaları sizleri sikmadan birer madde halinde 
okuyup sizleri ikna edeceğimi zannettiğim için 
üzerinde durmak istiyorum. Hesaplar yapılmış, 
kitaplar yapılmış; okuyoruz, filân tarihte yapı
lan hesaba göre bir rakam... Üç gün sonraki ra
kam bambaşka... Rakamın doğruluğunu veya 
eğriliğini münakaşa etmiyorum, neticeyi söylü-# 

yorum. Dosyalar baştan ayağa böyle. Arkadaş
lar lütfen itimat buyurunuz, rakamlar baştan 
aşağıya biribirini tutmıyan bir durumda. Dos
yaların resmî suretleri tarafımda var. Bütün 
arkadaşların dikkatine arz etmek kabil. Bir tek 
misal olmak üzere sizlere burada mazot hesabı
nı gösterebilirim. En kestirme bir lâf... 

Muhterem arkadaşlarım; bu resmî belgele
rin tarihi 2 . 7 . 1963 mazot hesabı. Artık şu 
ma'klbuldür, bu makbuldür gibi - uzun detaylara 
girmiyelim - iade ediyorum «General Elektrik 
lokomatifi dizel motoru dört zamanlı, Gentral 
Motors lokomatifi dizel motoru iki zamanlı 
olduğundan, General Elektrik lokomatifi ya
kıt sarfiyatı bakımından biraz daha müsaittir.» 
elâstiki bir tâbir. Fakat General Elektrik ya
kıt sarfiyatı 'bakımından biraz daha müsait
tir. Bu bir belge. 2 . 7 . 1963 tarihli. 

Muhterem arkadaşlarım; geliyorum, yakıt 
sarfiyatı mukayesesine, General Elektrik Gene
ral motors'a nazaran % 1,5 ile % 10 arasında 
fazla yakıt sarftder. Tarihini söyliyeyim 
18 . 7 . 1963 raporlar, kararlar. 2/7 de Gene
ral Elektrik biraz daha yakıt bakımından mü
sait - deniyor. Tâbir Ibu - 18/7 de sarih bir tâ
birle General Elektrik General Motors'a naza
ran i% 1,5 ille % 10 arasında fazla yakıt sarf e 
ederler. 

Mühendis olmaya lüzum ydk. Rakamlar ara
sındaki açık fark, hangisine inanayım şüphesi
ni ister istemez bizde yaratıyor. Bununla da 
yetinilmiyor ve resmen Hükümete bildirilirken 
rakam mukayeseleri var. Hulâsa olarak, şu lo-
komatif, bu loikomatif rakamları var. Ve bu-
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rada şöyle 'bir tâbir var: «Yakıt». Takriben 
General Electric asgari yüzde dört daha fazla 
yakar, General Motors yüzde dört tasarruflu
dur. 

, Muhterem arkadaşlar, yalnız «yakıt» kâfi
dir. Şimdi bir acı lâf daha söyliyeyim. Son, ni
hai karar; General Motors yüzde dört daha 
fazla yakar. General Electiric yüzde dört da
ha çok yakar. Fakat AID e gönderilen rapor 
böyle değil. 

TALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili) — Ay
nı komisyon mu? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Evet, 
aynı komisyon, aynı rakamlar. Demek ki, 
meselenin detaylarına inilince, o takdirde hü
küm vermek, şu, namına, bu namına konuşmak 
çok zor. 

Şimdi arkadaşlar, bu noktanın mahiyetini 
açıklamak için müsamahanıza da sığınarak bu 
misaller üzerinde durdum. 

Pek kıymetli arkadaşlarım; bu arada hu
kukta; vüsukun ihlâli tâbiri vardır. Vüsukun 
ihlâli; olmuş, bitmiş, yapılmış bir muamele ya
pıldıktan sonra kemali ile neticelendikten son
ra hangi noktaya varılmışsa o noktanın arz edil
mesi zarureti vardır. Hukuk kaidesi. Safhalar 
geçirirken şöyle oldu, böyle oldu safhasında o 
noktayı alıp da neticede söyletmek vüsukun ih
lâli olur. 

Misal; General Motors 'tercih edilirken ve 
General Elektrik tercih edilmezken gösterilen 
sebeplerden bir tanesi de General Elektrik alın
dığı takdirde ihtilâf mercii New - York mah
kemeleridir, dedik. Tercih kararında bu yazı
lı. İhtilâf mercii New - York mahkemeleri de
dik. bunu dediğimiz zaman, me zamandı? 1963 
Temmuz ayı. ilk (teklifte New - York mahkemele
ri lâfı ne zamanı geçti? O ilk teklif sonradan 
tavzih ettirildi mi? Evet ettirildi. iSaym Ekrem 
Alican'm Başkanlığında bulunan İktisadi Ku
rula mesele geldiği vakit Sayın Ekrem Alican'-
m ikazı üzerine ve Sayın Fethi Çelikbaş'm ika
zı üzerine bu mesele tekrar Amerika'ya sorul
duğu vakit resmen Ankara mahkemelerini ka
bul ettiler. Ortada bu resmî kabul olduktan 
sonra bu muamele artık ikmal edildikten son
ra, New - York mahkemesi safhası kapandıktan 
sonra, huzurunuza getirilen ihale şartnameleri
nin tetkik varakasında şundan dolayı tercih et
miyoruz çünkü General Motors Nevv - York malh-
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kemelerini ihtilâf mahkemesi olajak gösteriyor 
derlerse vüsük ihlâl edildi demektir. Bütün 
bunları bir mühendis kafasından çıkartmaya 
lüzum yok. Tetkik eden her hukukçu bu meseleyi 
gayet kolaylıkla çıkartıyor. 

Muhterem arrkadaşlar, bu noktaları burada 
bıraktıktan sonra bir başka konuya geleceğim. 

Bildiğiniz üzere çeşitli safhalar arz etmiş, 
çeşitli dedikodulardan geçmiş nihayet 33 lo-
komatif meselesi muallâkta kalmış. Bu 33 lo-
komatifin bu tarzda dedikodulara yol açması 
ve bu çeşit hâdiselerin içerisinde bir çıkmaza 
girmesinin asıl faktörünü bulmak gayet kolay. 
Arz ediyorum; Millet Kürsüsüdür, Meclis Kür
süsüdür, hakikatlerin bilinmesi, bütün çıplak
lığı ile bilinmesi lüzumludur. 

Muhterem arkadaşlarım; büyük firmalar 
Amerika'da çarpışıyor. Amerika politikasına te
sir edecek kadar büyük firmalar. Bir muhte
rem arkadaşım burada dedi ki; serbest rekabet
ten faydalanarak Ulaştırma Bakanı ihaleyi ye
nilesin. özür dilerim her hangi bir arkadaşı 
kırmak gibi bir huy sahibi değilim, özür dile
rim, ama ne yapalım ki, Amerika ile yaptığımız 
anlaşmalar bunu önlemiş. Amerika diyor ki, 
bir defa ihale yapacaksın, ikinci ihale yok. Ve 
arkadaşlar, eğer şu anda ihale feshedilmiş yeni
den ihale yapılmış olsa öyle tahmin ederim ki, 
dönen hâdiselerden, yapılan gayretlerden ve 
dedikodulardan sonra o kanaata sahibim ki, sı
fır fiyatına teklif edecekler vardır, bedava 
tekli l edecekler vardır. Muazzam itibar mese
lesi, muazzam ticari rekabet meselesi. Bu fir
malar bizim bütçemizle ölçülecek firmalar değil. 
Firmalardan birinin senelik kârı 16 milyar, va
sati.. («Dolar mı?» sesleri) Dolar olarak gayri-
safi gelirleri vardır. Bunun safi kârı 16 milyar 
olsa tasavvur buyurunuz bütçesinin genişliğini.. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu firmalar 
33 lokomatifi de, 133 lokomatifi de bedavadan 
verir, icabında buna razı olur. İş inada binmiş, 
iş firmaların izzeti nefsi meselesi haline gelmiş
tir. Amerika'da çarpışan bu firmalar ister iste
mez Türkiye'de kendisine bir yardımcı bulacak
tır. Üzgünüm bu sözü söylemekten. Ama içi
mizde birçok arkadaşlarımızın tereddüdettiği 
bir noktaya işaret etmek isterim. Dedikodulara 
rağmen; dedikoduları da aşabilecek bir cesarete 
ihtiyaç vardır ve bilhassa milletvekillerinde. 
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Her türlü dedikodu arkamızda kalabilmeli, bun
lardan kormıyarak üzerine yürüyebilmeliyiz. 
Odur veya budur diyebilmeliyiz. 

Pek muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de mü
messiller olarak büyük firmalar çarpışıyor. Po
litika adamlarını elde etmek istiyorlar, millet
vekillerini elde etmek istiyorlar, matbuatı elde 
etmek istiyorlar, isterler ve isterler. Bir realite. 
Bunu nefsimde görüyorum, etrafımda görüyo
rum. Bu .realite karşısında bulunuyoruz. (Al
kışlar) 

Pek kıymetli arkadaşlarım, şimdi lokomatifin 
acaba hangisi alınacak? Enteresan bir nokta 
kendiliğinden ortaya çıktı. Hükümet kanalın
da bir tereddüt başladı, görmekteyim. Aman ne 
olur ne olmaz yine tekrar General Motors alınırsa 
döndü dolaştı iş General Motors'a döndü. İşte de
dikodunun kurbanı olmak buna derler. Beri ta
raftan General Electric lehine bir harekete ge
çildiği takdirde; vay şu çapta büyük bir firma 
şöyle oldu, böyle oldu.... Nihayet mesele buraya 
kadar geldi. 

Aziz arkadaşlarım, vebalimizi ifade etmeye 
mecburum, yara çok güzel deşilmiş/ti, 'bun
dan 'birkaç ay evvel. Fakat sıkamadık o ce
rahati. Bu'hata, bu septeşimli yara... Ve mu'h-
terem arkadaşlarım, (Ortadan «Mahkeme var» 
sesleri) -mahkeme diye beni ikaz edenler emin 
'bulunsunlar, eğer daha çok konuşabilirsem, 
dalıa çok detaylara inerim. Ama ben, 90 ncı 
maddeye girer diye takrir vermiş bir arkada
şınızım. Şimdi kısır konuşuyorum. Ook dik
kat ediyorum, 13Ö nci maddeye girer endişe
siyle takrir vermiş bir arkadaşınızım, ona 
temas etmemek istiyorum. Yara nüksetti ar
kadaşlar. Bu durum karşısında Bakanın acaba 
durumu ve önerge sahiplerinin durumu nedir? 
Bunu da mütalâaya mecburum. Mütalâaya mec
burum, müsaade ederseniz, gayet basit ve ti
pik misallerle izah etmek suretiyle.. 

Aziz arkadaşlarım; General Electric -1 tane 
Düze göndermiş ve bunlar çürüğe çıkmış, işe 
yaraımyan, kullanıluıııyan makinalar.. Bir ka
lemde söylediğimiz lâf, hafif lâf geldi bana.. 
Makinist .miyiz !biz? Mahallinde tetkik- mi et
tik? Ne kadar tetkik ettik? Bilmiyoruz, haki
katen bilmiyoruz. İşin garip tarafı o kadar 
bilmiyoruz ki, DDY doğru dürüst bir loko
motif sicili de tutmamış; o kadar bilmiyoruz.. 
Şahıslarımızı tezyif etmeyi bırakalım, fakat 
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DDY doğru dürüst sicil tutmamış.. Onun için 
diyorum ki, bilmiyoruz. 

Muhteremi arkadaşlar, ben 25 sene evvel as
kerliğimi yaptığını zaman, kendisine hayranlık 
kelimesi ile vasıf landırabileceğim. kadar hürmet 
ettiğim, bilgisine, vatanperverliğine inandı
ğım bir zat, şimdi tesadüfen ikimiz de aynı 
çatı altında bulunuyoruz, Sayın Sami Küçük 
arkadaşım kürsüde bir rapor okudu. Evet, 
'baktım 'hemen dosyamda bu raporu buldum, 
okuduğu doğru. Ama, o raporun zıddı bir ra
por daha buldum. Hani, !ben de o raporu şim
di okursam ne olacak? Ya üçüncü h\v rapor 
varsa. Hâdise o kadar komedileşti. (Alkışlar 
ve gülüşmeler) 

Sonra, bir enteresan durumu daha arz ede
yim : Raporu veren Şücaettin Sevg-en. Tamam. 
Burada da Şücaettin SeVgen'in General Elek
trik lehine hükümler serd eden beyanı var. 
Bu da doğru. Çünkü bunu da. (Meclis Araştırana 
Komisyonu olarak biz aldık. Lâf lâfı tutmu
yor. Bütün bunların ortaya serdiği bir "haki
kat var; biif Devlet teşkilâtının numunesini 
karşımızda görüyor, hüküm veriyoruz; laçka.. 
(Soldan ve M. P. sıralarından alkışlar ve .bravo 
sesleri) Büyük Meclis olarak bundan ders 
alabiliyor muyuz? Birbirimizi kırıncaya kadar, 
'birbirimizle uğraşıncaya kadar, bilbirimizin 
aleyhine, şunun veya bunun kusurunu halha
li e edinceye kadar (bindiğimiz Devlet gelmişi
nin her taraftan su almakta, olduğunu itiraf 
edip de bunun çareleri üzerinde durahiliyor mu
yuz? (Soldan alkışlar) 

D. Demiryollarının bu hâdisesi bize bir nu
munedir. Bununla da kalmıyoruz, kötüsü var, 
'hizipler var şimdi D. Demiryollarında. Her 
m omur dilediğine, dilediği malzemeyi yetiş
tirmek gayretinde.. Herkes birbirinin yerini 
almak azminde. Bir isim vereceğim, ama isim 
venmiyeyim müsaade ederseniz, özür dilerim. 
Yalnız, eğer beni hususi olarak davet edip de 
dinlemezse Ulaştırma Bakanından davacı ola
cağım. General Electric motoru hakkında ka
rar verilinceye kadar, yani 3 -"5 gün evveline 
kadar Devlet Demiryolları içinde bir memur 
vardı ki, 8ayın Başbakan Yardımcısı, Sayın 
Başîbakan, C. H. Partisinin .-Saym Grup Baş
kan vekili Fethi Oelikbaş ve Halûk Nur Baki 
hakkında söylenmiyecek lâfları söylemek vic
dansızlığı içinde, aile mulhitlerinde, her yerde 
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konuşmak cüretinde bir adanı idi. Şimdi Sayın 
Ulaştırma Bakanı beni davet edip ismini alma
ya mecburdur. 'Ben bütün ispatlarınıla, delil
lerimle onun karşısına geleceğim. Bu yüksek 
•ineniur 'General Electric motoru alınmıyaeak, 
diyor. Çünkü şundan dolayı, 'bundan dolayı 
alınmıyaeak diye, en vicdahsız lâfları perva
sızca konuşmuştu. îşin bir de ö'bür cephesini 
huzurunuzda Ibu vesileyle tebarüz ettiriyorum. 
Politikanın Devlet dairelerine ne suretle gir
diğini ve herkesin birbiri aleyhinde bulunarak, 
daha, üstün mevkilere gelmesi için hangi yolla
ra 'başvurduğunu göstermesi bakımından bu bir 
misal oluyor. 

Muhterem arkadaşlarını, esası kaybetmemek 
gayreti içinde son noktaya geliyorum. Şimdi 
yine vesikalara dalarak değil, pek malhdııdola
rak bir hususu okuyacağımı. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığının bir yazısı. Ya.zmıu 
tarihi 6 . 3 .1963. Okuyorum efendim : 

«Ağır dizel m'otorları ini ali mevzuunda 19 
Şubat 1963 tarihinde yapılan toplantıda, tek
nik komitede hazırla unıış ve 'bir .sureti teşkilâ
tımıza gönderilmiş 'olan rapor «mirzakere edil
miş ve bâzı değişikliklerle kahul olunmuştur. 

"Böyle bir teşejbbüsün en süratle ve ne şe
kilde kurulafbile'ceğini 'görüşmek üzere fi Mart 
1963 Pazartesi günü saat 14 de teşkilâtımızda 
toplanılmasını rica ederim.»' 

Millî Savunma Bakanlığına yazılmış, DDY 
na yakılmış, şuraya 'buraya, birçok makaralara 
yazılmış. 

Şimdi, alınan kararı (okuyorum. Plânlama 
Dairesinin aldığı karar Başbakanlık kanalı ile 
19 . 6 . 1963 tarihinde DDY na tevdi ediliyor. 

. l\a ra r ı o k uy o r uı 11. 
«Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında Tür

kiye'de imali ön görülmüş «olan ağır dizel mo
torları mevzuunda çalışmalar yapmak üzere 
teşkil edilen komisyonun en son 11 Mart ' 1Ö6-J 
tarihinde 'toplantısında mevcut teşekküllerden 
Makimi Kimya Endüstrisi Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları îşletmesi 
temsilcileri tarafından bu 'hususun tetkiki için 
nıeihil ta leh edil mistir. Mütaakıhen Makimi 
Kiraya Endüstrisi Kurumunun bu mevzudan sar
fınazar ettiği, Devlet Demiryolları İşletmesi ta
rafından ise müspet cevap verildiği öğrenilmiş
tir. Devlet Demiryolları işletinesinin Ibu müs
pet cevabı üzerine ittihaz edilen karar gereğin-
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ce, Türkiye'de dizel motorların imali hususun
da. 'hemen (harekete geçim esi ve lokomotiflerin 
lisansının alınmasına teşeibhüs edilmesi, neti
cenin Ibildirilmesi..» 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi 'bütün bu1 

müzakerelerden edindiğim bir kanaat de şu 
ki ; gerek Başbakanlığın ve'gerek Devlet Plân
lama Dairesinin kararlarından ve plânın icra 
safihasına ıgîecen proigrammdan -bu 'benim şa'h-. 
si, kanaatim hilâfına ıbir lâf diyemiyeceğim -
eminim ki Ulaştırma Bakanı bihalberdir. 
(Soldan, «Bakanlığı» sesleri) Muhterem ar
kadaşlarını, 'bu mevzularda hiç kimsenin 
konuştuğu yok. Ne zaıınaıı alınacak, ne ya
pılacak, nasıl imal edilecek; (bununla da 
kalınmıyor. DDY İdaresi, lokomotiflerin 
% 70 ııi Türkiye'de yapahilirmiş, -Plânlama 
Iböyle diyor.- % 30 unu dışarıdan ithal ede
cek. 'Bu lokomotifleri bir daha dışarıdan it
li al. otmiveceğiz, lâkin lisansını alacağız. Bu
nunla da kalmıyoruz. İller Bankası için lü
zumlu olan elektrik motorlarını da lokomotif 
imal eden müesseseler imal edecek, Binaen-
aleyfh nnotor hem lokomotif motoruna, uygun 
olacak, hem de elektrik motoruna uygun ola
cak. Müstakil lokomotifin mütalâası mümkün 
değil. i\ııiii, diye'ceksiniz ki, ATT) Teşkilâtı; 
«senin Plânlaman heni alâkadar etmedi» diye 
cevap vermiş. Elibett'e etmez.. B. AT. M. ni de 
mi alâkadar etmez? ATİ) Teşkilâtı ibenim plân
lamamın 'teferruatına inıniyeeektir. Ama ge
rek Büyük Millet Meclisi olarak, ılı iz, ve gerek 

!her şeyden evvel «bu vazifeyi yüklenmiş olan 
Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları (Vr 
A telveleri mecburdur, hu hususla ilgilenme
ye. Veyahut da bu meseleyi tekrar Hükümete 
arz edip, «iben bu işi her nasılsa yaparım de
dim, ama şundan şundan dolayı yapamayaca
ğımı anladım, aman bunu tashih edin» demesi 
lâzımdır; demiyor. 

Mulhterem arkadaşlar, geçen zaman içinde 
•zerre kadar «bu mevzu ile uğraşmadık. Xetice, 
döndü dolaştı Sayın Sami Küçük'ün, Sayın Vasfi 
CJerger'in, Sayın Nihat Su'nun pek haklı ola
rak /bu kürsüden ifade ettikleri .gibi, sıkışık ıbir 
zamana lüzumsuz olarak getirildi. Bu sıkışık 
zaman ta/birini kendi düşüncelerime göre arz 
ediyorum. Şu kadar zamandan Iber'i bir Loko
motif ihalesini, ama şu selbepten, ama bu se-
hepten, haşarıya ulaştıranlara iş (bir idare, bir 
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sefer dalha maheubolup belki yeni bir mehil, 
daha uzun /bir mettıil alabilirdi. Belki daha iyi 
tetkikat yapabilmek için,. General Elektrik lo
komotifleri nasıl, General 'Motors lokomotifleri 
nasıl, bari birer numune gönderin de bunları 
'işleteyim, diyebilirdi. Bunu da yapamamış 
olsa, kendi adamlarını Yugoslavya'ya, İran'a 
gönderip, orada çalışan General Motors loko
motiflerini tetkik edebilirdi. Biz bütün !İ»un
ları yapmadık. 

Daha bir hatamız var, pek muhterem arka
daşlarım. Gelecek olan General Elektrik loko
motif leıii, halen işlemekte olan tiplerden de de
ğildir. Pek kıymdtli arkadaşlarım, bunun üze
rinde dahi durmadık. Gelecek olanlar başka 
tipten. Şimdiki tiplerden daha mütekâmil ol
duğu iddia ediliyor. Bu tipten ayrı bir tipte
dir. Binaenaleyh bu mukayeseler objektif ola
rak yapılabilirdi. Bundan evvel bütün bu tet-
kikata, bu lâzımeye riayet edilmeden tekem
mül ettirilmiş. 

Şimdiki safha nedir? Bakan, satmalına ko
misyonuna emretmiş, demiş ki, ey komisyon, 
ver kararım. Komisyonlardan Ibir tanesi işin 
içinden kolayca sıyrılmış. İkincisi de demiiş 
ki, «Eh! Bir ihale 'hükümsüz olduğuna göre 
öbür ihaleyi kabul etmek matlup oldu.» İşte 
tam bize mahsus bir hareket tarzı. 

Kıymetli arkadaşlarım, .nereden baksanız 
tenkid edilecek bir konu. Onun için Sayın Reisin 
sorusu karşısında şaşırdım : aleyhte mi, lehte 
mi üzerinde mi konuşacağım diye... 

Muhterem arkadaşlarını; bir husus var; 
Devlet işidir, Hükümet işidir. Biz bu krediyi 
yüzümüze gözümüze bulaştırdık. İyisi mi bu
nu. almıyalım, hibe de değil. Tekrar müracaat 
edelim de şu makamdan bu makamdan şu ka
dar para alalım. İşte Dünya Bankasından fa
lan... Amerika'dan, Avrupa'dan dilediğimiz yer
den biraz daha serbestiyet içinde yeni bir 
ihalenin, şartlarını arıyalım. Bu sefer işi aman 
Devlet Demiryollarına da bırakmıyalım. Bu 
işi Hükümetin prestiji meselesi edelim diye bir 
fikir akla gelebilir. Bu husus Hükümetin şart
lara göre verebileceği ince ve.mühim bir karar 
noktasıdır, Fakat 1960 dan bu yana sağlanan 
krediyi, 1964 yılının Mart ayında nasıl kulla
nacağız diye hâlâ münakaşa ettiğimize bakı
lırsa, bu krediyi kullanmakta bir müddet daha 
geciktirmek en az -bir tâbirle- bizim için iyi 
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bir not olmaz. Bu kadar muğlâk bir konuda 31 
Mart tarihine kadar Hükümetin meseleye el 
koymasını bilhassa ve bilhassa huzurunuzda 
istemek görevimi yapmış oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, nihayet önerge 
ile ilgili hukukî mütalâamı arz edeceğim. 
Önerge çok sarih 5 tane maddeyi havi, 1 nci 
madde 3,5 milyon, şimdiye kadar 5 lokomotif 
için sarf edilmiş yedek parça olarak. Fakat 
4 - 5 senede bu lokomotifler ıskartaya çıkmış
t ır ; 1 nci madde üzerinde bina edilen, diğer 
2 - 3 - 4 - 5 , nci maddeler de vardır. 1 nci mad
deyi esas kabul etmek zorundayız. Şifahi 
beyanlarını dinledim muhterem arkadaşla
rım, tavzih mânasına kabul ettim. 1 nci mad
dedeki iddialar mahaza bu .tetkikatla hakikate 
uymuyor. 3,5 milyon lira sarf edilmiş, ıskar
taya çıkmış, 30 seneliktir.. Hayır resmen bil
dirilen, 18 seneliktir. Ama 50 sene de yaşar, o 
ayrı. İki tarafın da resmen bildirdiği, 18 senelik
tir, iyibakılırsa 50 sene de yaşar; bizim aldığımız 
beş sene evvelki lokomotifler bu vasıfta.. Beri 
taraftan 25 liralık bir yedek parça yüzünden 
bir lokomotifi muattal bıraktığımızı ve bu lo
komotifin iki sene muattal kaldığım huzuru
nuzda arz etmek isterim. 25 liralık bir yedek 
parçanın dövizi bulunmamıştır ve döviz tah
sisini bulamadığımız bu lokomotifler için Devlet 
Demiryolları bir tarihte hususi mektupla Ge
neral Electiric'ten hususi ricalarla bedava ye
dek parça getirmiştir. Bunlar acı şeyler... Ka
bahat lokomotifin mi, dövizsizliğin mi, ba
kımsızlığın mı; henüz bunun tetkiki yapılma
mıştır. Dahası da var. Muhterem arkadaşlarım; 
bu lokomotifler muntazam, şundan dolayı bun
dan dolayı arıza yaptı şeklinde sicili tutulma
mış. Tesbit ettik, bütün sicillerde 33 tane vaka 
vardır. Kıymetlerine bakıyoruz »33 lokomotifle 
•ilgili takatte 33 arıza sebebi gösterilmiş, 5 loko
motif için. Bunlara da bakıyoruz. Nihayet dönüp 
dolaşıyor, dün Sayın Bakanın da söylediği gibi, 
330 bin Türk liralık yedek parça ihtiyacı yü
zünden 4 lokomotif duruyor. Ama - önerge sa-" 
hibi arkadaşlarımı tenzih ederim - bir ekip 
var ki, «bakın bakın 4 lokomotif kümes oldu» 
diyor. Değil, hakikatler tahrif edildiği nisbette 
milletin hakkı zayi oluyor, önerge bu esasa 
dayandırıldığı için, önerge hakkında Anayasa
nın 90 nci maddesi gereğince hüküm vermek 
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zorunda kalarak düşünüyorum, Nihayet öner
genin şöyle bir maddesi var, hüküm maddesi-, 
dir. Sayın Ulaştırma Bakanı Ferit Alpisken-
der'in bu ihale konusunda bir firnrayı, nüfu
zunu kullanmak suretiyle himaye ettiğini açıkça 
tâyin ve tesbit etmiştir, özür dilerim, önerge 
sahiplerinin konuşmasından ve bu yazılı önerge
de hangi noktada Sayın Ulaştırma Bakanının 
nüfuzunu 'kullanmak suretiyle filân firmayı hi
maye ettiği anlaşılamamıştır, iddia dahi edil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vaka vardır, iki ta
rafı hakikaten pis olan bu vakada tutar tarafı 
bulmak zordur. Lâkin bir Bakanın mesuliye
tinin m'öVzuübaJhs olduğu bu halde Yüksek 
Heyetinizin, Türk Ceza Kanununun hangi 
maddesine temas eden bir nokta ile tecziye edil
diğini tebarüz etttirmesi lâzımdır, ihmal mi 
var, rüşvet mi, almış, suiisttimal mi etmiş ve 
gerekçeleri nedir? Bu iddia, önergede yapılma
dığı gibi, şifahen beyanda bulunan arkadaşlar 
da bu iddiada bulunmamıştır. Binaenaleyh, ko
nuşmalar şimdiye kadar benim anladığıma gö
re, ancak genel görüşme manası ve mantığı 
altında cereyan etmiştir. Fakat Anayasanın 90 
ncı maddesinin kapsadığı mânada ve bir baka
nın Anayasa Mahkemesine şevkini gerektiren 
ithamlar altında ortada bir konuşma yapılma
mıştır. Ortada sayın bakanın filân madde ile 
tecziyesi gerekir şeklinde, suçlu halini ben şah
san tesbit edemediğim için şahsan bu önergenin 
aleyhinde oy kullanmak durumundayım. Hepi
nizi uzun izahatım dolayısiyle rahatsız ettim. 
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —•. Sayın Bakan, daha evvel öner
genin üzerinde ve aleyhinde söz isteyenler var, 
siz hemen mi konuşmak istiyorsunuz? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPÎS-
KENDER (C. S. Manisa Üyesi) — Evet efen- ; 
dini. | 

BAŞKAN —Buyurun." j 
ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS- j 

KENDER (C. S. Manisa Üyesi) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar, önerge sahiple
rinden sayın İhsan Attaöv ve yine Sayın Vahap I 
Kışoğlu, arkadaşımız önergedeki imzalarını al- | 
mışlar, ve hakikate nüfuz ettikleri için bu öner- j 
ge üzerinde durmamışlardır. Sayın Vasfi Ger
ger arkadaşımız dün burada benim bir gazete- I 
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de bana attfen çıkmış olan bir yazıyı tekzip et
memiş olmamdan dolayı üzüntüsünü beyan. 
ederken niçin bu önergeyi imzaladıklarını da 
izah buyurdular. Ve dediler ki; bu çok dediko-
dulu bir mesele oldu ben bunun rahatça görü
şülüp, konuşulması ve mahiyetinin iyice aydın
lanması gerektiği için imza attım. Bundan son
ra Kontenjan Senatörü Sayın Enver Kök'iiu 
buna imza atış sebebini anlıyamadım, Kendile
rine sevgim ve hürmetim vardır Her zaman bu
nu benden öğrenebilirlerdi. Onu kentli vicdan
la riyl e haşhaşa bırakıyorum. 

