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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Çan'kırı Milletvekili Nurettin Ok, Başkan 
olarak bulunduğu dünkü Birleşimde, gizli ıotu-
rımn tutanak özetini okutmak için tekrar gizli 
oturuma geçiş sırasındaki tutumunun; «Daha 
önceki Birleşimde gizli oturumun kapatılma
nın unutulduğu», şeklinde Hürriyet Gazetesin
de yanlış aksettirildiğini tutanakları okumak 
suretiyle, açıkladı. 

Gümüşiane Milletvekili Sabahattin Savacı 
ve Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in; dost 
ve kardeş Pakistan Millî Meclisinin. Kıbrıs dâ
vamızda almış olduğu destekleyici karar dola-
yısiyle Büyük Meclisin mukafbil duygularının 
iletilmesine karar verilmesi hakkındaki konuş
masından sonra bu husustaki önergesi okunklu, 
gereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği bildi
rildi. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay, yedek su
baylıkları kanunla kaldırılmış bulunan Tök-

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. 

Sayın üyeler, anahtarları çevirip lütfen kabul 
düğmelerine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

niker Okulu öğrencilerinin ıboykat ettikleri 
derslere bir an önce devamları için kendilerine 
Hükümetçe ilgi gösterilmesini istedi. 

Antalya Milletvekili Nihat Su ve 6 (arkada
şının, 33 Dizeli - Elektrik lokomotifinin ihalesi 
münasebetiyle Ulaştırma Baikanı Ferit Alipis-
kender »hakkında Anayasanın 90 ncı ve içtü
züğün 169 ve mütaakıp maddeleri gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

20 Mart 1964 Cuma günü saat 14,00 te top
lanılmak üzere 19,20 de Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 

Fvrruh Bozbeyli Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluk yoktur, yarım saat sonra, 14,30 da 

toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyarum. 

Kapanma Saati : 14,06 

»>••« 

B İ R İ N C İ O T U E U M 
Açılma Saati :14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER — Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Ilyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin onuneu Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 



I K I N C I OTURUM 
Açılma Saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER — Mithat Şükrü Çavdaroğ-lu (Balıkesir), tlyas Kılıç (Samsun) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Yo'fclama otomatik cihazla yapılacaktır, sa

yını üyeler anahtarlarımı çevirip lütfen kabul 
düğmesine bassınlar. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Bursa Milletvekili İsmail Yılmazf m; 
otomatik cihazla yapılan yoklama şeklinin İçtü
züğe aykırı olduğu yolundaki demeci ve Başka
nın, yoklamaların şimdiye kadarki uygulamala
rında her hangi bir usulsüzlük olmadığı yolunda 
cevabı 

İSMAİL YILMAZ (Bursa Milletvekili) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakerelere yeni başlıyoruz. 
Usul dışı her hangi bir husus mevzuubahsola-
maz. 

İSMAİL YILMAZ (Bursa Milletvekili) — 
Yoklamaların usulsüzlüğü hakkında, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yokla
malar otomatik cihazla yapılmıştır. Yoklamanın 
yapılışında her hangi bir usulsüzlük mevzuu-
bahsolamaz. 

ISMAÎL YILMAZ (Bursa Milletvekili) — 
Yapılan yoklamanın usulsüzlüğü hakkında.. 

BAŞKAN — Ne yönden usulsüzlük olduğu
nu buyurun ifade edin efendim 

ÎSMAlL YILMAZ (Bursa Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, usul hakkında söz alı
şımın maksadı, T. B. M. M. birleşik toplantıla
rı ndaki yoklamanın Başkanlıkça usulsüz yapıl
ması hakkındadır. 

Millet Meclisinde bugüne kadar elektrikli ci
hazla yapılan yoklamalar da içtüzüğün 82 nci 
maddesine aykırıdır. 82 nci madde; «Yoklama, 
Divan Kâtiplerinden birinin esami defterini 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemâ bitmiştir. 
Çoğunluğumuz var, müzakerelere başlıyoruz. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

yüksek sesle okuması ve azanın «burada» deme
leri suretiyle icra olunur» demektedir. Ayrıca 
elektrikli cihaz yapıldıktan sonra yoklamanın 
bu cihazla yapılacağına dair bir karar hatırla
mamaktayım. 

İkinci nokta ise, daha mühimdir; bu büyük 
salondaki sıralar üzerinde senatörlere ait isim 
mevcut değildir. Birleşik toplantıda oy kulla
nan sayın senatörlerin ve milletvekillerinin o 
toplantıda bulunup bulunmadığını, o toplantıda 
bir açık oylama mevcut değilse kendilerini top
lantıda olduğunu tesbit ettirmeleri maddeten 
imkânsızdır. 

Başkanlıktan ricam; birleşik toplantılarda 
yoklamanın İçtüzüğün 82 nci maddesine göre, 
yani kıraat usulü ile yapılmasıdır Bunu arz edi
yorum. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, filha
kika arkadaşımızın ifade ettiği gibi, yoklama
ların ne yolda yapılacağı İçtüzükte beyan edil
miştir. Ancak şimdiye kadar yapılan tatbikatta 
yoklamalarda otomatik cihaz da kullanılmış ve 
her hangi bir itiraz vukubulmamıştır. Bunun 
gibi, İçtüzüğün 139 ncu maddesi, gizli oy - şu 
suretle istihsal olunur, demektedir. «Kâtipler, 
rey kutusunda bulunan yuvarlakları bir tepsiye 
döküp beyazlarla kırmızıları ayırırlar ve açıkça 
sayarlar». Bugüne kadar Riyaset Divanında 
hiçbir oy yuvarlağını tepsiye dökme usulü tat
bik edilmemiştir. 

Bu, öteden beri tatbik edilen bir şekildir. Bu 
seheple hir usulsüzlük mevzuübahis değildir. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. —- Antalya Milletvekili Nihat Su ve 6 ar
kada >;»<;ı, 33 Diesel - Electric lokomotifinin iha
lesi münasebetiyle Ulaştırma Bakanı Ferit Alpis-
kender hakkında Anayasanın 90 ncı ve İçtüzü
ğün 169 ve mütaakıp maddeleri gereğince Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi (4/15) 

BAŞKAN — Sayın Ali Erbek vermiş oldu
ğu kifayet önergesini geri almıştır, 

Muhterem arkadaşlarım; bugün üzerinde gö
rüşme yaptığımız tahkikat açılmasına mütedair 
önergeyi yeniden okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

Parlâmentoya evvelce intikal ettirilmiş olan 
ve «Lokomotif hâdisesi» diye adlandırılan 33 
Diesel-'E'lectric lokomotifinin General Elektrik 
firmasına ihale kararından dolayı: . 

1. Sayın Ulaştırma Bakanının Karma Büt
çe Komisyonu ve Senatoda açık beyanları veç
hile; 

1959 yıhndanberi demiryollarımızda serviste 
bulunan 5 adet General Elektrik dizel lokomotif
leri için 3,5 milyon Türk lirasından fazla yedek 
parça sarfedilmiş olmasına rağmen normal ser
vis ömürleri 30 yıl olan mukabil lokomotiflerin 
bizde bulunan ve G. E. firmasına ait 4 adedinin 
o sene içinde servis dışı bırakılmış olması, 

2. İlgili AID makamlarının, ihale kararının 
daha uzun bir sürede munzam tetkike tabi tutu
labilmesi için, mukavele müddetini 31 Mart 
1904 tarihine kadar temdidetmiş bulunması, Sa
yın Bakanın böyle bir temdit vukuunda ihale 
kararını yeniden incelettireceğine dair gayet 
açık ve kesin beyanları olması, 

3. Sayın Bakanın General Elektrik lokomo
tiflerine ait yedek parça ithali ve sarfiyatı hu
suslarında hakikate uymıyan beyanda bulun
ması, 

4. Sayın Ulaştırma Bakanının Senatoda, 
AID Türkiye Teşkilâtı Direktörü Sayın Mr. 
Stuart Van Dyke'm söylediği sözleri tahrif et
mesi veya kendisinin söylemediği sözleri sırf bu 
ihalenin General Elektrik firmasına yapılmasını 
temin gayesiyle kendisine izafe eylemesi, 

5. Meselenin ehemmiyeti göz önüne alına
rak tarafsız fen heyeti marifetiyle esaslı tetkik 
ve fiilî tecrübelerin yapılması açıkça teklif edil-. 

miş olduğu halde, bu hususları dikkate aldırt-
maması, gibi sebepler, Saym Ulaştırma (Baka
nı Ferid Alpiskender'in bu ihale konusunda bir 
firmayı nüfuzunu kullanmak suretiyle himaye 
ettiğini açıkça tâyin ve tesbit etmiştir, 

Ulaştırma Bakanının bir milyar Türk Lirası
nı aşan bir yatırımın nüvesini teşkil edecek olan 
bu ihalede, AID makamlarının açıkça taraf tut^ 
ması hali varidoisa dahi -ki ihtimal verilemez-
memleketin açık ve gerçek menfaatleri kargısın
da icabederse, ilgili dış yardım makamlarına da 
lüzumlu mukavemeti göstermesi ve elindeki bü-
ıtün imkânları kullanması icabederken bu cihet
leri kaale almıyarak ve hattâ tamamem ihmal 
suretiyle ihaleyi bir olup bittiye getirmek sure
tiyle tekemmül ettirmeye çalışması, bizlerde va
zife hissinin etkisi altında çok haklı bir endişe 
yaratmıştır. 

Bu itibarla, Sayın Ulaştırma Bakam hakkın
da Anayasamızın 90 ncı ve içtüzüğün 169 ve 
mütaakıp maddeleri gereğince Meclis soruştur
masını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 
Urfa Senatörü 

Vasfi Gerger 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Antalya Milletvekili 
Nihat Su 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Enver Kök 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
takrir üzerine cereyan edecek konuşmalar iki 
sınırla hudutludur. Birisi; Anayasanın 132 nci 
maddesi gereğince; bu maddenin alâkalı fıkra
sını okuyorum: «Görülmekte olan bir dâva hak
kında Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin 
kullanılımasiyle ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya her hangi bir beyanda bulunu
lamaz.» 

ikinci hududu da; bir takrirle ve takrirde 
gösterilen maddelerle Bakan itham edildiğine 
göre, ancak buna münhasır ve takrirde göste
rilen maddelere münhasır olarak konuşmak ica-
ibedecetotir. 

Söz sırası Sayın Rifat Öçten'indir. 
.Sayın Apaydın, siz takririnizde ısrar edi

yor musunuz? (Kendisi burada yok sesleri). 
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Sayın Bunhan Apaydın salonda yoklar efendim. 
Buyurun Sayın öçten. 

RİÎFAT ÖÇTEN (C. Senatosu Sivas Üyesi) 
— Çok muhterem arkadaşlarım, dün 38 loko
motif kredisinin temini için arkasında gizli' iki 
maksattan bahsetmiştim. Birisi Haıdary kısmı 
idi, onu konuşurken sözlerim yarıda kaldı. Sa
yın Başkana, şu hususu ara edeyim ki, bu ko
nuştuğum mevzu AID tarafından 31 Marta ka
dar müddet niçin uzatılmıştır, onun sebebinin 
içerisindedir. 

Aziz arkadaşlar, 72 sayılı Kanun, Tasfiye 
Kanunu çıktıktan sonra. Devlet Demiryolları 
bu zatı tasfiyeye davet etti ve mzaratı varsa 
bunları da bildirmesini kendisine tebliğ etti. 
Alman cevap şu idi : «Tek taraflı mukaveleyi 
feshedemezsiriiz. Ancak, 4 milyon dolar para 
verdiğiniz takdirde bu mukaveleyi feshe hazı
rım.» dedi. Bir müddet sonra da 'bir milyon 
dolara rıza gösterdi. 

Aziz arkdaşlarım, bilâhara bu şahıs hak
kında yaptırdığımız bir tahkikat vardır. İngi
lizce bilen arkadaşlara burada takdime hazı
rını. Hakikaten çok enteresan ve bizim için 
acı olan taraflarıdır. Hakkımızda neşriyat ya
pan bir mecmuanın 'başlığıdır, okuyacağım. 

«Kredisi bozuk olanlara nasıl satış yapı
lır?» Başlık bu. «40 milyon dolarlık, Türki
ye'ye, Amerikan malı satışı, dövizi olmıyan 
memleketler ile nasıl iş yapıldığını gösterir 
yeni bir usul.» O zamanın Amerika Büyükelçi
miz Haydar Öörk ve Hadary'nin resimleri. Oku-
•nıaık Miyen arkadaşlara arz etmeye hazır oldu
ğumu söyledim. Bilâhara, sermayesi hakkında 
yaptırdığımız tahkikat, onun yazısı da bulun
maktadır-, 100 dolarlık üç bin aded hisse se
nedi istihsal edilmiş bir şirkettir, ziraat alet
leri yapan ve satan bir şirkettir, 1954 te ku
rulmuştur. Biz İ9Ö6 da mukavele yaptığımız 
zaman bu şirketin ödenmiş sermayesi Ibin do
lardır. Şimdi, ıSaym Bakana (mesuliyetini ge
rektiren iki sual tevcih ediyorum. Bunları ce
vaplandırması elbette lâzımdır.- Daha evyel 
tafsilâtını verdiğim, 1955 te Westin'g Hause'la 
imzaladığımız altı milyon dolarlık (C.T.lC.) te
sisatının dört milyon doları ödenmiştir !ve bu
na mukabil malzeme gelmiş İstanbul - Ankara 
arası yolda çürümüştür. (Bunda Demiryolları 
Müessesesinin en ufak kusuru yoktur. Buna 
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rağmen bu ödediğimiz dört milyon dolar taiih-a-
men bir tarafa 'bırakılarak Westing Huase'la 
33 lokomotif meselesi 'görüşüldüğü sırada 3,5 
milyon doları AID t ar atfından finanse edile
cek, 2,5 milyon dolarlık malzeme, Amerika'da 
olmadığında mutlaka Avrupa'dan temin edile-
'ceği için Amerikan yahut da Avrupa 'bankala
rından birine efektif olarak ve der'hal muka-
/vele imzalandığı zaman ikihuıçuk milyon do
lar plase edilecek kaydını muhtevi bir muka
vele yapılmış mıdır? Bu mukaıvelenin iç mas
rafları tamamen bize aittir. Bunun malî por
tesi nedir? Bu tesbit edilmiş midir? Bu, tama
men Hükümete mütaallik, ödemeye mütaallik 
bir karar aldığı için ve daha evvel dört mil
yon doları da ödemişiz ve mevcut ihtilâfta ta
mamen haklı olduğumuz halde böyle bir mu
kavele yapıldığından Hükümeti haberdar et
miş midir? 

Yine dünkü mâruzâtımda söyledim; Ameri
ka Sefaretinden Hadary işinin, 33 lokomotif 
işi halledilmeden halledilmesinin lâzımgeldiği-
ni, yoksa Hadary'nin, AID kanunlarında, mut
laka tesir yaparak, değişiklik yaptıracağının 
mutlaka ve muhakkak olduğunu, Devlet De
miryollarından aldığı yazıdan kendisi de mut
tali olmuştur. Bu durumu Hükümete intikal 
ettirmiş midir? Hadary'e verilecek paranın 
miktarı nedir? Çünkü yakinen bilmekteyim ki, 
Hadary'nin AID ye yapacağı tesir veyattıut da 
Amerika'daki salahiyetli organlara yapacağı te
sirle, hangi lokomotifi alırsak alalım, 'gemiye 
yüklendiği zaman haciz 'vaz'ettirecektir. Ya
zılan yazının mahiyeti budur. Zira beş General 
Elektrik lokomotifi gemilere yükleyip limana 
igeldiği zaman bu şahıs yine haciz vazettirmiş-
tir, bir milyona yakın avukatlık ücreti, gelini
nin limanda bekletilmesi ücreti tarafımızdan 
ödenmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, dün muhterem Fahir 
Giritlioğlu arkadaşım temas ettiler bu mevzua, 
şimdi bir daha müşahade buyuracaksınız ki, 
ona veril.?n malûmat başkadır, benim mesuli
yet mevkiinde oturduğum zaman tesbit etti
ğim malûmat başkadır; şimdi bunları müşa
hade edeceksiniz. O halde şimdiden arz edeyim 
ki, gerek Sayın Bakan tarafından, gerek di
ğer arkadaşlar tarafından <ve hattâ be
nim tarafımdan okunan vesikaların İngilizce 
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asıllarında, tercümelerinde kasıtlı olarak ya
pılmış hatalar mevcuttur. Hizipler kendi men-
faatlerino uygun olarak İngilizce asıllarına is
tedikleri ıgibi tercüme ettirmektedirler. Bu se
beple bu vesikalara el koymak mecburiyeti 
vardır. 1956 yılında Devlet Demiryolları dizel 
elektrik lokomotifleri almaya karar verdiği 
ve Hükümeti bu kararının isabetli olduğuna 
ikna ettiği zaman, bünyesinde bir teknik he
yet teşkil ederek aldığı teklifleri tetkik ettir
miştir. Bu teklifler Avrup>a v>3 Amerikan fir
maları tarafından yapılmıştır, 16 firmadır. Bu 
teknik heyet General. Elektrik lokomotifleri
nin dizel motörlerinin Copper - Bessemer is
mindeki firma tarafından imal edildiğini ve 
Amerika'da yine Copper - Bessemer Firması
nın imal etitiği motorların hiçbir zaman pnos-
pektüslerinde yazılı kuvveti haiz motor olma
dığını ve General Elektrik lokomotifinin alın
masının katiyen caiz olmadığını bildirmiştir. 
O zaman, vâki tazyikler üzerine iki mühendis 
'ayrıca Amerika'ya, gönderilmiştir. General 
Elektrik lokomotifleri üzerinde mahallinde 
tetkikat yapmak maksadiyle. Bu arkadaşlar iki 
yüksek mühendistir; dönmüşler, raporlarını ver
mişlerdir. Verdikleri rapor şudur : General 
Ebkt r ik lokomotiflerini alabiliriz, ancak firmU-
nm motorları bakımından ayrıca ek bir teminat 
vermesi kaydiyle. Bunu diyen mühendisler
den biri bugün mücsse'se içinde, General 
Elektrik lokomotiflerinin alınması için (mücadele 
açmıştır, mücadele yapmaktadır. Yani dün Fa
hir Giritlioğlu arkadaşımızın söylediklerini te-
yiden söylüyorum, bugün, bu şekilde rapor ve
ren bu şekilde kaanatlerini savunanlar aradan 
birkaç yıl geçtikten, s'onra şahısların birbir
lerine karşı olan husumetleri veya antipatileri 
yüzünde kanaatlerini değiştirebilmektedirler. 

Sayın Ulaştırma Bakanı Karma Bütçe Ko
misyonunda gerçeklere uygun olarak, halen 
ıs'envis dışı olan General Elektrik lokomotifle
rinden, dördü için, bunların teknik ömrünün 
30 yıl olduğunu, buna rağmen 'bu loktumotîfler
den beş 'tanesinin servis düşı bulunduğunu söy
lediler. ('öyle demedi sesleri) Zabıtlarda mev
cuttur. TJokom/o'tif mubayaası meselesini yeni 
baştan inceliyeceğini /ve bu fırsatı mutlaka te-
<min etmek için uğraşacağını beyan etti ve 'on
dan stonra ^oradaki görüşme, bu m'evzua muta-
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allik gör'üşme bitti. İSaym (Bakan, Ibu defa büt
çe Senatoda görüşülürken tamamen bu fik
rinin aleyhinde bir fikir ileri sürdü <ve dedi ki, 
servis dıışı iolan bu lokomotifler, evvelce söy
lediğim gibi iyi (mahiyetinden, iyî imal olmadı
ğından dolayı değil, yedek parça getirilmedi
ğinden dolayıdır. Kasten bunlara yedek parça 
getirilmemiştir, servis dışı edilmiştir. Yedek 
parçası gelseydi, Ocakta servise gireceklerdi. 
Ve ilâve etti kendisi. Dediler ki, «Karma Büt
çe Komisyonunda böyle konuştunuiz, şimdi böy
le konuşuyorsunuz.» «O zaman size servisin 
verdiği notu okutum, (Hangi not bilmiyorum) 
şimdi söylediğim misyon ışefi Van Dyke'nin 
(bana söyledikleridir. Koskoca bir misyon şefi 
bana yalan mı söyler?» 50 memlekette General 
Elektrik lokomotifleri çalışmaktadır. Ameri
ka 'da faaliyette olan lokomlo/tiflerin yarılsma 
yakını General Elektrikindir, Şeklinde cevap
landırdı. Sayın Bakanın düştüğü duranını: 
tahlili şu (olmak gerekir. Sayın Baltan bera
berce mesai yaptığı, hangisine itimat ediyorsa 
etsin, bu mesai arkadaşlariyle bütçeye gelme
den evvel hazırlanması ve lonlarm verdiği ra
kamlara ki, hakikî rakamlardır, istinadederek 
bütçeye veya Senatoda (görüşülürken, Bütçe 
Komisyonuna veya Senatoya işin doğrusunu 
ve sahihini söylemeleri icalbederdi. Bu halde 
bir mevzuda da olsa Am'erikan misyon şefinin 
verdiği fikirlerle bakanlığı idare ediyor de
mektir. Bu, Türk Hükümtetinin bir azasına 
yakışmaz. 

Kaldı ki, arkadaşlar işin daha hazin, üzücü 
tarafı var; Amerikan misyon şefi bu şekilde 
bir görüşmeyi haber aldıktan sonra kendisi
nin katiyen böyle bir şey söylemediğini izhar 
etmiştir.. Şu anda, belki bir ailenin yıkıl
masına, bir maaşın verilmemesine sebebiyet vere
ceğim, fakat söyliyeceğim. Amerika sefareti bu 
konuşmaları tercüme eden memuru çağırmış, me
murun sesini teype almıştır. Bu memur, «ben 
konuşulanların bakana bu şekilde tercüme et
mediğimi her zaman beyan ederim» demiş ve 
orada beyan etmiştir. 

Arkadaşlar servis dışı olan 4 lokomotif için 
milyarlarla yedek parça getirseniz servise gir
mesi mümkün değildir. Arkadaşlar, gönül arzu 
ederdi ki, Sayın Bakan bu lokomotiflerin git
sin, arıza yapan kısımları nelerdir, görsün. Şim-
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di, muhterem arkadaşlarım, bâzıları itiraz ede
cek, ben bu lokomotifleri vazifeye başladığımın 
15 nei günü gittim, gördüm. Fahir Giritlioğlu 
arkadaşım, dün konuşurken bir misal verdi, 25 
lira için, 25 liralık yedek parça için 11 tane mo
torlu trenin çalışamadığı vâkıdır, Ve bunları 
gittim, babında ustalar, ameleler durduğu halde 
gördüm. (Sağdan, ne zaman sesleri) Vazifeye 
başladığımın 15 nci gününde. Ve parçalar benim 
mütemadi takibim neticesinde kısa zamanda gel
miştir. 

Arkadaşlar, 16 tane, bizim motorlu dizi tâ
bir ettiğimiz mototren var. Beşi, çalışıyordu. 11 i 
tezgâha alınmıştı. Daha evvel haber aldım. Be 
nim geleceğimi duyan işçiler ustalar motorun 
başında toplanmış bâzı işler yapmak pozisyonu
na girmişlerdi. Sordum; «Ne yapıyorsunuz evlâ
dım?.» dedim... 

BAŞKAN —• Sayın öçten., kendi icraatınıza 
lütfen temas etmeyin efendim. Lütfen yalnız hâ
dise ile ilgili noktalara temas edin 

RÎFAT ÖÇTEN (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, «yedek parça getirilmemiştir» dendi 
de onu izah ediyorum. 

Dediler ki, «bâzı basit parçalar gelmedikçe 
Sayın Bakanım, bu motorun başında biz üç sene 
daha beklesek bu lokomotifleri ray üzerine koya
mayız mümkün değildir.» Bunun üzerine âzami 
iki buçuk, üç ay içerisinde bu 11 tane dizi mo
torlu treni raya koydurdum. Yani hakikaten 25 
liralık bir parça alınmadığından dolayı işlemi-
yen lokomotifler vardı, buna bizzat şahid-
oldum, müşahede ettim, ama bu lokomo
tiflere parça getirmekle hattâ koyamazsı
nız, arkadaşlar. Niçin koyamazsınız, arz 
edeceğim. Arkadaşlar, bu lokomotiflerin pros-
pektüslerindeki cer kuvvetini bildiren rakam
lara göre, yük taşımadığı bir vakıa halindedir. 
Bizim arazimizde, Türkiye arazisinde bu lokomo
tiflerin 1 200 ton ile 400 ton arasında yük çek
mesi lâzımdır. Yeni oldukları zaman, hattâ koy
duğumuz zaman yarıya biraz yakın yük çekmiş, 
bilâhara patinaj yapmış, boji çatlatmış, arkadaş
lar. (Gülüşmeler, «boji değil, buji» sesleri) Buji, 
o otomobildeki... Bunun ismi bojidir. Çünkü, 
hâdiseyi çok küçük görmek istiyorsunuz. Boji-
nin her biri 4,5 - 5 ton ağırlığında olan bir çe
lik parçadır, arkadaşlar ve kamyona göre söy-
liyeyim, karasörünün üzerine konduğu şeydir, 
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şasi mânasına gelen şeydir. Binaenaleyh, yedek 
parça getirseniz dahi bunu değiştirmek için, bu 
bojiyi değiştirmek için bir lokomotifi yeniden 
imal eder gibi, bütün parçalarını aşağı indirmek 
mecburiyetindesiniz. Mütemadiyen krank mili 
kırmaktadır, arkadaşlar. Tekerlekleri patinaj 
yapar. 

Şimdi, Sayın Bakana sonradan Malzeme Dai
resi başka bir not vermiş. Yine imzalamış. Mal
zeme Dairesinden alman benim notlarım vardır. 

Bu lokomotiflere, birisinin bedelinden fazla 
yedek parça getirilmiştir arkadaşlar. Ve yedek 
parça her an depoda takılmaya hazır bir vazi
yettedir. Fakat arz ettiğim gibi, istirham edi
yorum sizlerden, 5-6 arkadaş lütfediniz öğleden 
sonra gidiniz. Şu lokomotiflerin bojileri nedir, 
krank mili nedir, görünüz. Bu yedek parçalarla 
bugün bunların tamiri mümkün müdür, değil 
midir? Tamir edilse dahi prospektüsündeki bil
giye göre derhal yine çatlıya çaktır; çalışmaz hu 
lokomotifler arkadaşlar, 'kandırmıyalım birbiri
mizi. 

Arkadaşlar, bundan sonra General Elektrik 
uzmanlarının nazarı dikkatini celbetmişiz, Av
rupa'dan mütehassıslarını getirtmişiz, değişik
likler yapmışlar, Amerikanlı uzmanlar huzurun
da sevk ettiğimiz tonajla sevk ettiğimiz yolda 
patinaj yapmış, yükü çekememişlerdir. Dün Gi
ritlioğlu arkadaşım söyledi. ıSücaattin isminde 
bir arkadaşın raporu var diye. Doğrudur. O 
ISücaattin, bugün General Elektrik lokomotifleri 
daha uygundur diye mütalâa ediyor. 

ŞÜKRÜ KÖSEREılSÜ&LU (Van Milletve
kili) — Bu anlaşmayı kim yaptı acaba Reis 
bey? 

RIFAT ÖLÇTEN (Devamla) — Hangi and-
laşmayı efendim? 

ŞÜKRÜ KÖSEREİİSOĞLU (Van Milletve
kili) — Bu proje anlaşmasını... 

BAŞKAN — Konuşmanıza devam edin, efen
dim. 

RİFAT ÖDOTEN (Devamla) — Ayrıca mec
buriyet hâsıl olmuş, getirilen yedek parçaların 
dışında 67 defa uçakla firma tarafından hize 
yedek parça gönderilmiştir. Parçaların gerçi be
delini biz ödememişizdir, ama tayyare parasını, 
gümrük parasını biz ödemişizdir. Buna rağmen 
bu lokomotifleri ray üzerine koymak mümkün 
olamamıştır. Dün Fahir Giritlioğlu arkadaşım, 
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tabiî kendilerine o şekilde malûmat arz edildi, 
bu lokomotiflerin sicilleri tutulmamıştır, dedi. 
Geldiği günden beri 1963 yılı sonuna kadar 
bunların sicilleri tutulmuştur, buradadır. Bu si
cillerden sizlere 1-2 not okuyayım. Bunlar 5 lo
komotife aiddlan sicillerdir. «17-18 gecesi, 
10 . 1 . 1958 tarihli 702, 880, 860, 5'860 katarları 
tahrik eden dizel 2)1005 nolu makina Kurşunlu 
km. 177 arası bin ton hamule çekmesi gerekir
ken 743 tonu patinajda çekemiyerek 24 deme-
rajdan sonra mütemadiyen zorlama ile ancak 
cer edebilmiştir.» «29-30 gecesi. 1 . 1 . 1962 ta
rihinde 703 katarı tahrik eden 20001 nolu loko
motif Irmak-Lâlebel arası ekspres treninde 450 
ton çekmesi icabederken 450 ton hamuleyi pati
naj yüzünden 24 dakika tehirle çekebilmiştir.» 
Görmök istiyen arkadaşlara takdim edebilirim. 