Tabiî senatörler adına sayın Sami Küçük ar
kadaşımız da buradan konuşurken bunun, ba
kanın mesııliyetiyle ilgili olmadığını, yalnız bir 
memleket meselesi olarak bir milyon ikiyüzbiıı 
lira meselesi ve diğer rnebaliğden bahsederek bu 
meseleyi getirdiklerini ifade ve beyan buyurdu
lar. Bu durum karşısında, benden önce konuş
muş bulunan kıymetli arkadaşım Fahir Giritli-
oğlu'nun da dediği gibi, bu önerge bir nevi bir
leşik oturumda genel görüşme mahiyetini aldı. 
Bendeniz dün çok uzun zamanınızı almak sure
tiyle bütün meselelerin gün ışığına çıkmasına 
çalıştım ve bunları vesikalara istinaden arz et
tim. Şimdi de dün açıklanmamış veya müphem 
telâkki edilmiş veya arkadaşlarımızın tekrar 
izahını arzu buyurmuş oldukları meselelere kısa 
kısa temas ederek kıymetti zamanınızı israf et
memeye itina edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sayın Sami 
Küçük arkadaşımız «ben bu işin bir hatalı baş
langıca dayanmaması ve tarafsız bir heyete tet-
kısa temas ederek kıymetli zamanınızı israf et-
mâlikim» dediler. Şimdi bu hakikaten bir hata
lı başlangıca dayanmış mıdır, yoksa dayanma
mış inidir? 

Bendeniz şimdi bu sualin cevabını sizlere 
arz etmekle kendimi vazifeli addediyorum. Bi
liyorsunuz ki;.bundan önce General Motors le
hine bir ihale yapılmış ve bu ihale matbuata in
tikal etmiş, muhalefet partilerine intikal etmiş 
ve nihayet Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 
Millet Meclisinde, Millet Meclisi-Araştırma Ko
misyonu iki ay süren tetkikatı, tahkikatı esna
sında belki yüzlerce mühendis, mütehassıs din-
lemis ve ondan »onra iki büyük neticeye varmış
tı. Bunlardan birisi, ihaleyi yapmış olan me
murları, sözleşme hükümlerine Amerika ile Tür-
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kiye arasındaki ve mevzuata aykırı hareket et
mekle itham etmiş ve, haklarında takibat iste
mişti. Ben bunun üzerinde durmıyacağım, ad
liyeye intikal etmiştir. 

İkinci mesele, o zamanki muhterem selefi
min de bu işte ihmali kanaatine varılmış, onun 
hakkında da Meclis Tahkikatı talebedilmişti ve 
bu, Millet Meclisinde Birleşik Oturuma inikas 
etmiş, Birleşik Toplantının çeşitli celselerinde 
görüşülmüş enine boyuna konuşulmuş, netice
de vekilin ihmali bir hareketi görülmediğinden 
Meclis Tahkikatına lüzum olmadığı neticesine 
varılmıştı. Fakat Millet Meclisinin araştırma 
raporu Ulaştırma Bakanına ve Bakanlığına ışık 
tutmuş, Ulaştırma Bakanı, Maliye Bakanlığına 
müracaat etmiş, «Millet Meclisinin vardığı neti
ce bu; acaba biz bu ihaleyi AID den alabilir 
miyiz?» diye sual sormuş. Selefim İhsan Şeref 
Dura'nm ben İm hareketini tasvibederim. Çün
kü millî iradenin teeelligâhı olan bu Mecliste 
kurulmuş ve iki ay çalışmış bir Araştırma Ko
misyonunun vermiş olduğu bir rapor, elbette ki, j 
her Bakanı onun önünde hürmetle eğilmeye j 
mecbur kılar. Maliye Bakanlığı buna ne cevap j 
vermiş? Maliye Bakanlığı şu cevabı vermiştir: j 
«İhale firmalara tebliğ edilmediğine göre onlar 
için bir hak kazanılmamıştır, ihale kesinleşme
miştir. Bu ihaleyi siz geri alabilirsiniz.» demiş
tir. İhaleyi yani, General Motors'a yapılan bu | 
ihaleyi geri alabilirsiniz demiş ve Bakanlık bu j 
ihaleyi geri almak üzere iken Bakanlıkta kuru- \ 
lan Tahkikat Heyeti de aynı neticeye varmış. 
Aynı zamanda Bakan bu ihaleyi yapmış olan 
Müdürler Kurulunun işten menedilmesi husu
sunda bir görüşme yapmış ve bâzı müzakereler 
cereyan etmiş. Nihayet muhterem selefim yeni 
bir Müdürler Kurulu teşkil etmiş. Bu Müdürler 
Kurulu bir tanesi hukukçu, diğerleri fen adam
ları veya demiryolu mühendisleri, inşaat mühen
disleri ve bu işin kompetanı olan sicili, mazisi, 
şahsiyetleri temiz ve pürüzsüz beş kişiden ve 
bir Reisten kurulmuştur. Ben bu yeni Müdürler 
Kurulundan bir tanesini olsun tanımıyordum. 
Ulaştırma Bakanı olduğum zaman ancak beni 
tebrikâta geldikleri zaman o heyetler arasında i 
kendilerini gördüm. 

Şimdi, vazifeye başladığım zaman DDY ile 
olan temasım o zamanki Umum Müdür İhsan ; 
Pulak ile devam ediyordu. Onu dün arz ettim. ! 
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Sami Küçük ve diğer arkadaşlarımız, AID 

den niçin mühlet istenip de yeniden tetkikat 
yapılmadı, dediler. 

İşte görüyorsunuz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince yapılmış bir tetkikat vardır. Bir de 
Amerika'da yapılan tetkikat vardır ki, Ameri-
ka'daki bu tetkikatm da müddeti tam altı ay. 
Bu tetkikat doğru mudur, yanlış mıdır? Bu 
Amerika makamlarına ait bir-şeydir. Her halde 
10 milyon lira, bir dost Devlete veren Amerika 
Birleşik Devletlerinin baştan savma yapmıyaca-
ğmı elbette ki, takdir buyurursunuz. Nitekim 
General Motors'un mümessilinin bize yazdığı ve 
imzasını havi bir mektup vardır. Bu mektupta 
General Motors mümessili bu tetkikatm gayet 
ciddî olarak devam ettiğini ve ihalenin tasdik 
edileceğini bildirdiği halde neticede dağ doğura 
doğura bir fare doğurdu. Çıkar şey kendi leh
lerine değil aleyhlerine oldu. Lehlerine de olsay
dı, aleyhlerine de olsaydı o zaman benim hak
kımdaki bu ithamlar olmıyacaktı. Benim için 
şu veya bu firmayı tutuyor, denmiyecekti. Fa
kat benim için mesele değişmiyecekti. Çünkü 
ben hiçbir firmanın adamı değilim, sizlerin ada
mıyım, bu miletin adamıyım. Vazifemi lâyıkiy-
le görmenin endişesi içindeyim. Şimdi, bu va
ziyet karşısında Müdürler Kurulu benden evvel 
kurulmuş, Satinalma Komisyonu kurulmuş ve 
bu iki heyetten geçti. Yalnız bu iki lıeyetten 
evvel arkadaşlarımızın üzerinde durmadıkları 
10 kişilik bir fen heyeti vardı. Bu 10 kişilik 
Fen Heyeti iki tane komisyona ayrılmıştır. Bi
risi fabrika mühendisleri, diğeri cer mühendis
leri. 

Bunlar bu işi aylarca tetkik etmişler, bun
ların bir kısmı Amerika'da, bir kısmı İngiltere' 
de bir kısmı Almanya'da tahsil etmiş kimse
lerdir. Bunların verdikleri raporlar vardır. 
Bu raporlar dosyamda duruyor. Arzu edildiği 
zıaıman okurum. Fakat Fikret Turbangil arka
daşım çok güzel bir noktaya temas ettiği gibi, 
Büyük Meclis Kürsüsü nlihayet tamamen tek
nik mahiyette olan bu raporları okumanıza mü
sait değildir. Ben sizin taısvibetmiyeceğinizden 
endişe ederek bunları okumaktan bazer ederim. 
Yalnız bunların neticesini kısaca 5 - 6 madde 
halinde süze arz etmekte fayda umarım. 10 ki
şilik teknisiyenler komisyonunun aylarca çalı
şıp vücuda getirdiği raporların hulâsasını size 
şimdi ıbir kaç (madde ile arz edeceğim. Bunda 
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gerekli tetkikat yapılmış mı'dır yapılmamış 
mıdır, onu sizler takdir buyuracaksınız. 

Muhterem arkadaşlar, bu 10 milyonluk kre
dinin kullanılmaya başlandığı zaman 1 1 . 6 .1963 
tarihli raporunda, Cer Dairesi Ibir rapor vemiş, 
bu raporunda bir muhalefet şerhi var. O da 
Cer Dairesi Reisi Hakkı Tomsu Beyindir. Ve
kâlete ondan sonra ikinci bir rapor vermiş. 
2 . 7 . 1963 tarihli ikinci raporunda hıüâseten 
şöyle deniyor : General Elektrik ve Alco lo
komotiflerinin yurdumuzda imalât Ibakımmdan 
daha . elverişli oldukları (belirtilmişti. Çünkü 
her iki firmanın buna dair mektupları vardır. 
İmalât işi bakımından, bu her iki firmanın 
tercih edilmesi lazımgeldiğini Cer Dairesi bil
dirmişti. Neden acaba bu iki daire imalât hu
susunu nazara almış? Esasen sözleşmede ima
lât yoktu. Çünkü AID /makamları «imalâtı 
sözleşmeye korsanız fiyatlarda bir yükseklik 
olur, sizin lehinize -olmak üzere bunu çıkartın» 
demiş. Fakat sonradan mektuplarla sorulmuş; 
bu iki firma imalâtı kabul etmiş, General Mo
tors imalâtı kaJbul etmemiş. Şimdi Cer Daire
sinin vlardığı birinci netice budur. Bu iki fir
ma imalâtı kabul ediyor, öteki imalâtı kafbul 
etmiyor. Fabrikalar dairesinin ise vermiş ol
duğu 10 . 6 . 1963 tarihli raporda General Mo
tors lokomotiflerinin daha eski olması sebebiy
le eski model tipi muhafaza ederek iki zamanlı 
olduğunu, General Elektrik ve Alko motorlerı-
nın fennin son tekâmülleri karşısında imâl 
edildiği için 4 zamanlı olduğunu (bildiriyor. Bu
nu otomobil kullanan arkadaşlarımız gayet iyi 
bilirler. îk i zamanlı nedir, 4 zamanlı nedir, bu
nu iyi bilirler. Pistonun 4 defa inip çıkması 
ile lokomotifin ateşlenmesi var, iki defa inip 
çıkması ile ateşlenmesi var, Burada akaryakıt 
bakımından mühim bir rol oynadığı için ve 
yedek parça imalâtı bakımından da bir kolay
lık temin ettiği için, fabrikalar dairesi bu mad
de üzerinde de durmuştur. Meclis Araştırma 
Komisyonu da Cer Dairesinin bu tutumuna ay
nen iştirak etmiştir. Her iki firma arasındaki 
mühim bir fark da General Elektrik motorları 
4 zamanlı olduğu için akaryakıt sarfiyatı ba
kımından % 8, yağ sarfiyatı bakımından Ge
neral Motors'a nazaran •% 50 daha cazdır. Da
ha farklı çalışıyorlar. Sonra, üçüncü (bir fark 
cer kabiliyeti baknmın'daın General Elektrik 
lokomotifleri General Motors lokomotiflerinden 
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200 beygir daha küçük olduğuna göre ayın 
şartlar dâhilinde daha fazla hamuleyi cer ede
ceği bariz Ibir hakikattir, diyor ve 'buna benzer 
maddelerle mütalâasını daha ziyade General 
Elektrik lokomotiflerinin 'alıniması üzerinde 
toplayıp memleketin menfaatinin bu olduğunu 
söylüyor. Bunu ben demiyorum, Cer Dairesi 
ve fabrikalar dairesinin raporları söylüyor. 
Demek ki, muhterem arkadaşımız Saımi Küçük 
müsterih olsun, Ibu işin (başlangıcı esaslı bir 
tetkika dayanmaktadır, hatalı bir mebdeden 
yola çıkılmış değildir. 

Şimdi diğer bir (husus, yine Fabrikalar ve. 
Cer Dairesinin mütalâası; (halen Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşlefcmesinde 14 
aded ana hat dizel lokomotifi 'movcudolup Uran
lardan Ibeş adedi General Elektrik lokomotifle
ridir ve 1958 yılı ortalarında servise girmişler
dir. Takrilben 5,5 seneden 'beri serviste olan 
Ibu Generak Elektrik lokomotiflerinin her biri 
bu 5,5 senelik devre içerisinde ortalama 700 'bin 
kilometre servis yapmışlardır. Bu neticeye şim
diye kadar aynı süre içerisinde Demiryolların
daki emsali hliiçjbir vasıta tarafından ulaşılama
mıştır. Hizmete girdiklerinden itibaren devamlı 
serviste (bulunan General Elektrik lokoimotifle-
rinin 'bâzıları yedek parça sıkıntısı dolayısiyle 
•zaman zaman ve kısa 'bir 'müddet servis dışı 
kalmıştır. Ancak bunlara ait yedek parça sı
kıntısı son aylar 'zarfında en had bir safhaya 
girmiş ve iş yerinde ihtiyaç gösterilen yedekler 
aradan iki veya 3 yıl geçmiş olduğu 'halde (he
nüz temin edilememiştir diye -ıo zaman verdik
leri rapor üzerime dün arz ettiğim gilbi, benden 
Sonra bu siparişler vâki olmuştur. 

Şimdi, muhterem arkada'şlar, işte görüyor
sunuz ki, bu tetkikat yapılmış ve esaslı bir .baş
langıca d ayanım akta dır. 

Şimdi, «gerek Sayın Sami Küçük gerekse Sa
yın Fikret Tuı'hangil ve Ih atta Sayın Fahir Gi
rit lioğlıı ve diğer arkada-şlarımıız bir tarafsız 
heyetten 'bahsederler. Meselâ 'israil'den bir 
tarafsız heyet getirelim veya ingiltere'den bir 
tarafsız heyet getirelim. 

Arkadaşlar, Devlet muamelâtında gâyri-
'mesul kişilere yaptırılacak işlerin, kanunlara 
göre, (bir mutetberiyeti yoktur. jSlonra yine tak
dir edersiniz ki Ibir işin hilafı salbitt olmadıkça 
o muteberdir. Bu Ibizim mesul kişilerden mü
teşekkili fen ve ihtisas 'heyetlerimizin verdiği 

190 — 



T. B. M. M. B : 9 
raporlar ret ve cerbedilmemiş ki. Bilâkis Mil
let Meclisinde kurulan Arattırma Komisyonun
ca tasvıbedil mistir. Millî iradeyi temsil eden 
bir Meclisin tasviıbettiği ilim ve ihtisas heyeti 
raporlarım ben bir tarafa atayım da (bütün 
kanunların ve mesuliyetimin hudutlarının dı
şına çıkarak İsrail'den veya İngiltere'den ta
rafsız heyet getirip de tetkik etmenin izahı 
nasıl olur; ,benîm bunu doğrusu bir türlü haf-
salam ka.bul etmiyor. 

•Şimdi yine Sami Küçük arkadaşımızın te
mas ettiği ve diğer arkadaşlarımızın da ley it 
'buyurdukları hizipler, meselesine geliyorum. 
Arkadaşlar, onu dün de arz ettim. 'Dediko
du, hizip, gruplaşma, ikilik, üçlük; bunlar iş 
olmıyaıı yerlerde «oluyor, GekosWak'ya biz
den vaıgon ister, biz onlardan vagon malzemesi 
isteriz. Memleket !bizd'en lokomotif ister. Bu 
gibi müspet işleri ibizim yapmamız, plânla>ma-
ınıiz ve bos kalan mühendislerimizi, .boş kalan 
işçilerimize iş sahalarına sevk etmemizle ancak 
bu 'hizipler ve dedikodular önlenebilir, ve ibu 
da hizipçilik yapanlar hakkında asla müsama^-
hada 'bulunmaksızın, zecrî, radikal kararlara 
gitmekle olur. Eğer şüphesi .olan arkadaşlar 
varsa teşrif 'etsinler, Bakanlıkta İbu hususta 
neler yaptığımı kendilerine arz ve beyan ede
yim. Ve bunu da bir vazife telâkki ederim. 
Şimdi, Senatodaki özel kon ummamda ben Se
vin Sami Küçük'e ne dedim? «Bu, doğrudan doğ
ruya Amerikan «makamlarına aittir.»1 Nitekim 
Fa'hir Giritlioğlu arşadaşımız da 'buna ait .bir
kaç fıkra ve maddeyi okudular. Devlet De-
mirylolları her hangi (bir satmalına ve malze
me intihabına karar verdiği zaman bu karar 
AID [makamlarınca tasvibediimedikçe icra edi
lemez. Benim de kendilerine ayakta kısaca 
arz et'tırek istediğim bu idi. 

İkincisi; Satmalına Komisyonunda muha
lif reyler vardır deniliyor. Demiokrasi ekseri
yet, ikna ve tatmin ıejimlidir. Yüksek Mecli
slimizde de 'hazan 20, (hazan 10 ve Ibazan fi rey
le en uuülhim kararlar çıkarılıyor. Satınalma 
Komisyon un d a da 7 kişiden dört kişi katiyetle 
ve sarahatle karar vermiş, bir kişi tamamen mu
halif kalmış ve diğer iki kişi de bu kredinin 
yakılmaması lâzımdır, falan, filândır, demiş. 
Ama, zaten buna Müdürler Kurulu yetkilidir 
diye ne muhalif, ne de muvafık, ikisi ortası bir 
şerh vermişler. Fakat bunun üstünde yetkili 
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olan Müdürler Kurulu (i reyden 5 rey ile doğru
dan doğruya General Elektrik lehine karar ver
mişlerdir. .Yeden karar vermişler? Dün bunu 
arz ettim. Bir defa Amerikan Türkiye yardım 
anlaşmasının icabı olarak DDY. ile A İD. ara
sında yapılan sözleşmenin gayet kesin, açık, mü
nakaşa kffbııl etmez hükümleri vardır, 12 Aralık' 
190.°> tarihli Yaşington'daki xVÎD. makamları
nın bozma kararı vardır. Bunda da en ufak bir 
tereddüt yoktur. Bunun içersinde bunları mes
net yaparak, evvelce alman raporları mesnet it
tihaz ederek bir karara varmışlardır. Umum 
Müdürün, ki, eski müdürler kurulunun "Başkanı 
idi, kendisi de reye iştirak etmiş ve bana bildir
diğine göre ben eskiden General Motors lehine 
rey kullandığım için bu sefer General Elektrik 
lehine rey kullanmadım dedi. Hukukî vicdanî 
ve vatani kanaati ile bu ihalenin doğru olduğu 
kanaatini hâsıl etmiş olacak ki, veto hakkını 
kullanmamıştır. Umum Müdür bu ikinci ihale 
hakkında veto hakkını kullansaydı o zaman 
ben de Bakan olarak belki başka bir muameleye 
tevessül edebilirdim. Bu yapıldıktan sonra AYas-
hington'a gidiyor. Washington bunu 9 günde 
tasvibedip gönderiyor. Artık bunun tetkikatı 
nerededir? İllâ biz ihaleyi kaybetmiş olan bir 
firmanın mutlaka tesiri altına mı gireceğiz? 
Haklı olarak ben General Motors'u mazur görü
rüm. Türkiye gibi Önasya'nm mühim bir mem
leketinde bende olsam yerleşmek isterim. Ma
dem ki, bu şekilde bir arzusu vardı, en ucuz 
teklifi kendisi yapmış olsaydı. 

Şimdi, 16 Ocak tarihli mektupdaki AİD. nin 
yazısını dün okudum. Sami Küçük arkadaşı
mızda, aşağı - yukarı benden farksız olarak bunu 
izah buyurdular. Ben bunun için tekrar huzu
runuzu işgal etmiyeceğim. 

İhalede tazyik ve mukavele meselesine ge
lince : Şimdi, biz müddet istediğimiz zaman 
ATİ) den, ATİ) ihaleyi yapmadıkça bize müd
det temdidini vermedi. Bunun izahını, size bı-
bırakıyorum... 

Zaten benden önce opsiyon müddeti de yan
mıştı. Benim zamanımda ancak dört gün gibi 
bir kredi müddeti kalmıştı. O kısa zamanda 
ben bunu yapıp bitirdiğim, için birçok demiryol
ları bana teşekkür mektupları yazdılar. «Bu 
işi dedikodu safhasından çıkardınız, realite hali
ne getirdiniz. Günkü nerede ise Devlet Demir-
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yollarının bir çok hatları faaliyetlerini tatil 
edeceklerdi. Allah razı olsun.» diye birçok 
teşekkürler aldım. 

Şimdi tazyik meselesi; evet, Türkiye Cumhu
riyeti Devlet Demiryollarına hakikaten Ali) ge
niş bir mühlet vermişti. Ve Devlet Demiryol
ları bundan şikâyet edemez. Ben de o kanaat
teyim. Yalnız belki bir tek şikâyetçi olacak iıı-

,san varsa o da benim. Çünkü yeni bakan ol
muştum. Dört günlük bir müddetim vardı. Bu 
müddet zarfında da size daha önce arz ettiğim 
binbir iş vardı. Bunlara rağmen krediyi yakma
dım, ihaleyi muvaffakiyetle neticelendirdim. 
Bunda benim taraf tuttuğuma dair Sayın Sami 
Küçük, kati bir şey veremeyiz dediler. Kati bir 
delil veremediklerine göre, o halde bu husutaki 
beyanları hissidir. Bu hissi Sayın KüçükYm 
zamanla zâyil edecek, benim bu işte taraf tut
madığımı kendileri de hukukî vicdanlarında 
tasdik edeceklerdi r. Sonra nasıl ta rai tutar :';n 
arkadaşlar? Benim o kadar meşguliyetim için
de ne müdürler kurulunla, ne de satmalına 
kurulunla temas etmeme imkân yoktu. Tema1'. 
ettiğim yegâne arkadaş o zamanki ITmum Mü
dür Sayın ihsan Polat başka bir kimseyle de te
masım yok. Nasıl tesir edeceğim? Sonra bu 
arkadaşların, zaten benimle veya başka bir kim
seyle görüşmelerine vakit yok. O kadar kısa 
bir müddet kalmış. Tamamen hukukî vicdanla-
riyle ve ellerindeki dokümanlarla bu karar ve 
neticeye varımşl ar. 

'Son mektupda yeni tetkikin vücudu, tek
rar tetkike alınmak ve fiili tecrübe. Bunları ce
vaplandırdım, dün de, bugün de. Son mektu
bu dün okudum; Sayın Amerikan Yardım He
yeti Başkanına, Mr. Van Dyke'e açıkça söylü
yor, bizim maksadımız bir mukavelenin a'kti 
için, kredinin 31 Mart 1964 tarihine kadar 
temdididir. Diğer temdit müddetlerinde nele
re aidolduğunu söylüyor. Ama, siz, yeni bir de
ğişiklik yapmak istersiniz 12 Aralık tarihli mek
tubu göz önünde tutun diyor. 12 Aralık tarihli 
bozma kararını da size okudum. En ucuz tek
lifte bulunan firma lehine ihale yapılması. 
En ucuz teklif meselesini söylerken, Sayın Fa
hir Giritlioğlu arkadaşımız, <en düşük teklif 
dedi. Bence düşükle ucuz arasında fark var
dır. Bir fabrika imalâtının fiyatı düşük olmaz. 
Ama bir yerde tutunmak için, rekabete gir-
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m ek için ucuz teklifte bulunur. Fakat fiya
tı düşük olmaz. 

Şimdi iki General Elektrik, lokomatifi ara
cındaki fiyat farkı neden olmuş dediler. Bu
nu arz edeyim. Hakikaten dün bu noktaya te
mas etmedim. Sayın Sami Küeük'ün bunda hak
kı var. Şimdi arkadaşlar, 1957 senesinde baş
layıp 1958 senesinde alınmış olan lokomatif 

-bu bizim şimdi ihalesine karar verdiğimiz 
General Elektrik lokomatifi değildir. Şimdi 
ihalesine karar verilen General Elektrik loko
matifi U - 20 dir. Ve fiyatı eskiden alınmasına 
karar verilen II 18 O lökomatifinden farklıdır. 
O zaman general elektriğin istihsali azdı. 
ikincisi, Hadari diye ortaya bir komisyoncu 
girdi. Bunun arkasından da Tan Amerikan di
ye ikinci bir komisyoncu girmiş demekki Ge
neral Elektrikten lokomatifi er Türk Hüküme
tine intikal edinceye kadar iki el değiştirmiş 
oluyor. Sadece Hadari'nin buradan aldığı ko
misyon 72 Ibin dolardır. Artık siz fiyat farkını 
takdir edin. İkinci Dünya Harbinden sonra Ge
neral Elektriğin yaptığımız tekliflere göre des-
toriyer ve diğer şeylerden 'kurtularak, geniş öl
çüde hem Amerika içinde hem Amerika dışın
da lokomatif imaline başladığı için istihsal art
mıştır. İstihsal artınca fiyatlarda azalmıştır. 
Bu fiyat farkı da buradan ileri gelmektedir. 
Sayın Sami Küçük arkadaşımız ve diğer ta
biî senatör arkadaşlar da onun fikrinde iseler 
emin ve müsterih olsunlar ki, bu işte en ufak 
bir taraf tutmadım. Yalnız bir vazife hassa
siyeti içinde kredinin yakılmaması için o za
manki umum müdüre resmen bir yazı yaz
dım; vesika olarak dün okudum. Kendisine şi
fahen ricada bulundum. Hâdise bundan ibaret
tir. Bunun aksi her zaman iddia olunabilir, 
ama ispat olunamaz. Şayet ileride iddia (edilir
se o zaman da yine huzurunuza çıkıp hesap 
vermek benim için bir sevinç ve iftihar vesi
lesi olur. Çünkü, böyle bir,, şüphe ortaya çıktı
ğı takdirde'ben, böyle bir şüphe ve itham al 
tında bir gün dâhi kalmak istemem. 