Diğer mühim bir kısım aziz arkadaşlarım; 
General Elektrik firması bu defa «bize vereceğini 
teklif ettiği tipi, tip olarak teklif ettiği 33 lo
komotifi hâlâ şimdiye kadar imâl etmemiştir, ar
kadaşlar. Ve bu şartnamesinde yazılıdır. Bir 
proje .göstermiştir. Bu proje halinde, bu proje 
şeklinde, tabiî diğer şartları da söylemek sure
tiyle imal edip size vereceğim, demektedir. Yâni 
bu 33 lokomotifin ilk tecrübesi bizim memleketi
mizde ve hatlarımızda yapılacaktır. Beyanı da
ha evvel bize verdiğinden farklıdır. Evvelce bi
ze verdiği beş lokomotifin motoru Kuper-fBes-
semer U 18 C idi. Şimdi motoru kuvvetlendir
dim, teklif yapıldıktan sonra daha kuvvetlendir
dim dediği Motor U 20 C yine Kuper-IBessemer 
motorlarıdır. Şimdi, motor malûmdur, fakat 
esas bizim için mühim olan şu. Istırabını çekti
ğimiz beş lokomotifin konstrüksiyonu malûm 
değildir. Esas bünyenin yapımında ahenkli bir 
konstrüksiyon olmaz ise .motorun hiçbir kıymeti 
yoktur, arkadaşlar. O halde konsitrüksiyon yeni 
olacak, bu motoru yeni takacak ve benim hattım-
da ilk evvelâ tecrübe edilmiş olacak. Nitekim 
hâlâ elimizde mevcut 6 lokomotif yine U-18-C 
Kuper Bessemer motorunu haiz lokomotiflerdir. 
Şimdiye kadar 19 tane imal etmiş arkadaşlar; 
bunlardan beşi bize, 10 tanesi de Meksika'ya 
satılmıştır. Dördü de JBirleşik Amerika'ya satıl
mıştır. Ne Birleşik Amerika'daki ve ne de Mek
sika'daki lokomotifler çalışır bir halde değildir. 
Hattâ Meksika Devleti bu firmaya tavassut 
eden, bu lokomotifleri ithal eden ve bu firmanın 
mümessili olanı da hudut dışı etmiştir. 
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Arkadaşlar neticede kanaatimi söyliyeceğim. 

Ben ne General Electrik lokomotifinin, ne Ge
neral Motors lokomotifinin alınması üzerinde 
değilim. Ciddî bir tetkik yapılmalıdır. Devlet 
Demiryolları bünyesi içinde artık şalim bir ne
ticeye varmak mümkün değildir. Müddet uza
tılmalı. Binaenaleyh, beynelmilel bir firmanın 
tetkiki neticesinde, varacağı karara göre, bir 
lokomotif tipi alınmalıdır. Buna mukabil Ge
neral Motors'un şartnamemize uygun olarak 
Devlet Demiryollarına teklif ettiği lokomotif
ten G 16 - 218 tipinde, bâzı küçük teferruatta 
değişik halde 17936 aded lokomotifi mevcuttur. 
Genel olarak General Elektrik topyekûn 1 134 
lokomotif imal etmiştir. Bunların büyük bir 
kısmı küçük hatlarda çalışan lokomotiflerdir. 
General Motors 27 362 lokomotif imal etmiştir. 
Bunlar vesikalardan çıkan rakamlardır. Arka
daşlar, arzu buyururlarsa Amerika'dan getirt
tiğim-resmî istatistikî malûmatları arz edeyim. 
Bunlar bu veya şu şekilde tahrif edilemez. Ama 
Sayın Bakan, 50 tane bu lokonratiften kullanılı
yor, Amerika'nın yarısı bundan kullanıyor, di
yor. Değil.. Verilen malûmat yanlış. îşin esası
na tesir ederek, nüfuz ederek bu kadar mühim 
bir meseleyi tetkik etmekten hâlâ kendisini va
reste kılmıştır. Şimdi vesikalar okuyacağım. 

Arkadaşlar, bu kadar esasa tesir eden, esası 
aydınlatan izahat verdikten sonra, Sayın Ferit 
Alpiskender'in niçin sorumlu olduğunu ve ni
çin hakkında Meclis soruşturmasının açıldığını 
vesikalarla yine izah edeceğim. 

Sayın Ferit Alpiskender Ulaştırma Bakanlı
ğına tâyin edildiği vakit 33 lokomotif mubayası 
dolayısiyle Devlet Demiryollarındaki huzursuz
luğu bilmekte ve efkârı umumiyenin 33 lokomo
tif meselesiyle ciddî surette meşgul olduğundan 
haberdar bulunmakta idi. Zaman zaman millet
vekilleri ve senatör arkadaşları tarafından 33 
Dizel lokomotifi meselesinin ciddiyeti kendisine 
hatırlatılmış ve bitaraf bir vasat içinde işin ye
ni baştan tetkike tabi tutulması zarureti bildi
rilmişti. Sayın Bakan meselenin önemini hiçbir 
zaman ciddiye almamış, Karma Bütçe Komisyo
nunda başka, Senatoda başka, Millet Meclisinde 
yine başka bilgiler vermiştir. Şimdi okuyaca
ğım vesikalar açıkça Bakanın durumunu göste
recektir,,, Kendisi Meclis tahkikatı önergesi ve
rilmeden ve matbuata bu mesele intikal etmeden 
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hâdise ile uzaktan yakından ilgilenmemiştir. 
(Oku, oku sesleri.) Okuyacağım efendim. 

Aziz" arkadaşlarım, deminden beri bahsetti
ğim servis dışı edilen 5 aded General Electric 
lokomotifi hakkında gerek Karma Bütçe Komis
yonunda, gerek Senatoda ve gerekse Mecliste 
izahlarda bulundu. Elbette ki, bu izahatı din-
liyen bizlerde, işi tatbik etmek suretiyle bu 
izahatı veriyor kanaatinden başka bir kanaat 
hâsıl olmazdı. Hakkında Meclis soruşturması 
açıldıktan sonra bir gazeteci geldi, benden fi
kirlerimi sordu. Fikirlerimi bildirdikten son
ra, Pazar günü doğru koşarak daireye gidiyor, 
8 . 3 . 1964 tarihinde DDY Genel Müdürlüğü
ne, yeni baştan o işle meşgul olduğunu gösterir 
bir tezkere yazıyor. 

Tezkere şudur: 
«T. C. DDY Genel Müdürlüğü 
4 Şubat 1964 tarih, Malzeme: 9-3001 -

42368 sayılı yazınızda makamınıza sunulan Mü
dürler Kurulu kararı üzerine Ankara'daki AID 
Başkanlığında makamdan yazılan 7 Şubat 1964 
tarihli mektupla 16 . 1 . 1964 tarihli mektu
bun, (Bunlar hep Van Dyke'den gelen mektup
lar) daha kesin ve açık olarak izahı istenmiş 
idi. Mezkûr makamdan alınmış olan 13 Şubat 
1964 tarihli mektup bir kısım matbuatın ve ida-
renizdeki bir kısım memurların tefsir ve tatbi
kinde tereddüdettikleri kısımlar bu mektupta 
açık ve kesin bir neticeye vardırılmış ve mesele 
de vuzuha kavuşmuş bulunmaktadır. Bununla 
beraber bu mektubun İngilizce bir örneği aynen 
makamınıza gereği yapılmak üzere gönderilmiş
tir. Bu itibarla: 

1. Sözü geçen tavzih mektubu üzerine bir 
muameleye lüzum görülüp görülmediğinin bil
dirilmesi. General Motors'un Türkiye mümes
silliğinden alman 6 Mart 1964 tarihli mektup
la, AID nin sözü geçen 13 Şubat 1964 tarihli 
mektubu birleştirilerek ilişikte memuriyetinize 
tevdi kılınmıştıı. 

Yukarıda maddede sözü geçen her iki mek
tubun müdürler kuruluna tarafınızdan sunul
ması gerektiğine kaani bulunmakla beraber 
umum müdürlüğümüzce de daha başka türlü 
bir muamele yapılması gerekiyorsa bunun da 
yapılmasında yetkili ve muhtar bulunduğunu- j 
zu, ayrıca hatırlatır ve gereken cevapların kı
sa bir zamanda makamıma bildirilmesini rica 
ederim.» ! 
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O güne kadar Van Dyke bizzat kendisi ile 

temas etmiş, müdafaa ettiği fikrin tamamen 
I). Demiryollarında ve Ulaştırma Bakanlığın
da başka türlü esmiş olduğunu hissederek 13 
tarihli yazıyı yazmış. Bunların o gün Devlet 
Demiryollarına verdim diyor. Bunun üzerine 
no muamele yaptınız, eğer bir muamele yapa
caksanız, bu muameleyi yapmakta da muhtar
sınız, diyor. 

Şimdi bunları daha da aydınlatan başka bir 
vesika okuyacağım, arkadaşlar. Pazar günü 
onu, Pazartesi günü de bunu yazıyor «bir kı
sım matbuata ve Meclise verilen önergede, 1959 
senesinde alınmış olan 5 aded General ^Elektrik 
lökomatifinin dört senelik hizmetten sonra ser
vis dışı bırakıldığı yazılmıştır». Bütçe Komis
yonunda ve Mecliste Ibunun izahını yapıyor ar
kadaşlar; sanki o gün farkına varıyormuş gibi 
o işin. «Bu itibarla umum müdür yardımcıla
rından İbrahim Muallâ Sezel'in Başkanlığın
da kurulacak 5 kişilik bir heyet marifetiyle aşa
ğıdaki hususların tetkik, tahkik ve tesbiti ile 
neticenin acele makamıma bildirilmesini rica 
ederim. 

1. Sözü geçen lokomatifler hangi tarihte 
ve kimler tarafından alınmıştır? Buna aidolan 
evrakı müsbite ile bu hususun bildirilmesi. 

2. Bu lokomotiflerin tabiî ömürlerinin 30 
yıl olduğu prospektüslerinde yazılmış olmasına 
binaen 4 yıl içinde hizmet dışı ediliş sebepleri 
nelerdir? 

Bunların hizmete girmesinden itibaren sırf 
bu lokomotifler için sipariş edilen yedek par
ça nelerdir? Bunun dolar veya Türk parası tu
tarı neye baliğ olmaktadır? 

Bu sipariş edilen malzemenin hangi vasıta
larla getirildikleri, bu lokomotiflerden başka 
Türkiye'de kullanılan lokomotiflerin isimleri 
menşeleri, nevileri ve hizmet müddetleri ve 
kendilerine sarf edil en yedek parçalar ve bun
ların malî portesi General Motors'dan umum 
müdürlüğünüze 1963 Aralık ayında gelmiş 
olan bir mektup veya telgraf vardır. Bunda iha
lenin tasdik edildiği, bu söbeple Ankara eski 
AID den evrakın çekilmesi istenmektedir. Bu
nun da bir kopyesinin. alınarak gönderilmesi.» 
diye notlar koyuyor. 

Şimdi bu hâdiselerle, şu okuduğum ve ken
disinin umum müdürlüğe yazdığı yazılardan 
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yeni meşgul 'olmaya 'başladığı açıkça 'görülen 
Sayın Bakan kendisinden fbilgi edinmek istiyen 
gezetecilere, (milletvekillerine 've senatörlere, 
ya Mister Van Dyke'den öğrendiğini iddia 
ettiği fikirlerini ortaya koyuyor veyahut da, 
•bu, Devlet Demiryollarının işidir, lonlar meş
gul oluyorlar diye mevzuun ciddiyetiyle âdeta 
alay ediyor. Meclis tahkikatı önergesi T. B. M. 
Meclisine 'verildikten ibir ,gün sonra eski Ibif 
Ulaştırma Bakanı olarak fikrimi soran bir 
gazeteci arkadaş, fikrimi 'beyan ettikten sonra 
•harekete geçiyor. Demin okuduğum yazılar
dan da anlaşılmaktadır ki, ihalenin 'tasdikinden 
sonra rakip firmadan müessese lehine igelen bir
takım tekliflerin Devlet Demiryollannca na
sıl işleme tabi tutulduğunu »o güne kadar tetkik 
etmek lüzumunu 'hissetmemiş, âdeta bu yazı
larla mesuliyetten kurtulmak çalbasma düşmüş
tür. Maksadı aşikârdır; Devlet Demiryolları 
ikinci mesullerini 'huzurlarınıza tescil 'etmek 
istemiştir. Nitekim iki defa konuşmasında 
Devlet Demiryollarının işidir, müstakil idare
dir, 'ben ne yabalilirdim diye de hu fikrini 
açıkça ortaya koymuştur. Bir daha salbit ol
anaktadır ki Sayın (Bakanın, Karmia Bütçe Ko
misyonunda ve Meclislerde Bütçe görüşülür
ken vâki olan konuşmaları ciddiyet Ve mesu
liyet (hissiyle kabili telif olmıyacak kadar sat
hidir. Bakan, bu sa!thi (bilgi 've ilgisizliğine 
rağmen General Elektrikle mukavelenin 'bir an 
evvel tasdikini tam «müddetinde ciddiyetle ta-
kib et mistir. 'General Motors'un seçimi kararı 
(bozulduktan sonra yeni İbir se'çim yapılması 
için müddete ihtiyaç var idi. Ancak kredi 
müddetinin 'bitmesine birhae gün kalmıştı. 
Günkü iş o safhaya kadar getirilmişti. Bu müd
detin uzatılması için Vekâlet Müsteşarı ve De
miryolları Umum Müdürü Van Dyke nezdinde 
teşebbüste bulundular. Van 'Dyke kendilerine 
bu müddetin uzatılacağını, bundan mutlaka 
emin olmalarını ve fakat ilgili mercilerden ya
zılı 'bir emir almadıkça İbir teyitte bulıınamıya-
cağmı söylemiştir. Bunun üzerine Sayın Ba
kan, Cumartesi- ve Pazardan ilbaret (bulunan 
'bir buçuk gün içinde İbir seçme kararının ve
rilmesini istemiştir. Devlet Demiryolları ida
resi bu müddet zarfında hem Seıçicü Komisyo
nu kurmulş ve 'hem de !bir 'karar alma mecburi
yetinde 'bırakılmıştır. Şimdi arkadaşlar; siz
lere geçici kurulun kararını okulyorum. Geçi-
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ci Kurul, 'şimdi dinleyeceğiniz gibi «(bir tazyik 
altında jbu kararı vermek mecburiyetinde kal
dığını» ifade etmektedir. Başını lokuunıyaca-
ği'm, çünkü evrak nasıl geldi, nasıl gitti onu 
anlatmaktadır ve hu karar gece 20,30 da ve
rilmiştir. 

«Bu durum karşısında ihalenin hangi fir
maya yapılması iktiza ettiği mevzuunda İbir ka
rara varmak üzere firmalarca teklif edilen lo
komotiflerden hangisinin fennî evsaf bakımın
dan üstün olduğunun talhlil ve münakaşasına 
geçilmesi icabettiği kanaatma varılmıştır. Bu 
konuda rey ve mütalâa serdi için teamülleri
miz icabı bir teknik heyet raporunun alınması 
ve alınacak bu rapordaki teknik evsaf üstün
lüğünün diğer idari şartlarla (mukayesesinin 
yapılması suretiyle karar ittihazı heyetimizce 
arzu edilmiş ise de heyetimize verilen 1,5 gün 
gilb'i kısa bir müddet 'zarfında buna imkân bu
lunamadığından zaruri olarak evvelce verilmiş 
'bulunan teknik heyet raporlarının 'mukayesesi 
ile bir netice çıkarılmasına gayret sarf edil-
•miştir.» Evvelce verilen teknik raporlar esa
sen mahkeme mevzuu olmuştur. (Bu raporlar 
şayanı kabul görülmemiş ve sahneden artık 
kaldırılmıştır. Fakat heyet bu, kıymeti olmı-
yan raporu tetkik etmek ve, raporun ışığı al
tında karar verme mecburiyeti ile karşı kar
şıya bırakılmışlardır. «Komisyonumuz yukar
da arz ve izah olunan zorlayıcı..» Dikkat bu
yurun arkadaşlar, «zorlayıcı ve yerine getiril
mesi maddeten mümkün olmıyan sebepler mu
vacehesinde bizzarure her üç firmanın teklif et
tiği lokomotiflerden hangisinin fennî evsaf ba
kımından üstün olunduğunu tahlil ve münaka
şa mevzuu yapılmasından sarfmazarla fennî 
ve idari şartnamelere göre İbir karara varmak 
ıstırarine!a kalmıştır. 

Bu esastan hareketle ve Müdürler Kurulu
nun ffl'G/SOOi sayılı Kararında sağlanan bu kre
dinin yanmasının memleket menfaatlerine uy
gun mütalâa edilmediği..»' bunu Müdürler Ku
rulu empoze ediyor Satmalma Heyetine, «bi
rinci komisyon tarafından palhalı teklif lehin
de ileri isürülen mucip sebeplerin AID tarafın
dan mukni görülmediği, Bakanlığın GM lehine 
ileri sürülen tercih sebeplerinin tatminkâr ol
madığı, kredi müddetinin önemle göfc önünde 
tutulması talebi 'muvacehesinde idari şartlar-
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dan fiyat unsuru hariç üç firma teklifinin ida
remiz fennî ve idari (şartnamelerine mutabık 
(bulunduğundan daha şümullü Ibir 'karar ver
mek salahiyet ve mevkiinde olan Genel Mü
dürlük makamının ve Müdürler Kurulunun 
takdir ve taihkik şekline ıgöre 'tercih hakkı foâ-
ki kalmak üzere yukarda tetkik edildiği bil
dirilen ilhale evrakı münderecatmdan tecelli 
eden samimi kanaatimiz dairesinde bomisyonu-
ımuızca en ucuz fiyatı teklif eden GE firmasına 
İhalesine ve keyfiyetin makamın ve Müdürler 
Kurumunun tasvibine arzına ekseriyetle karar 
verildi.» diylor. 

Komisyon Başkanı da dâhil olduğu Ihalde 
üç tane yüksek mühendis bu karara muhalif 
kalıyor. Muhalefet şu; mademki Müdürler 
Kurulu tarafından en ucuzunun alınması fikri 
bize empoze edilmektedir, w (halde bu idari bir 
tasarruftur. Teknik eleman olarak bize ge
tirmesine lüzum yoktur. ıBir kredinin yanması 
meselesi eğer idari 'balomdan, Hükümet bakı
mından malhzurlıı ise ıo bakımdan işi mütalâa 
ederek idare kararım alsın, teknik mütalâaya 
ihtiyaç yoktur, bu 'bakımdan muhalefet edi
yoruz, diyorlar. 

Şimdi burada Sayın Bakan meseleyi izah 
ederken Yüksek Meclisi misal göstererek; efen
dim beş kişinin fazla rey vermesi ile muazızam 
bir karar, o beş kişi tarafında tecelli ediyor, 
dedi. Halbuki birinci komisyon kararına bir 
kişi mu'halefet etmiştir. Demek ki, mesele üç 
kişinin, bir kişinin muhalefeti meselesi değil
dir. Tamamen teknik bir meseledir. 'Teknik 
eleman esasen, bana bu işi tetkik etmek imkâ
nını ver diye sızlanmakta, (ben bu kısa zaman
da bu işi yapamam, demektedir. 

Şimdi teknik elemanların, yani satmalına ko
misyonunun bu kadar sızlanmasına ve samimi 
olmasına rağmen bu müddet ısraren verilmemiş
tir, bu müddetin daha bidayetinde 31 Mart'a ka
dar uzatıldığı bildirildiği halde. Aarkadaşlar, 
8 Şubat 1964 te General Elektrik Firmasının 
tercihi ve General Motors firmasının teklifinin 
reddedilmesi dolayısiyle, arz ettiğim teknik 
heyetin iştirak etmediği karar, 8 Ocak'ta tas
dik edilip geliyor. Yukarıda da arz ettiğim 
gibi, Van Dyke'in bu müddeti size temin ede
ceğim fakat yazılı bir müddet temdidine gide
mem demesi tahakkuk etmiş, 8 Ocak'ta bu Ge-
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ııeral Electric lokomotiflerinin tasdiki gelmesi 
ile birlikte müddetin 31 Marta kadar uzatıldığı 
bildirilmiştir. Buna rağmen Devlet Demiryol
ları ve Ulaştırma Bakanlığıda 1,5 gün içinde 
bizi AID o lokomotifleri almaya mecbur etti 
havasının devam ettiğini gören Van Dyke, 10 
Ocakta bizzat Bakanı ziyaret etmek suretiyle ya
zılan tezkerenin yanlış anlaşıldığını ifade etmiş
tir. 

13 Şubat 1964 tarihli tezkerede bu sarihtir. 
«Eğer», diyor «yeniden bir tetkikat yapacaksa
nız, eğer böyle bir tetkikat varsa bunu gönder
diğiniz takdirde AID tetkik etmeye amadedir. 
Eğer yoksa General Electric ile bunu yapmaya 
mecbursunuz» diyor. 

Şimdi arkadaşlar, Van Dyke'in şifahen gelip 
10 Ocakta durumu teyidetmesi ve 16 da da bu
nu teyiden yazma'sı ISaym Bakanı biraz endişeye 
düşürüyor. Hakikaten murakabe hakkına sahip 
bir Bakanın büyük bir kusuru olan bir halin hu
sulüne sebebiyet veriyor. Bunu Müdürler Ku
rulunda tetkik edilsin diye DDY na geri gönde
riyor. DDY Müdürler Kurulurumun bu kararı 
hakikaten çok enteresan bir karardır. DDY da 
teknik elemanlar tarafından bu işin tetkik edil
mesinin icabettiğini Van Dyke'in yazısından an
lamışlardır. Ben tefsir etmeden aynen okuya
cağım arkadaşlar. «Bu defa kurulumuza geti
rilen teklif», bu teklif 29 . 1 . 1964 tarihinde 
gönderilmiştir. Bakanın teklifi. «Bu defa ku
rulumuza getirilen teklif Bakanlık makamına 
hitaben yazılan bir yazının mânasının tefsirini 
istemeyi tazammun ettirmektedir.» Müdürler 
Kuruluna, bu yazıyı tefsir edin, ben bir şey 
anlamıyorum, siz nasıl anlıyorsunuz mânasında.» 
AID Bakanlık makarama hitaibetmiştir. Mevzuata 
göre Ulaştırma Bakanlığının Devlet Demiryol
larının üzerinde murakabe salâhiyeti vardır. 
Makamının kendisine yazılan bir yazıyı takdir 
etmesi, tefsirini mucip görürse yazana mütevec
cih olması gerekir. Bu itibarla bu makama hita
ben yazılan bir yazıyı tefsir, salâhiyetiniz cüm
lesinden olmadığı gibi bu husustaki yazıyı tef
sire teşebbüs de murakabemiz olan bir makam
da lüzumsuz bir görüş fırsatı ihdası gibi garip 
netice hâsıl edebilir. Ayrıca Devlet umurunun 
tedvirinde murakıp olan Ulaıştırma Bakanlı
ğına karşı da, bu Bakanlığın murakabesi altında 
bulunan bir Umum Müdürlüğün, Bakanlığın gö-
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rüşünü öğrenmeden hareket etmiyeceği idare 
hu'kuku bakımından tecvizi caiz bir tasarruf 
olamaz. Bu bakımdan Bakanlık Makamına AID 
den yazılmış bulunan 16 . 1 . 1964 tarihli yazıyı 
kıymetlendirmeye yetkimiz olmadığından, tek
lifin Genel Müdürlüğe iadesi kararlaştırıldı.» 
Genel Müdürlük Müdürler Kuruluna havale 
ediyor. Müdürler Kurulu açıkça, murakabe 
edecekse bir tasarruf noksanlığından dolayı et
sin, bir emirleri varsa versin, ben bu yazıyı ne 
tefsir edebilirim ne de onun murakabe hakkının 
ne yolda tecelli edebileceğini 'bildireibilirim, di
yor. 

Aziz arkadaşlarım, 33 lokomotif ihalesinin 
nasıl başlayıp bugüne kadar nasıl geldiğini iza
ha çalıştım. Derhal arz edeyim ki bu hâdise 
yalnız 33 lokomotif mubayaasından ibaret değil
dir. Türkiye Devlet 'Demiryollarının bugün ih
tiyacı bulunan 400 lokomotifin imalâtı veyahut 
da satın alınması suretiyle temini meselesidir. 
Buna rağmen seçme hakkını kullanmak için 
teknik araştırmaya vakit bulamadığını ıbeyan 
eden 'Satmalına Komisyonuna araştırma imkâ
nının verilmediğini ve acele karar alınmak mec
buriyetinde kalındığının havasının Ulaştırma 
Bakanlığında ve D. Demiryollarında devam et
tiğini hisseden Van Dyke, Vaşington 'dan da 
aldığı talimat üzerine, bu arz ettiğim mektup
ları yazmıştır. Bu mektupların mutlaka asılla
rının görülmesi lâzımdır arkadaşlar. Tercüme 
edilenler maksat uğrunda tercüme edilmiştir. 
Yeniden bir teknik heyet tarafından tetkik etti
rilmeden bir idari havanın baskısı altında bir 
teknik heyetten alınan şu okuduğum rapor mu
vacehesinde yapılan bu mubayaa D.D.Y. lehi
ne değildir. Şahsi kanaatim- odur ki, Hükümet 
kanaliyle bu kredi müddetinin uzatılması her 
zaman için mümkündür, uzatılabilir. Uzatılma
dığı takdirde Sayın Vekile suallerimi -tevcih et
tim, 10 milyon dolar kredi yerine 14 ımilyon gi
bi yüzde yüz Devlet Demiryollarının haklı ol
duğu, İhtilâlden evvel yapılan ve fakat işlemi-
yen mukavelede Devlet Demiryollarına, dolâyı-
siyle millete ağır bir yük yükletilin ektedir. Bu 
şekil kredinin hakikaten Devlet Demiryolları 
için hiçbir faydası yoktur. Felâket gizlidir. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası takrir aleylhinde, Sa
yın Mustafa Kaptan'mdır. 
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MUSTAFA KAPTAN (Sinop Milletvekili) 

— Çok muhterem arkadaşlarım; bir .Devlet dai
resinin iç yüzünün öğrenilmesi ve .bâzı hakikat
lerin Parlâmento mensubu kıymetli arkadaşla
rım 'tarafından izlenmesi bakımından bu müza
kereler cidden faydalı oluyor. Ancak benim 
kanaatim odur ki, biraz buraya verilen takririn 
dışına çıkılmış, onun haricinde bir müzakere is
tikametini almıştır. Takrirde Bakanın mesulij^eti 
mevzuııbahistir. Dün bir arkadaşım bunu dile 
getirdi. Ya ihmali veyahut bir suiistimali vardır. 
Binaenaleyh burada şu görüşme için yapacağı
mız şey Bakanın nasıl bir suiistimali, nasıl bir 
ihmali bulunduğunu araştırmaktan ibarettir. 
Halbuki, yine faydasına işaret ediyorum, konu
şan arkadaşlar işin tamamen teknik taraflarına 
ve yazışmalara kadar inmek suretiyle, zannedi
yorum, bizim müzakere etmekle görevli olduğu
muz hususların dışına çıktılar. Yalnız şu müza
kerelerin hukukan yanlış istikamet almasına rağ
men bir hususüda aydınlattığını burada ifade et
mek isterim. Senelerden beri Devlet Demiryol
larının zarar ettiği, Parlâmentoda defaatle, hat
tâ benim geldiğiını tarihten sonra ileri sürülmüş 
ve maalesef biraz evvel konuşan Bakan dahi, 
bundaki mesuliyetin kendi Bakanlığı zamanında 
Devlet Demiryolları idaresindeki memurların, 
oradaki personelin, ehil elemanlardan ibaret ol
madığı, lâyık kimselerden ibaret olmadığı, iyi 
idare edilmediği için ileri geldiğini itiraf etme
miş idi. Her defasında müessesenin memur ve 
personeli müdafaa edilmiş, zarar sebepleri baş
ka noktalara itilmişti. Hattâ bunun için Kara
yollarına zam yapmak suretiyle, yolcuyu Dev
let Demiryollarına aktarmak gibi tarafımızdan 
sakîm görülen fikirler dahi ileri sürülmüştü. 
Ama, bugün anlıyoruz ki, dün ,bunu itiraf et-
miyen Bakan D.D.Y. personeli kendi Bakanlı
ğını dahi iğfal edecek kadar 'bir garabet içinde 
'bulunduğunu itiraf ediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Bakan ne 
yapsın? Bir teknik adama işi havale ediyor. 
O adam diyor ki, «General Elektrik lokomotif
leri daha tasarrufludur, daha çekicidir,- daha 
iyidir». İktifa etmiyor, diğer bir teknik heyete 
havale ediyor. O teknik heyet de diyor ki, «Ge
neral Motors daüıa iyidir, daha şartlıdır, daha 
iktisadidir.» Şimdi bu defa mesul Bakan tekrar 
birinci raporu veren adama, dün Fahir Giritli-
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oğlu arkadaşımın dosyasından öğrendik, soruyor, ! 
bir evvelki raporu veren adam veya şahıs dö- j 
nüyor, evvelki verdiği raporun tersine bir ra- S 
por veriyor. Bir mektup geliyor. Bunu Bakan j 
tercüme ettiriyor. Mektup sahibi Van Dyke, ha- j 
yır ben öyle demedim, diyor. Bu defa memuru j 
çağırıyor. Memur, ben böyle tercüme etmedim : 
diyor. Aziz arkadaşlarım; buna Bakan ne yap
sın? Burada Bakanın mesuliyeti nerede, kime ; 

inansınf Bence meseleyi bu zaviyeden ele almak i 
İ âzım. 