Şimdi., Sayın Fikret Turhangil arkadaşımı
zın sorularına, gelince: Teknik ve bitaraf bir 
heyete meseleyi tetkik ettirmek : Bu da zaten 
Sayın Sami Küçük'e verdiğim cevaplar içinde 

"mevcuttur. Hizipler durumundan 'bahsettiler. 
Mevcuttur. Sonra, ihale edilmiş mi, edilme
miş mi, dediler. Efendim, ihale edilmiş, ke-
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sinleşmiş, hattâ AID nin dün okuduğum mektu-
'buna göre lehine ihale yapılan firma davet 
edilmiş. Mukavelenin akdi için müzakereler 
devam etmektedir. Bunların da iki, üç güne 
kadar bitirilebileceğini kuvvetle ümidediyorum. 

Şimdi, ihaleden sonra yeniden tetkik edilir 
mi, edilmez mi? Bunu'Sayın Fahir Giritlioğlu 
arkadaşımız da söylediler. Bir defa, Türk -
Amerikan sözleşmesine aykırıdır. Devletin yap
tığı ihale, Artırma - Eksiltme kanunlarına ay
kırıdır. ihale kesinleştikten sonra, fiyat indi
rimleri yapılamaz. Bizim icra ve İflâs Kanunu 
hükümlerine aykırıdır. Hem nasıl olabilir ar
kadaşlar? Sizlere ha'ber vereyim, şimdi Alco 
Firması da ortaya çıkmış, diyor ki; raporlar
da bizim de lebimize 'hükümler var. Fiyat in
dirmesi ile yeniden ihaleye gidiliyorsa biz de 
»hazırız diyor. Öbür gün başka bir firim a çıkar. 
Bu nereye varır arkadaşlar? Senelerce Ulaştır
ın! a Bakanlığı ihale işleriyle mi uğraşacak? 
Eslalsien kanuınlar bu kapıyı kapaıtaıışltrr. Bu kapı 
yok, kapalı bize. Zaten açık olsa bu işleri 
Devlet Demiryollarına havale ettim. Devlet 
Demiryolları da kendi hukuk müşavirlerine 
havale etti. Hukuk müşavirliğinden alman 
mütalâa da; ihale kesinleştikten sonra yeni 
'bir ihaleye gidilemeyip ancak ve ancak muka
vele yapılabilir, merkezindedir. Sonra arka
daşlar, bütün bu milletlerarası hukukta da, 
dahilî hukukta da en çok hürmet edilen bir hu
sus, müktesep hakların tanınmasıdır. Bu, 
müktesep 'hakların tanınmasına a id ol an Mede
ni Kanunumuzda, Borçlar Kanunuımuzdaki hü
kümlere de aykırıdır. Düşününüz ki, bir me
seleyi hallü 'fasla 'yetkili olan bir mahkeme 
kendi vazifesini 'başka' heyetlere devredebilir 
mi? 

Şimdi Sayın. Fahir Giritlioğlu arkadaşım 
mektuplardan 'bahsederken, Van Dyke bu mek-
tulba cevap verirken, son paragrafında biraz 
hiddet veya alınmış olma hissini duyuyorum, 
dedim. Kendileri de bu cümleye güldüklerini 
söylediler. Kendilerine arz edeyim ki, ben bu 
cevabı istihzan eden mektu'bu yazarken gül
düm. Ama niçin yazdığımı dün arz ettim. 
Senatör arkadaşlar geliyor, mebus arkadaşla
rım geliytor, dışarda bir tazyik var. Şu ta
rihli mektupta zamimeten bir müddet veril
miştir, 'bu. da ihalenin yeniden tetkikine müte
dairdir. Binaenaleyh böyle bir ipham hâsıl ol-
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muş. Daire içinde böyle bir ipham hâsıl 'ol
muştu. iyisi mi bu ipihamı çözerek işi berrak
lığa kavuşturmak, gün ışığına kavuşturmak 
ve salim bir neticeye vanmak için ziyanı yok 
diye yazdım. Yoksa 'bence müphem bir cihet 
yoktur. Van Dyke dostumuz 'buna alınsa da 
ben Bakan olarak 'böyle bir mektubu yazmak
tan fayda umdum ve yazdım. Kendilerine arz 
edeyim ki, gülmüşlerse haklıdırlar, ben de 
bu cevabı istilzam eden mektubu yazarken gül
düm. 

Şimdi, Demiryolları hakkında Sayın Fahir 
Giritlioğlu arkadaşımuz, hem de lokomotifler 
'hakkında cidden kendilerine teşekkür borçlu 
okluğum güzel izahat verdiler. Zaten bu Mec
lis Araştırma Komisyonuna 'bütün siyasi par
tilerden sekilen ark'adaşl arımız en seçkin ve 
bu işi en salim şekilde tetkik etmiş kıymetli 
arkadaşlarımızdır. Bir mesele dolayısiyle beni 
makamlarına davet etsinler, buyurdular. El
bette 'her me'bus ve senatör için benim maka
mım kendilerine her zaman açıktır'. Ben ancak 
kendileri namına bir icra vekili .olarak çalış
maktayım. Davet edeceğim. Davet ettiğim za
man vazifeye başladığım günden 'bugüne ka
dar Demiryollarında ne gibi bir çalışma isti
kametine gittiğimi de kendilerine arz edeceğim. 
Burada sorunun dışında olduğu için izalhtan 
çekmiyorum. 

Şimdi, 33 lokomotiften sonra ki, safha hak
kında, Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın te
mas ettiği bu meseleyi, zannediyorum Yük
sek Heyetiniz içerisinde de merak edenler olur. 
Bu 33 lokomotifi ihale ve mukavele mucibince 
General Elektrik'den satmalınmasına dair ka
rar aldık. Ama bizim 5 senelik plânımıza göre 
400 lokomotife ihtiyacımız var. Bu 500 de ola
bilecektir. Acaba bu nasıl olabilecektir? Şim
di arkadaşlar, bunlar bu ihalenin içerisinde de
ğildir. Yalnız, General Elektrik ve Alko 
mektuplarında imalâta da hazır olduklarını bil
dirdikleri için günün birinde biz bu imalâta 
geçtiğimiz zaman bu iki firmanın avantajı ola
bilecektir. Ama biz bu avantajı, her şeyden zi
yade memleketin menfaatine en uygun şekilde 
Bakanlar Kurulunda, İktisadi Kurulda ve 
plânlamayla" yapacağımız hususi görüşmelerde 
tesbit edeceğiz. Ve ondan sonra nihai bir neti
ceye varacağız. Onun bugünkü ihaleyle ilgisi 
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yoktur, akıbeti, mukadderatı buna bağlı değil
dir. 

Şimdi, Fahir Beyin bahsettiği yüksek memur 
hiziplerinin ıslâhı; Devlet Demiryollarına yeni 
bir düzen verilmesi hakkındaki hususlara arzı 
cevap ettim. Bir sıkışık zamandan bahsettiler. 
Bunu da biraz evvel yine arz etmiştim. Bu sıkı
şık zaman ancak benim için varitti. Çünkü za
ten Devlet Demiryolları bu meseleye dair uzun 
tetkiklere dayanan raporlara, dokümanlara mâ
likti. Raporların yek diğerine mütearız oldu
ğunu söylediler. Ve Devlet Demiryollarından, 
umumiyetle ulaştırma camiasından şu veya bu 
şahsa evrak, haber götürüp, getirildiğinden şi
kâyet ettiler. Müsterih olsunlar ki ; bu ciheti 
de tesbit etmiş bulunuyorum. Bunun üzerinde 
çalışmalarım vardır. Sizlerin teveccühüne lâ
yık bir neticeye varabilmem için şüphesiz ki 
bunların hepsinin halledilmesi en tabiî ve za
ruri bir neticedir. 

Muhterem arkadaşlar, Fahir Beyin temas et
tiği bir meseleden dolayı şunu da arz edeyim ki, 
biz bakanların ferdî mesuliyetlerimiz vardır, 
bakan olarak; bir de müşterek mesuliyetlerimiz 
vardır. Aynı zamanda her bakanın icraatı, men-
subolduğu Hükümetin kâr ve zarar hanesine 
kaydedilir. Binaenaleyh; bendeniz bu tasarruf
larımı yaparken başta Sayın Başbakan ve Baş
bakan Yardımcısı olmak üzere onlarla temasımı 
yaptıktan sonra Bakanlar Kuruluna ve İktisadi 
Kurula meseleleri getirmekte ve orada ariz ve amik 
tetkikten sonra icraatımı doğrudan doğruya ba
kanlığın malı olarak çıkarmaktayım. Şahsan 
yaptığım işlerin şerefi şahsıma raci olmadığı gi
bi mesuliyeti de şüphesiz ki, şahsıma raci de
ğildir. Üçüncü Koalisyon Hükümetinindir ve 
arkadaşlarım, emin olsunlar ki, tamamen ferdî 
ve şahsi bir yol tutmuş değilim. Nihayet koa
lisyon hükümetlerinin mühim bir hususiyeti de 
ahenkli bir koordinasyon halinde birbirleriyle 
fikir mübadelesi yaparak ortalama ve memleket 
menfaatlerine en uygun olanı bulmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurlarını
zı daha fazla işgal etmek istemem. Eğer dokü
manlarımın hepsini izah etmeye kalkışırsam tah
min ediyorum ki, daha bir saat kadar zamanını
zı alacaktır. Ama, bana sual tevcih etmek is
teyecek başka arkadaşlarım bu kürsüden konu
şurlarsa onlara da cevap arz etmeye hazırım. 

İ9 . 3 . 1964 Ö : 1 
ASIM BREN (Niğde Milletvekili) — Usûl 

hakkında söz istiyorum, efendim. Bakana sık 
sık söz vermenin zaman kaybı bakımından doğru 
olmadığını izah etmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Yalnız mevcut bir usule aykırılık 
iddiasında bulununuz, yeni bir usul temennisin
de olmasın Sayın Eren. 

ASTM EREN (Niğde Milletvekili) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, dün Sayın Bakanı bu
rada iki saate yakın dinledik. Bugün de 38 da
kikadır dinlemekteyiz. Eğer iki veya bir arka
daş konuştuktan sonra Sayın Bakan savunma 
niyetiyle buraya gelir de bu kadar dakikalar al
makta devam ederse bu konunun bir karara 
bağlanması çok gecikecek. Çünkü söz almış ar
kadaşların sayısı, demin Sayın Başkanın arz et
tiği gibi fazladır. Yani daha en az 12 arkadaş 
konuşacak, eğer yeterlik önergesi gelmezse. Şu 
halde hakikatin meydana çıkabilmesi için Sayın 
Bakandan istirhamım; konuşacak arkadaşların 
başlıca nüanslarını not etsinler ondan sonra top
tan cevap versinler. Sayın Meclisin, esasen tea
mülü de bu yoldadır. Her konuşan hatibin ar
kasından alâkalı Bakan çıkar ve cevap verir di
ye bir usul henüz teessüs etmiş değildir. Aksi
ne bir usul burada teamül halinde olduğuna gö
re buna riayeti bilhassa Sayın Başkandan is
tirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, mevcut 
bir İçtüzük kaidesine istinadetmiyen konuşma
lar usul konuşması değil, yjeııi bir usulü teklif 
etmekten ibarettir. İçtüzüğün 87 nci maddesin
de «Vekiller veya Hükümet namına gönderilen 
birinci derece devair rüesası, encümen reis ve 
mazbata muharrirlerinden evvel ve sıraya talii 
olmaksızın söz istiyebilirler.» kaydı vardır. Bu 
itibarla Vekiller ne zaman söz isterlerse ken
dilerine öncelikle söz verilmek lâzım gelir. Öbür 
husus Yüksek Heyetinizin bileceği bir husustur. 
Sayın Eren bir takrir verir. Bu takriri Meclis 
kabul eder, 10 dakikada konuşma yapılır. Bü
tün bunlara Meclis hâkimdir. 

Muhterem arkadaşlarım, verilmiş 8 tane ki
fayet önergesi vardır. Bakandan sonra sırada 
bulunan Halil Özmen arkadaşımıza söz veriyo
rum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir Milletvekili) — 
Vazgeç; tini, sı ramı... 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir Milletveki
li) — Ben konuşacağım, efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, evvelâ lütfen Halil 

özmen Beyefendi konuşsun. Sayın Özmen sar
fınazar mı ediyorsunuz ? 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir Milletvekili) — 
Ben sıramı Memduh Beye verdim, efendim. 

BAŞKAN — Sıranızı Memduh Beye veremez
siniz, efendim. Memduh Bey aleyhte söz iste
mişlerdi, siz ise üzerinde söz istemişsiniz. Söz 
sırası, üzerinde, Sayın Halil 'özmen'indir, ko
nuşmak istiyorsanız buyurun; sarfınazar ettiniz
se üzerinde söz istiyen ikinci arkadaşa söz vere
ceğim. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir Milletvekili) — 
Konuşmak istemiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki, söz sırası üzerinde Sayın 
Ferhat Nuri Yılclırım'mdır. Yok mu efendim? 
(Yok, sesleri.) 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Ferhat Nuri Yıldırım söz sırasını 
bana verdi. 

BAŞKAN — Sayın Ferhat Nuri Yıldırım 
tarafından ifade edilmesi lâzımgelir; yazılı im
zalı şey mi var efendim; lütfedin. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Evet efendim, yazılı, imzalı müsa
adesi vardır. 

BAŞKAN — Ferhat Nuri Yıldırım söz sıra
sını Sayın Mehmet Turgut'a vermiştir. Şimdi 
üzerinde Sayın Mehmet Turgut'a söz veriyo
rum, buyurun efendiim. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Muhterem arkadaşlarıun 'bu hu
sus daha önce de Meclisinize gelmiş ve üzerin
de uzun boylu konuşulmuş 'olduğu için ben kı
saca ve meselenin esas noktasına dokunmak 
istiyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, hu mesele ha
kikaten Türk Milleti için, Türk Devleti ve Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti için son derece 
üzücü hir mevzu haline gelmiştir. Bir mevzu 
dü/şününüz ki, ihale zarfları 1963 senesinin 
'22 Mayısında açılmıştır. îhale zarfları açılma
dan 6 ay evlvel mevzuun ihalesi için teşebbüse 
geçilmiştir. Bir mevzu düşününüz ki, 1964 se
nesi Martının ikinci yarısına gelmişiz, fa'kat 
(henüz hir ihaleyi yapamamış bulunuyoruz. Bu 
meselenin esası nereden gelmektedir? îktisa-
den geri kalmış memleketlerin en mühim mese
lelerinden birisi, yüksek dereceli memurların 
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ve idarecilerin durumlarıdır. Bu .mevızuu tet
kik eden Maxwel Stamp bir araştırmasında 
şunları söylemektedir. 

«Kalkınmanın rahatça tahakkuk edebilmesi 
ve yabancı yardımın 'gelebilmesi için haksız 
muameleleri ortadan kaldırmak gerekir Ya
pılacak işler esnasında yabancı ve yerli bütün 
teşekküllerin mâruz bulunduğu haksrz/ve k'ötii 
'muameleleri ortadan kaldırmak şarttır.- Aksi 
halde işlerin yürütül'm'esi tekniğini bilmiyen 
ve netice almak için her memleketin kendisine 
aidolan usullerine cahil bulunan yabancılar 
ürkeeekler ve kaçacaklardır. Bu bakımdan 
(bu gibi mevzularda mevzuatın açık, muamele
lerin süratli ve bu muamelelerin kontrollerini 
idare edecek memur ve idarecilerin namuslu 
olmaları ve öyle kalmaları son derece ehemım'i-
yetlidir.» 

Yine bu mevzuda bir etüt yapan ve 1961 
senesi Nisan ayında 'Madrüt'te iktisaden geri 
kalmış memleketlerin kalkmdırılm'ası mev
zuundaki konferansta konferans raporlarını 
özetliyen Albert Vinksis şunları söylemektedir. 

«Her sanayileşme programı, dışardan gelen 
yardım ve sermayeyi te'şiv'ik edecek, bütün ko
laylıkları gösterecek yolları ihtiva edecek bir 
tarzda hazırlanmalıdır. Yatırım veya yardım 
kararları verilirken lüzumlu bilgilerin hazır, 
emre amade tutulması ve Devlet dairelerine 
'müracaatların çabuk ve tarafsız bir şekilde ce
vaplandırması ehemmiyetle rol oynar. Yaban
cı sermaye ve yardımlar için çabuk, tarafsız ve 
ehliyetle 'verilmiş bir karar, çok defa en çok 
menfaat temin eden bir iktisadi imtiyazdan 
daha ehemmiyetlidir.» 

Yine bu mevzuda muhterem arkadaşlarım, 
bii' araştırma yapan Milletlerarası Finansman 
Kurumu Başkanı Robert Garner şunları söyle
mektedir : «iktisaden geri kalmış memleket
leri kalkındırmak için dürüst, mâkul, ehli
yetli ve mühim bir idari mekanizmanın ku
rulması şarttır. Bu memleketlerin pek çoğun
da, Devlet dairelerini dolduran bâzı memurla
rın yaptıkları yolsuzluklar kalkınmaya en
gel olmakta, ona büyük zararlar vermektedir 
vo ekseriya kalkınmayı sağlıyaeak imkânlan 
ortadan kaldırmaktadır. Hattâ birçok haller
de suiistimal mevzuunun şayi olması kendisin
den daha çok zararlı olmaktadır. Şunu unut-
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nıamak icabeder ki, sadece dürüstlükte mese
leyi halletmek için kâfi değildir. Her gün biraz 
daha giriftleşen iktisadi hayatın gidişini ve ge
lişmesini arızasız bir şekilde yürütebilmek için 
ehliyetli elemanlara sahip bir kadroya şid
detle ihtiyaç vardır. İktisaden geri kalmış. 
memleketlerin kalkınmasında en' başta rol oy-
nıyacak olan yerli ve yabancı sermaye - Dev
let dairelerinden çabukluk, tarafsızlık ve isa
betli kararlar beklerleri denmektedir. • 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu fikirlerin 
ışığı altında şu 33 lokomotif meselesini kısaca 
ve yeni baştan gözden geçirelim. Mümkün mer
tebe teknik malûmat vermeden konuşmak is
tiyordum. Fakat arkadaşlarım burada öyle şey
ler ortaya attılar ki, bunlara cevap vermek mec
buriyetini hissettim. 

Bunların başında, takrirde de olduğu gibi, t 

lokomotiflerin ömrü gelmektedir. * 

Muhterem arkadaşlarım, lokomotiflerin öm
ründen bahsedilmektedir ve lokomotiflerin öm
rünün 30 sene olduğu iddia edilmektedir. Hiç
bir teknik kitapta ve mühendislikte böyle bir 
şey mevzuubahis değildir, , arkadaşlar. Günkü 
Fahir Giritlioğlu arkadaşım burada ifade et
tiler; lokomotif yüz bin küsur parçadan mey- j 
dana gelmiştir. Bunun üzerinde üç senelik ömrü I 
olan parça da vardır, 53 senelik ömrü olan 
parça da vardır. Bu parçalardan her hangi bi
risi eksik olursa lokomotif çalışamaz. Şimdi ben 
sadece Devlet Demiryollarının raporlarında, bu 
30 senelik ömrün ne şekilde anlatıldığına ait 
bir misal vermek istiyorum. Devlet Demiryol-
rmm Satmalına Komisyonu lokomotiflerin 
ömrünü tâyin ederken dizel motorları için 
20 sene, lokomotifler için 40 sene, ve sair par
çalar denmiş 35 sene tahmin etmiştir. Bu ko
misyonu teşkil eden şahısların fikirlerini Yük
sek Meclise getirmiş bulunan kıymetli arka
daşlarımız en ufak bir tetkik yapmamışlardır. 
Durum bu olduğuna göre, 30 sene lokomotif öm
rünü, arkadaşlarımız nereden çıkarmışlar
dır; ben bunu anlamadım. Üstelik meşhur 
Fransız Filozofu Andre Sixvilte'in bir sözü 
vardır, der ki : «Bir Çinliye bir makinayı bir 
gün verin, o nıakina ertesi günü çalışmaz.» 
Türkiye'de şu veya bu lokomotifin ömrünün 5 
veya 10 sene olacağını kimse iddia edemez. j 
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Bir lokomotifin ömrü, evvelâ ona bakan 

teknisyene bağlıdır. Sonra o lokomotifin eksi
len yedek parçalarının yerine, zamanında 
ve usulüne uygun şekilde takılmasına bağlıdır. 
Bir lokomotifin ömrü ile o lokomotifin bakımı 
arasında yüzde yüz münasebet vardır. Türki
ye 'de bu lokomotiflere nasıl (bakılmıştır k i ; bu
nun ömründen bahsedilebilir? Üstelik arka
daşlarım, diğer lokomotiflerin ömrünün uzun 
olduğunu iddia etmek için de elimizde hiçbir 
vesika ve hiçbir kıstas yoktur. Çün'kü Türki
ye'de General Motors lokomotifi mevcut değil
dir. Yalnız 1955 senesinde 1,5 ay müddetle bir 
General Motors lokomotifi gelmiş ve bâzı tec
rübeler yapıldıktan sonra da tekrar gönderil
miştir. Bunun dışında Türkiye'de bu lokomotif 
olmadığına göre, Türk şartlariyle bu lokomo
tiflerin ömrü tesbit edilemediğine göre bu 'kür
süden şu veya bu şekilde şu lokomotifin ömrü 
kısadır, şu lokomotifin ömrü uzundur şeklinde 
bir iddiada hiç kimse bulunamaz arkadaşlarım. 
Üstelik yüzbinden fazla parçası olan bir raa-
kinamn birinin diğerinden üstün olduğunu da 
Türkiye'de iddia edecek veya ortaya 'koyacak 
hiç kimse mevcut değildir. Her ikisinin de b'i-
ribirine nazaran üstün olan tarafları, üstün 
olmıyan tarafları vardır. Esas mesele şudur 
arkadaşlarım : Devlet Demiryolları üç tane fir
maya mektup yazmıştır ve Üç tane firmadan 
teklif istemiştir. Bunun mânası şudur: Bu üç 
firmanın malı bence muteberdir, yine Devlet 
Demiryolları aylarca oturmuş bir teikhik şart- ' 
name hazırlamış. Bu lokomotiflerin teknik şart
nameye uygun olduğu yine teknik heyetlerin 
raporlariyle tesbit edilmiştir. Bunun mânası 
«bu üç firmanın malları benim için muteber
dir, benim şartnameme uygun teklifte bulun
muştur.» demektir. Bunun dışında burada söy
lenenlerin hepsi dedikodulardan kulaktan ku
lağa fısıltı şeklinde söylenen yalanlardan iba
rettir. Türkiye'de hiçbir mühendis şu makinanm 
bundan daha üstün olduğunu iddia edemez. An
cak bâzılarının diğerine nisbetle üstün tarafları 
olabilir. Fakat kül halinde General Motors'un 
General Elektrik'ten, veya Generak Elektrik'-
in General Motors'dan üstün olduğunu hiçbir 
mühendis veya hiçbir teknik heyet iddia ede
mez. Ancak 'kulaktan dolma malûmatla buraya 
gelenler bunu iddia edebilirler. 

Şimdi esas mesele şudur arkadaşlarım : Biz 
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Parlâmento olarak 5 Yıllık bir Plân yaptık ve 
bu 5 Yıllık Plân Parlâmentodan çıktı. Esas üze
rinde durmamız icabeden mesele, bu şartname 
yapılırken, bu 5 Yıllık Plâna uygun mu ha
reket edilmiştir yoksa 5 Yıllık Plân nazarı iti
bara alınmamış mıdır'? Fahir Giritlioğlu arka
daşım Iburada uzun uzadıya izahat verdiler, 
yalnız bir noktayı eksik bıraktılar; 5 Yıllık Plâ
nın 1964 programında aynen şu madde vardır: 
«33 lokomotif dışarıdan ithâl edilecektir, diğer
leri yerli yapılacaktır. Bu yerli yapılacakların 
lisansının Mart sonuna kadar satmalmması 'lâ
zımdır.» Maalesef bu işin başında öyle ehliyet
siz memurlar, öyle ehliyetsiz idareciler, öyle 
bu işten anlamaz bakanlar vardır ki, Mart ayı 
gelmiş geçmiş daha lisans anılaşması değil, iha
leye bile karar verilememiştir. Esas mesele bu
dur; Başvekil olarak, Meclis olarak, Hükümet 
•olarak üzerinde duracağımız esas mesele budur. 
Bu kadro ile, bu laçka idare ile bu memleket 
nasıl idare edilecek» Bu memleketin meselele
ri nerelere götürülecek? Meclis olarak üzerin
de duracağımız mesele 33 lokomotif 'meselesi 
değil, Türkiye idaresinin 'bu gidişten nasıl kur
tarılacağı meselesidir. Ben bunun üzerinde du
ruyorum. Partiler, aralarındaki farkları uımt-
malıdır, Millet Meclisinin üyeleri aralarındaki 
düşünce farklarını unutmalıdırlar. Bu memle
keti bu laçka idareden, bu memleketi, bu ehli
yetsiz insanlardan kurtarma yollarını aramalı
dır. Hürmetlerimle arkadaşlar. (Soldan alkış
lar. ) 

BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önerge
lerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
îş aydınlanmıştır. Yeterliğin oya konmasını 

arz ve teklif ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Hidayet Aydı ne r 

T. B. M M. Yüksek Başkanlığa 
Görüşme tmevzuu açıklanmıştır. "Müzakerenin 

kifayetinin oya arzını arz ve teklif enlerim. 
C. Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcah 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri aleyhinde 
Sayın Rifat öçten ve Sayın Ertuğrul Akça söz 
istemişlerdir. Kifayet aleyhinde yalnız bir ki
şiye s<öz verilebilir. Önce Rifat Öçten söz isto-
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diği için Sayın Rifat öçten'e kifayet aleyhin
de söz veriyorum. 

Buyurun iSayın Rifat Öçten. 
RİFAT ÖÇTEN ,(C. Senatosu Sivas Üyesi) 

— Çok muhterem arkadaşlarım, 33 lokomotif 
hâdisesi, birinci defa görüşüldüğü vakit de, 
bu defa görüşüldüğü vakit de hakikaten vic
dan huzuru içinde oylarımızı kullanacak şe
kilde katiyen aydınlanımamıştır. Bir nebze, 
bir noktasına Fahir Giritliıoğlu arkadaşımız te
mas etmiştir. Onun temas ettiği noktalar da 
d atfı a çok idari bakımdandır. Teknik bakım
dan bâzı noktalara temas etmiştir. Müıhterem 
arkadaşlarım, bu meseleyi benim ağzımdan 
dinlemek sizi vicdan huzuru içinde rey verme
ye sevk eder. Ve beni dinlediğiniz takdirde 
ben bu vicdan azabından ve ıstırabından kur
tulmuş olurum." Mutlaka beni dinlemeniz lâ
zımdır. Bunu Türk efkârı oyunda, huzuru
nuzda sizlere arz ediyorum. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet öner
gelerini oyunuza arz ediyorum. Önergeleri ka-
'bııl edenler... "Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Söz sırası lehte Sayın Ertuğrul Akça'nın. 
Buyurun* efendim. 

ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum Milletvekili) 
— Çok sevgili arkadaş'larım, 33 lokomotif dâ
vası 'bu kürsüye geldiği zaman neyi savunmuş-
sam, bugün de onu savunmaya devam edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarını; 33 lokomotif dâ
vası bu kürsüye ilk ıgeldiği zaman, «Bitti gibi 
görünüyor, atma bitmemiştir; bitti zannedili
yor, ama bitmemiştir.» diye bu kürsüden ifa
de etmiştim. Bugün Türkiye'de, hattâ Türki
ye hudutları dışında akisler bırakan ve ikinci 
defa Yüce Meclisin huzuruna 'gelen 33 lokomo
tif dâvasının ve mabadinin bitmemiş 'olduğu 
ve burada tekrar kati bir neticeye bağlanacak 
kadar bunun üzerinde konuşulmazsa bitmiye-
ceğini. naçiz bir arkadaşınız sıfatiyle tekrar 
'huzurunuzda arz ediyorum, sevgili arkadaşla
rım. 