Şimdi, eline aklığı vesikalarla buna göre 'mu
amele yapmakla vazifeli Oİan Baltan, ihtiyaca j 
salih bir vesika bulamaz, her müracaat etti- I 
ği kapı kendisini birtakım yanlış yolİara sevk 
eder ise ne yapsın? Şöyle düşünmüş, demiş ki, j 
evvelce 'bir mukavele yapılmış, bu mukavelenin 
yolsuz olduğu hakkında 'bir tahkikat açılmış, i 
tahkikat, yolsuzluğu tesbit etmiş, mahkemeye 
sevk etmiş. Bu benim elimde 'karinedir. Şu 
halele birinci ihale, birinci firmanın vasıtaları 
yani lokomotifleri hatalı ise ikincisine ihale 
edeceğim, diyor. Başka yönü var mı? Muhte
rem arkadaşlar, ne yapsın Bakan? General 
Motors Şirketiyle yapılan mukavelenin usulsüz 
olduğu, General Motors lokomotiflerinin çü
rük olduğu, bunların işlemiyeceği raporla tes
bit edilmiştir. Meclis tahkikatı neticesinde me
suller mahkemeye sevk edilmiştir. Bakan da 
sonradan yaptığı - tamam olmamakla beraber -
tahkikat neticesinde sarih 'bir kanaate vara
mamış ve ister istemez aiksi firmaya ihayeli yap
mış, Şimdi arkadaşım diyor ki, yine mesul
dür. Ne yapsın, Bakan ne yapacak? Hayır 
arkadaşlar, benim kanaatim kısaca şudur : Bu
rada bir Bakana suiistimal veya ihmal atfet
mekten ziyade, mesele şurada dokümanları ve 
esaslariyle birlikte ele alınıp bir Hükümet 
meselesi yapılmalı, kredinin mi yanması lâzım, 
yoksa Motors'tan mı almak lâzım, bunu iyice 
tetkik edip 'bir karara 'varmak lâzımdır. 

Biraz evvel (Sayın 'öçten konuşuncaya 'kadar, 
itimadedin, benim hâlâ General Eelektrik şir
ketlerinin imal ettiği lomotifler hakkında müs
pet bir kanaatim vardı. Ama, o kadar katı ko
nuştular ki, vicdanım sızladı. Raya konmak 
imkânı olmıyan ve sabık Vekil tarafından 'boji I 
diye tâbir edilen 'bujileri değiştirile dahi işle
mesi mümkün olmıyan bir lokomotifi alacak
sak bu millete yazık olur arkadaşlar, ı 
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Arkadaşlar; şurada veıigi kanunları geldi

ği zaman diren, diren, diren, op kuruş için; 
ama milyonlar giderken Hükümet niye alâka
dar olmuyor, bir türlü anlıyamıyorum. Niye 
bir Bakan bunun altından kalkamıyorsa bu işe 
el konulmuyor? Dâvayı nâiçdz kanaatimce, bu 
şekilde havale etmek lâzımdır. Şimdi, Sayın 
Nihat Su'nun dünkü 'beyanlarını, bir elimi-
nasyon metoduna tabi tutarak cevaplandırma
ya çalışacağım. 

Dediler ki, iyi tahkikat yapılmadı. Muh
terem arkadaşlar, biraz evvel arz ettim, şimdi 
tahkikat niçin yapılmamış? Evvelce yapılan 
tahkikat buna niye şâmil değil? Bunu da an
lamak mümkün değil. Niye tahkikat yapılma
sın? Üç firma tâlibolmuş; G.M., G.E., Alko. 
Bu üç şirket hakkında tahkikat yapılmış, 
Yalnız General Motors Şirketi hakkında, tah
kikat yapılmamış ki. Bu 'şirketin lokomotifleri 
elverişli mi, değil mi .diye değil, 'bidayetteki 
tahkikat, talip çıkan '3 finma hakkında yapılmış 
ve bu üç firmanın lokomotiflerinden hangisi-
nin daha iyi olduğuna dairdir. Binaenaleyh. 
ta'hkikat yapılmadığı iddiası, ikinci bir tah
kikat yapılmadığı iddiası hu noktadan sağlam 
değildir. 

Efendim, diyor ki, Nihat iSu; «Amerika 
Birleşik Devletleri'nde daha ziyade General 
Motors'un imal ettiği lokomotifler kullanılır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu da bir es'babı 
mucibe değildir. Bir şirket daha evvel kurulup 
daha evvel imalâta haşlar. Ondan sonra kuru
lan bir şirket daha sonra başlar, daha teknik, 
daha ileri hir maıkina imal eder. Binaenaleyh, 
daha fazla onun lokomotiflerinin kullanıldığı 
yolunda bir iddia ile buraya çıkmak da, ka
naatimce doğru değildir. Meseleleri hu zavi
yeden alırsak sureti kat iyede bunun içinden 'çı
kamayız. 

Bunun bujisi patlar, krank ımili çatlar, bu
nun 'bilmem freni tutmaız, 'berikinin cer kuv
veti azdır; bunlar tamamen bizim ihtisasımızın 
dışında 'bir mevzudur. Eğer ihtisas elemanları 
bize sarih bir bilgi vermemişlerse mesulleri 
onlardır. Ama ihtisas elemanları salim bir bil
gi vermiş, Bakan buna rağmen şu veya bu ka
sıt altında, Türk Ceza Kanununun 45 nci mad
desinin tâyin ettiği kasıt altında salâhiyetleri
ni suiistimal ederek onun altında bir karar 
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veıuniışse, âmenn'â ve saddaknâ, Meclisimiz 
bunun hakkında karar verebilir. Yoksa her 
[Bakan hakkında, teknik bilgi falanın falana 
uymadı diye Bakan 'hakkında talhkikat ister
sek 'bugünkü Hükümetimizin kıymetli vekille
rinin her 'biri hakkında talhkikat istemek müm
kündür. Bundan hiçbir Vekil yakasını kurta
ramaz, Ve işin içinden de 'çıkamayız. 

Sonra, Meclisimizin günlük çalışması aşağı -
yukarı yüz bin liraya baliğ oluyor. Burada gün
lerce bir lokomotifin bojisi ile krankı ile uğraş
maya ve onu tahkik etmeye, tetkika salâhiyeti
miz olmadığı gibi, biraz da insaf edin arkadaş
lar, böyle işlerde Yüksek Meclisi işgal etmeme
miz lâzımgelir. 

Sayın Nihat Su, efendim, bize O ene rai Elek
trik Firmasının bundan evvel sattığı 5 tane lo
komotif, şartnamede 30 yıl çalışması lâzımgelir-
ken 5 senede hurdaya çıktı, dedi 

Arkadaşlar, yine derim, bu mevzulara girdi
ğimiz zaman bunun içinden çıkamayız. Sadece,. 
şu mevzu ile alâkalanmak için. birkaç mütehassıs 
arkadaşlarla konuştum, dediler ki; «yeni alınmış 
bir otomobil dahi bazan arıza yapabilir.» binaen
aleyh arıza yaptı diye bunun kötülüğüne hük
metmek mümkün değildir. Salâhiyetim harici 
olduğu için doğru, yanlış bir kanaate varamıyo
rum, ama mütehassıs böyle dedi. Sordum danış
tım, böyle dedi. Şimdi işin detaylarına varıncaya 
kadar tetkik eden arkadaşlarımı dinledim. Diyor
lar ki, 25 liralık bir yedek parça için lokomotif ora
da bırakılmıştır, insaf edin arkadaşlar. Eğer 25 
liralık bir yedek parçayı getirmemek suretiyle 
bir lokomotif işletmeye koyulmamışsa, acaba bu
nun kabahati lokomotifi imal eden firmada mı, 
yoksa o yedek parçayı getirmemek suretiyle mil
leti onun istifadesinden mahrum bırakanda mı
dır 1 Binaenaleyh, meseleleri o zaman bu zaviye
den ele almak lâzımgelecektir Bence bu teknik 
sahalarla uğraşacak teknik bilgimiz ve salâhiye
timiz yok. Araştırılacak nokta, Bakanın bu işte, 
ihalede suiistimali olup olmadığının tesbitine mü
tedair bir hususa münhasır olmalıdır. Binaen
aleyh, boşuna bir zaman kaybına meydan veril
memesi bakımından müzakerelerin bu istikame
te çevrilmesini hassaten istirham eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir ki
fayet önergesi gelmiştir. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİSKEN-
DER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Söz istiyo
rum . 

MEMDUH ERİ)EMİR (Kırşehir Milletveki
li) — Kifayet aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ancak bu kifayet önergesinde 
teşriî vazifeyle ilgisi bulunmıyan bir husus da 
temenni edilmektedir. Bu sebeple bir muamele 
yapılaunyacaktır. Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Her iki teşriî Meclis gündeminde önemli ka

nunlar beklerken iki firma arasındaki kirli men
faat yarışmasının Yüce Meclisi günlerce işgal 
etmesi elem vericidir. Şirketlerin sağlıyacağı kâr 
veya birtakım kimselerin alacağı komisyon da 
bizi eri il gilend irmez. 

Müzakerenin kifayetine her iki firmadan mu
bayaa yapılmamasına karar verilmesini arz ve 
teklif eylerim.. 

C. Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı 

NİYAZİ AĞIRNASLI (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — İzah edeyim. 

BAŞKAN —- Önergenin izahı diye bir husus 
yok Sayın Ağırnaslı. Kifayeti müzakere talebin
de bulunuyorsunuz. Arkasından da her iki fir
madan mubayaa yapılmamasına karar verilme
sini istiyorsunuz. Bu ikinci ibaremizden vaz ge
çiyorsanız, önergeyi muameleye koyacağım. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (O. Senatosu Ankara 
Üyesi) - Vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Şu halde, kifayeti müzakere 
önergesi şeklinde bu önerge hakkında muamele 
yapılacak. İki firmadan da mubayaa yapılmama
sı hakkındaki teklifinden vaz geçmiştir. 

Sayın Erdemir kifayet önergesi aleyhinde mi 
söz istemiştiniz 1 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir Milletveki
li) — Sayın Bakanın durumu... 

BAŞKAN —• Efendim, siz kifayet aleyhinde 
söz istiyor musunuz 1 Sayın Bakanın durumu bi
zi ilgilendirir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir Milletveki
li) —- Kifayet aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir Milletveki

li) —• Muhterem arkadaşlar, dün bir kifayeti mü
zakere takriri verildiği zaman, bir arkadaşımız 
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buraya çıktı ve ben o kadar çok şeyler biliyorum I 
ki, ben konuşmadan Yüce Heyetiniz karar ve
rirse vicdanlarınızda ukde kalmış olur, yanlış 
karar vermiş olursunuz, buyurdular. Bunun üze
rine de Yüce Heyetiniz kifayeti müzakereyi ka- I 
bul etmedi. Ama aıkadaşımız dünden bugüne 
kadar konuştu, her şeyi söyliyeceğim dediği şey
leri söyledi, söyledi, tâbir caizse dağ, fare değil, 
sinek doğurdu. Fakat sinek ufaktır ama mide 
bulandırır diye bir söz vardır Türkçe'de, bu ar
kadaşımız ifade ettiği sözlerle kendisini mahkûm I 
etmiş oldu. Bendeniz... 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde lütfen Sa
yın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Kifa
yetin aleyhinde konuşuyorum efendim. Ben, Sa
yın Bakan, hakkındaki bir takrir münasebetiyle, 
evvelce İcra Heyetinde bulunmuş bir arkadaşımı
zın sözleriyle kendisini mahkûm etmesinden üzün
tü duydum. O bakımdan takriri kabul etmeyiniz. I 
Söyledikleri şeyler tamamen tavazzuh etsin. Rifat 
öçten arkadaşımız da huzuıamuzda beraet etmiş 
olarak ayrılsın. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
hususlarda doğacak tereddüdü ortadan kaldırmak 
için arz ediyorum. Bundan evvel kifayet önerge
lerinin Heyete sunulmasından evvel Bakana söz 
veriliyor, ondan sonra da sırada bulunan bir mil
letvekili konuşuyordu. Yalnız bu hal Bakanın ko
nuşmasını temin ve Meclisin, Bakanın mütalâaları 
ile kifayetin lehinde veya aleyhinde karar vermek 
bakımından aydınlanmış olmasını sağlamak ama
cına matuftur. Halbuki bu konu üzerinde Bakan 
iki defa konuşmuştur. Bütün bu konuşmalar so
nunda kifayetin lüzumu veya ademi lüzumu 
Yüksek Heyetinizin vereceği kararla belli olacak-
tir. Bu sebeble Bakana söz vermeden kifayeti o-
yunuza sunuyorum. (Orta sıralardan gürültü
ler) 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KENDER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Söz 
hakkım var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, size va
ziyeti izah ettim. Kifayet önergesini kabul edip 
etmemek elinizdedir. Ben kifayet önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kifayet önergesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 102 ye karşı 107 oyla ki
fayet kabul edilmiştir. | 
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ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-

KENDER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Efen
dim, söz hakkım vardır. Müdafaa durumundayım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Asını Eren arkadaşımız tarafından verilmiş bir 
önerge vardır. Sayın Eren, önergenizde ısrar edi
yor musunuz?. 

ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Ediyo-
ram efendim. 

BAŞKAN — Ediyorsunuz. Önergeyi okutu
yorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
1. Müzakere edilmekte bulunan önerge her 

ne kadar yalnız Ulaştırma Bakanının Bakanlık 
sorumluluğunun tesbitine münhasır bir istemden 
ibaret ise de Sayın Ulaştırma Bakanının dün ve 
bugün kürsüdeki beyanlarında (ihale kararı ve
rilmiştir. Kesinleşmiştir. Bu karar değişmez.) 
iddiası ile Türk Milletinin istese de, istemese de 
General Electiric lokomotiflerini alması zorun-
luğunu ortaya atmıştır. Bu hal yani bir mil
lî zarara yol açacaksa, T. B. M. M. nin ve Sa
yın Hükümetin bir oldu bittiyi önlemesi zaru
reti aşikârdır. 