O zaman bunları ifadeden maksadım; mem
leketi birbuçuk milyar liraya yakın 'borca s'o-
kacak 'bir ımeselede en. iyinin yapılması ve en 
(güzelin bulunması ıgayesinden başka 'bir gaye 
taşımıyordum. Bulgun de aynı şeyleri, aynı 
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mülahazalar ve aynı düşüncelerle huzurunuz
dayım. 

Sevgili arkadaşlarım, 'bu dâva ne dünkü 
©akan Saym ihsan Şeref Dura'mn, ne de bu
günkü Bakan Ferit Aipiskender'm dâvası de
ğildir. Daha ileri giderek söyliyeyim, !bu dâ
va ne bir 'General Motors, ne bir General Elek
trik ve ine de bir Alko dâvası da değildir. Bu 
dâva Türk Hükümetinin ele almış olduğu bir 
dizelizasyon programının tahakkuku dâvası ve 
bunun memlekete en yararlı şekilde, en.rasyo
nel hir 'halde halledilmesi davasıdır. Zira bu 
dâvanın tümü, bugün konuşmakta olduğumuz 
38 aded lokomotif dâvası da. değildir. Bunu 
takibeden gelecek .partiler ve umumi bir dize
lizasyon programının tahakkuku milyarlarca 
lirayı bulacak paralar ve bu getirilecek maki-
naların ikmali ve ondan vson-ra yedek parça 
dâvası gifbi Türk Milletini uzun vadeli ağır 

' bir borç altına sokacak bir dâvadır. 
Muhterem arkadaşlarım; hâdiseyi basite 

irca ederek çıkar yolu Yüce Meclis olarak ara
yıp bulmak ınedbııriyeifind'eyiz. Devlet Dctmiryol-
3arı camiasına, (bir göz altalrm, tamamiyle ikiye 
ayrılmış, birbirini itham eder vaziyette. Biri di
yor General Motors, öteki diyor General Elek
trik... Şimdi, ikiilye ayrıl mış oilıan ibu camiaya, ikin
ci defa olarak Yüksek Meclise gelen !bu dâvanın 
nedenfori, sclbopleri ve 'bulaşıkları bü/bün bir ca
mianın teknik heyetine sirayet etmiş bulun
maktadır. Ama ortada 'halli gereken bir dâva 
vardır, iki cepheye ayrılan Demiryolları ca
miasının hiçbir cephesinin iddiasına iltifat et
memek gerekir kanaatimce. Han'gi tarafın ve 
hangi cephenin haklı olduğunu bu taraf ve 
cephelere mensup insanların haricinde olan 
bir hakem heyetinin halletmesi iktiza eder. 

Sevgili arkadaşlarım; 'birinci defa Meclis 
kürsüsüne geldiği zaman bu görüşü müdafaa 
eden bu arkadaşınız, bugün de aynı görüşü 
müdafaa etmektedir. Bunda sakınılacak, çeki
mle cek ne var1: 

Devlet Demiryolları personeli, eksperleri, 
teknisyenleri ve mühendisleri iki cepheye ay
rılmışlar. O halde ortadaki dâvanın tarafları 
vaziyetine düşmüşlerdir. Taraflar hâkini Ve 
'hakem olmıyacağına göre 'bir bitaraf hâkim ve 
hakem heyetinin ıbunu 'tahkik etmesi ve mem
lekete en yararlının en iyinin seçilmesi hazım
dır. Bunda kaçınılacak, eekinileeek ne var 
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arkadaşlarım'? Eğer .bu hey öt Türkiye'de var-' 
sa, 'benim aklıma 'geliyor, Türkiye'de bir üni-
veriste kürsüsü vardır. Ordunun içinde, Dev
let Demiryolları işehekesi içinde çalı'şan 'mü
hendisleri vardır. Bunlar bu camiadan ayrı
dır, böyle bir eksperler heyeti kurulamaz mı! 
Daha ileri gideyim. Bunlar da; «Ibiz hu işe 
karışmayız» derlerse, niçin bitaraf bir 'ehlivu
kufu diğer yerlerden eelhedip buna. her iki 
tarafın iddiasını ortaya koydurmakta, ne mah
zur'var arkadaşlar? 

Saym Ulaştırma .Bakanının bilerek veya 
(bilmiyerek 'bâzı hataların içine düştüğü mu
hakkaktır ; o kadar muhakkaktır ki, ikinci de
fa, 'huzurunuza gelen şu dosya, bir tezatlar 
•meşheri haline 'gelmiş bulunmaktadır. Ve bu
nu en salahiyetli ağzıyla, komisyonun içinde 
çalışan 've hurada çok »veciz şekilde m'eselelere 
nüfuz etmek suretiyle Yüksek Meclise arz eden 
Ealhir Giri'tlioğlu arkadaşımız afiyi ed i. Ve II.) u-
yıırdular ki, «İki tarafı da pis Ibir hal aldı» bu 
doğrudur, kendilerine hak yeriyorum. Eakat 
ik'i tarafı da pis olan Ibir şeyi böyle bırakma
mak, her iki tarafını temizlemek, asgari bir 
tarafını temizlemek de Yüce Meclise düşen ıbir 
vazifedir, işin yalnız Vekil hakkında Ibir tah
kikat açılması ile biteceğine yine İbu arkadaşı
nız asla kaaııi değildir. 

İşin tekrar hukuk, mantık ve aklı selim va
sıtalarını kullanarak yeniden tetkik edilmesi
nin elzem olduğuna inanıyorum. Memleketin 
'menfaatleri biz'i ibu şekilde bir davranışa da
vet e'tmektedir. IBu mülâhaza karşısında der
hal çıkıp şöyle bir def ide bulunuluyor ve deni
yor ki, ,3i Mart 1964 te kredinin müddeti (bit
mektedir, hu itibarla .ne alırsak kârdır. Bura
dan size hitabeden arkadaşım'/ Ibfiyle düşün
müyor. . Eevvelâ fikrimi 'açıkça söyliyelim, 
sonra, da hakikatin de bu yolda 'olmadığını ifa
de edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Hükümetini 
ve dolayısiyle Milleti milyarlar] geçen borca 
sokacak şekilde, Imilletin başına yarın düşük 
vasıfları dolayısiyle belâ olacak makinalar ala
caksak, hiç alnı ayali m daha iyidir. Bu, bende
nizin şahsi görüşümdür. Aıma derhal yine ilâ
ve edeyim ki; bıı hela olacak 'makina General 
Elektrik'de olabilir, General Motors'da olabi
lir, Alko'da olabilir. 
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Kredilim yanması meselesine gelince; 
Aziz arkadaşlarım, ,bir iddia daiha var Ben 

sadece iddiaları huzurunuza getiriyorum 'Bu 
iddiaların vâridolup olmadığını alâkalılar- söy
lesinler, cevaplarını versinler. 

Deniyor ki, Hadari i!e (\ T. C. . Merkez 
Kontrol sistemi yani Gentral - Telekomiııikas-
yon ve Westin-ghou.se işleri halledilmeden AID 
makamları bu krediyi kullanamazsınız derler
miş. Bu ıbir iddiadır ve 'benim kul ağımı a 'bu şe
kilde »eldi, bana bu şekilde intikal etti. T Ta -
kikaten bu 'varit midir, değil midir? Bu iti-
]baıia bunlar doğruysa vaktimiz var mıdır, 
yok mudur? Bunun da ayrıca teemmül edilme
si gerekir. 

Mulhterem arkadaşlarım, Vekilin ka'ba'hati 
var mıdır, yok mudur? Bunun yanında da 
Hükümetin durumu nedir? Bir neibze buna 
temas etim ek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, dosyayı bir tezatlar 
meşheri haline, ıbizza.t Sayın Vekil Ferit Alpis-
kender'in getirdiği kanısındayım. Bunda tah
fif: sebepleri var. İnsaf ile konuişmak icabeder-
se bu tahfif sebepleri 'mumaileyhin lebinde ola
rak elbefteki mütalâa edilecek, fakat 'bu taıh-
fif sebe'bi, ihmali ortadan kaldırmaz 

Sayın Ferit Alpiskender lokomotif dâvası
nın tam çıkmaza «'irdiği anda Vekâlet sandal
yesini işgale başlamıştır. 'Bundan evvelki mü
zakerelerin tarzı cereyanının tesirinde kalarak 
esaslı surette tetkik ermeden bu kompleksin 
içinde acele bir karar' almış bulunmaktadır. 
-Bendenize .»öre- O kadar acele »hareket et
miştir ki, meselâ yine bizzat General Elektrik'in 
resmî 'beyanlarına mii'baym davranış 've 'beyan
ların içine düşmüştür. Filhakika .Sayın Ve
kil 'buyuruyor ki, General Elektrik lokomotif
lerinin adedi 23 <bindir. Buna muka'bil aynı 
firma, «benim lokomotif adedim 1 184 dür» 
diyor. Beri taraftan General ^Motors'uıı id
diası var: «Benim 28 ibiu aded Jokomotif'i'm 
var» diyor. Yine Sayın Bakan Amerika'da kul
lanılmakta olan lokomotiflerin yarısı General 
Elektrik diyor. Halbuki bizzat General Elok-
trik'in resmî beyanına göre bu şirkete ait loko
motif adedi Amerika'da 600 ü geçmiyor. 

'Buna mukalbil Amerika'da 19 ıbin General 
Motors makinası faaliyettedir, iddiası 'vardır. 
Sonra bir de; -'bu kürsüden söylendi- 34 ncü 
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lokomotiften sonra Türkiye'de imalâta geçile
ceğinden /bahsedildi. Arkadaşlar, bunun kar
şısında bir iddia daha var. Deniyor ki; edin
diğim malfıma'ta göre General Elektrik Türki
ye'den evvel Amerika'da 'bile komple imalâtı 
kentlisi yapmıyor. Şimdi yine deniyior ki, Ge
neral Elektrik Amerika'da iokodno'tif motorla
rını Oater - Pillar ve Cuper - Besmıer fa'blika
larına yaptırıyor. 

Şimdi imalâtta biliyorsunuz sayın arkadaş
lar, bir şey vardır. Hakikaten bâzı parçaları 
'bâzı fabrikalar gayriiktisadidir diye 'başkası
na yaptırır ve ucuza mal eder. Bu, falbrikanm 
bulunduğu ana memlekette doğrudur. Fakat 
'müstakil tür hüviyet içinde Türkiye Oumılhuri-
yeti ihudutları içinde lokomiotif yapacak ,bir 
fabrikanın böyle dışarıdan değil evvelâ kendi 
memleketimizde bu motorları yapması, yani 
General Elektriğin lokomotif motorunu kopm-
le olarak bizzat kendisinin yapması icabeder. 
.Bunlar da iddia arkadaşlar. Bu iddiaları Yüce 
Meclisinizin huzuruna getirmek mecburiyetin
deyiz. 

Sonra arkadaşlar, burada uzun uzun şartna
meler okundu, burada uzun uzun maddeler sıra
landı. Fakat yine iddiaya göre şartname hüküm
lerine bugün mevcut bu beş lokomotifi uyma
dığı gibi bundan sonra gelecek olanlar da uy
mamaktadır, deniliyor. Meselâ şartname hü
kümlerine göre teklif edilecek Dizel Eelektrik 
lokomotifleri koustrüksiyon ve ana parçaları 
bakımından bugüne kadar muhtelif demiryol
ları idareleri için Birleşik Amerika'da çok sa
yıda imâl olunan işletmelerde iyi netice vermiş 
'bulunan standart tipte olacak, diyor. Görü
yorsunuz, bu maddenin iki unsuru iki şartı var. 

Birincisi, Birleşik Amerika'da çok sayıda 
imâl edilecek, ikincisi de, standart tip olacak. 

Standardın mânasını Yüce Heyetinize arz dan 
içtinabederim. Halbuki «Çok sayı» meselesine 
gelince, elde mevcut istatistiklere, elde mevcut 
prospektüslere göre, vaziyet General Motors 
lehine yüzde 60 m üstünde. General Elekric, 
Türkiye için ilk defa imal edecek. Burada 
standart mevzuu ortadan kalkıyor. Ve gene id
dia : 5 tane aldık 4 tanesi hurda çıktı, insanın 
aklı almıyor. Bir arkadaş geliyor buraya 4 ta
nesi katiyen hurda değildir diyor; ötekisi geli
yor hurdadır diyor. 

http://Westin-ghou.se
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Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ulaştırma 

Bakanımız yalnız İra objektif tezatların içinde 
bulunmuyor. Senatoda yaptığı konuşmada süb
jektif olarak bizzat kendi hal ve hareketiyle ve 
düşüncesi arasında bir tezada düşmekte bu dos
yayı bir tezatlar meşheri haline gene o konuşma-
siyle de getirmiş bulunmaktadır. Grene rai Elekt
rik firmasına ihaleyi yaptıktan sonra dahi bir 
«acaba» kompleksi kendi haleti ruhiyelerini iş
galde devam ediyor. Filhakika Sayın Alpisken-
der Senatoda buyuruyorlar ki. AID makam
ları ile görüşmekteyiz, istikbale ait yeni bir 
formül bulunursa, Bakanlık olarak elbetteki 
biz memleketin en çok menfaatine uygun olanı 
seçeriz. Sayın. Bakanın ihaleyi yaptıktan son
raki bu sözleri çok calibi dikkattir. Demek ki, 
verdikleri kararda memleket -menfaatine uygun 
lokomotifi hakikaten seçip seçmediğinin tered
düdü hâlâ hâkimdir. Hâlâ bu tereddüt kendi
sinde mevcuttur'. Ve buyuruyorlar ki, böyle 
bir şey varsa tetkik edelim. Halbuki Saym. Ba
kan bu ihaleyi yapmadan evvel memleketin yük
sek menfaatlerini korumak için kâfi bir müd-
detede, -bana göre, edindiğim kanaate, edindi
ğim malûmata göre - sahip bulunuyordu.. AID 
makamları Demiryollarını G E lehine verdiği 
kararı, kredinin yanması ve bu suretle kredi
nin kaybedilmesi riskini göze alamamaktan 
mütevellidolduğunu hissederek, burada müte
addit defa okunan ve her iki taraf, görüş sahibi 
olanlar tarafından ayrı ayrı tefsire tabi tutulan 
16 Ocak 1964 tarihli mektup var. 

«Şimdi» diyor; ATT) makamları, «siz bugüne 
kadar yaptığınız muameleleri» ki, bu muamele
ler arkadaşlarını, ilk defa G M , sonra da 
G. E. lehine verilen karar. Evet, «bu muame
leleri daha fazla huzur içinde munzam tetkika 
tabi tutmak isterseniz, buna tevessül etmekte 
serbestsiniz.» Açıkça söylüyor adam. 

Muhterem arkadaşlarım, Satmalına Komis
yonu verdiği kararda böyle bir tetkikin lüzu
muna işaret etmiş ve buna AID makamları da -
kaani olmuşlardır ki, kendilerinin General Elek
trik lehine tasvipleri olduğu halde .16 Ocak 1964 
tarihli mektuplariyle her türlü kararı almakta 
Devlet Demiryolları serbest bırakmıştır. Ya bun
lar varittir, ya bu mektuplar sahte değildir, ya
hut sahte değilse bunun mâna ve medlulünün 
başka türlü olmasına da benim aklım müsait 
değildir. AID makamları bu kadarla da kalma-
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mıştır arkadaşlar. 13 Şubat 1964 günlü mek
tuplariyle de keyfiyeti teyiden arz ve beyan et
miş. Bütün bu izahata ilâve olarak şunu da söy
lemeden geçemiyeceğim. 

Sayın Bakan Senatodaki konuşmalarında 
General Elektrik'in evsaf üstünlüğünün, Mr. 
Van. Dyke tarafından kendisine ifade edildiğini 
söylemesine rağmen, bizim, edindiğimiz malû
mata ve burada konuşan arkadaşların tarzı be
yanlarına göre kendilerine Amerikan Demiryol
ları Şirketlerinin dahi, bir nebze pahalı olması
na rağmen G. M. yi seçtiklerini söylemiş bulun
maktadır. Bundan başka Sayın Bakanı, 16 Ocak 
1964 tarihli mektubun mealini tavzih için'AID 
ye 8 Şubatta bir yazı yazıyor ve AID 1 3 . 2 . 
1964 tarihinde sarih bir lisanla 16 . 1 . 1964 
tarihli mektubunu teyidettiğini beyan ediyor. 

Buna rağmen Saym Bakan kendisine, AID 
nin müsaade etmediğini en yüksek makamlara 
dahi aksettirmeye çalışıyorlar. 25 Şubat 1964 
tarihinde AID de cereyan eden görüşme netice
si Sayın Bakana da verilen memarandumda sa
rih olarak 1 6 . 1 . 1964 tarihli AID mektubuna 
göre, tekliflerin tetkik edileceği, sarahaten mu
maileyhe bildirildiği halde, Sayın Bakan hâlâ 
niçin AID müsaade vermedi, diye İsrar buyur
maktadır'? 

Kaldı ki ; fiyat meselesinde de öteki firma 
bir nebze daha düşürürüz diye munzam bir tek
lifte de bulunmuş oluyor. Saym Bakan, Von 
Dyke'a yazdığı mektuba aldığı cevapta; iki şar
tın açıkça belirtildiğini söylüyor ve bu şartla
rın bir tanesini dün burada Saym Bakan ifade 
buyurdular. Mukavelenin yapılmasını istiyor
lar, diyor. Mukavelenin yapılmasını istiyorlar 
ama mukavelenin kimlerle yapılacağını beyan 
etmiyor Van. Dyke. Mukaveleyi, tetkikat neti
cesinde memleketin hayrına en uygun olanını 
seçecek olan bizlerin, o firmayla yapmış olma
mız kadar tabiî bir şey yoktur. Bu itibarla tet
kik edin ve mukavele yapın, dediği zaman mu
hakkak General Elektrik, General Motors veya 
Alko'yla vesaireyle yapın demiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bir iddia var, 
yine bu iddia burada konuşulanların tam aksi
ne. Saym Bakanı 350 bin lirayı geçmiyecek bir ye
dek parçadan, bahsederken, bâzı hesaplar göste
riyor ki, General Elektrik lokomotifleri için 
3 milyon 500 bin lira sarf edilmiş bulunmakta
dır. Bir hesap yapılacak olursa 1958 den 1964 

- -200 -
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tarihine kadar geçen müddette General Elek
trik, Demiryollarının seçtiği tipten tek bir tane 
dahi imal etmediğine göre, şartnamedeki stan
dart tip şartı da asla varit olmamak icabedi-
yor. Ayni şekilde, gelecek makinalar da aynı 
masrafları yapacağına göre, alınırsa 33 aded 
General Electrick lokomotifinin, beş senede 46 
milyon liralık parça sarf edeceği meydana çı
kıyor iddiası da vardır. Bu ihale, General 
Electrick'e yapılırken, acaba o kadar anormal 
bir meblâğa tekrar ihtiyaç gösterip, göstermi-
yeceği ve gösterecek ise, böyle bir şüphe var
sa, bunun teminatının bu fabrikadan, bu kum
panyadan talebedilip, edilmediği de ayrıca bir 
sual olarak bendenizin zihnimi işgal etmekte
dir. 

İşte bu sebepledir ki, sayın arkadaşlarım, 
sözlerimin başında memlekete milyonlarca lira 
borç tahmil edecek, hattâ milyarları boylayacak 
mubayaadan, Milletin başına belâ etmektense 
sarfınazar edilmesi bence daha memleket sever 
hareket olur. kanaatindeyim. Karşı tarafın sa
rih bir teklifi var. Gazetelere kadar intikal et
miş bir teklif; açık bir meydan okuma arka
daşlar... Bu teklifte deniliyor ki, bir General 
Electric lokomotifi ve bir. de General Motors 
lokomotifi getirelim. Mukayeseli olarak tetkik 
mevzuu yapalım. Ondan sonra hangisi iyi ise 
anlaşılsın. Buna karşı burada Sayın Fahir Gi-
ritoğlu arkadaşım enteresan bir beyanda bu
lundular ve buyurdular ki, «Biz tetkik ettik 
bir lokomotif yüz bin parçadan müteşekkildir» 
Arkadaşlar, yüz bin parçanın içinde lokomoti
fin farının camının civatası da var, somunu da 
var. Ama bir de konstrüksiyon itibariyle ana 
parçaları, ana uzuvları vardır. Bu itibarla bir 
lokomotifin diğeri ile mukayesesinin, yüz bin 
parçayı sökerek, takarak değil, ana uzuvlar ne
ler ise onların mukayesesi yapılır. Her iki loko
motif gelir, muayyen bir rampada muayyen bir 
yükte mukayese yapılır, tecrübelerden faydala
nılır ve nihayet dünya memleketlerinde bunları 
kullananların ve hattâ her iki makinayı kulla
nanların makina ve lokomotif kayıt defterlerin
den, sicillerinden pekâlâ istifade edilebilir. Bu 
itibarla bu mukayese, 100 000 parçadan müte
şekkildir diye bir kenara itilecek bir iddia asla 
olamaz. Onun için, bu lokomotifleri getirelimin, 
her iki lokomotifi karşılıklı eksperlerin önüne 
bırakarak mukayese yapajımm. karşısında di-
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renmenin mânasını ben anlıyamıyorum. Arka
daşlar, ne General Electrick, ne de General Mo
tors, bizim babamızın oğlunun firması değil. 
Meçhulât içindeki davranışları neden terk etmi-
yelini: Neden bu işe bulaşmış ve iki kampa ay
rılmış görülen Devlet Demiryolları eksperleri 
haricinde bir ehlivukuf heyeti teşkil edip tetki-
katta bulunmaktan içtinabediyoruz? Dün De
miryolları camiasında ve hattâ Mecliste iki tez 
çarpıştı. Bugün de böyle bir hava var. Herkes 
kendi görüş ve dâvasında haklı olduğu kanısın
da. O halde davacıların dâvasını bitaraf bir hâ
kim, bitaraf bir ehlivukuf halletsin. Birkaç ki
şiyi mahkemeye göndermekle ve hattâ Bakan
ları sorumlu kılmakla bu iş halledilmez, arka
daşlar. 

Sevgili arkadaşlarım, aldığı şekle göre bu 
dâva, Ulaştırma Bakanlığı çerçevesinden çoktan 
taşmış vaziyette idi. 

Şimdi de biraz Hükümete dokunmak istiyo
rum. Bundan evvelki Bakan Sayın îhsan Şeref 
Dura, meseleyi İktisadi Kurula götürdü. Dâva 
genişledi, genişledi, genişledi, en tipik misali; 
şu anda dahi yüksek huzurlarınızda, Büyük 
Mecliste kıymetli varlıklarınızın önüne ikinci 
defa gelmiş bulunuyor ve müzakere ediliyor. 
îş bu suretle ayyuka çıktı. Hükümet bu husus
ta tam bir sükûnet içinde... Hükümet tam loko
motif mevzuunda komaya girmiş vaziyette, ses 
şada yok. îşin ayyuka çıkması muvacehesinde 
Hükümetin el atıp kendi bünyesinde görüşmesi
nin vakti geldiği ve hattâ geçtiği kanısındayım. 

Aziz arkadaşlarım, şu anda bana göre ne Ge
neral Motors, General Elektrikten üstündür, ne 
General Elektrik General Motorstan üstündür, 
ne de, Alko bunlardan, ne de bunlar Alkodan 
üstündür. Yalnız bunlar birbirine üstünlük id
diası peşindedirler ve bu iddiaya da bunları sa-
tmalacak olan bir camianın iki tarafı sebebol-
muş, biri bir tarafı tutmuş, öbürü bir tarafı 
tutmuş. Birisi General Elektrik üstündür diyor, 
diğeri General Motors üstündür diyor. 

Bu itibarla vaziyet budur. İddialar karşı
sındayız, iddialar karşısındayız arkadaşlar. 
Bundan günlerce evvel, yine Yüksek huzurla
rınızda arz ettiğim gibi, iki tarafın bu iddiası
nı, yine iki tarafın ileri sürdüğü delilleri, ta
rafsız bir şekilde takdir edecek ve değerlendi
recek bir hükme mutlaka ihtiyaç vardır. İş
te Sayın Ulaştırma Bakam biraz evvel burada, 
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bir parantez açıp söyiiyeyim arkadaşlar; «ve
rilen önergede vâsıf tâyin edilmemiştir.» diyor
lar. Benim kanaatime göre Sayın Ulaştırma 
Bakanı işte bu noktada ihmal ve terahi için
dedir. Dâvanın bu noktadan ele alınması ge
rekirdi ve tezatlar meşheri haline gelen bu dos
yanın burada değil, daha evvel Bakanlık bün
yelinde ve bakan istediği takdirde Hükümet, 
bünyesinde bir çıkar yola konur ve Yüksek 
Meclis de bu şekilde tekrar işgal edilmezdi. 

Muhterem arkadaşlar, birisi diyor ki «bura
daki General Elektrik (lokomotifleri iyidir.» bi
risi diyor «kötüdür». Şimdi buraya çıkılsın 
ve söylensin; bakan çıksın ve elde ettiği bilgi
lere göre bu alınmış olan General Elektrik loko-
matifleri bugüne kadar istenilen hizmeti iste
nilen şekilde görmüş müdür görmemiş midir; ka
ti olarak buna bir cevap versinler. Görmüşse 
nasıl görmüştür, ne kadar yedek parça alınmış
tır, ne kadar alınacaktır, halen serviste midir? 
Eeğer halen serviste değil ise ne zamandan beri 
serviste değildir ve bunun sebepleri nedir? 

Sevgili arkadaşlarım, mâruzâtımı tekrar 
hulâsa ederek bitiriyorum. Karşılıklı iddialar 
var. Bendeniz şahsan şu veya bu iddia doğru
dur demiyorum. Fakat iddiaların mutlak su
rette tahkik mevzuu olması bu memleketin yük
sek: menfaatleri iktizasından olduğuna katiyen 
kanaat getirmiş bulunduğumu arz ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Aleyhte söz sırası Sayın Mem-
duh Erdemir'indir. 

MEM'DUH ERDEMlR (Kırşehir Miletve-
kili) — Pek muhterem arkadaşlarım, Cumhu
riyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 
arkadaşlarının verdiği bir takrirle Ulaştırma 
Bakanı Ferit Alpiskender hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve İçtüzüğün 169 ve mütaâkıp mad
deleri gereğince Meclis soruşturması açılması 
tal-ebedilmektedir. 

Siyasi tarihimizde ve hafızalarda 33 lokomo
tif hâdisesi olarak yer alan bir mesele, bu ve
sileyle bir kere daha tazelenmiş ve günün mev
zuu haline gelmiş bulunmaktadır. Takrir sa
hiplerinin, Ulaştırma Bakanını suçlandırmak 
için isnat eylemeye çalıştıkları iddiaları bir 
tahlile tabi tutacağız. Takririn ikinci madde
sinde şu iddialar yer almaktadır. 

«1. AID makamları mukavele müddetini, 
ihale kararının daha uzun bir sürede munzam 
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tetkika tabi tutulabilmesi için temdidetmiş-
leıdii'. 

2. Ulaştırma Bakanı böyle bir temdit vu
kuunda ihale kararını yeniden incelettirece
ğine dair gayet açık ve kesin olarak beyanda 
bulunmuştur.» 

Şimdi bu iddialarla gerçdkleri ve hadise
nin seyrini karşılaştıralım. G. M. lökomatifleri-
ni tercih eden D. Demiryollarının ilk ihale ka
rarı, pahalı lokomatifin tercihi için ileri sürü
len sebepler kâfi görülmiyerek AID idaresince 
tasvibedilmemiş ve keyfiyet 12 . 12 . 1963 ta
rihli bir mektupla D. Demiryolları Umum Mü
dürlüğüne bildirilmiştir. Bu husus cümlemizin 
malûmudur. AID nin bu mektubunda aynen 
şöyle denmektedir:. 