2. Bu sebeple 31 . 3 . 1964 tarihindeki 
•menle ve ihale kararının kesinleşmiş olmasına 
dayanan, hukukan teemmüle şayan, bu oldu bit
tiyi derhal durdurarak, ilkin T. B. M. M. nin 
müzakere etmekte bulunduğu (Bakan aleyhin
deki) önergeye dair vereceği kararın beklenme
sini ve bir müddet daha bu 10 milyon dolarlık 
krediyi kullanmaktan çekinilmesini, bu arada 
Türk Milletinin Yüksek Millî Menfaati daha ne 
gibi tedbirler ve incelemeler gerekiyorsa bunla
ra da T. B. M. M. nin vereceği kararda belirte
ceği ölçü ve yönlerde yerine getirilmesini, 

3. Böylece Türk Milletinin ne kadar mus-
tar iktisadi ve teknik durumlarda bir millî kal
kınmaya mecbur olursa olsun, Küçük çıkar re
kabetlerine veya yabancı baskılarına boyun eğ-
miyeceğinin de dünya karşısında ifade edilmiş 
olmasını, şifahi konuşmama ilâveten saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPÎSKEN-
DER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Efendim 
söz istiyorum. 
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BAŞKAN; — Muhterem arkadaşlarım, bu I 

önerge hakkında her hangi bir muamele yapıl- I 
mıyaeaktır. Müzakeresini yaptığımız takrirle 
bir alâkası olmadığı gibi, İcrayı taallûk eden 
hususları ihtiva etmektedir. Her hangi bir mu- I 
amele yapılmıyacaktır. I 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi üzerinde mü
zakeresi yapılmış, kifayetine karar verilmiş -olan 
takriri yeniden okutup nazarı dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunacağım. I 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİSKEN-
DER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Oylamaya I 
itiraz ediyorum. Yapılan muamele usule aykı- I 
rıdır, İçtüzük ihlâl edilmiştir. Reis taraf tut- I 
muştur. Reisin taraf tuttuğunu izah edeceğim, I 
ispat edeceğim. Dün bizzat kürsüden Sayın I 
Asım Eren'e vermiş olduğu cevap bugünkü mu- I 
amelesini tekzibe kâfidir. Asım Eren arkadaşı- I 
miza, «Bakan İçtüzüğün sarih hükümlerine gö- I 
re istediği zaman söz alabilir.» demişlerdi. Ben I 
de kifayet takrirleri gelince söz istedim. Bana I 
söz vermedi. I 

Oylama da sıhhatli olmamıştır. Oylamaya da I 
itiraz ediyorum; yeterlik önergesi hakkındaki I 
oylamaya... ( Gürültüler) I 

Türk Parlâmentosunda, müdafaa hakkının I 
tahdidedilmesi, Anayasanın çiğnenmesi demek- I 
tir. (Gürültüler) I 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın I 
Bakanın söz almadan konuşması ve Riyasete hi- I 
taben sarf ettiği sözler münasebetiyle kendisine I 
bir ihtar yeriyorum. (Gürültüler) Bundan son- I 
ra şu durumu ifade etmek isterim; Riyaset hiç- I 
bir sebeple, hiçbir konuda taraf tutmamıştır, j 
İçtüzüğün maddeleri sarihtir. Kifayet bir konu j 
üzerinde altı kişi konuştuktan sonra oylanır. I 
Bu konu üzerinde Büyük Millet Meclisi Birle- I 
şik Toplantısında alman karar gereğince lehte, I 
aleyhte ve üzerinde altı kişi konuşmuştur. Ba
kana söz verilmesi meselesine gelince; Bakana I 
söz verilmesi hususu Bakan da altı kişiden mâ- I 
duttur ve ancak bundan evvel Bakanın hiç I 
konuşmaması halinde onun konuşmasından son- I 
ra ve müteakiben bir milletvekilinin de konuş- I 
ması suretiyle vaziyetin tavazzuhu ve bunun I 
üzerine kifayet önergesinin lehinde veya aley- I 
hinde oy kullanacak olan üyelerin durumu vu- I 
zuhla bilmesini temine matuftur. Hal böyle I 
olunca bu önerge üzerinde Bakan iki defa ko- | 
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nuşmuştur. Dünkü Sayın Asım Eren arkadaşı
mızla ilgili olarak bir beyana gelince; bunu 
bugün Ferid Alpiskender arkadaşımız da ifade 
ettiler, Bakan her zaman öncelikle konuşabilir, 
dedim. Bu sözü bugün de tekrarlarım. Fakat 
kifayet kararı Meclisçe verilmeden evvel müza
kerelerin devamı sırasında her zaman önce
likle konuşabilir. (C. H. P. sıralarından, «Söz 
istedi, vermediniz.» sesleri.) Söz istediği sırada 
kifayet önergesi gelmişti. Kifayet önergesini ka
bul veya reddetmek Yüksek Meclisin bileceği 
bir iştir. Bu oylamanın yanlış veya doğru ya
pıldığına dair her hangi bir şüphe izhar edilme
miştir. Oylamayı, kifayet önergesinin oylama
sını iki Riyaset Divanı Kâtibi arkadaşımız say
mış ve neticeyi bana bildirmişlerdir ve ben ne
ticeyi ilân etmişimdir. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletveki
li) — Usul hakkında söz istiyorum. 

MEHMET HAZER (C. Senatosu Kars Üye
si) — Kazai IMT karar alınıyor Başkan, müda
faasız olur mu? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, (bâzı 
arkadaşlarımın zihninde düğümlenen suali çöz
mek için bu maddeyi tekrar okuyorum. Arka
daşlar Bakanın müdafaası 'alınmadan böyle bir 
durum olur mu derler. " Bakanın müdafaası, 
eğer Bakan mebus değilse müdafaası Riyaset 
Divanından yazılı olarak okunur, demektedir. 
Kaldı İd, bu aldığımız karar örneğinin nazarı 
dikkate alınıp alınmaması hakkında bir karar
dır. Bu karar alındıktan sonra bir tahkikat encü
meni kurulacak, bu tahkikat encümeni, şayet böy
le bir karar alacaksa Meclis hem Bakanın müda
faasını dinliyece'k, hem raporu Meclüse getire
cek, Mecliste de müdafaası yapılacak, bu rapor 
üzerinde tekrar müzakere yapılacaktır. Nihai 
kararı yine Büyük Millet Meclisi verecektir. 
Bu sebeple Bakanın, müdafaası alınmadı ıgibi 
bir iddia İçtüzük esaslarına aykırıdır. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİSKEN
DER (O. Senatosu Manisa Üyesi) — İhtar ha'k-
kmda söz istiyorum. İçtüzüğün 185 nci maddesi 
gereğince. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Bakana verdiğim ihtar dolayısiyle, kendisine 
daha evvel söylediği isözlerclen berî kılmak için 
söz veriyorum. Buyurun Sayın Bakan, 
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ULAŞTIRMA BAKANİ FERİT ALPİSKEN-

DER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Muhterem 
arkadaşlar, bugünkü yüksek oturumunuzda 
alacağınız karar tamamen kazai 'mahiyette bir 
karardır. Tıpkı bir mahkemenin vereceği giibi 
'bir karardır. Yer yüzünde hakların en mukad
desi, en muhteremi hakkı müdafaadır. Ben bu
güne kadar iki defa konuşduysam benden bir
kaç defa fazla konuşan muhterem arkadaşla-
rım oldu. Müzakerenin salim 'bir istikamette 
yürümesini temin maksadiyle, bâzı istifandan 
çözmek maksadiyle iki defa huzurunuza çıktım. 
Vesika okudum, deliller zikrettim. Hatta teknik 
olaylar yönündan, teknik yönden, hukukî yön
den izahat verdim. Fakat benden sonra kür
süye çıkan «abı'k Ulaştırma Bakanı benim ka
tiyen söylemediğimi sözleri bana malederek, 
vakıaları tahrif ederek upuzun bir beyanatta 
bulundu ve beni sizlerin de, bu meseleye vâkıf 
olmıyan kimselerin de husumetine arz etti. Bu 
hususta konuşmam, hepinizin takdir ettiği veç
hile benim en meşru müdafaa hakkımdır. Bu 
müdafaayı dinledikten sonra vereceğiniz reyler 
lehte olsun, aleyhte olsun muteberdir, muhte
remdir ve ben bu Meclisin vereıeeği her 'kararın 
Önünde hürmetle eğilirim, bunu en ıbüyük bir 
vazife bilirim. Binaenaleyh, Saym Başkan ki
fayet takrirlerinin geldiğinden bahsederken, 
hattâ hattâ daha ağızdan telâffuz etmeden 
hademe ile haber göndermiş, söz istemiştim. 
Bana söz vermedi. Bana bu sözü verdikten son
ra ve yine İçtüzük kaidelerine uyarak; «son 
söz milletvekillinindir» kaidesine uyarak başka 
bir milletvekillime söz verildikten sonra bu tak
riri yüksek oylarınıza arz etmesi icabederdi. 
Dün çok güzel bir şekilde celseyi idare etmiş olan 
muhterem Başkan arkadaşımız, bilhassa maddeyi 
Sayın Asım Eren'e okurken tarif etti ve dedi 
ki, «Hükümet sıraya taibd değildir, her istedikçe 
söz söyliyebilir.» İçtüzüğün bu hükmü dolayı-
siyle bakanlara tanınmış bir hak olmasaydı dahi, 
bendeniz ayrıca bakanlık sıfatından ıbaşka maz
nun sıfatiyle yüksek huzurunuza getirilmiş bir 
arkadaşınızım. Binaenaleyh, yüksek oylarını
za arz ediyorum; benim talebettiğinı muamele 
usulsüz değildir. Muhterem Başkanın her hangi 
bir usulsüzlüğe girmemesi için yerimden -kalka
rak sadece müdafaa hakkımı kullanmak için 
söz istedim. Yoksa ne Başkanlığa ne Başkanın 
'muhterem şahsına karşı en ufak bir tariz ve ima-
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da bulunmadım. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
şu hususu arz edeyim ki, müzakerenin kifayeti 
'kararını Yüksek Meclisiniz verdi. Bu kamr size 
aüt ıbir karardır. 

Kifayetin oya konması -meselesine gelince : 
İçtüzüğün 103 ncü maddesi «Mevzuu müzakere 
lehinde, aleyhinde ve haikkmda söz istiyenlerden 
en az ikişer mebus iradı kelâm etmeden müza
kerenin kifayeti reye konamaz» sarahatim 
ihtifa etmektedir. Burada Bakanın konuşma 
meselesi, şimdiye kadarki tatbikatımızda, kifa
yeti müzakere kararını Yüksek Meclisin vere
bilmesi için o Bakanlığa ait bir teklif veya ö Ba
kanlığa ait bir işin lehinde ve aleyhinde konu
şan mebuslar dışında o Bakanın da konuşma
sını öğrendikten sonra ve durum aydınlandık
tan sonra kifayetin aleyhinde ve lehinde karar 
verme selâmetini bulma maksadına matuftur. 

Bu sebeple bu mevzu hakkında, lehte ve 
aleyhte ve üzerinde 6 kişi konuşmuş ve Bakan 
da iki defa konuşmuştur. Bu sebeple biz de ki
fayeti müzakere önergesini oylarınıza arz ettik. 
Bunu da Yüksek Meclis kabul etti. O halde orta 
yerde İçtüzük dışı her hangi bir mevzu yoktur. 
Yalnız muhterem arkadaşlar, müdafaa hakkı, 
bunun lüzumu gibi bâzı konuşmalar, aslında İç
tüzüğe müstenit değil, hissiyata tesir edici ve 
belki söyliyenin mantığına uygun olan bir iddia
dır, Müdafaa hakkı her zaman vardır. Burada, 
bir sonuca varılması, müzakerenin bitmesi ve 
bunun üzerinde tahkikat açılıp açılmaması için 
verilen takririn nazarı dikkate alınması veya 
reddi mevzuubahistir. 

Muhterem arkadaşlar, Bakanın kendisine 
verilmiş olan ihtardan sonra konuşmaları ve 
bilhassa konuşmasının sonunda tebarüz ettirdi
ği husustan dolayı izahatını kâfi gördüğümden 
ihtarı kaldırmış olduğumu arz ederim. (Bravo, 
sesleri). 

KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Usul 
hakkında söz istiyorum, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
bu önergeyi yeniden okutuyorum. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — Reis Bey, usul hakkında söz istiyoram. 
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KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Riya

set Divanının tutumu hakkında, vısul üzerinde 
söz istiyorum. 

İHSAN SABRİ OAĞLAYANGİL (O. Sena
tosu Bursa Üyesi) — Daha evvel söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Riyaset 
Divanının tutumu hakkında mücerret kelime ile 
usul hakkında söz istenemez. Riyaset Divanının 
müzakerenin başından sonuna kadar her mesele
de bir tutumu mevzuubahistir. Şu anda Riyaset 
Divanı bir önergeyi okutmak tutumundadır. 
Bu önergenin okutulması tutumunda bir usul
süzlük mü vardır.? 

KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Evet 
efendiıu. Okunması ve oya konulması hakkında. 

BAŞKAN — Böyle bir usul yok, söz vermi
yorum. 

Sayın Oağlayangil, siz ne hakkında söz isti
yorsunuz; 

İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL (O. Sena
tosu Bursa Üyesi) — Efendim, Bakanın tekrar 
konuşması hususundaki talebi üzerine zatıâlini-
zin haklı beyanları karşısında telifkâr bir du
rum bulmanızı Heyeti Umumiye arz edeceğim, 
Bakana söz verilmesini istiyeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Riya
set Divanı her hangi bir şekilde telifkâr bir yol 
bulma usulü, diye bir usul bilmemektedir. Usul 
içtüzükte yazılı kaidelerden ibarettir. Şu veya 
bu arkadaşımız tarafından her hangi bir te
menni karşısında - ki bu en mâkul temenni olsa 
dahi - İçtüzükteki yazılı ahkâma itibar- etmek 
.durumundayız. 

MEHMET HAZER (O. Senatosu Kars Üye
si) — Sayın Başkan usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... Sayın 
Hazer lütfen oturur musunuz? 

MEHMET HAZER (C. Senatosu Kars Üye
si) — Yeterlik önergesinin oylanmasında hem 
içtüzüğe, hem bugüne kadar olan teamüle ay
kırı hareket edilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki tane 
önerge vardır... 

YUSUF AZlZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — Sayın Başkan, tatbikatınızda usulsüz
lük içindesiniz, izah edeceğim ; usule ait tatbi
katınızda usulsüzlük içinde bulunuyorsunuz. 
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Bunu telâfiye y^v vermemekle de haksızlık için
desiniz. 

BAŞKAN - - Lütfen oturunuz. 
YUSUF AZlZOĞLU (Diyarbakır Milletve

kili) — Tatbikatınızda haksızlık içindesiniz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — İki arkadaşımız, Sayın Nihat 
Kürşat ve Sayın Reşit Ülker iki önerge vermiş
lerdir. Bunlardan birisinde, «kifayet kararma 
rağmen münhasıran Bakana söz verilmesini arz 
ve teklif ederim» diyor. 

İkincisinde, «konu adlî vasıfta olması, Sayın 
Bakanın diğer konulara karşı da savunma hak
kı verilmesi bakımından kifayeti müzakere dı
şında tutulmasının oya arz edilmesini arz ve 
teklif ederim» deniyor. 

ULAŞTİRMA BAKANI FERİT ALPİSKEN-
DER (G. Senatosu Manisa Üyesi) — Sayın Baş
kan, bir de sataşma var. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu iki 
önerge de, kabul edilmiş olan kifayeti müzake
renin kabul edilmemiş addedilerek bir kişinin 
dahi olsa konuşmasına devam etmesini teklif 
etmek demektir. Bu itibarla hakkında muamele 
yapılamaz. 

KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz bir hususu arz ede
ceğim, ben Riyasetin İçtüzük hükümlerine 
göre... 

BAŞKAN — Evvelâ siz oturunuz yerinize, 
Sayın Özek. Sayın Azizoğlu sizden evvel söz 
istedi. 

MKHMET HAZER (O. Senatosu Kars Üye
si) — Sayın Başkan, oylamayı yanlış yaptınız. 
Oylama kararı tamamiyle yanlış alınmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azizoğlu, ev
velâ oradan ifade edin, hangi hususlarda konu
şacaksınız. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — Efendim, reye koyduğunuz kifayet tak
ririnin reye konuş tarzının yanlış olduğunu, 
İçtüzüğe aykırı bir karar alındığını ifade ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletve

kili) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Başkanı
mız münakaşa konusu olan son meselede haki
katen bir yanlış tatbikatın içindedir. Yüksek 
Meclisiniz kazai bir vazife ifa ederken, bir Ba-
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kan hakkında geniş mikyasta akisleri olacak bir 
karara girerken, onun müdafaa hakkını selbe-
den bir tatbikata, bir neticeye gidilmesi hiçbir 
zaman ne umumi hukuk kaideleriyle, ne içtü
zük hükümleriyle kabili teliftir. Bu kifayeti 
müzakere takririni oya koyarken, bu teklifin 
şu şekilde, bu şekilde bulunması hasabiyle, kifa
yeti müzakere için bir milletvekiline ve sıraya 
bakılmaksızın bakana söz vermesinin icabetti-
ğini bundan evvelki tatbikatta kendisi dahi açık
ça belirtmiş olan bir Başkanın, bu mevzuda va
ziyet böyledir diye, talebolmasma rağmen, hem 
bakan, hem ırıüttehem bir arkadaşa söz verme
mesi birçok hakikatlerin ortaya çıkmaması, 
müdafaa yapılmaması ve birçok ithamların açık
ta kalması gibi nahoş bir neticeyi ortaya koyar. 
Bence takrir reye konurken bu hususlar Yük
sek Meclise arz edilmiş olsaydı, Meclisin büyük 
ekseriyeti hiçbir zaman böyle mahlül olmıyan 
bir vaziyette ve meseleyi bir kifayeti müzake
reye bağlamak suretiyle bir neticeye gitmeye 
asla razı olamazdı. 

Binaenaleyh yanlış bir tatbikat yapılmış
tır. Kifayeti müzakere takririnin bir kısım hak
lara riayet etmeden, behemahal konuşması ica-
beden şahıslara, konuşmaların en sonunda hak
kında yepyeni ithamlar yapılmış bir arkadaşı
mıza savunma imkânı vermeden, bir olup bit-
tiye bağlanması ne Meclisi, ne de Başkanlığı 
tatmin etmemesi icabeder. Bu sebeple kifayet 
mevzuunda bir takriri müzakereye gidilebileceği 
gibi, bir arkadaşımızın, bakana müdafaa sade
dinde, kifayeti müzakereye rağmen, söz verilme
si hakkındaki önergesi de kabul edilebilir. Muh
terem Başkanın bu hususları nazarı itibara al
ması (bir hakkaniyet icabıdır; takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
usul hakkında konuşan Sayın Azizoğlu'na ce
vabımı vereyim. 

Muhterem arkadaşlar, tasavvurunuzdaki ni
zam değil, içtüzüğün ortaya koyduğu nizam 
mutadır. Evvelâ bu husus hukukun umumi pren
sibidir. Müdafaa hakkı verildi, verilmedi me
selesi ayrı. işte içtüzük. Bu içtüzük diyor ki; 
soruşturma ile ilgili olarak bir önerge verilir
se, bu önerge, bu takrir Reis tarafından Mec-
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lise arz olunur. Alâkalı vekil ve takriri veren 
veya verenler keyfiyetten haberdar edilir. 

Bu husus Pazartesi günkü Birleşimde o gün
kü Birleşime riyaset eden Başkan tarafından 
yerine getirilmiş, önerge okutulmuş ve Bakana 
haber verilmiştir. 

ikincisi, «alâkadar vekil ve takriri veren 
veya verenler veya mazbatayı yapan encümen 
dinlendikten sonra takririn veya mazbatanın 
nazara alınıp alınmaması hakkında Meclis bil-
müzakere işari reyle kararını verir.» 

Muhterem arkadaşlarım evvelâ burada ge
çen «mazbatayı yapan encümen dinlendikten 
sonra» tâbiri şudur : Meclisimize; 

1. Milletvekilleri tarafından bir tahkikat 
önergesi verilmesi münasebetiyle tahkikat üze
rinde durulmakta. 

ikincisi de adliyeden intikal eden bir husus 
mevzuubahsolursa bu konu üzerinde müza
kere yapılmaktadır. Adliyeden intikal eden bir 
husus encümene gittiği için, o kastedilmiştir. 

Şu halde bu maddeye uygun olarak alâka
dar vekil dinlenmiş, takrir verenler dinlenmiş, 
bunun üzerine müzakere de yapılmış, kifayet 
takriri gelmiş, bu takrir oylanmıştır. 

KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Ri
yasetin içtüzüğü ihlâl ettiğini arz edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özek. Sayın 
Hazer size de söz vereceğim. 

KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Başkanın içtüzüğün 
hükümlerini içtüzüğü okumak suretiyle Meclise 
vâki beyanı doğrudur. Ancak, bir hususu Yük
sek Meclise arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi Bakanın savun
ma yapmasını istiyen arkadaşlar içtüzüğe ay
kırı hareket etmemektedirler. Eğer, bu hare
ket içtüzüğe aykırı bir hareket ise, bugüne ka
dar Başkanlığın içtüzüğe rağmen tatbikatının 
tamamiyle bugün arzulandığı şekle muvazi ol
ması itibariyle içtüzüğü ihlâlin Riyasete ait bir 
hareket olması icabeder. Kaldı ki, bunu bu 
şekilde tavzih etmemek icabeder; bugüne kadar 
Riyaset tarafından içtüzüğün bu hükümleri hiç
bir zaman nazarı itibara alınmaksızın Hükümete 
ve komisyon sözcüsüne, kifayet takrirleri gel
miş olmasına rağmen söz hakkı verilmiştir. Ben
deniz Riyaset Divanınında iken, arkadaşımız 
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da Riyaset Divanında idiler. Bugünkü teamü
lün bu olduğunu pekâlâ bilirler. 

Saniyen, Sayın Azizoğlu'nun işaret ettikleri 
gibi; bir vekili ağır şekilde itham ediyoruz, bel
ki de yarın Yüce Divana gidecektir. Gitmese 
dahi, bugün kendisini müdafaasız bırakmamak 
gerektiğini bir kere daha Sayın Başkana hatır
latmak isterim, istirham ediyorum; içtüzük 
hükümleri değil, bugüne kadar olan tatbikat ve 
teamül nazarı itibara alınsın ve Sayın Bakana 
müdafaa hakkı verilsin. Çünkü filhakika Sa
yın Bakan birkaç defa konuşmuştur; ama onun 
konuşmasından sonra müteaddit konuşmalar 
yapılmış, itham yapılmıştır. Bunlar varit midir, 
değil midir, bu hususta Bakanın açıklamada bu
lunması, buna cevap vermesi haklıdır. Kaldı ki, 
kifayeti müzakere takriri kabul edilse de, bu 
hakkın bu mânada kahul edildiği gelen takrir
lerle de ifade edilmiştir, istirham ediyorum, 
eğer Riyaset direniyorsa, münhasıran Bakana 
Söz verilmesi hususuna mütedair takrir Heyeti 
Umumiyenin oyuna vaz'edilsin. Heyeti Umu
miye kifayet takririne rağmen bir kişiye söz 
verme hakkını her zaman haizdir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Kadri Özek bundan evvelki tatbikata işaret et
tiler. Filhakika ifade ettikleri gibi kifayet öner
gesi oylanmadan evvel Bakana, komisyon sözcü
süne ve diğer bir usul hükmü yönünden de 
- mutlaka son söz milletvekilinindir - diye sıra
da bulunan milletvekiline söz veriyoruz. Şim
diye kadar tatbikatımız böyledir. Fakat bu hal 
o mevzu dolayısı ile Bakanın ve komisyon sözcü
sünün hiç konuşmadığı hallerde tatbik edil
miştir. Bakan ve komisyon hiç konuşmadan... 
(Gürültüler). 

Muhterem arkadaşlar; zaten Bakan kendisi
ne sataşma olduğu iddiası ile söz istemiştir. Sa
yın Bakan size hangi yönden ve kim tarafından 
sataşma olmuştur. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPlS-
KENDER (iC. 'Senatosu Manisa. Üyesi) — Arz 
edeyim e'fendim. 

İBAŞİKAN — Sayın Hazer lütfen oturunuz. 
Bakan sataşmayı izah edecek evvelâ. 
• ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİlS-
KENIDER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Muh-
fterem Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın , 
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Rifat Öçten kendi zamanı mesuliyetine- aidolan 
ve kendisinin mesuliyetinin hudut ve şümulü 
içinde geçen birç'ok vakaları burada tahrif et
mek suretiyle Ibeninı zamanıma bağladılar. 
Eğer- Yüksek Heyetiniz konuşmama müsaade 
ederse 'ben bütün bu hataların, bütün bu suç
ların, hattâ mahkemeye giden memurların da 
tek mesulünün Rifat öçten olduğunu yüksek 
huzurunuzda ispat edeceğim. (ISağdan alkışlar) 
(Bravo sesleri) Bunu vesikalarla ispat edeceğim. 
Bu suçu bana isnadetmiş'tir. Bu vazifeyi de-
ruhde ettiği (günden beri sizlerin yüksek iti
madına ımazhar olmak için tam bir dürüsti ile, 
tam bir 'gayretle .çalışmış, hir arkadaşınıza, me
sul bir adam kürsüye çıkıyor, bütün mesuliyet
lerini 'bir futbol sahasında pas verircesine ha
vale ediyor, selefine, yani benim üzerime yıkı
yor. Ben bunları vesikaları ile yüksek huzu
runuzda ispat edeceğim. Bana bir isnat yapıl
mıştır, aiçık sataşma yapılmıştır. içtüzüğün 
sarih hükümlerine girmektedir. Yüksek Baş-
kandan bunu rica ve istirhab ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar filhakika içtüzü
ğün 9'5 nci maddesinde, «ileriye sürdüğü mü
talâanın hilâfına kendisine !bir fikir isnadolu-
nan mebus her zaman söz istemek hakkına, ha
izdir.» sarahati vardır. Sadece bu sataşma do-
layısiyle .Sayın, Bakana söz veriyorum. Bu
yurun Sayın Bakan. 

UDAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİİS-
KENDER (C. Senatosu 'Manisa Üyesi) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; he
pinize teşekkür ederim, arkadaşınıza sataşıldı
ğı için müdafaa hakkını verdiğinizden dolayı 
en derin minnettarlığımı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Rifat öçten, 
«33 l'okomotif meselesine Ulaştırma Bakanı 
Ferit Alpihkender nüfuz etmemiştir.» dediler. 
Ye beni acz ve 'bet a et içinde (gösterdiler. Bir 
Bakanın acz ve 'bet a et içinde olması takdir bu
yu rursunuz ki, isnatların en ağırıdır. 

(Muhterem arkadaşlar, kendileri bakanlığa 
geldikten '6 ay sonra bu kredinin farkına var
dığım ve ondan sonra kullanmıya teşebbüs et
tiğini söylediler. Ye kendileri zamanında yapıl
mış olan ihale evvelâ Yüksek Meclisin teşkil et
liği Araştırma Komisyonunca tahkik mevzuu 
addedildi, mahkemeye gidilmesine müncer olan 
'bir istikamet aldı, mahkemeye gitti. Halbuki 
bendenizin vazifeye başladığımın ertesi igünü 
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işe el koymamla, kendilerinin bu işin farkına 
varıp el koymaları arasında tam altı aylık bir 
fark oluyor. Meseleye nüfuz etmek bakımından 
acafaa bu aciz ve betaet kimdedir? Bu kürsü
den ben, kendilerindedir, diyemiyorum; fakat 
bunu sizin yüksek vicdanlarınız diyecektir.. 

'Sonra muhterem arkadaşlarım, benim za
manı idaremde yalpıları ihale hem Müdürler Ku
rulunca tasdik edilmiştir, 'hem de Amerika'da 
en yetkili makam tarafından tasdik edilmiş, 
9 gün zarfında iade edilmiştir. Halbuki onun 
yaptığı veya yaptırdığı ihale, hem Meclisçe uy-
>gun görülmemiş, hem de Amerikan makamları 
tarafından G aylık tetkikten sonra geri 'çevril
miştir. iO İh aide naniğimizin vazifemizi ifa et
mek hususunda dikkatsizlik ve acz içinde ol
duğumuzu yüksek vicdanlarınızın hakemliğine 
'bırakıyorum. 
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'halletmiş oluruz, delâlet buyurun.» Çünkü ken
disi beni ziyaret ettiği zaman, beni ziyaretin
den almış olduğu imtibalara. istinaden, sizin 
muvaffak olmanız neye 'bağlı ise, faiz Türk 
dostu olarak bunu nazırlıya'cağız, dedi ve ben 
de bu fırsatı kaçırmadım. O 'halde bu CTC me
selesinde yüksek (himmetinizi bizden esirge
meyiniz, dedim. Şimdi vesikalarını okuyacağım. 
Halbuki Rifat öçten bu meseleyi doğrudan doğ
ruya bana bağlıyor ve faen bu meseleden dola
yı dört milyonluk bir 'zammı Hazineye veya 
T. C Devlet Demiryollarına yüklemişim, diyor. 

Bakınız arkadaşlar mektufaunda ne diyor, 
aynen okuyorum. Kıymetli vakitlerinizi alma
mak için ona ait kısmı okuyorum «Westinigtiouse 
ile Air Broke Firması arasındaki .müzakerelere 
ait 6 . 1 . 1964 tarihli mektulbunuzu aldığımızı 
da teyiden 'bildiririz. Mr. Sharfman'm Türkk 
ye'ye daveti talebinizi ıvyjgun görerek, kendi
sinin kısa fair zamanda (burada bulunmak üze
re Washington'a telgraf 'gönderdiğimizi (bildi
ririz.» demektedir. Bu da açıkça 'gösteriyor 
ki istek Ibizden gelmiştir. 