«AID nin politikası: daha yüksek fiyat tek
lifinde bulunmuş olan bir firma mamulâtmın 
bariz bir üstünlüğüne dair mukni delillerin 
ademi mevcudiyeti halinde, ihalenin en düşük 
fiyat teklifinde bulunan firmaya yapılmasını 
gerektirmektedir. Bu 'konuda böyle tbir muk
ni delil gösterilmemiştir. Buna göre AID, 
G.M. a ihale yapılması tavsiyesini tasvibetme-
ye muktedir bulunmamaktadır. Ünite olarak dü
şük fiyat veren firmaya ihalenin yapılması 
için bir esasın mevcut olduğuna kaani bulun
makta olup, yeniden te'kiif istenmesine her 
hangi bir sebep görülmemektedir. Yukarıda be
lirtilen politikanın ışığında ihale kararının ye
niden tetkikini rica eder, kararınıza intizar ede
riz.» 

AID nin bu kararı karşısında D. Demiryol
ları Müdürler Kurulu en ucuz fiyat vermiş 
olan G. E. firması lokomatiflerinin satmalın-
masma karar vermiştir. Bu kararını evvelce 
G. E. lokomatiflerinin tercihli lehinde rapor 
vermiş iki mütehassıs heyetin kararma isti-
nadettirmiştir. Bu ihale kararı, AID idaresin
ce 8 Ocak 1964 tarihinde tasvibedilmiş bulun
maktadır. 

D. Demiryolları ile firmanın yapacağı mu
kavele için evvelce tesbit edilen tarih aşıldığın
dan, mukavelenin yapılaraik tasvip için AID-
ye gönderilmesi maksadiyle bu tarih, 31 Mart 
1964 tarihini kadar uzatılmıştır. Bu husus 
AID nin 8 Ocak 1964 tarihli mektubunda açık
ça ifade edilmiştir. îddia edildiği gibi, muka
vele müddetinin 31 Mart 1964 tarihine ka
dar temdidedilmiş bulunması, ihale kararının 
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daha uzun bir müddet içinde munzam bir tet
kike tabi tutulması için değildi. Ulaştırma Ba
kanı 7 Şubat 1964 tarihli mektubu ile AID nin 
12 Aralık, 8 Ocak ve 16 Ocak tarihli mektup
ları hakkında ayrıca malûmat talebetmiştir. j 
Balkanın bu mektubuna AID temsilcisi Van-
dayk 13 Şubat 1964 tarihli bir mektupla ce
vap vermiştir. AID temsilcisi bu mektubunda, 
31 Mart 1964 tarihine kadar müddetin uza-
tılmasındaki maksadın bu tarihe kadar mü-
taahhitle kati bir mukavele yapılması ve bu 
mukavelenin AID nin tasvibine «sunulması ol
duğunu bir kere daha kesinlikle ifade etmek
tedir. Bununla beraber aynı mektupla ihale 
ile alâkalı -alternatif bir teklif mevcutsa, AID 
nin bunu da tetkik etmeye hazır olduğu belirtil
mektedir. Alternatif bir teklifi tetkika hazır ol
duğunu ifade eden AID bu tetkiki yaparken, 
12 Aralık 1963 tarihli AID mektubu muhteva
sının «AID politikası daha yüksek fiyat 'teklifin
de bulunan bir firma mamulâtmm bariz bir şe
kilde üstünlüğüne dair mukni delillerin ademi 
mevcudiyeti halinde ihalenin en düşük fiyat tek
lifinde bulunan firmaya yapılmasını gerektir
mektedir. Bir meselede böyle deliller belirtilme
miştir.» şeklindeki kısmına uymak mecburiyetin
de olduğunu açıkça Ibeyan etmektedir. 

Görülüyor ki, AID nin 13 Şubat tarihli mek
tubu ile alternatif teklifleri tetkika amade oldu
ğunu beyan etmesi, tamamen nazari bir değer 

•taşımaktadır, Fiilî bir değeri yoktur. GM lebine 
akl'a gelebilecek bütün tercin sebepleri evvelce 
AID ye bildirilmiş ve kâfi görülmeyerek ihale 
kararı reddedilmişti. Bununla beraber bakan 
AID temsilcisinin bu mektubunu DDY Umum 
Müdürlüğüne intikal ettirmiştir. Bu mektup 
üzerine Umum Müdürlük, G E lehine olan son 
ihale kararını değiştirecek bir karara varma
mıştır. 

Şu duruma göre, Ulaştırma Bakanı Ferit 
Alpiskender'in bu yönden ihmali veya suistimali 
bahis konusu olmamak lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, takririn 5 nci mad
desinde meselenin ehemmiyetini göz önünde bu
lundurarak, tarafsız fen 'heyeti marifetiyle esas
lı tetkik ve fiilî tecrübelerin yapılması açıkça 
teklif edildiği halde bakanın bu hususları dik
kate almaması, kendisi için bir suçlama vesilesi 
olacak ele alınmaktadır. DDY mn izahatına gö
re, kurulmuş olan yetkili heyetlerin taraf tut- | 
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tuğunun mücerret iddia edilmesi, yeni heyet
lere başvurulmasını icap ettirmez. Diğer taraf
tan, lehine yapılan ihale AID tarafından redde
dilen GM firmasının vereceği lokomotif üzerin
de fiilî tecrübelerin yapılması hususndaki tale
bine uyulması da şartname hükümleri muvace
hesinde mümkün değildir. Filhakika, şartname
de; lokomotiflerin üstünlüklerinin tayini için 
ihaleye katılacak firmaların verecekleri lokomo
tifler üzerinde fiilî tecrübe yapılacağına dair 
bir kayıt bulunmamaktadır, Böyle bir şey an
cak şartnamenin 'tanzimi sırasında düşünülebilir 
ve ona göre, hüküm şartnameye konulabilirdi. 
Bu itibarla Ulaştırma Bakanı Ferit Alpisken-
der'in bu yönden de bir mesuliyeti bahis mev
zuu olamaz. 

Diğer taraftan, takririn son kısmında yer 
alan mütalaa da hukuki bir değer taşımamakta
dır. AID ile yapılmış mukaveleye göre hareket 
edilmesi zaruri bulunduğundan, AID nin tasvip 
etmeyeceği bir ihale için onun vereceği krediyi 
kullanmak ve lokomotif satın almak mümkün 
değildir. Ulaştırma Bakanının dış yardım ma
kamlarına lüzumlu mukavemeti göstermediği ve 
eldeki bütün imkânları kullanmadığı yolunda 
takrirde yer alan iddia ciddî telâkki edi
lemez. Aksini iddia edenler, AID ile yapılan an
laşmayı ve Ulaştırm'a Balkanının bu işteki huku
ki durumunu gözden uzak tutanlardır. 

Takrir sahipleri, G M lokomotiflerinin mut- r 

laka almmasmL ister gözükmektedirler. Bakan 
onların bu arzusu istikametinde mevcut anlaş
mayı ve kendi hukuki durumunu nazara alma
yarak AID idaresine karşı açık bir ısrarda bu
lunsaydı bile, netice alamaz ve fakat suçlu mev
kie düşerdi. 

Yukarıdan beri temas ettiğimiz hususlar, 
Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskenderi'in suçlan-
dırılması için ileri sürülen sebeplerin varit ol
madığını açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, takririn metni üze
rindeki görüşlerimizi kısaca arz etmiş bulunu
yoruz. Fakat takrir sahiplerinin takrirlerini izah 
sadedinde burada söylemiş oldukları, ifade ettik
leri bâzı beyanlarına ve takririn lehinde bulu
nan diğer arkadaşlarımızın bâzı beyanlarına te
mas etmeden geçemiyeceğim, Ayrıca bu takririn 
görüşülmesi münasebetiyle efkârı umumiyede ve 
mevızualtımıız içersiriîde hâsıl olan neticeleri de 
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•bir talılile tabi tutacağız. Bu görüşmelerin nelere 
müessir olmuş olduğunu, ne netice doğuracağını 
burada ifade etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. 
Bunu bir vazife sayıyoruz. 

Vasfi Gerker arkadaşımız ıtakrir sahibi ola
rak ne dediler? «Ben bu takrire, ihalenin nasıl 
yapıldığını öğrenmek için imza koydum.» yani 
«Takrirde ileri sürülen iddialarla alâkam yok. 
(Bakanın bir suiistimali veya ihmalini bilmiyo
rum. ihale .nasıl yapılmış bunu öğrenmek istiyo- \ 
rum.» Vasfi ıGerger arkadaşımız tecrübeli bir 
Parlâmento üyesidir. . içtüzük ve Anayasamızı * 
pekâlâ bilecek arkadaşlarımızdan biridir. Eğer ' 
bilgi toplamak ve ihalenin nasıl yapıldığını Öğ- : 
remmek istiyor idiyseler, Bakanın hukukî ve ce- j 
zai mesuliyetinin bulunduğunu iddia edecek ve 
Anayasanın 90 ncı, içtüzüğün 163 ncü madde- j 
si gereğince onun mahkûm edilmesini icabettire-
cek bir maddeden; onun hakkında tahkikat açıl- • 
imasını talebetmemeleri gerekirdi. Bu da göste
riyor ki, takrir sahibi arkadaşlarımızdan bir ta
nesi; «Benim mesnedim ve delilim yok» demek
tedir. Binaenaleyh, takririn o arkadaşımız yö
nünden bir hukukî değeri bulunmaması iktiza 
eder. Sadece delil toplamak, ihalenin nasıl ya
pıldığını öğrenmek için Sayın Bakanı soruştur
ma kurulunun huzuruna göndermek veya ora
dan alınacak bir kararla da Divanı Âliye gön
dermek herhalde Yüce Heyetinizin tasvibetmi-
yeceği .bir keyfiyettir. 

Sami Küçük arkadaşımız konuştular, burada. 
Hepimiz 'birlikte dinledik. Ben de dikkatle din
ledim. Sami Küçük arkadaşımız Sayın Bakanın 
ihmali veya suiistimali bulunduğuna dair en 
ufak bir iddiada bulunmadılar ve ancak neden 
bu takriri buraya getirdiklerini birkaç madde 
içinde toplamışlar, şu sebepten bu sebepten ge
tirdik, diyorlar. Yine bu sebepleri; takririn ve
rilmesine mesnedolan Anayasa ve içtüzük mu
vacehesinde incelediğimiz zaman iddiaların bir 
hukukî değer taşımadığı ve sayın Bakan hak
kında bir tahkikat açılmasının icabetmediği anla
şılmaktadır. Takrir sahipleri, ne diyor takrir
lerinde? Bu ihalenin portesi bir milyar 200 mil
yon liraya varıyor. Bunun ehemmiyeti üzerin
de biz vazife hissi ile hassasiyet gösterdik, bu
nun için Meclisin huzuruna geldik. Portesi bir 
milyar 200 milyon liraya varan bir meseleden 
dolayı Bakan hakkında niçin tahkikat* açılıyor? 
ıBunu anlamak cidden güç. Esasen bu ihalenin 
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portesi bir milyar 200 milyon lira değildir. Ar
kadaşlarımızın meseleye vakıf olmadıkları, de
rinliğine tetkik etmedikleri bu beyanlarından 
anlaşılıyor. Çünkü ihalenin portesi sadece 10 
milyon dolarlık Amerika yardımından ibarettir. 
Olsa, olsa şöyle diyebilirlerdi: Bu mesele Tür
kiye'de bir imalât konusu olacağı için ve ima
lâta da lokomotif veren firmanın müessir olması 
meselesinden dolayı, istikbale muzaf olarak 
memleket yüz milyonlarca lira sarf etmek mev
kiindedir. İstikbal deki bu büyük sarfiyat dola* 
yısiyle, memleket menfaatlerini korumak için 
önceden düşünmek gerekir, diyebilirdi belki. 
Aana arkadaşımız meseleye vakıf olmadığı için 
bunuda söyliyemedi. Bu bakımdan meselenin 
portesi üzerinde durmak Bakanı suçlamak için 
bir sebep teşkil edemez arkadaşlar. Ne dedi Sa
yın Sami Küçük? «General Elektrik lokomotif
lerinin ömürleri dolmuştur.» Ve ilâve etti; «Bun
larda Bakanın ilgisi yok». Peki General Elektrik 
lokomotifinin ömrü dolmuş ve bununla Bakanın 
ilgisi yoksa, Bakanı cezai ve hukukî mesuliyete 
götürecek takriri niçin veriyorlar? Bunu da bu 
yönden anlamak gerçekten mümün olmamıştır. 

General Elektrik lokomotiflerinin buradaki 
beş adedinin ömürlerinin dolduğu vakıası da ya
landır, uydurmadır. Bugün mahkemeye sevk 
edilmiş olan sanıkların, işin başından beri bir 
cankurtaran simiti gibi sarıldıkları ve Parlâ
mento üyelerine bunu çeşitli yerlerde ifade et
tikleri bir keyfiyettir. Daha dün, içtima salo
nuna girerken 'gördüm; iki üç tanesi mebus ve 
senatörlerin eline eteğine kapanıp taparcasına 
yalvarmaya uğraşıyorlardı. Bunu belki benden 
başka muhterem arkadaşlarımdan da bilenler 
vardır. Bu hareketi ben arkadaşlarımın vicdan
larının tasvibedeceğine asla kaani değilim. Niye 
telâş gösteriyorlar? Mahkemeye gitmişler, beraat 
ederler veya mahkûm olurlar... Orası mahkeme
nin takdirine kalmıştır. Mahkemeye giden in
sanların huzur duymaları lâzımgelirken burada 
yalvarmalarının mânasını anlamamak lâzımge-
lir arkadaşlar. Ve bunun burada görüşülmesinin 
maksadının ne olduğunu sözlerimin sonunda 
durumu izah ettikten sonra arz etmeye çalışaca
ğım. 

Sami Küçük arkadaşımız, bir (tecrübeye ait 
rapor okudular. Şurada bulunan Secaettin Sev-. 
gen isminde çok kıymetli bir yüksek mühendisin 
raporundan bahsettiler. Ama o rapor kendileri-
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ne yanlış olarak intikal ettirilmiştir. O rapor, ı 
General Elektrik lokomotiflerinin yük çekip 
çekmediğini kontrol etmek için bir rapor de
ğildir. Bu rapor o lokomotif üzerinde bir tadi
lât sebebiyle bu tadilâtın ne gibi 'bir netice ver
diğini tetkik ötmek için hazırlanmıştır. Binae
naleyh, o rapor da Vekil aleyhinde bir delil de
ğildir. Bu sanıklar, yine o raporu da temcit pi
lâvı ıgibi ileri sürerler. Fahir Giritlioğlu arkada
şımız pek güzel olarak ifade ettiler. O raporun * 
ortaya çıkartılması Meclis tahkikatının yani 
araştırma yapmak üzere Yüksek Heyetinizin 
kurduğu Tahkikat Komisyonunun tahkikatı sıra
sında bir dayanak olarak gösterilmiş ve tahkikat j 
komisyonu üyesi bulunan arkadaşlarımız durumu j 
tetkik edince bunun, mevzuun her hangi bir j 
noktası ile alâkalı olmadığını görmüştür. Binae- ; 
•nalcyıh o raporu da, 'Bakanın aleyhinde bir de- i 
111 olarak burada göstermek mümkün olamaz. ; 
Bunu hukukçu arkadaşlarımız pekâlâ takdir 
ederler. Biraz sonra hukukçu arkadaşlarımın ne- ; 
ler söylemiş olduğunu burada ifade edeceğim. \ 
Onun ışığında da bunların ne mâna taşıdığını ! 
her halde Yüce Heyetiniz takdir buyuracaklardır. \ 

Nihat Su arkadaşımızın, ilk konuşan arkada- ! 
şımız olarak buradaki veciz konuşmalarını hepi- ı 
niz dinlediniz. 'Muhterem arkadaşımız ne dedi- . 
ler? Hepinizin malûmudur ki, -hafızam beni ya- ! 
nıltmıyorsa,- «Ben Sayın iBakana gittim, teklifte 
bulundum, şunları, şunları söyledim,» Ne yap- | 
mış Bakan? Nihat Su arkadaşımızın tekliflerini j 
kabul etmemiş. Nihat 'Su arkadaşımızın teklifle
rini Bakan kabul etmediği için de suçludur, 
Divanı Âliye gitmesi icabeder, Böyle bir man- , 
tıkla Bakan arkadaşlarımızı itham etmek ve on- j 
larm icraatlarına mâni olmak düşüncesinin ne ' 
ıgibi mânalara gelebileceğini Yüksek Heyetinizin \ 
yine takdirlerine bırakıyorum. Yalnız şunu ifa- : 
de etmek isterim ki, Gfeneral Motors ve General 
Elektrik 'lokomotiflerinin lehinde veya aleyhin
de gerek Nihat 'Su ve gerekse Sami Küçük ar
kadaşlarımızın burada ifade ettikleri hususların 
aynısı Millet Meclisi Tahkikat Komisyonlarının 
dosyasında mevcuttur. Ve onu da General Mo
tors mümessili Dündar özey'in ifadeleri teşkil 
otme'ktedir. Bunu yine Akis mecmuasında geniş 
ölçüde görmek mümkündür. Binaenaleyh gazete
deki münakaşa edilmiş hususlarla G. M. mümes
silinin ileri sürdüğü iddiaları delil olarak bura
ya getirmenin mânasını pek izah edemedim, 
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muhterem arkadaşlarım. Ama her hangi bir ar
kadaşa kötü niyet atfetmediğimide ifade etmek 
isterim. Burada hu arkadaşımız dedilerki, D.D. 
Yolları iki grupa ayrılmıştır. Binaenaleyh ma
demki bu iki grup var, ortada. Birisi bir tarafı, 
öbürü diğer tarafı tutuyor. O halde ihalede biz 
bir başka tarafsız heyet kurmalıyız ve ona tetkik 
ettirmeliyiz. Bunu söyliyen arkadaşımızın çoğu 
hukukçu olduğu halde, iSayın Fahir Giri/tlioğlu 
arkadaşımızın veciz bir şekilde ifade ettiği ha
kikatleri, bu ihalenin Anayasanın ne olduğunu 
gözden kaçırmaları, onu nazara almıyarak be
yanda bulunmalarını bir türlü anlıyamıyorum. 
Hukukî bilıgisine 'güvendiğimiz bir kısım arkadaş
larımız, özellikle burada biraz evvel konuşan 
Ertuğrul Akça arkadaşımız, bu iddiaları tekrar 
ettiler durdular. Ama 'bu, yine onun ihtisası 
içine giriyor. Ve ben diyorum ki, sizin ihtisası
nız çerçevesinde bugün hukukan bir fiilî durum 
arz eden ihaleyi bozup ve onu yeni baştan tet
kik etmek imkânı var mıdır, yok mudur? Bun
lar ayrı bir konu. Ben hukukçu olmadığım hal
de ifade ediyorum ki, bu, mevzuatımıza göre 
mümkün değildir. O halde bu iddialar niçin ya
pılıyor? Niçin yapıldığını yine sözlerimin sonun
da arz edeceğim. Bütün bu lehteki delillerin, 
iddiaların ileri sürülmesiyle -arkadaşlarımız şah
san bir maksada matuf konuşmamış olsalar bi'le-
ma'ksatlı olanların kendilerine verdiği bilgilerin 
neticesi olarak, asıl perde arkasındakiler bir ga
yeye ulaşmak istiyorlar. Nihat Su arkadaşımız 
ne dediler; verilen kararın muallel olduğunu bu
rada münakaşa etmek dahi mahkemeye tesir 
eder. Eee peki arkadaşlarım; bu konuşmaların 
hepsi mahkemeye tesir etmedi mi? Hâkimin vic
danına tesir etmedi mi? Sanıklar bu konuşma
ları yarın ellerinde kendileri için lehlerinde bir 
vesika olarak kullanmıyacaklar mı? Elbette mah
kemeye tesir edilmiştir. Bizim işin başında, «bu 
konuşmalar mahkemenin sonuna kadar tehir 
edilsin» şeklinde verdiğimiz takririn mahiyeti 
bu idi. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, bu konuya gir
meyiniz. 

Meclis karariyle o konuyu halletmiştir. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Muh
terem Başkanım, o konuya girmiyorum. Evvelce 
izhar ettiğimiz endişede haklı olduğumuzu. 
ifade atmek istiyorum. 
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Şimdi yapılan münakaşalar şu : General I 

Motors mu iyi, General Electric mi iyi?.. Bu
nun münakaşası Yüksek Meclisi işgal etmiş-
tiı«. Burada General Motors mu iyi G. E. mi iyi 
lâfının değil, mevcut mevzuat hükümlerine uy
gun hareket edilmiş midir, edilmemiş midir? 
Gerek takrir sahibi arkadaşlarımızın ve ge
rekse takririn lehinde bulunan arkadaşlarımız 
«Devlet Demiryollarının Müdürler Kurulu, Dev
let Demiryollarının son defa kurulmuş olan t 
Satmalma Komisyonu ve Bakan birtakım suiis
timaller yapmışlardır, haksız muamele yap
mışlardır, mevzuatın dışında muamele yap
ın ıslardır, kusurlu muamele yapmışlardır, bun
ların da delili şudur» diyebiliyorlar mı? Bun
ların hiçlbiri söylenmedi, şahidolmadık. Eğer 
'şahidolan arkadaşımız varsa, lütfen söyleşin
le!1. Vaktiyle bendenizin de dâhil olduğum, 
birkaç arkadaşımla bu mesele1 üzerinde ve Sa
yın İhsan Şeref Dura hakkında tahikkat 
açılması için takrir getirdik, ama iddialarımız 
vardı; delillerimiz vardı, ortaya koyduk, Yük
sek Heyetiniz başka türlü takdir etti. o da ayrı 
mesele, hürmet ediyoruz .Ama; mesnetsiz iddia
sız, her hangi bir suretle delilsiz buraya gel
mek doğru değildir, kanaatindeyim. Ve şunu 
da ilâve edeyim ki; o zaman bizim delilleri
mizi kâfi görmiyen bâzı muhterem arkadaşla
rımızın bugün burada ileri sürülen mesnetsiz 
deliller karşısında susmaları da şayanı hayrettir. 

ARİF ERTUNGA (İzmir Milletvekili) — 
Kim bu yani? 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Efen
dim, merak ediyorsanız; biraz sonra söyliyece-
ğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, takrirde bir 
husus daha var. Takrir sahibi arkadaşlarımız, 
takririn lehinde konuşan arkadaşlarımız ileri 
sürdüler; «1,5 gün müddet verilmiştir. İhale bu 
müddet içerisinde sıkıştırılmıştır. Binaenaleyh, 
isabetsizdir.» Ellerindeki deliller bu. Öyle mi 
olmuştur, durum, nasıldır? İhalenin bitmesine 
1,5 gün kalana kadar nasıl bir muamele cere
yan etmiştir; Sayın Bakan da bunu gerektiği 
şekilde açıklamamışlardır. Yanlış söylüyorsam 
lütfen tashih etsinler. 12 Aralık 1963 tarihinde 
AID 1 nei ihale kararını bozuyor ve Türki
ye'ye gönderiyor. D. Demiryollarının eline o I 
tarihte bu karar geçiyor. O tarihte bu karar ) 
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geçiyor ama, 31 . 12 . 1963 tarihinde d© kredi
nin kullanılma süresi bitiyor. Ve 31 . 12 . 1963 
tarihine kadar bir karar verilmediği takdirde 
kredi yanacaktır. Sayın Maliye Bakanı bura
dadırlar, kendileri açıklamada bulunsunlar; 
«Hükümet bünyesinde biz bu krediyi yakanla
yız. Kredinin yakılması bundan sonra gele
cekte alacağımız kredilerin alınmasına tesir 
edecektir. 31 . 12 . 1963 tarihine kadar kredinin 
kullanılması zaruridir» diye izahta bulunmuş
lar mıdır, bulunmamışlar mıdır? Keza, bu vadide 
Ulaştırma Bakanlığı ile temas etmişler midir, et
memişler midir? Kendileri burada müzakereyi 
takibediyorlar, Yüksek Heyetinizin tenevvürü 
bakımından bu hususta izahat vermelerini has
saten rica edeceğim. 

31 . 12 . 1963 de kredi yanacak. 12 . 12 . 1963 
de elinize ret kararı gelmiştir. O halde Devlet 
Demiryolları ne yapacaktır?. Bu kredinin yan
ma süresini göz önünde 'bulundurarak, derhal 
yeniden, bir tetkik mi yapacak, bir ihale kararı 
mı alacak, bir komisyon mu kuracak? Kendi 
bünyesinde muhtar bir idare olduğuna göre, 
kendi muhtariyeti çerçevesi içerisinde yeni bir 
muamele yapacaktır. Fakat arkadaşlar, bu mu
amele Bakanın müdahalesine kadar yapılma
mıştır. Neden yapılmamıştır? Çünkü, Devlet 
Demiryollarının (Şimdi Umum Müdürü alınmış
tır, geri kalan 10 tanesi içeride bulunuyor) ba
şında mahkemeye sevk edilmiş sanıklar bulunu
yordu. Bunların peşin kararları ne idi ? General 
Motors almaktı. Binaenaleyh bu insanlar ye
ni karar almaya yanaşır mı? Hükümetin bura
da za'fı ve kusuru vardır, ifade etmek istiyo
rum, bu insanları iş başında tuttukları için bu 
neticeye vâsıl olunmuştur. O adamlar alınma
dığı müddetçe, o adamlar evvelce verdikleri ka
rarın hilâfına, hem de peşin hükümlü kararın 
hilâfına, kalkıp bir muamele yaparlar mıydı ar
kadaşlarım? Bunu hangi mantık, hangi akıl ka
bul eder? Nitekim yapmamışlardır. Ne zama
na kadar? Tâ 25 Aralığa kadar. 25 Aralıkta Sa
yın Bakan müdahale ediyor ve birkaç gün daha 
geçiriyorlar. Ondan sonra 28 Aralıkta mı, 27 
Aralıkta mı Umum Müdür bir Satmalma Ko
misyonu kuruyor. Satmalma Komisyonunun ku
rulması Umum Müdürün yetkisi dahilindedir. 
28 Aralıkta Satmalma Komisyonu kuruluyor; 
31 . 12 . 1963 te de kredi yanacak. Şimdi ne 
diyecekti bu Satmalma Komisyonu? «Hayır ben 
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buna ihale yapmıyacak mıyım?» diyecekti. Satı-
nalma Komisyonu «Yapmıyacağım, bir karara 
varmıyacağım.» deseydi, o mesul zevat ne diye
cekti? «Efendim ben kurdum ama, işte kusur 
bu heyetindir; kredinin yanmasına sebebolan 
Satmalma Komisyonudur, bir karara varmamış
tır.» deyip işin içinden sıyrılacaktı. Bu defa ne di
yorlar onlar? «Efendim, birbuçuk günde karar 
"verilmiştir, bu karar hatalıdır, yanlıştır, biz zor
landık» diyorlar. Bu sefer de böyle bir tehdit
le, böyle bir iddia ile karşımıza çıkıyorlar. El
bette ki, Satmalma Komisyonunun üyeleri AID 
nin bozma kararını nazarı itibara alacak ve on
dan sonra evvelce verilmiş ve pek kıymetli 10 
tane yüksek mühendisin imzasını taşıyan ve 
1 nci Satmalma Komisyonunun kaale almadığı 
raporları nazarı itibara alacak ve bir karara 
varacak. AID makamlarının yazdığı mektuplar 
iyice tetkik edilirse, kesin olarak diyorlar ki, 
«Siz ucuza vereceksiniz, bizim politikamız bu
dur, pahalıya verdiğinizi asla tasvibetmiyece-
ğlz. Çünkü gösterdiğiniz deliller kâfi değil.» 
Bizim vaktiyle ileri sürdüğümüz hususlar da bu 
idi ama, bâzı arkadşalarımıza kabul ettireme
dik. O halde bu 1,5 gün iddiası da vaktiyle 
yaratılmıştır. Bugüne gelinebilmesi için uydu
rulmuş bir meseledir. Meselenin 1,5 gün olma
sı mühim değildir, vaktiyle tetkikleri yapılmış
tır, iki saatte dahi karar verilebilirdi. Mesele 
bundan ibarettir. Bu 1,5 günü Bakan mı zorla
mış da Bakana suç olarak izafe ediyorlar? Sa
yın Bakan; «Siz şunu birbuçuk günde yapacak
sınız veya iki saatte yapacaksınız, veya beş gün
de yapacaksınız.» demiş mi ki, Bakana suç ola
rak, bunu izafe ediyorlar? Bunu anlamak güç 
ve bunun bir delil olarak ortaya sürülmesi be
nim görüşlerime göre sadece gülünç bir iddia
dır. Beni takrir sahibi arkadaşlarım mazur 
görsünler. Biraz evvel temas ettim, fakat söy
lemedim. Devlet Demiryolları mensupları iki
ye ayrılmıştır. Bir noktasını söyledim, diğer 
noktasını söylemedim. Böyle bir şey yoktur. 
Devlet Demiryollarında maksatlı olarak hareket 
etmiş, suiistimaller yapmış insanlar vardır, onun 
karşısında da vicdanını satmıyan namuslu, genç 
mühendisler vardır. (Gürültüler) Niçin bu böy
le anlaşılmıyor? 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, lütfen takrir 
çerçevesi dışına çıkmıyalım. 
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MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Çıkmı

yorum ,Sayın Başkanım: Burada iddialar var
dır. Genç arkadaşlarımız töhmet altındadır. On
ların vicdanlarında bir tereddüdün yaratılma
ması, Parlâmentonun tarafsız hareket ettiği 
huşunda bir kanaatin uyanması için, bunun bura
da ifade edilmesi zaruridir. Biz tutuyoruz, Demir
yollarındaki bütün insanlar suçludur diyoruz. Ni
çin? Amerika'da 6 - 7 sene tahsil yapmış, Ame
rikan ve avrupai zihniyetle hareket eden insan
lar, bu işe vâkıf, fiilen bilen insanlar iş başında 
duracak, onların dediği yapılmıyaeak, politikaya 
karışmış, senatör ve mebusların evlerinde el 
etek öpen insanların, dediği olacak! Olmaz böy
le şey ' arkadaşlar. (Yok öyle kimse sesleri) 
Yok mudur arkadaşlar sizlere gelenler. İsim 
isim açıklatmayınız bana... Tek tek tesbit et
tim, kimin kime gittiğini nasıl yalvardığını tet
kik ettim, söylemiyeceğim. («Açıkla, açıla» 
sesleri) 

ARÎF ERTUNGA (izmir. Milletvekili) — 
Olsa açıklarsın. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Müsa
ade ederseniz biraz evvel Sayın Fahir Giritli-
oğlu arkadaşımız bir ismi «açıklamam» der
ken bu derece ısrarda bulunmamıştınız. Beni de 
mazur görünüz de açıklamıyayım, gerekirse 
açıklarız. 

ARÎF ERTUNGA (İzmir Milletvekili) — 
Çıkma öyle kabadayı gibi, açıklarım yaparını 
diye. Bilsen açıklarsın. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin. 
Siz de takrire münhasır olarak konuşunuz. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Bu 
hareketinizi tarafsız olsaydınız tasvibederdim. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, size ihtar ediyo
rum, lütfen takrir dışına çıkmaymız ve karşılık
lı konuşmaya vesile olmayınız. 

Sayın arkadaşlarım lütfen yerinizden müda
hale etmeyiniz. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bu ihaleler sadece bizde 
yapılmıyor. Civarımızdaki memleketlerde, komşu 
memleketlerde de yapılıyor, başka memleketlerde 
de yapılıyor. Çok yakın bir zaman evvel Yuna
nistan'da da ihale, yapılmıştır. Yunanistan'da 
iki tip lokomotif satmalınmış. Merak eden arka
daşlarımız tetkik etsinler, Yunanistan elçiliği 
ile görüşsünler, muameleyi getirsinler. Bir tip 

i 
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lokomotif için en ucuz fiyatı Alko vermiştir, o 
kazanmıştır. Diğer tip lokomotif için en ucuz 
fiyatı General Electric vermiş o kazanmıştır. 
Bütün mesele, AID nin politikası budur. AID bu 
üç firmayı, eşit imalât yapan, imalâtları bir- . 
birine eşit firmalar telâkki ettiği için, en ucuz 
fiyata hangisi verirse, serbest rekabet esas 
olduğu için, onu tercih ediyor. Aksi halde AID 
nin bir başka kıstası olamaz. 

Sonra "Sayın Bakan burada ifade ettiler, ni
ye arkadaşlarımız bunun üzerinde durmak iste
mezler? General Motors'un mümessili gelmiş 
Sayın Bakana bâzı iddialar ileri sürmüş.. Sayın 
Bakan da demiş ki, ben şu mevzuatın dışına 
çıkamam. Bu mevzuatın dışına çıktığım tak
dirde sorumlu bulunurum deyince, evet efen
dim haklısınız demiş. Hem haklısınız, diyorlar, 
hem de bu sahadaki yarışlarını Parlâmentoya 
kadar terar getirmek istiyorlar. Bunun da mak
sadı açıktır, arkadaşlarını. 

Muhterem arkadaşlarım, imalât konusu üze
rinde Fahir Giritlioğlu arkadaşımız plânda yer 
alan bir noktaya haklı olarak temas ettiler. 
Yüksek Heyetinizin murakaibe vazifesini yerine 
getirmesinde belki bir ışık tutar düşüncesiyle, 
imalât yönünden hareket edilmediğini ifade 
ettiler. Fakat burada bir noktayı - kendile
riyle görüştüm - eksik bıraktılar. Belki fazla 
heyecanlı idiler ve bu heyeeenları bu eksikliğe 
tesir etmiştir. Devlet Demiryollarının bugün 
üst kademesinde bulunan ve mahkemeye sevk 
edilmiş olan ekibi. Türkiye'de lokomotif imâ
lini istemiyor. İstemediğini nereden biliyorsu
nuz diye belki arkadaşlarımız sual sorabilir
ler.... 

BAŞKAN — Sayın Erdemir; bu şekilde bir 
beyanda bulunamazsınız. Mahkeme altında bu
lunan kimselere, şunu istemiyor, (bunu istemiyor 
diye onlar hakkında bir beyanda Ibulunamazsı-
nız. (Bravo sesleri, alkışlar) lütfen; burada; 
takrir okundu ve Mır örneği de elinizde olması 
lâzımgelir. Bu takrire göre Bakan hakkındaki 
ithamı yerinde görmüyorsanız cevaplandırırsı
nız, bunun dışına lütfen çıkmayınız. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, o arkadaşlarımızın mahkemedeki ko
nusu bu değildir. Binaenaleyh, konusu bu olma
dığı için ifade ediyorum. 
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BAŞKAN — Lütfen, takrir hakkında. 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 

Baş'kan; bir noktayı tavzih edeyim, arkadaşla
rımız imalâtı yapmama sebdbiyle mahkemeye 
sevkedilmiş değillerdir. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir; 2 nci defa ihtar 
ediyorum, lûfen takrir hakkında konuşunuz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım, size izah edemedim, durumu 
onun için başka türlü konuşacağım. 

Şimdi arkadaşlarım, benden evvel 'konuşan 
Ertıığrul Akça arkadaşımız huzurunuza çıktı-
ler ve aynen şunu dediler. «Dün bu konuda ne 
söyledîmse, bugün de aynını söyliyeceğim.» he
piniz işittiniz. Ama, söyledikleri sözler arasında 
şunlar vardı. Ben hıüâseten not ettim. 

1. Devlet Demiryollları ikiye 'ayrılmıştır. 
2. General Elektrik - General Motors loko

motifleri münakaşasını yapmıştır. 
3. General Elektrik'in burada bulunan 5 

lofcomotifnin aleyhinde bulunmuş, bunlar işle
miyor, hurda olmuş demiştir. 

4. General Motors'un alınması yönünden 
Bakanın ıgayret göstermediğini ima yoliyle ifade 
etmiştir. 

Sayın Ertuğrul Akça arkadaşımız acalba bu 
kürsüden bu mevzuda yapmış olduğu konuşma
sını böyle mi yapmıştır? Bir defa da onu oku
yalım. 

«Aziz arkadaşlarım, burada Bakan'm leh ve 
aleyhinde konuşanlar kendi tezlerine inanmış 
olarak bir iman içinde idarei kelâm etmektedir
ler. Ama işin hukuk cephesi, suçun tekevvünü 
ve ademitekevvünü unsurları itibariyle teşek
kül ve ademiteşekkülü üzerinde esaslı şekilde 
durulmak iktiza eder kanaatini taşımak tayım. 
Takdir hakkının bugün ve ileride müdafaa cep
hesinin vazgeçilmiyöceği bir müdafaa silâhı 
olacağının bugünden (bilinmesiinde faydalar var
dır. Hukukta, 'bilhassa ceza hukukunda iddia 
karşısında müdafaa stratejisinin esaslarının ııe-

'ler' 'olabileceğinin de önceden hesaplanması el
zemdir. 

Takdir hakkı müessesesi üzerinde kısaca dur
muştum. Memurun insiyatif sahibi olması, ve 
bunun lâzımı gayrimüfarriki bulunan takdir 
hakkının burada münakaşası yapılmadı. Hal
buki yapılmak icabeder. Bu kanaatimde de el
an musırrım. Bu sözlerimden suçluluğu tebey-
yün eden kimselerin suiistimal ettikleri tak-
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diirde, takdir hakkı perdesinin arkasına gizlen- I. 
meşine göz yuman bir telâkkinin ve hukuk kon-
sepisy onunun içinde (bulunduğu mânasını lüt
fen çıkarmayınız. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, müdafaa strateji
sinin ayaklarından biri ve en mühimmi bu ola
caktır. 

Arz etmek isteduğim nokta kısaca şudur. 
Arkadaşlar, hâdise takdir hakkının suiistimali 
açıkça ve kanunun istediği şekilde delillerle tes-
bit edilmiş -midir, edilmemiş midir? Bunun da I 
sebebi vardır. Yarın bilfarz ikazai mercilere in
tikali halinde o mercilerin de üzerinde duracağı 
husus Ibudur ve bu olacaktır. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın.» 

Bir ibaşka sayfasında da kısaca şunu söylü
yor : «Naçizane tecrübelerime istinadederek arz 
ediyorum; hâkim önüne kuvvetli deliller getiri-
lemiyen isbatı için insana kök söktürürler. Bir
çok defa bu başarısızlığa uğranabilir, işte (bu
nun •içindir ki, kanunun aradığı delilleri müşah
has bir hale getirmek farzdır. Aksi takdirde 
bu iddia burada olmazsa, kaza mercileri de men
fi izler bırakarak tebahhur eder, gider.» 

Şimdi arkadaşlar; biraz evvel konuşmaları
nı dinlediniz. Dünkü konuşmalarını da size 
sundum. Arada ne kadar Ibüyük bir fark oldu
ğunun takdirini de Yüksek Heyetinize bırakı
yorum. 

İBRAHİM ETEM K I L I O O Ğ L U (Giresun 
Milletvekili) — Ne demek istiyorsunuz, anla
tın? 

BAŞKAN — Sayın iKılıçoğlu, yerinizden 
söz almadan lütfen konuşmayınız. Siz de ona 
cevap vermeyiniz, 

MiEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Dün 
arkadaşınızın söyledikleriyle !bugün söyledikle
ri arasındaki tezada işaret etmek istedim. 

Burada aynı konuda takdir hakkının sui
istimali var mıdır, yok mudur? Bunun delil
leri nelerdir? Bunun münakaşasını arkadaşı
mızın yapması gerekirken böyle münakaşa 
yapmadı. Lokomotiflerin lehinde, aleyhinde 
firmalar şöyle, böyle teklif etmiş.. Bunun üze
rinde durduklarını ifade etmek istedim. Ve 
bu ifadelerle 'bu iddialarla, arkadaşımızın yap
tığı iddialarla Sayın Bakan hakkında Meclis 
tahkikatı açılamıyacağma işaret etmek istedim 
arkadaşlar. | 
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Diğer taraftan evvelce burada yine Sayın 

ihsan Şeref Dura hakkında Meclis tahkikatı 
talebettiğimiz zaman, (bâzı hukukçu arkadaş
lar çıktılar, birtakım mütalâalar beyan ettiler. 
Bu mütalâalardan da misal vermek suretiyle 
Sayın Bakan hakkında istenilen Meclis tahki
katı isteminin yerinde olup olmadığına işaret 
etmek isterim. 

iSahir Kurutluoğlu arkadaşımız bakınız ne 
demiş : 

«Talhkikatı, muhtariyet sahibi olan bir ida
reye karşı müdahale telâkki ettiğini söyliyen 
Bakan, daha .şedit bir müdahale ile meseleyi 
iktisadi Kurula götürmek suretiyle vazifesini 
ihmal etmiştir, tezadı hukukî... Bu mantık sil
silesine uymıyan bir sorudur. Diyor ki Bakan; 
mu'htar bir idare ile ihalenin katî şeklini al
mamış lolmasında ben müdahale edeceğim. 
Yapmayın, ne demek bu?.. O firma değik- bu 
firma lehinde de düşünürüm, mânasına gelen 
'bir müda'hale olacaktır bu. Bunu yapmadın ha?.. 
Bunu yapamadın ha?.. Diyor ki komisyon; 
mademki bunu yapamadın, suçlusun.» Yani 
vaktiyle Millet Meclisi Araştırma Komisyonu
nun ileri sürdüğü Bakanın takdir hakkını kö
tüye kullanmak suretiyle vazifesini ihmal et
tiği yönündeki Millet Meclisi Tahkikat Komis
yonunun raporunda ileri sürülen iddiaları cerh 
ediyor arkadaşımız. 

Şimdi, bu 'hukukî, mütalâaların sahipleri 
burada mevcuttur. Neden Sayın Bakan hak
kında 'bunlar ileri sürülmez? Çünkü Sayın Ba
kan için verilen tahkikat önergesi, 'bizim vak
tiyle verdiğimiz tahkikat önergesine nazaran 
yüz misli zayıf, hukukî mesnetten uzak bir 
tahkikat önergesidir. Bakınız, aynı Sahir Ku
rutluoğlu bir başka yerinde ne buyuruyorlar : 

ı«Eh, bütün bunlar gösteriyor ki, hâdisede 
bir ihmal kasdı mevcut değildir. Meseleyi bir 
de «ceza nazariyatı zaviyesinden tetkik etmekte 
fayda vardır. Ceza Hukukumuz, mânevi so
rumluluk esasına istinadeden bir kasıt nazari
yesini kabul etmiş bulunmaktadır. Fiilin bile
rek işlenmesi, veya fiilin s-a!blt olması suçlulu
ğun sübutunda kâfi bir unsur değildir. Maddi 
unsurun tamam olması mânevi unsurun mevcu
diyeti halinde bu gi'bi suçluluk mertebesine 
îsale kifayet edecek unsurlardan değildir.» 

Bu hukukî mütalâalar benim .görüşüm dışın
dadır. Ama, bu ka'bîl 'bir mütalâa 'beyan edil-
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memiştir. Bu ımütalâayı beyan eden arkadaşı-
nıızın Sayın Balkan hakkında! burada aynı man
tıkla konuşnıaisının hakşinaslık olacağını ifade 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, okuduğunuz 
husus, bundan evvelki 33 lokomotif hakkında 
açılmış olan yahut açılmasının müzakeresi ya
pılan Meclis tahkikatı hakkında Sahir Kurut-
luoğlu'nun konuşmasıdır. Bugünkü birleşimde 
görüşülmesi lâzımgelen konu ile zerrece alâkası 
yoktur. Lütfen bugünkü birleşimdeki takrirle 
ilgili olarak konuşunuz ve konuşmanızı bu tak
rire münhasır olarak bitiriniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bitire
ceğim. Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Niçin gelip burada konuşmadı, 
diyorsunuz. Bu arkadaşımız buradadır, konuşur 
veya konuşmaz. Lütfen siz bu verilen takrire 
münhasır konuşunuz. ı 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz hukukî mütalâa 
lar serd edilmiştir. Ben bu hukukî mütalâalar
dan misal vermek suretiyle Sayın Bakan hak
kında verilmiş olan takririn, bu mütalâalar mu
vacehesindeki değerini ifade etmek istiyorum. 
Benim söylemek istediğim husus budur, neden 
konuşmamı kısıttlamak istiyorsunuz, anlıyama-
dım. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir; konuşmaları
nız kısıtlanmak istenmiyor, kendiniz mevzu dı
şına çıkmak suretiyle kısıtlanmaya sebeboluyor-
sunuz. 

2 ncisi, bu konuda Sahir Kurutluoğlu'nun 
konuşması, bundan evvelki bir tahkikat vesile
siyle olmuştur. Sözünüzü, o arkadaşımız bugün 
tekrar bu konuda bu Bakan için de aynı şeyi 
söylemesi de hakşinaslık olur demek suretiyle, 
konuşmaya davet eder şekilde bir yol tutuyor
sunuz. Lütfen siz kendi fikirlerinizi söyleyiniz 
ve bu takrire münhasır olsun. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım, öyle söylemiyeyim, başka tür
lü ifade edeyim. Ama ben buradaki Meclis zap
tından bir parça okumak suretiyle, Sayın Bakan 
hakında verilen takriri bu hukukî mütalâalarla 
mukayese edebilirim. Bu benim tabiî hakkım.. 
Belki burada fazla söyliyeceğim söz varsa, ona 
müdahale edin. 

Şimdi, arkadaşlarım, hukukî mütalâasına j 
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kıymet verdiğimiz bir başka arkadaşımız. Emin 
Paksüt bakınız neler demişler. Şimdi kısa bir 
yerini okuyacağım. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Bugün aksini mi söyledim. Aksini söylediysem 
o zaman, benim o zamanki konuşmamı söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Emin Paksüt söz alma
dan yerinizden konuşmayın lütfen. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Affedersiniz Sayın Başkan. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Ben, 
siz aksini söylüyorsunuz demedim, böyle konuş
madım. Yalnız hukukî mütalâanızın kıymetli 
olduğunu söyledim ve bununla takriri mukaye
se etmek istiyorum, dedim. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, evvelâ şu hu
susa. riayet etmeniz için son ihtarı yapıyorum. 
Bundan evvelki tahkikat vesilesiyle.... (Konuş
sun, konuşsun sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, yerinizden «konuşsun 
efendim» gibi müdahalelerde bulunmayınız, ko
nuşup konuşmıyacağı hususunu İçtüzük tâyin 
eder. 

Bundan evvel yapılmış olan bir tahkikat ve
silesiyle söylenmiş olan sözler, hukukî mütalâa
lar o tahkikata münhasırdır-. Orada konuşulmuş 
olan bir husus, bu meselede de aynı şekilde hu
kukî mütalâa olarak, dermeyan edilir veya edil
mez, şu veya bu kimsenin daha evvelki konuş
malarını okuyarak, burada da bunları konuşma
lıydı gibi bir neticeye götüremezsiniz. Bu se
beple sadece sizin bu takrirde mevzuubahsedil-
miş olan hususlara münhasır konuşmanıza de
vam etmeniz gerekir. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ben bu arkadaşlarımız burada bunla
rı konuşmalıydı veya konuşmamalıydı diye bir 
şey söylemedim. O ayrı bir şey. Belki onu birin
ci defa söyledim, bir zühul olabilir. Yalnız bu 
arkadaşlarımızın mütalâaları kıymetlidir. Bu 
kıymetli mütalâaları tekrar etmek suretiyle, bu 
takrir muvacehesinde bu mütalâanın değerinin 
olup olmadığı ve bununla Yüksek Meclisin o 
mütalâaları burada aynen kabul edip etmiyece-
ği keyfiyetini ifade etmek benim hakkım... Be
nim onları tekrar etmeme hiç kimse burada mâ
ni olamaz. Ben, arkadaşımız gelsin burada ko
nuşsun dersem, belki o noktasını tenkid edebi
lirsiniz. Ama ben böyle bir şey de iddia ettmiyo-
rum, söylemiyorum. 
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BAŞKAN — Şu ifade ettiğiniz hususiyet için

de lütfen devam edin. 
MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Sayın 

Emin Paksüt ne buyurmuşlar!.. 
«Şimdi arkadaşlar demek ki, Bakan bu hu

susta bir tercih yapılacağı safhada, herkes bilsin; 
bu tercih yapılmadan önce işe el koyup, Umum 
Müdürü işinden el çektirmek veya Komisyonun 
ifadesine başvurmak gibi bir harekete geçseydi 
ne olurdu? O zaman siyasi tazyik olurdu, ha o 
safhada yapamam, yani Satmalma Komisyonu 
denilen Komisyon, kararını vermeden önce vekil 
bir tazyik mahiyetinde katî surette yorumlana

cak hir müdahaleyi yapamaz, e ne zaman yapar? 
O Satmalma Komisyona kararını verdi ya, evet; 
Umum Müdürlüğü, Müdürler Encümeni var ya, 
evet; işte o safhada yapsaydı.. O safhada da hiç 
yaîpamaz. Çünkü arkadaşlarım, bir hukuk reji
minde, bir kanun devletinde herkes selâhiyet-
lerini iyi kullanmak mevkiindedir. Kuruluş Ka
nununa göre, eski idare Meclisi selâhiyetlerinin 
sonradan 23 sayılı Kanuna göre Müdürler En
cümenine intikal etmiş olan bir idarede vekil 
kalkıp, Umum Müdür veya Umum Müdür mua
vinlerini çağırıp; 'ben işittim, sizin 'Satmalma 
Komisyonu bir tercih yapmış ama inandığım 
adamlar bunun kötü olduğunu söylüyorlar, dik
kat edin 'sakın ha, onu tasdik etmeye kalkmayın, 
deseydi işte vazife suiistimalinin tipik bir örneği 
de o olurdu, işlerin hakkını verelim arkadaşlar.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar., idarenin muh
tar olması sebebiyle pek (haklı olarak sayın Emin 
Paksüt arkadaşımız, sayın Bakanın muhtar bir 
idareye müdahale hakkı olmadığını ifade etmek 
suretiyle suçlu olmayacağını geçmiş celselerdeki 
münakaşalarda ifade etmiş 'bulunuyorlar. Gerçi 
o zaman Meclis tahkikatı talebi bakanın idareye 
müdahalesi meselesi, ihale kararını bozup, boz
maması meselesi burada ifade edilen çerçeve
ler içerisinde değildi. Fakat şimdi şurada Sayın 
Balkan hakkında verilen tahkikat önergesinde ne 
deniliyor: «Biz vardık Balkana, şöyle yap dedik, 
yapmadı. Van Dyke'a gittik, ondan malûmat 
aldık getirdik Bakana söyledik, böyle yap dedik, 
yapmadı. Binaenaleyh, 'Bakan bizim dedikleri
mizi yapmadığı gibi, Bakan müdahale edip ka
rarı da bozmadı. G M lokomotiflerini getirtip 
burada tecrübesini de yapmadı, öteki lokomotif
ler de 'zaten kötü.. O halde Bakam doğru Diva
nı Âliye gönderelim. 
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Şimdi 'biraz evvel arz ettiğim hukukî müta

lâalar Yüksek Meclisin huzurunda ifade edilmiş
tir. Sayın Başkanınikazına teşekkür ederim. Bu 
seviyedeki mütalâaların 'bugün burada ifade edil
memiş bulunması, aramızda pek çok hukukçu 
bulunmasına rağmen takririn bu yönden eşe-
lenmemesi, takririn bu yönden tetkik edilip ceza 
kanunlarına göre mevzuatımıza göre ne mana-
taşıdığmm gereği gibi ifade edilmemiş olması 
meselelerin karışmasına sebebolmaktadır. O ar
kadaşlarımın da yardımını beklemek benim hak
kımdır. Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar) 

HÎLMÎ GÜL/DOĞAN (Diyarbakır Millet
vekili) — Müzakerenin usulü hakkında maru
zatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Siz cereyan eden müzakerelerin 
usulsüz olduğuna mı kaanisiniz? 

HÎLMÎ GÜLDOĞAN (Diyarbakır Millet
vekili) — Arkadaşların konuşmalarının usulsüz 
olduğu hakkında efendim. 

BAŞKAN — Tenkid konusu arkadaşların 
konuşmalarındaki usul değil, Riyasetin tutu
mundaki usuldür. Bu bakımdan usul hakkında 
sizo söz veremiyeceğim. 

Söz sırası, üzerinde Sayın Halûk 'Nur Ba
ki 'nindir. Buyurunuz. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar Mil-
vekili) — Muhterem arkadaşlarım, kifayet öner- . 
gesinin redddindeki mucip sebebin büyük 
kısmının Sayın Rifat 'Öçten'in konuişıması için 
olduğu intibaı bendenizde de mevcut. Bu ba
kımdan sözümden vazgeçecektim, fakat vazgeç
miş olsam üzerinde konuşacak başka bir arka
daşım benim gibi müfridolup olmıyacağını tak
dir edemediğim için birkaç dakika zamanınızı 
alacağım. 

Arkadaşlarım, bu mevzu geçen s-afer geldiği 
zaman da, şimdi de daima bir üzüntü konusu 
arasında cereyan etmektedir, Ve her arkadaş 
ayrı ayrı bu işin ,lokomotif işinin bu hale 
gelmesinden büyük ölçüde üzüntü duymakta
dır. Yalnız, nazarı dikkatlerinizi bir iki nok
taya çekeceğim. Bu üzüntü içind-s bir psiko
loji var; bir arkadaş çıkıyor bir şeyler söylü
yor, kendisinin çok doğru söylendiğini fakat 
karşı fikirde olanların her hangi hissî ve hattâ 
menfaat sebepleriyle hareket ettiklerini söyli-
yecak, ima edecek davranışlarda bulunuyor. 
Kendisinin görüşü çok temiz bakir bir görüş 
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oluyor; fakat karşısındakinin görüşünün İm- j 
ranlıl: yollardan geldiğini söylüyor. Evvelâ | 
bunu silkip atmak lâzımdır. Her görüşen ar
kadaşı ya müştereken hüsnüniyetle Anayasaya" 
göre vazifesini yap*an bir arkadaş saymak lâ
zımdır, ya da - hepinizi tenzih ederim - suiniyet 
var'sa bu suiniyetin o zaman her konuşana raei 
olması lâzımgclir. 

Şimdi bir arkadaşımız bir önerge vermiş, 
önergelerinde isnat konusu yapmak istediği 
durum şu : Devlet Demiryollarının yaptığı iha
lenin'uygun olmadığını, bunun iyi bir tetkikten 
geçmediğini, aceleye getirildiğini ve tetkik için 
ATD mühlet «verdiği 'halde Bakanın bunu 
kullanmadığını ve kullanmıyarak menfaatleri 
haleldar ettiğini iddia etmekte ve tahkikat 
istemektedirler. Bunun d'etayharına bütün bu
rada konuşan arkadaşlarım, 'hattâ Bakan gir-

• memeye söz verdikleri halde herkes detaya 
girdi. Nasıl girdi? Herkes kendi görüşünü 
kabullendirmek için. teknik, meselelerin en kü
çük teferruatına girerek konuştular. 

Meselâ Sayın Erdemir, bâzı arkadaşların 
evvelki konuşmalarından örnek vererek onları 
insafa, davet etti ve dedi ki, onlar niçin dünkü 
görüşlerinde olduğu gibi, Bakanın sorumlu 
olmasının hukukî, niteliğinin çok güç, olması 
prensibin,: şimdi de savunmadılar? Bu öyle bir 
şey ki, arkadaşlar, 'aynı sual kendisine de soru
labilir. Zâtiâliniz böyle işlerde millî menfaat 
bakımından mutlaka, tahkikatın açılmasını arzu 
edersiniz ve bu tahkikatın velevki suç unsur
ları z'ayıf da olsa âmme vicdanında mfıkes 
bulması, herkesin bu. kötü töhmetin ortadan 
kalkması iştiyakında olduğunu söv 1 iverek - peçen 
seferki, konuşmalarında - hiç değilse bu yön
den tahkikatın açılmasında fayda gördüklerini 
zikrettiler. Bugün niyo mutlaka tahkikatın 
açılmasında fayda görmediklerini ve mutlaka 
açılmamasını, savunurlar? Ben bunu kendile
rinin hüsnüniyetine veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki konuşma
nıza lütfen önerge üzerinde devam edin. 

• HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Bu cüm
leden kastım şudur; yani arkadaşlar, ken
dileri fikirlerini serd ederlerken serd ettikleri 
fikrin mutlaka en doğru olduğunu, karşı fik
rin. ise birtakım karanlık yollardan dolaştığım 
kabul etmemek gerekir. 
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ikinci konu şudur : Vekil üzerinde tahki

kat istiyen arkadaşların konuşmaları, ve Vekilin 
bu konuşmalara verdiği cevaplar özet olacak 
•§ıı mânayı taşımaktadır : Tahkikat istiycııler 
der ki, ATD mühlet vermiştir. Bu mühleti şu şu 
şu vesikalarda, kendi temin ettikleri ölçüler 
içerisinde, ibiz müşahade etmekteyiz. Fakat Sn-
yın Bakan bunu mühlet olarak kabul etme
mektedir. Birinci nokta bu. Dikkat ederseniz 
bu mühletin verilip verilmediği üzerinde he
nüz Meclisiniz tenvir olmadı. Sayın Bakan 
çıktı aynı vesikaların bir kısım maddelerini 
okudu. Takrir sahipleri de nereden mühlet veril
diğini çıkardıklarını maddelerden okudular. 
doğru, dürüst bu vesika ile, AID nln Türk Hü
kümetine yeniden tetkik için mühlet verip ver
mediği burada güzelce resmen açıklanmış du
rumda değil. Vazıh olarak, tam metin olarak 
bunun açıklanmasını isterim. Bu bir. 

İkincisi; bir kısım konuşmalar vardır, Sena
toda Vekilin cevapları vardır, Bütçe Komisyo
nunda yine Vekilin verdiği cevaplar vardır. Za
ten bu tahkikatı isteme sebepleri bu konuşma
ların, karşılıklı suali eşmelerin sonucunda çık
mıştır. Bu tahkikat önergesini verenler iddia 
etmektedirler ki, verdikleri beyanlar hilafı ha
kikattir. Sayın Bakanın bu cümleleri alarak 
bunların hilafı hakikat olmadığını, hakikat ol
duğunu beyan etmesi gerekir. Bu da vazıh su-. 
rette olmamıştır. Bunun bir sebebi de, bütün 
konuşmacılar saatlerce konuşuyor, ne konuştu
ğu, neresinde mevzuun esasına girdiği, neresin
de çıktığı belli 'olmuyor. Binaenaleyh, reyleri
mizi kullanırken büyük ölçüde huzursuzluğa dü
şüyoruz. 

Bir noktaya da işaret etmek isterim. Rica 
ederim, konuşanlar açık açık söylesinler, desin
ler ki ; «Arkadşalar ben teknik malûmata gire
ceğim, çünkü böyle çeşitli mühendislerden, hat
tâ firmalardan aldığım teknik prospektüs malû
matlar şunlardır, ben böyle mukayese yapıyo
rum, bunu kabul ediyorum.» Söylemiyor, bun
dan tevahhuş ediyor, ama usturubuna getiri
yor, hangi inançta ise o inancın sağlamlığını tes-
bidetmek için aradan bir kâğıt çekiyor, o kâğı
dın içerisinden birtakım teknik malûmat veri
yor. Şimdi dinliyen arkadaşlarım başından so
nuna kadar buna şahidoldular. Burada öyle kâ
ğıtlar okundu ki, (1. E. yi bu kâğıtlar karşısın. 
da. almıyan vatan hainidir. Yine öyle kâğıtlar 
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okundu ki, bunlara göre General Motors'u almı-
yan vatan hainidir. Bu halde tamamen indî nok
talar söylendi. Bunu belki arkadaşlar söyliye-
bilir. Fakat, bilhassa resmî makam olan Bakan
lığın teknik malûmata ya hiç girmemesini, ya
hut girecekse ciddî bir prosedür içerisinde gi
receğini, hattâ mümkünse teknik bir elemanın 
konuşturulmasını mümkün hale getirmesini rica 
ederim. Meselâ Bakan, 2 ve 4 zamanlı motor
lardan bahsetti. Dedi ki ; iki zaman eskimiştir, 
dört zaman çok iyidir. Arkadaşlar, bunu bilen 
adam başka şeyleri de bilir. Meselâ şunu da 
bilir. İki zamanlı motorlar terkedilmiş değil
dir. Ağır vasıtalarda iki zamanlı motorların 
kullanılması uygun bir teknik vakıadır. Hattâ 
1956 da Amerikan Ordusu, tanklarda iki zaman
lı motorların kullanılmasını, durmak ve kalk
mak yönünden ağır vasıtalarda bir tercih sebe
bi saymıştır. 

BAŞKAN — Sayın Nurbaki lütfen takrir 
üzerinde konuşunuz. 

HALÛK NURBAKİ (Devamla) — Takrir 
üzerinde efendim. 

Bakanın konuşmasını misallendirerek, hâdi
senin vuzuh kesbetmediğini ve vuzuhlaşmasmı 
istediğimi bir misalle teyidediyorum. Bu misal
den söylemek istediğim şudur: Bakan, iki za
manlı, dört zamanlı diye bu malûmatı veriyor. 
Ama, bunun arkasında namütenahi teknik işler 
yatıyor. Rica ederim böyle indî, tek tek say
falar söylenip de zihinlerimiz tağşiş edilmesin. 

Hürmetlerimle. 
MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir Milletveki

li) — Bir hususu tavzih etmek istiyorum. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen sükûneti muhafaza edelim duymuyorum. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir Milletveki
li) — Şahsım bahsedildi, iki kelime için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdenıir tavzih sebebiyle 
söz isteme diye bir usul yoktur, isminden bah
setme suretiyle de bir söz isteme usulü yoktur. 
Bu sebeple size söz veremiyeceğim. 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir Milletve
kili) — Yanlış anlaşıldı, izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, size söz vermiyorum 
tavzihle ilgili söz isteme diye bir usul yoktur, 
Lütfen yerinize oturunuz. (Orta sıralardan 
«otur» sesleri) 
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MEMDUH ERDEMlR (KırşeUıir Milletve

kili) — Sayın Başkanım, bana sataşma vardır, 
demiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, size söz vermiyorum, 
İçtüzükte; «Reis müsaade etmeden söz söylen
mez.» deniyor. Buna riayet ediniz, lütfen ye
rinize oturunuz. İçtüzükte söz isteme şekilleri 
muayyendir. Tavzih sebebiyle söz isteme yok
tur. Lütfen yerinize oturunuz. 

Şimdi söz sırası Sayın Rifat Öçten'indir. 
Buyurun Sayın Öçten, takririn Idhinde. 

RİFAT ÖÖTEN •(€. Senatosu Sivas Üyesi) — 
Türküye Büyük Millet Mecrİlsinin ejofc muMerem 
üyeleri, $3 lokomotif hâdisesi bundan evvel 
Yüce Meclisinizde görüşüldüğü vakit niçin fi
kirlerimi beyan edemediğimi, sonradan (Akis) 
Mecmuasının bir munabiri olduğunu öğrendi
ğim bir arkadaşım bana sormuştu. 

BAŞKAN — Sayın öçten... 
RİFAT ÖÇTE'N (Devamla) — Sayın Baş-

'kanım, 'bunları söylemeye mecburum. 
BAŞKAN — Sayın öçten, sizin mecburiye

tiniz mühim değil, İçtüzüğün mecburiyeti mü
himdir. Verilmiş bir önerge vardır. Bu öner-
•ge ile Bakan hakkında tahkikat istenmektedir. 
Sadece 'bu önergede ifade edilen 'hususlara 
münhasır olarak konuşacaksınız. Bundan ev
velki tahkikat ve onun neticesi bir saıfhasiyle 
mahkemededir. Bu sebeple sadece bu takrir 
hakkında konuşmaya devam ediniz. Aksi 'hal
de sık sık ihtara vesile olmayınız. 

RİFAT ÖÇTEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, evvelâ izah edeyim, eğer izin vermez
seniz konuşmanı. Yalnız bu 33 lokomotif hâdi
sesinin kredisinin ıgeldiği zamanda ve ilhalc 
mektuplarının açılmasına takaddüm eden za
manlarda mesul bir insan idim. Ben Yüce 
Meclis tarafından, «Niçin o zaman bildikleri
nizi vsiöylemediniz?» ,gibi bir itham ve şüphele
rin altındayım. Müsaade ederseniz, gazeteler
de geçmiştir, niçin o zaman bildiklerimi konuş
madığımı, konuşamadığımı ve bugün işin bu 
safhaya gelmesine kısmen de 'Oİsa sebebiyet 
verdiğimi arz ve iza'h etmek mecburiyetinde
yim. 

BAŞKAN — Bu hususta sizin konuşmanıza 
devam imkânı verilemez. Zira, bu, ıgeçmiş bir 
meseledir. O zaman oıiçin konuşmadınız, niçin 
konuştunuz, bunlar Meclisi 'bu takrir dolayı-
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siyle ilgilendirmez. Siz hu takrirde Bakanın 
hakkında tahkikat açılması nin lehinde söz is- j 
tediniz, 'bu sebeple ancak bu takrire munha- j 
sır olmak üzere konuşabilirsiniz. i 

RÎFAT ÖÇTEN (Devamla) — Sayın Başka- j 
mm, bu iddiamda direniyorum. Lütfen oylayı- j 
nız. I 

tBAŞİKAN — Böyle bir konu .direnmekle j 
'hallolunacak bir konu değildir. Anayasanın i 
13(2 nci maddesi sarihtir. Bu sebeple anacak 'bu { 
takrir üzerine müzakere açılmıştır. Bu takrir j 
hakkında konuşunuz. I 

RİFAT ÖÇTıEıN (Devamla) — Peki Sayın ! 
[Başbamimi. Qök mıuhltereta arlkadaşİaırmı, AID nin \ 
açtığı kredi ile Devlet Demiryollarının alacağı j 
33 dizel elektrikli lokomotif meselesi, 'bu lo-, | 
komotiflerin General Motorstan tercih edil
mesi sebebi dolayısiyle, Yüce Meclisinizde tah- ! 
kikat mevzuu yapılmış ve 'bu Tahkikat Korniş- j 
yonu neticede Devlet Demiryolları mesulle- j 
riyle (Bakanı ilgili görmüş, ayrıca Yüce Mec- j 
lisimize sevk etmiş, bu arada yalnız Bakanın j 
vazifesini ihmal ettiği hususu tartışılmış ve 
görüşülmüştür. j 

Bu arada Sayın Bakan, huzurunuzda niçin I 
daha evvelden 'bu işe müdahale etmediğini ve iş , 
'bittikten sonra anteak murakabe edecek hale , 
geldiğini ve haklarında Soruşturma açılmasın- | 
dan kendisinin de bir m'alhzur mütalâa etmiye- i 
ceğini beyan ettiler. Bu, Sayın Bakanın vesa- | 
yet ve murakabe hakkını kullanma ızamanmı ve | 
anını anlama .meselesi idi. Kanunlar muvace- ! 
nesinde o vekâletin mesuliyetini yüklenmiş in- j 
san olarak ben kendisiyle Ihemfikir değilim Bu-
'gün iktisadi Devlet Teşekkülü reorigariizasyo-
nu kanunları bu işi tavzihe götürmüş'tür. Ve- | 
kil bir yolsuzluğun ve tasarrufun deıvam etti- ı 
ğini veyahut da başladığını istilhhar ettiği za
man veyahut da hi'zizat muttali olduğu zaman 
müdahale (hakkını kullanır. Bu müstakil ida
renin mesul insanları hu .müdahaleyi ya kalbul 
'eder ve yahut mesuliyeti takahhül ederek hil- i 
eliği şekilde hareket eder. O zaman aynı par
tide ,olan 'beni istihlâf eden Vekile (böyle bir | 
fikir anlayışı içinde idim. Bilâhara kendisini 
savunmak mecburiyetinde olan "bir Bakan ar- i 
kadaşi'mm aleyhinde çıkıp burada konuşamaz
dım. Bu itibarla o zaman 33 dizel lokomotif j 
hâdisesi tamamen 'bir firmanın müdafaasını şu [ 
gazete, şu mecmua yapıyor; bir firmanın mü- 1 
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dafaasını şu gazete veya şu şahıslar yapıyor 
•gibi hissî bir hava içinde maalesef gölgelendi 
ve hakikatler ortaya dökülemedi. 

Ben 'bugün size hu hakikatleri hütün çıplak
lığı ile ve m'aalesef Vekilin elindeki talhrif edil
miş vesikaların hakikisini ^ortaya dökmek su
retiyle arz ve izah edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, şunu evVelâ arz edeyim 
ki, 'Sayın Bakan hakikaten hâdisenin içine nü
fuz edememiş, tamamen sathi (bilgilerle hâlâ 
eline verilen notları burada okumakta ve okur
ken sayfası değişti diye şaşırmakta, Ibir mev
zuu öfbür .mevzua katmaktadır. Şunu itiraf 
etsinler ki, hâdiseye nüfuz etme imkânını ya 
bulamamışlar veyahut da bullmak istememiş
lerdir. 

Aziz arkadaş]arım, AID nin '3'3 lokomotif 
almamız için IMze açtığı kredinin mahiyeti 
şudur:' AID Ibu krediyi DDYollarma vermiyor 
aziz arkadaşla!', Hazineye, 'Devlete veriyor. 
Devlete verirken % 0,75 faiz ve 40 sene vâde 
ile veriyor. Hazine, Devlet Demiryollarına 
bu krediyi % 3,5 faiz ve 1'5 sene müddetle kul
lanma kaydiyle veriyor. Ve Ibu kredi Devlet 
Demiryollarına bu şartla devredilirken lokomıo-
tiflerin servise girdiği tarih m ut eh er değil, an
cak mukavele akti tarihi muteberdir. Yani o 
zamandan itibaren Devlet Demiryolları % 3,5 
faizi ve 1!5 sene müddeti takalb'bül etmiş olu
yor. (Bunu arzdan'maksadım; DDY nin hu lo
komotifleri intihahederken, ite kadar ağır şart
larda ve müşkül şartlarda olduğunu yüksek 
huzurlarınıza ve takdirlerine sermektir. 

AID hu krediyi niçin vermiştir? Arkadaş
lar, Hazineye verirken daihi, hu kredinin mu-
ayyen 'bir hizmette kufTanılması için vermiş
tir. Ancak o hizmette hu kredinin kullanılıp 
kullanılmadığını kontrol etmek hakkına sahiptir. 
Fakat AID nin mukavele içi ve mukavele dışı 
sayılacak hususları vardır. Esas üzerinde du
rulacak- hususlar mukavele dışı hususlardır. 
Kulis arasında yapılmadığı takdirde bu 33 loko
motifin kredisi yürümüyecektir; tazyiki altında 
ve fakat şartnameden almmıyan tekliflerdir. 
Esas mühim olan nokta budur. Bunu Yüce 
Meclisimizin bilmesinde büyük fayda vardır. 
Mukavele içi şartların bir kısmım Giritlioğlu 
arkadaşım gösterdi. Vekil Beyin belki elinde 
yoktur onlar. Mukaveledeki şartlar var arka
daşlar. Mukaveledeki şartları sırasiyle arz edi-

— 214 — 



T. B. M. M. B : 9 
yorum. Bu lokomotifler Amerika'dan ve Ame
rika menşeli mal satınalmak suretiyle mubayaa 
edilecektir. Kredi mukavelesinin sarih bir hük
müne göre alınacak lokomotifler yalnız Anka
ra - Haydarpaşa hattında çalıştırılacak. TCDD 
sağlam malî esaslara dayanak ve AID ce kabul 
edilecek bir kalkınma tedbiri alacaktır. Bu lo- > 
komotiflerin çalıştığı hatlarda raylar değiştiri
lecektir. AID ce mâkul görülecek bir tarife , 
değişikliği yapılacaktır. 

Ankara - Haydarpaşa arasında bir merkezi i 
trafik kontrol - C. T. C. - sistemi tesisleri yapı- j 
lacaktır. Mevzuu buraya getirmişken Sayın 
Bakanın Van Dyke'dan aldığı mektupta; esasa 
müteallik olmıyan kısımlar var, diye sayfanın 
arkasında okumak istemediği ve yakutta nüfuz , 
edemediği mesele işte budur arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlar, Sayın Bakan; «1955 te ya
pılmıştır, 1956 da yapılmıştır, beni ilgilendir
mez» diyor. j 

öyle ilgilendiriyor, öyle bu işin içindeki, ' 
onun dahi farkında değildir. Çünkü mukavele j 
dışı şartların tahakkuk etmesini, 33 Dizel loko-
motofin kredisinin verilmesine bağlıyor. 

Arkadaşlar, 1955 senesinde Westinghaus'la 
bu merkezi trafik kontrol sistemi mukavelesini 
yapmışız. Malî portesi 6 milyon dolardır. 4 mil
yon dolarını ödemişiz, malzemeler gelmiş, is
tanbul'a teşrif ettiğimiz zaman, İstanbul'dan 
döndüğümüz zaman yol boyunda birtakım san
dıkların içinde malzemelerin yağmur ve kar 
altında bulunduğunu ve bâzı kırmızı, yeşil di
reklerin de dikilmiş olduğunu görürsünüz. 4 
milyon doları o döviz darlığı ve imkânsızlığı 
içinde ödemişiz, malzemeler getirilmiş, ihtilâfa 
düşülmüş, ihtilâfın sebebi şu : O zaman istan
bul ile Zonguldak arasında elektrikli trenlerin 
işletilmesi mutasavver ve dizelizasyona geçme
den evveli >bu iş üzerinde çalışılmış, fakat o za
man hangi zihniyetin tesiriyle malûm değil, 
durdurulmuş. Elefctirifikasyon yerine dizelizes-
yona gidilmiş ve ibu C.T.C. tesisleri de dizel 
lokomotiflere göre yapılmış. Yapılmış ama mu
kavelede bir şart var; Elektrikli trenler işlediği 
zaman bu yaptığın dizelizasyona aıit C.T.C te
sisleri elektrikli trenler işlediği zaman oraya 
adapte olabilecek.... Onlar demişler ki, ha- j 
yır, mukavelede böyle bir hüküm yoktur. Mu- i 
'kavelenin İngilizce metninden bâzı parçalar I 
nakletmek suretiyle bu ihtilâfa ve bu iddiaya ' 
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düşmüşfierdir. Bu kalmış, arkadaşlar. 72 sayılı 
Kanuna göre bunu terke almamış. Mümessilleri 
geldiler, ben o zaman vekâlette idim; bu şartı 
muhakkak tahakkuk ettirmenin, elektrikli tren
lere bunun tatbikinin mutlaka zaruri olduğunu, 
mukaveleyi böyle anladığımızı iddia ettik. Mü
messilini Amerika'ya gönderdi; Amerika'da 
salâhiyetle geldim, evet bunu yapmamız lâzım
dır; sizinle anlaşmaya varacağız, dedi. Nihayet 
o zamanki içihizmetleri ve bu tesisleri kurar
ken sarf edeceği para ona ait idi, o zamanki mu
kaveleye göre. Şimdi, mukavelenin dış şartına 
dikkat ederseniz, mücerret olarak, «bu 33 loko
motifin kredisini size vermem için C.T.C. tesis
lerini yaptırmanız lâzımdır» diyor. Mukavele
nin iç şartlarında bunları göremezsiniz, maksat
lar gizlidir. 

Yalnız o şartı koymuştur, ikinci şartı muh
terem Bakan burada; «1956 da Hadari'den alın
mış lo'komatifler ibeni ilgilendirmez, bunun he
sabı benden niçin soruluyor» diyor. Hâlâ ni
çin bunun hesabını matbuat vasıtasiyle Ri-
fat öçten ortaya attı diye, onu tetkik edip, lüt
fedip öğrenmek lüzumunu hissetmiyoruz. Mu
kavele altı ikinci tazyik. Hadari'nin muallâk
ta kalan mukavelesinin mutlaka halledilmesi 
ve bunun bir tasfiyeye bağlanması lâzımdır, 
diyor; perde arkasında.. («Kim, kim» diyor 
sesleri) arz edeceğim efendim. 1956 yılında, 
şimdi, Amerikan sefaretinden genel bir yazıyı 
okuyacağım arkadaşlar : 

«1956 yılında Pan - American (Envertis-
man İnç Pan) ile D. Demiryollarının yaptığı 
40 milyon dolar karşılığında alınacak 90 di
zel elektrikli lokomatif ihtilâfının 33 dizel lo
komatif mukavelesi yapılmadan evvel halle-
dilmemesi halinde, bu firmanın Amerikan Dev
leti nezdinde teşebbüse geçerek.» dikkat edin 
arkadaşlar. «.. AID kanunlarında bir değişik
lik yapmasının kuvvetle muhtemel olduğu 
Amerikan Sefareti Ticaret Ataşesinin 20.11. 1963 
tarihli yazisiyle hatırlatılmıştır.» 

Şimdi bunların ışığı altında Vanday'ke'ın yaz
dığı mektupların mahiyeti hakikaten neye ma
tuftur, hangi maksada matuftur, anlaşılacak
tır. 31 Marta kadar niçin bu vâdeyi uzatmış
tır?. Onu da işte bunların ışığı altında ortaya 
koymuş olacağız. D. Demiryolları 1956 da Pan 
Amerikan firması arasında yapılan 40 000 000 
dolarlık dizel elektrik lokomotifi hikâyesine 
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ayrıca temas edeceğim. Ben size Amerika'dan 
temin ettiğim vesikaları arz edeceğim. Faizle 
ve borç olarak verdikleri kredileri yukarıdan 
beri arz ettiğim şekilde kullanmamızı bir sü
rü kayıtlar a111 mı alan Devlet, yalnız dostu
muz Amerikan Devleti değildir. Yüksek Mec
lis olarak bunları bilmenizde hakikat vardır. 
Ben bir AID nin bizi mukavemet görmedikçe 
bir maksat uğrunda istismar etmesini, bir Ame
rikan Devletinin istismarı olarak kabul etmiyo
rum arkadaşlar. Bunu da istitraden arz edeyim. 
Günkü yine burada arz edeceğim, 'sefaretin bir 
eok tazyikleri olmuş, AID nin yanlış yolda oldu
ğunu Vaşington'dan bildirmek suretiyle ihtar 
ettirmişlerdir. 3 Haziran 196.1 de, arkadaşlar, 
Batı Almanya Hükümetiyle 200 milyon marklık 
bir malzeme kredisi anlaşması yapmışız. Bu kre
dinin açılması için Batı Almanya mukavelenin 
dışında, perde arkasında bâzı m ükellcffiy etleri 
tahmil ötmek için beni tazyik etmiş ve bu mu
kavelenin yapılmasını mukavelenin şartlarında 
katiyen görünmeyen bâzı mükellefiyetleri kabul 
•etmemiz şartiyle ancak yapabileceğini söylemiş
tir. Bu şartlar şunlardır: . 

Vereceği malzeme kredisinin yarsmı kendi ar
matörleri getirecektir. Bu normal olarak her Dev
letin - bilha.sa Amerikalılar yapıyor - armatör
lerini, özel teşebbüslerini himaye ettiği bir hu
sus, Bu mâkuldür, ama, bunun dışında, «muka
veleyi yaptığım tarihten itibaren o senenin so
nuna kadar Denizcilik Bankası Nakliyat Şirke
tinin temin edeceği 750 bin dolarlık navlunu be
nim armatörlerime vereceksin.» Diyor. 

Ve o, zamanki, hükümetin zaruretleri bunu 
yapmaya mecbur etmiştir.. Kredi anlaşmasının 
dışında, Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Şir
ketiyle Alman Armatörleri Birliği ayrıca bu 
mükellefiyeti kabul eden bir mukavele imzala
mışlardır. Nihayet evvelki seneler biliyorsunuz, 
bütün dünyada, müthiş bir navlun krizi vardı. 
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Şirketi za
ten buhran içerisindeydi. Bu navlunu temin 
edemedi. Fakat arkadaşlar, Konsorsiyum top
lantısındaki anlaşmamızı, bu anlaşmanın esası
na şart olarak ileri sürdüler. Nihayet Denizcilik 
Bankası Deniz Nakliyat Şirketi 750 000 doları 
Alman Armatörler Birliği verdi, veyabutta ta
ahhüt etti. Ondan sonra Konsoriyum toplantı
sının masasına oturabildik. (Hangi yolla ses
leri) Ve tekrar bu Konsolosuyum konuşmasını yap-
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mak için böyle bir mükellefiyetim tekrar tekab-
bül ettirebilmek için - o zamanki, Hükümette 
ben de vardım, huzurunuzda Turhan Feyzioğlu-
na şükranlarımı arz ederini - .mukavemetle bu 
mükellefiyeti kabul etmeden yine arzu ettiğimiz 
Konsorsiyum yardımını temin ettik. Bunu niçin 
arz ettim arkadaşlar? îktisaden geri kalmış dev
letlere yardım yapan devletler, kendi bünyelerin
de inkişaf edememiş, himayeye muhtaç veya 
dünya krizi dolayısiyle mutlaka 'himaye görme
si icabeden özel teşebbüslerini iktisaden geri 
kalmış devletlerin sırtından kalkındırmak ve ge
çindirmek istiyorlar. 

İBRAHİM ETEM KILICOĞLU (Giresun, 
Milletvekili) — Bunların önergeyle ilgisi ne? 

RİFAT ÖÇTEN (Devamla) — Efendim, 
önerge ile münasebeti şu neticede bu kredinin 
reddedilmesini talebedeceğim de onun için efen
dim. (Orta sıralardan, devam devam, .sesleri) 

Aziz arkadaşlarım; bu memleketin etsaslı bir 
davasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
gizli olan- tarafı yoktur. Onun için, bilâhara arz 
edeceğim; 10 milyon dolar kredi m oyanında şu 
arz ettiğim iki tane mukavele dışı ihtilâfın hal
linin malî portesi 14 000 000 dolardır. 

Şimdi arkadaşlar, bu mukaveleler içi madde 
mücerret bir madde; CTC tesisatının yaptırıl
ması : Ankara ile İstanbul arasındaki; şartı bi
lâhara açıkça Westing - House'la yapılması ha
line inkılâbettirilmiş; bu tesisi mutlaka "Wes-
tinghous'a yaptıracaksınız tazyiki altında De
miryolları tutulmuş tu i". Teklif şudur arkadaş
lar; evvelce ödediğiniz, 1955 yılında mukave
leye bağlıyarak ödediğiniz 4 milyon dolar ol
duğu gibi heder edilmiştir. O, olduğu gibi 
nazarı itibara alınmamıştır, heder edilmiştir. 
Yeniden yalnız dış finansman 'alarak 6 milyon 
dolarlık bir anlaşmanın ön şartları ve ön muka
velesi, yazışması tahakkuk ettirilmiştir. Tarih 
31 . 12 . 1963 tür. Bu kredinin, yalnız dış kre
dinin 3,5 milyon doları AİD tarafından temin 
edilecek, 2,5 milyon doları da Amerika'da mev-
cudolmıyan tesisat, dolayısiyle mutlaka Avru
pa'dan alınması gerektiğinden, Avrupa veya 
Amerika bankalarından birine efektif olarak 
plase edilecektir ve ie tesisattaki işçilik emeği 
ve masrafı bize aidolacaktır. Sayın Bakan, 
böyle bir mukavelenin her halde imzalandığını, 
3 lokomoti mukavelesinin imzalanmasının bu
na şart konup da, ön şartların 31 , 12 , 1963 
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tarihinde tesbidedildiğini bilirler. Ve yine bu 
yazıda bize aynen şöyle deniyor; yani General 
Elektrik firmasına ihale etmişiz, AID ye bunu 
tevdi etmişiz. Buna karşılık AlD nin verdiği 
mektubun bir paragrafını aynen okuyorum: 

«Bu kredi ve G. E. firmasının ihale kararı
nızla ilgili olarak trafik kontrol sisteminin bir 
karara bağlanması, Westing - House firmasiyle 
kısa bir zamanda bir neticeye vâsıl olunması 
halen en mühim meseledir.» denilmektedir. 

Bu misalleri aziz arkadaşlarım, niçin ver
dim? Amerika ve başka dost devletler bizimle 
veya her hangi iktisaden geri kalmış bir Dev
letle kredi anlaşması yaptığı vakit, bilhassa 
kredi anlaşmasının dışında ileri sürdüğü şart
larla, kendi geri kalmış, inkişaf edememiş veya 
iktisadi krizler dolayısiyle himaye etmek mec
buriyetinde bulundukları özel teşebbüsleri kal
kındırmakta, ona iş ve kazanç sahası temin et
mektedirler. 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun 
Milletvekili) — Sayın Başkan bu işlerle... (Gü
rültüler, «sus, sus» sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz efen
dim. 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun 
Milletvekili) — Sayın Başkan ne diyor bu adam, 
bir şey anlamıyorum. (Çok şiddetli gürültüler, 
«kes sesini», yerine otur, sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, söz 
Riyasetten talebedilir ve Reis söz verince konu
şulur. Lütfen, bu sözleriniz de bu usule tabidir. 
Efendim lütfen sükûneti muhafaza edelim. Ev
velâ yerinize oturunuz. îster oturunuz, ister 
ayakta durunuz, fakat evvelâ beni dinleyiniz. 
Her hangi bir söz istiyen kimse Reisten müsaa
de alır, ondan sonra konuşur. Müsaade alıp 
konuşmaya devam eden biri var. %Bu konuşma
larda bir usulsüzlük müşahade ediyorsanız usul 
hakkında söz almak imkânını da içtüzük bah
setmiştir. Yine usul hakkında söz istenir. An
cak iki kişinin aynı anda konuşması mümkün 
olmıyacağma göre, bir kişi sözünü bitirdikten 
sonra bir usulsüzlüğe temas etmek imkânı var
dır. Söz isteyiniz, o zaman size söz verilecek
tir. Lütfen oturunuz. (Alkışlar) 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun 
Milletvekili) — Sayın Başkanım, benim ne söy-
liyeceğimi biliyor musunuz ki, konuşmama im-
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kân vermiyorsunuz? Hatip sözünü bitirdikten 
sonra, benim konuşmamın kıymeti kalmıyacak-
tır. 

BAŞKAN — Efendim, söz vermedim size. 
Söz alan ve konuşan biri var. Lütfen yerinize 
oturun. Kürsüde söz almış olan arkadaş ko
nuştuktan sonra eğer hakkınız varsa siz de ko
nuşacaksınız. 

Sayın öçten lütfen devam buyurun. 
RÎFAT ÖÇTEN (Devamla) — 33 lokomoti

fin mubayaa meselesinde ilk evvel bu çok mü
him nokta üzerinde duracağım. Zira Türk Dev
letinin hükümranlığını zedeliyecek hiçbir hare
keti kabul etmeden reddetmek mecburiyetinde
yiz. Hükümranlığımızla kabili telif olmıyan 
Sayın Başbakanımıza General Eleetriek firma
sının (New - Yorg) daki yetkililerinden (R. J. 
King) imzasiyle 20 Ağustos 1963 tarihinde ya
zılan bir telgraf örneğini okuyacağım. Zira Sa
yın Başbakanın şahsına gelmiş ve bu Ulaştırma 
Bakanlığına intikal ettirilmiş bu telgrafın yük
sek huzurlarınızda okunması için kendilerinden 
müsaade istihsal etmiş bulunuyorum. 

Telgraf şudur: «22 Ağustos New - Yorg... 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun 
Milletvekili) — Başkanlığın tutumu hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın öçten bir dakika... Sayın 
Kılıçoğlu, elbette Başkanlığın tutumu hakkın
da da her vesileyle söz isteme hakkınız var
dır. 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Zabıtlara geçsin diye söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın öçten, lütfen bu takrir
de tebarüz ettirilen hususlar hakkında konuş
maya devam edin. 

RÎFAT ÖÇTEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, hâlâ bütün cümleme 33 lokomotif diye 
başlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öçten, lütfen. 
Muhterem arkadaşlar, bu Riyaset şu veya 

bu grupun şu veya bu temayülüne göre hare
ket etmek durumunda değildir. Onun için şu 
veya bu şekilde sadede davet ettiğimizde bu 
işin bir grupun reaksiyonuna veya öbür grupun 
reaksiyonuna tahammülü yoktur. (Alkışlar) 

Bu sebeple burada müzakere mevzuu olarak 
ele aldığımız husus bu önergede ismi yazılı ar
kadaşlarımızın tebarüz ettirdikleri konulara 
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münhasırdır. (Bravo sesleri) Bunun dışında
ki hususların da görüşülmesi heyetinizince çok 
mühim addediliyorsa üyelerden biri veya bir 
kaçı bir genel görüşme ister ve bu genel görüş
me de herkesin enine boyuna tatmin olacağı şe
kilde konuşmasına imkân verir. Usul budur. 
Siz de lütfen sadece önergede tebarüz ettirildiği 
şekilde itham konuları üzerinde konuşunuz. 

EÎFAT ÖÇTEN (Devamla) — Çok muhte
rem Başkanım, buraya çıkan arkadaşlar ekse
riya üçte ikisi itibariyle, ne gibi muamele ya
pılmalıdır? Bunu, izhar ettikleri kanaate müs
teniden beyan ettiler. Meselâ Sayın Giritlioğlu, 
arkadaşımız, «ben bu kredinin iptal edilmesini 
istiyorum» dedi. Ben de bu 33 lokomotif için 
bize verilen 10 milyon dolarlık kredinin arka
sından bizi 14 milyon lira zarara sokacak durum 
var, bunun reddedilmesini istiyorum, diyorum 
ve bunu izah ediyorum. 

BAŞKAN — Kredinin mi reddedilmesini is
tiyorsunuz Sayın öçten? 

RIFAT ÖÇTEN (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Ha, bu konuda zinhar söz söy-
liyemezsiniz. Bu kredinin açılması veya açılma
ması, reddedilmesi veya kabulü, bu müzakerenin 
mevzuu değildir. Siz sadece bu krediyi kullan
ma imkânı kendisine verilmiş olan Ulaştırma 
Bakanlığı ile ilgili harekette karara, Bakanın 
idari hukuk kaidelerine aykırı bir tutumu var
sa onu tebarüz ettireceksiniz, ve o mevzua mün
hasıran konuşacaksınız. 

RÎFAT ÖÇTEN (Devamla) — İşte onu te
barüz ettiriyorum efendim, onu tebarüz ettire
bilmek için de vesika okuyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Ama sarahaten diyorsunuz ki, 
«Ben bu kredinin reddedilmesini istiyorum ve 
onun için konuşuyorum.» 

RİFAT ÖÇTEN (Devamla) — Bu konuda
ki kanaatimi ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda bir kanaat izhar 
edemezsiniz. Bu konuyu çok mühim görüyor
sanız bir genel görüşme talebinde bulunursunuz, 
kabul edilirse, o zaman istediğiniz gibi konu
şursunuz. Lütfen.. 

RlFAT ÖÇTEN (Devamla) — Sayın Baş
bakana, General Elektrik firması New-York 
salahiyetlilerinden gelen telgrafı okuyorum. 
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«Devlet Demiryollarının lokomotiflerine ait 

teklif davetnamesini ile ilgili bir meseleye dik-
'katinizi çekmekten derin üzüntü duyuyor ve 
şu sebeplerle mevzuun Hükümetiniz tarafından 
tahkik edilmesini rica ediyoruz. General Elekt
rik Şirketi hazırladığı bir teklifi 20 Mayısta 
Devlet Demiryollarına vermiştir. Bu teklif 
DDY' nin bütün isteklerine uymaktadır. Tek
liflerin aleni açılması sırasında ortaya çıkmış
tır ki, firmamız tarafından teklif edilen her bir 
lokomotofin fiyatı diğer tekliflerden mühim bir 
miktarda ucuzdur. General Elektrik lokomotif
leri halen Türkiye'de bulunmakta olup çok iyi 
netice vermiştir. DDY mühendisleri 1958 den 
beri bunların çok iyi netice verdiğini defaatle 
temin etmişlerdir. Mühim fiyat avantajına ilâ
veten garanti edilmiş yakıt verimi ve bakımla 
ilgili masraflar şirketimiz lehindedir. Bu sebep
le DDY nm maliyetten tasarrufu artacaktır. 
General Elektrik kalkınma plânında kabul edil
diği şekilde müstakbel lokomotif ihtiyaçlarının 
âzami nisbette Türkiye'de yapılması için işbir
liğine hazır olduğunu DDY na resmen bildir
miştir. General Elektriğin teknik ve fiyat bakım
larından üstün durumuna rağmen DDY nm AID 
ye başka bir imalâtçıya siparişi verme niyetinde 
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. General Elekt
riğin kabili mukayese takattaki lokomotifi DDY 
tarafından alınması derpiş edilenlere nisbetle 
33 lokomotifte takriben 550 000 dolar daha 
ucuzdur. Bu karara resmî itirazımızı işbu yazı
mızla arz ederiz. Tamamen kaaniiz ki, mut
lak tarafsız bir değerlendirme ile mevzua vâkıf 
her hangi bir tahkikat bizim teklifimizin seçil
mesi aleyhine bir tavsiyeyi destekliyemez. Bu 
itibarla üzüntü ile ifade ederiz ki, mevzuu 
"VVaşhington'daki Birleşik Devletler makamla
rının dikkatine arz etmekteyiz. Sizin bu mev-
zudaki tahkikatınızın ve Birleşik Devletler 
makamlarının tahkiklerinin sonuna kadar resmî 
bir bildirinin veya siparişin her hangi bir ima
lâtçıya verilmesinin talik edilmesini saygılarım
la rica ederiz.» 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletveki
li) — Bu mektubun tarihi kaç? 

RlFAT ÖÇTEN (Devamla) — 22 Ağustos. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — O ta

rih çok eski.. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen yerinizden 

müdahale etmeyiniz. 
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RİFAT ÖÇTEN (Devamla) — Bu neticeyi 

-ben mutlaka Birleşik Devletlerden istihsal 
edeceğim o zamana kadar bunu şu veya 
bu firmaya veremezsiniz, bunu şimdiden size 
hatırlatıyorum, diyor. Biz müstemleke değiliz 
arkadaşlar. 

Sayın Bakan Ferit Alpiskender'in burada; 
«Ne yapalım, General Elektrik lokomotiflerini al
maya mecburuz, AID ucuzunu al diyor, kredi
yi o şartla vermiş», ifadesinin bizleri üzen ve 
acizliğini ifade eden tarafı budur. Ben, kendileri
ne biraz sonra ve yapmaları lâzımgeldiğini ifade 
edeceğim. Çünkü Sayın Ferit Alpiskender'in 
gösterdiği çeresizlik, acizlik örneğini Ameri
kan Devletinin temin ettiği kredilerle lokomo
tif alan ne Yugoslavya, ne İran, ne Mısır, ne 
Lübnan, ne Seylân, ne Endonezya, ne israil, ne 
Suudi Arabistan, ne Pakistan ve ne de Afrika 
devletleri Hükümetlerinin Ulaştırma Bakanları 
göstermediler. 

Devletin hükümranlık hakkını zedeleyici tek
lifleri kabul etmiyerek memleketlerine ve mü-

' esseselerine uygun olan teklifleri kabul ettiler. 
Bu devletler de General Elektrik lokomotifle
rinin alınması tazyikine tutulmuşlar; ve fakat 
krediyi tehlikeye düşürmeden de, kendi menfa
atlerine uygun lokomotifleri almışlardır. 

Aziz arkadaşlar, 
AID kredisi Maliye Vekâleti kanaliyle Dev

let Demiryollarına 4 Nisan 1962 tarihinde veril
miş ve bildirilmiştir. AID nin gerek Maliye 
Vekâletiyle ve gerekse Devlet Demiryollariyle 
kredi anlaşmasının imzalanma müddeti 1962 so
nuna kadar idi. 

Ben aynı yıl Haziran ayı içerisinde vazifeye 
başladım. Ancak, altı ay sonra böyle bir kre
dinin ve imkânının Devlet Demiryollarına veril
diğini öğrenebildim. Bu kredi saklanmış ve 
gizlenmişti. Derhal ilgilileri harekete geçirdim. 
23 Kasım 1962 tarihinde AID - Maliye Vekâleti 
ve AID - Devlet Demiryolları kredi mukaveleleri 
imzalanabildi. 

Yukarıda arz etmiştim, lokomotifler Ameri
kan firmalarından alınacaktı .Tetkikat yaptım. 
Devlet Demiryollarının hazırladığı şartnemeye. 
göre. 

BAŞKAN — Sayın öçten, kendi icraatınızı 
anlatıyorsunuz. Size takriri yeniden mi okumak 
mecburiyetinde kalacağız ? Takrir ; sarahaten 

19 . 3 . 1964 O : 1 
Ferit Alpiskender'in Bakanlığı sırasında cere
yan etmiş ve 4 maddeden ibaret olarak göste
rilen hususlar hakkında tahkikat açılmasını is-
tiyen bir takrirdir. Buna münhasır olarak ko
nuşacaksınız. Kendi icraatınız, bu kredinin na
sıl temin edildiği sorulmuyor zaten. 

RİFAT ÖÇTEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bu üç lokomotife ait bilgileri ve dosya
ları teşkil ettiğimi arz etmek, o zamanki tesbit 
ettiğim aradaki farkları beyan etmek için bunu 
söylersem esastan uzaklaşmış mı olurum? 

BAŞKAN — Evet. Sizin zamanınızdaki ic
raat mevzuubahis değildir. Bugün Sayın Ferit 
Alpiskender'in Bakan olarak zamanı idaresin
deki şu önergede gösterilen ve 4 maddedeki hu
suslar hakkındadır. Bunun için açılıyor, bu mü
zakere. 

RİFAT ÖÇTEN (Devamla) — Bu iki loko
motif arasındaki teknik farkları belirtmek için 
ne şekilde hazırlandığımı ve bu iki lokomotif 
arasındaki teknik farkların hangi rakamlara is-
tinadettiğini arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen takrir hakkın
da konuşun. Bu hususta anlaşılmıyacak bir se
bep yok. İki lokomotif arasındaki teknik muka
yese yapmak için de Meclis toplanmış değildir. 

RİFAT ÖÇTEN (Devamla) — Topladım, 
bilgi edindim, prospektüslerini temin ettim. 

Amerika'da Devlet Demiryolları ve lokomo
tif mecmualarına resmî istatistikî malûmat ve- -
ren müesseselerin bültenlerini getirttim. 

Murakabe hakkını kullanmak mevkinde olan 
bir Bakanın, müesseselerin tasarruflarını, iş 
olup bittikten sonra murakabe etmek değil, işin 
her safhasında aksadığını görür veya istihbar 
ederse orada murakabe hakkının başlıyacağma 
inandığım içindir ki, bu ilk tedbiri aldım. Çün
kü bilmekte idim ki, Ulaştırma Bakanlığı mües
seseleri içerisinde Devlet Demiryolları ve PTT 
nin teknik elemanları fikri bakımdan, fikri ih
tilâf bakımından değil, şahıslarına karşı bir 
nevi husumet bakımından saf haline gelmişler
dir. Birinin ak dediğine diğeri kara diyordu. 
Onun için, bugünkü duruma düşmemek için bu 
teknik elemanların vaziyetini ve birbirlerine 
karşı olan durumlarını bildiğimden dolayı böyle 
bir evveli malûmatla bu işin tetkikine hazır ol
mam icabederdi arkadaşlar. Bu itibarla zarflar 
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açılmadan evvel birinci derecedeki teknik ele
manlara emir verdim; bütün teknik elemanlar 
serbestçe fikirlerini söyliyecekler, münakaşala
rını yapacaklar, bunlar tesbit edilecek, bu tes-
bitten; birbirlerini atlatmak, birbirlerinin mev
kilerini sarsmak ve önüne geçmek maksatlarını 
eğer Mssediyor isem bu tetkiki yaptıracağım, 
yoksa beynelmilel firmaya müracaat edecektim. 
Kararım bu idi. işte beynelmilel bir firmanın 
nezareti altında bu işin yapılmasının zarureti
nin nasıl ortaya çıktığına benden evvel konu
şanlar ve sizler kaani olmuş bulunuyorsunuz. 

Meseleye geçmeden evvel bir Haclari muka
velesi meselesi vardır. Bu, beş dizel General 
Elektrik lokomotifini hatlarımıza sokan bir mu
kaveledir. Bu mukaveleden bahsetmek mecburi
yetindeyim. 

. 1956 yılında Devlet Demiryolları, dizel elekt
rikli lokomotif almak ve işletmek zaruretini bü
tün mâkûl sebepleriyle ortaya koymuş ve Hü
kümeti iknaya muvaffak olmuştur. 

î lk evvelâ >(DLF) kredisiyle bu işi halletme 
yolu üzerinde ıçalışma yapılmış, bu sıralarda 
iHadari diye Lübnan asıllı, Ermeni olan bir 
Amerikalı vatandaş 40 milyon dolarlık kredi 
teklifiyle Hükümetin karşısına çıkmıştır. Şir
ketin ismi Paın - Amerikan'dır. 

Devlet Demiryolları bu firma ile 40 milyon 
dolarlık 90 dizel elektrik lokomotifi mukave
lesini 28 .12.1956 tarihinde imzalamıştır. Şart
ların hiçbirisini yerine getirmemiş, 5 dizel 
lokomotif teslim ettikten sıonra göstereceği te
minatı göstermemiş, zamanında bu lokomotif
leri ödememiş, nihayet mukavele terke alın
mıştır. Başta da arz ettiğim gibi, 55 bin do
lar alacaklı olduğumuz halde bugün 4 milyon 
doları bize ödetmek için tazyikler yapılmakta
dır. 

BAŞKAN — Konuşmanız daha uzayacak 
mı? Çünkü vakit geçti, saat 7 yi 20 geçiyor. 

19 . 3 . 1964 0 : 1 
Muhterem arkadaşlarım; verilmiş iki öner

ge var. Bu önergelerden bir tanesi Büyük 
Millet Meclisi toplantısının Salı gününe, ikin
cisi de yarma talikini istiyen önergedir. Bu 
iki önergeden e'vvelâ Salı gününe talikini is
tiyen önergeyi oyunuza sunacağım. (Gürültü
ler) 

Başkanlığa 
Vakit gecikmiştir, celsenin önümüzdeki Salı 

•gününe talikini istirham ederim. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Mehmet ITurgut 

ıSayın Başkanlığa 
Bugün bitirilmediği takdirde Antalya Mil

letvekili Nihat Su ve !6 arkadaşının, 33 Dizel 
Elektrik lokomotifinin ihalesi münasebetiyle 
Ulaştırma Bakanı Farit Alp iskender hakkında 
Meclis sıoruşturması açılmasına dair önergesi 
üzerindeki müzakerelere yarınki 20 Mart 1964 
Cuma günü saat 14 te devam olunmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Burdur Milletvekili Maraş Milletvekili 
Fethi Çelikbaş Kemali Bayazıt 

BAŞKAN — Evvelâ birinci önergeyi, yani 
ıSalı gününe bırakılmasını istiyen önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

ikinci önergedeki şart da tahakkuk etmiş^-
tir, bugün bitirilememiştir. İkinci önergeyi o 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Birleşimin tali
kini yarın saat 14 e istiyen ikinci önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Hatip konuşmasına yarın de
vam edecektir. 

Büyük Millet Meclisi Birleşimini, 20 Mart 
'Cuma günü saat 14,00 te toplanmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,25 
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5. — BAŞKANLIK DÎVANININ KARARI 

1. — Başkanlık Divanının, C. Senatosu, Kars 
Üyesi Sırrı Atalay'ın bir tezkeresiyle iki önergesi 
hakkında 27 . 3 . 1964 tarih ve 82 numaralı Ka
rart. v 

Başkanlık Divanı Kararı 

Karar No.: 82 Karar tarihi : 27 . 3 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 27 Mart 
1964 Cuma günü saat 10 da Başkan Fuad Sir-
men'in Başkanlığında (Başkanvekili Ferruh. 
Biozlbeyli, Mekki Keskin, Nurettin Ok; Divan 
Kâtibi Nurettin Akyurt, Mitihat Şükrü Çav-
daroğlu, ismet Kapısız, îlyas Kıluç. Süreyya 
öner , Nevzat Şener ve îdare Âmiri Hüseyin 
Özalp hazır oldukları halde) toplanmış ve aşa
ğıdaki hususları (82) numaralı Karar olarak 
kaJbul etmiştir: 

A) Tokat Milletvekili Zeyyat Kıocame-
mi'nin, Genel Kurul Salonunda sükûnetin mu
hafazasına imkân hazırlamak üzere, partilerin 
oturuş plânının değiştİrilmıesi hakkındaki öner
gesi münasebetiyle her hangi bir işlem yapıl
maması; 

B) Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısının 18 Mart 1964 tarihli 8 nci 
İBirleşiminde verdiği iki önergenin, konu ile 
ilgili tezkeresiyle birlikte, 18 Mart 19164 ta rMi 
Birleşimden sonra ıgelece'k Birleşimin Zafbıt Ce
ridesinin s'onuna aynen derci hakkındaki ta-
ldbinin kaibul edilmesi. 

Başkan . Başkan/vekili 
Fuad Sirmen Ferruh •Biodbeyli 

Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Nurettin Akyurt 

Kâtip 
îsmet Kapısız 

Kâtip 
Süreyya öner 

Başkanvekili 
A) bendinin daha &on-
ra düşünülmesi karar

laştırıldı. 
Nurettin Ok 

Kâtip 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
îlyas Kılıç 

Kâtip 
Nevzat Şener 

îdare Âmiri 
Hüseyin Özalp 

Birleşik Toplantı Yüksek Başkanlığına 
Birledik toplantının 18 Mart 1964 tarihli 

8 nci Birleşiminde : 

Başkanlığın tutumu aleyhinde üye Saim Sa
rıgöllü'nün önergesi lelhinde söz talebettim. Baş
kanlık: Üç kategoride taleibedilen ve üç ayrı 
mahiyet taşıyan, usul hakkındaki taleplerden 
flbirini teşkil eden Anayasanın 88 nci mtddesi 
ile ilişkin usul hakkındaki kısım ile Anayasa
nın 132 nci maddesi ile ilişkin ve üfhaim mad
desinin önergede yer alamamasına ilişkin id
dialarla bir arada mütalâa ederek 88 nci mad
deye ilişkin le!h ve aleyhte ikişer üyenin söz 
aldığını !bu selbeple söz verilemiyeceğini bil
dirdi. Başkanlığa durumu izah ederek bu bil
diriş ve tutumla ayrıca İçtüzük ahkâmına ri
ayet iedilmediğini beyanla iki önerge ile söz 
istedim. Başkanlık bu iki önerge hakkında 
•hiçhir işlem yapmadı. 

Anayasanın 88 nci maddesinin Meclis So
ruşturması hakkında tesfoit ettiği esaslar dışın
da işlemlerin devam etmesi bakımından mese
lenin Anayasa anlayış ve tatibikı konusu ile 
önemli bir usul meselesi teşkil etmesine rağ
men söz hakkı tanınmamış ve ayrıca önerge
ler hakkında işlem yapılmamıştır. 19 . 3 . 19'64 
tarihinde 'bu konuda zaptın düzeltilmesini is
temek üzer söz alarak sadece bu hakkın yürür
lükteki İçtüzüğün 147 nci maddesi gereğince 
yazı ile gelecek ızabıt ceridesinin sonuna eklen
mesini istiyeceğimi yerimden taldbettiim, 

Başkanlığa tevdi •ettiğim iki önergemle iş 
hu varakanın 18 Mart 1964 günlük Birleşimden 
sonra gelecek birleşimin izafoıt ceridesinin so
nuna aynen dercini saygıyla arz ve talelbede-
rim. 

C. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

Birleşik Toplantı Yüksek Başkanlığına 
Yürürlükte (bulunan içtüzüğün 89 ncu mad

desine göre «Müzakereye ıma'hal olmadığına 
dair usule ait vâki talep ve önerge üzerinde 
Başkanlığın tutumu aleyhinde ve önergesi le
hinde Saim Sarıgöllü'ye Başkanlık Divanı tu
tumu lehinde önerge aleyhinde Ferruh Boz-
heyli'ye söz verildi.. Konuşan Eren, Ülker hu 
konu ile değil umumi veya itiham meselesi ile 
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ilgili söz almışlardır. Diğer üyeler Anayasa
nın 132 nci maddesi ile ilgili söz almış ve ko
nuşmuşlardır. Açıkça görülmektedir ki. Ana
yasanın 88 nci ve 90 ncı maddeleri ile ilgili ko
nuda İçtüzüğün 89 ncu maddesi gereğince lelh 
ve aleyihte ikişer üyeye söz verilmedi; bu !ba-ı 
kımdan Başkanlığın tutumu içtüzüğün 89 ncu 
maddesine aykırı olmuştur. Sayın Başkanlığı 
İçtüzüğün 89 ncu maddesi gereğince îçltüzüğe 
riayete davet için söz talelb ediyorum. 

B) Ferda Güley tarafından konunun öne
mi bakımından Anayasa Komisyonuna havale
sini istiyen önergesi de İçtüğün 89 ncu madde
si gereğince «tehir» anlamında olmasına ve ay--
rı ,bir usul konusu Ibulunmasma rağmen Saim 
•Sarıgöllü'nün usule ait konusu ile iberaiber mü
talâa edilerek üzerinde konuşma taleplerine 
rağmen konuşma imkânı verilmeden oylanma
sı İçtüzüğün 89 ncu maddesine aykırıdır. 

Her iki konuda İçtüzüğe riayet edilmemiş
tir. Bu bakımlardan söz Verilmesini saygı ile 
arz ve talebederim. 

C. .Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

19 . 3 . 1964 O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Üç usul konusu var : 
a) Anayasanın 132 nci madde ile ilgili 
b) İtham maddesi olmadığı 
c) Meclislerde görüşülmeden Anayasanın 

88 nci maddesine göre müzakereye mahal olma
dığı. 

(C) bendi için İçtüzüğün 89 ncu maddesi 
gereğince söz alan, 

1. Saim Sarıgöllü aleyhte. 
2. Ferruh Bozbeyli lehte. Görülüyor ki, bu 

konuda bir lehte bir aleyhte söz isteme hak
kı vardır. Bu yönden söz istedim. Sayın Ülker 
ve Sayın Eren bizim (C) bendinde gördüğümüz 
usul meselesi için söz almamışlar, ayrı konuda 
söz almışlardır. Nasıl ki, Anayasanın 132 nci 
maddesine göre itirazı bulunanlara söz verecek
siniz. Hattâ Asım Eren (C) bendindeki lehte 
konuşmaya şu anda başlamıştır. Bu selbeple 
89 ncu madde gereğince söz lûtfunuzu saygı 
ile rica ederim. 

C. Senatosu Üyesi 
Kars 

Sırrı Atalay 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

DOKUZUNCU BİRLEŞİM 

19 . 3 . 1964 Perşembe 

Saat : 14,00 

I 
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

n 
GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Nihat Su ve 6 
arkadaşının, 33 Dizel - Elektrik lokomotifinin 
ihalesi münasebetiyle Ulaştırma Bakanı Ferit 
Alpiskender hakkında Anayasanın 90 ncı ve 
İçtüzüğün 169 ve mütaakıp maddeleri gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
(4/15) 
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