Bakınız arkadaşlar ne diyor; «Westinhouse 
ile Air Broke Firması arasındaki müzakerelere 
ait 6 . 1 . 1'964 tarihli mektulbunuzu aldığımızı..» 
Yani faizim 'mektubumuzu alıyor. Demek ki bu 
•meseleyi öne sürenin (biz olduğumuzu 8 Ocak 
tari'hli mektupta ifade ediyor. Hallbuki Rifat 
Öçten dedi ki, yeni İhaleyi tasdik ederken Dev
let Demiryollarını AID zorlamış, faunu da alın, 
yapın, edin demiş. AID Ibu meseleyi yaparken 
CTC meselesini de 'halledin dedi. Bu meseleyi 
'halledelim, ama dört ımilyionumıız falan firma
ya gitmiştir, siz o firma ile faizi anlaştırın ki, 
Ibu dört milyon havaya gitmesin, dedik. Adam
cağız 'benim yanımda Mr. Thompson'a not et
tirdi ve ondan sonra ıbu mektubu ile de Mis
ler Siharfman'a telgraf çektiğini şu okudu
ğum fıkralarda beyan etti. Ne loldu arkadaş
lar; 1955 senesinden başlayıp da (bulgune ka
dar gelen, halledilmemiş olan C. T\\ C. mesele
sini de halletmek şerefi Ulaştırma Bakanı ola
rak naçiz arkadaşınız .olan faendenize ve dira
yetli arkadaşlarıma nasiboldu. Ama Iben (bu
nunla övünmüyorum. Bu, yaptıklarım, yap
mak istediklerimin 'milyonda 'biridir. İBeıı bun
ları müdafaa sadedinde arz ettim. 'Kendileri 
neden bu işi halledemediler? Kendileri bir se
ne Ulaştırma Bakam olarak kaldılar. Ilalfau-

ıSonra muhterem arkadaşlarım, bir (OTC) 
yani înlgiliz'ce merkezî trafik idaresi mâna
sına gelir, meselesi vardır. Bunun da 'birçok 
mesuliyetlerini bana yüklediler ve dediler ki, 
AID Teşkilâtı yeni ihaleyi tasdik ederken na
zara almmaısını ileri sürmüş, Bakan 'bu Ihusıı-
su takyidetmiş, buna lakayt kalmış ve reak
siyon göstermemiştir, dediler. Halbuki, bunun 
bakikatı elimde bulunan raporlarla, vesika
larla sabittir ki, fau 1955 senesinden itibaren 
gelmiştir ve Amerika'nın AID makamları hiç
bir zaman yeni ihaleyi tasdik ederken faizi bu 
hususta bir firmayı, tutmaya zorlamamıştır. ya
ni (Westinig Hause) Firmasiyle anlaşın, birle
şin, ondan sonra 'ben krediyi tasdik ederim, 
diye katiyen fair kelime yoktur. Bunun vesi
kasını okuyarak ispat edeceğim. Amerikan Yar
dım Heyeti Başkanı 'beni ziyaret ettiği zaman 
ben kendisine rica ettim, dedim ki ; «Dizeli-
zasyona giderken bir .merkezî trafik kontro
lünün de tesisi lâzımdır. Buna 1955 te 'başlan
mış; fakat maalesef bugüne kadar is'af edile
memiştir. Siz de faunu istersiniz, onun için, 
ben Devlet Demiryolları işlerini ciddiye aldım, 
hizmet etmek istiyorum, siz de samimî bir 
Türk dostusunuz ve bizi bu 'hususta destekle
mek istediğinizden eminim. (Sonra, bizim, eski 
firmaya ödenmiş 4 milyonluk fair paramız var
dır, biz o firma ile bunu yaparsak hem kârlı 
olururz, Hazinemizi zararzecle etmemiş oluruz, 
hem de bu dâvayı sizin yüksek himmetinizle 
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ki Ben Ulaştırma Bakanlığında ikinci ayımı 
doldurmadığım' (bir zaımanda Ibunu (hallettim. 
Binaenaleyflı, 'burada (gecikmeye sebebolan esas 
mesul olan 'birinci derecede Rifat öıç'ten'dir. 
Zira Birinci Koalisyon zamanında Hükümette 
bulunan arkadaşlarımızın ne ağır şartlar için
de çalıştıklarını, ne imkânsızlıklar içinde (bu
lunduklarını, ne gibi kaygılar içinde bulun
duğunu elbetteki takdir edersiniz, O zaman 
bütün, işleri ele almak imkânı yoktu. Sonra 
Ulaştırma Bakam Sayın İhsan Şeref Dura'nm 
iktidarda ibulunduğu müddet ttopu 'topu 4 ay
dır. Bunun iki ayı Meclis 'Talhkikatı Ve sairey-
le geçti. Ben onu da mesul görmüyorum. Ama 
'bunda mesul olan en 'büyük <zat Sayın Rifat 
Öçten'dir. Çünkü bu kredi kendisinin zama
nında tatbik mevkiine konmuştur. ÜTC ken
disinin zamanında ele alınmış, kendisi Ibunu 
yapmamış olmakla ihmal suçunu 'bizzat kendi
si işlemiştir. Ve 'bunlarda ileride malhkemede-
ki dosya neticelendiği zaman meydana çıka
caktır. İşte arkadaşlar bana yaptığı ' isnatla
rın Ibirineisi 'budur. Hakem siz olunuz. 

Şimdi yine 'bir şey Ibana isnadediyor, diyor 
•ki, 1956 senesinde mevzuıba'hsolon nihayet 1957 -
1958 de satışları yapılan ive aynı Kamanda 
1950 diye adlandırılan lokomotiflerin mesuli
yeti de Ferit Alpiskender'e aittir, diyor Çün
kü kendisi Bakanlığa geldiği 'zaman bu dosya
yı meydana çıkarmadı diylor ve bunun için de 
Ibenim Bütlçe 'Karma Komisyonunda buna -va
kıf olduğumu, vakıf olur olmaz da Ibunu der-
'hal meydana çıkarmam lâzımıgeldiğini söylü
yor. 

Arkadaşlar Karma Bütçe Komisyonuna git
tiğimde 18 - 20 günlük Bakandım. Bilirsiniz 
ki ; 'bütçe önümüzdeki «bir seneye aidolan öm-
susatm tahmini bir bilançodur. Ben tabiî 1959 
da alınmış Dizel lokomotiflerinin teferruatını 
•tetkik etmeye ne imkânım, ne zamanın vardı. 
Ama Sayın Sami Küçük arkadaşımız bunlar
dan 'bahsettiği zaman ilgili servisten 'bir kâğılt 
verdiler bana; aldım. Orada kanaatlerime uy
gun olanı okudum. Kanaatlerime uygun olmı-
yanı okumadım. Okuduğum kısım şuydu Ken
dime maletmedim, ilgili servisden aldığım ma
lûmatı okuyorum, dedim. Bir kısmını okudum. 
Çünkü diğer kısmını bütçe müzakereleriyle 
ilgili görmedim. Eğer istenirse bunu da oku-
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ram. Onlar da yanı nidadır Orada dedim ki, 
Ibu lokomotifler alınmış ive bunların 'halen dör
dü servis dışıdır. Neden servis dışıdır? Bunu 
o gün Karma Komisyondan ayrıldıktan sonra 
ilgili servislere havale ettim. Nedir bu loko
motiflerin kusuru'? Yedek parçalarının olma
ması. Yaptığım tesbitfte yedekleri yok ye
dekleri olmadığı için lüzumlu olan yedeklerin 
alınmasını ilgili makamlara (bildirdim. Sonra 
'Sayın Rifat Öçten Son BaSkı Gazetesine bir 
beyanat verdi. «Bir Hadari dosyası var tbcn 
bunları açıklıyaıcağım, edeceğim falan» dedi. 
Bunları meydana çıkardım. Şimdi bunlara 
aidolan notu ilgili servislerden aldım, notu ay
nen sizlere okuyorum. Bu 5 kişilik tetkik he
yetinin kontrolundan gedmiş ve Ibu yetkili 5 
kişilik heyet imzalariyle bunu tasdik etmiş
lerdir. Mesul kişilerdir. Onun için kendi (ha
fızamdan değil bunu aynen heyetin ımültalâası 
olarak size arz ettikten sonra Sayın Rifat ö'ç-
ten selefimin de bu işteki durumunu yine yük
sek ıttılaınıza arz etmek suretiyle kimin suçlu 
olduğunu burada sizin (ha,kemliğinize bırakaca
ğım. 

«Pan Amerikan 90 aded dizel lokomotif mu
kavelesi : 

Pan Amerikan Firması ile Devlet Demiryol
ları arasında, 40 bin dolarlık kredi esasına 
müstenit 90 aded dize] lokomotifi ile bunlara 
ait teçihizait ve tesisat mubayaası (hususunda 
bir mukavele akdedilmiştir. 'Bu mukavelenin 
akit tarihi 28 . 12 . 1956 dır. 

'Mukavelenin ödeme şartları şı şekilde der
piş edilmiş bulunmaktadır: 

3 milyon dolar nakden, Ö milyon dolar da 
krom mukabili aynî olmak üzere 6 milyon do
lar peşin ödeme yapılacaktır. Mütebaki 36 
milyon dolar ise, Hazine kefaletini thaiz ve 
Amerikan (bankasına mevdu 138 aded bono ile 
mııkasseten ödeme yapılması şeklindedir, ve 
itfa müddeti 7 senedir. 

Bu mukaveleye göre firma 5 aded lokomo
tif ve mukavele esaslarına -uymıyarak öncelik
le da!ha ziyade tesis malzemesi (komple akar 
yakıt siloları Igibi) gönderdikten sonra 2 mil
yon dolar tekrar peşin tediye ve müterakki 
ödeme şartının kabulünü teklif etmiştir. Fir
manın fen teklifi kabule şayan 'görülmemiştir. 
Diğer 'taraftan firmanın (mukavele gereğince 
lokomotif teslimatında bulunmaması, sevk et-
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tiği tesisat için mukavele fiyatı dışı yüksek üe- I 
re't tahsil etmek 've lokomotif yedek parçaları
nı mukarrer değerden yüksek fatura etmek gi-
ibi 'hususlarda çıkan anlaşmazlık yüzünden 
mezkûr mukavelenin yürümesi inkıtaa uğra
mıştır. İnkılâbı muta akıp 72 sayılı Kanuna 
istinaden bu mukavele Bakanlar Kurulu kara
rı ile terke alınmış ve keyfiyet süresi içinde I 
firmaya teklif edilmiştir. Firma akdin tek ta
raflı 'bozulamıyacağını ve akidden sonra çıkan 
72 «ayılı Kanunun mezkûr mukaveleyi ilzam 
etmiyeeeğini 've mukavele gereğince anlaşmaz
lığın Amerikan ma'hkemesince rüyet edil edile
ceğini ileri sürmüştür. Anlaşmazlık el'an de
vam etmekte (olup işin tasfiyesi maksadiylc ta
raflar arasında müzakereler devam etmekte- J 
dir.»' 

Pan Amerikan Firmasına benim zamanımda 
hiçbir para ödenmemiştir. İnkıtaa uğrıyan mez
kûr mukavelenin tefsiri üzerinde taraflarca mü
zakere devam etmektedir. Firma en son olarak 
bir milyon civarında bir para kendisine tediye 
edilirse anlaşmaya rıza göstereceğini bildirmiş- I 
tir. idare firmadan bu talebinin müstenidatmı 
sormuştur, henüz cevap gelmemiştir. Gelecek. 
cevaba, göre lokomotifler için hareket edilecek
tir. Ben de bunu yakînen takibetmekteyim. Ge
lecek lokomotifler için haciz meselesi hiçbir su
retle bahis konusu değildir. 

Şimdi arkadaşlar*; bu mesele tamamen benim 
zamanmmdan evvele aittir. Sayın Rifat öçten 
zamanında bu kılükal mevzuu olmuş, fakat bu
nu intaeetmeden bana kadar devretmiştir. Ken
disi beni tebrike geldiği zaman, siz muvaffak 
olacaksanız, bundan eminim, dedi ve Bakanlığa 
ait söyliyeceklerimiz var mı, dediğim zaman, 
bana Hadari dosyasından bahsetmedi. Hattâ o 
zaman ikinci ihale yapılmıştı, ikinci ihale hak
kında da bir şey söylemedi. Yalnız son günler
de Son Baskı gazetesine vermiş olduğu beyana
tında Hadari'den de bahsedince, ilk defa ola
rak ıttıla kesbettim. Ben onun yerine bu mese
le ne oldu, bunun yedek parçalarını ben bil
dirmiştim, ama bir de tahkikat safhası varmış, 
ne oldu dedim. Hem Teftiş Heyetinden, hem de 
Umum Müdürlükten ayrıca bilgi aldım. Kendi
sinin okuduğu vesika, benim ıttıla kesbeder et
mez derhal titiz bir hassasiyetle bu işi ele aldı
ğımın tam burhanıdır. Kendisinin okuduğu 
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vesika, benim de ispat vesikam olduğu için 
ona dair ayrıca bir ispat vesikası beyan etmeye 
de lüzum görmüyorum. Hadari meselesi bu. 

Şimdi yine dediler ki; efendim, bu ikinci 
ihale yapıldığı zaman bu 5 dizelin durumunu 
neden tetkik etmediniz ? 

Şimdi muhterem arkadaşlar, yüksek vaktini
zi israf etmek istemem. Ama sataşma noktaları 
üzerinde duruyorum. İkinci ihale yapılrken bi
rinci ihalede nazarı itibare alınmamış olan 10 ki
şilik Teknik Komisyonunun 4 raporu ele alın
dı. Bu 4 raporunda içinde bu 5 dizel lokomoti
finin durumu, vaktiyle tetkik edilmiş, gözden 
geçmiş; yani unutulmuş, kenarda bırakılmış de
ğildi. Ve ikinci ihaleyi yapan heyet bu 10 ki
şilik yüksek ihtisas ve ilim heyetinin, iki tâli 
komisyon halinde çalışan heyetin raporunu na
zara almıştı ve bu rapor tamamiyle ilmî ve ob-
jektivite içinde yazılmıştı. Şöyle ki ; yalmızca 
General Elektrik tavsiye edilmemiş, 8,10 üstün
lüğü zikredilmek suretiyle General Elektrik ve 
Alko firmaları tavsiye ediliyor. 

Eğer teknisyen heyet, eğer bugün vücutları 
ile iftihar ettiğimiz, Devlet Demiryollarının, 
Amerika ve Avrupa'da yüksek tahsil etmiş mü
hendisleri taraf tutmuş olsalardı, yalnız Gene
ral Elektriği söylerler, diğerlerini söylemezlerdi. 
Halbuki hem General Electriği hem de Alko'yu 
tavsiye ediyorlar; 8 - 1 0 tane üstünlük, tercih 
sebebi zikretmek suretiyle. 

Binaenaleyh, Müdürler Kurulu bu tetkika-
tını yaparken ilmî mütalâanın, bu raporların 
ışığı altında yapmıştır. Ben ne diye şimdi bu 
heyete müdahale edeyim? Demin de arz ettiğim 
gibi, bu karara muhalif olan Umum Müdür bile 
vicdani ve vatani hislerin tesiri altında kalarak 
bunu veto etmedi. Veto etseydi o zaman belki 
müdahale hakkımı kullanırdım. Zaten sonra 
nasıl veto edeyim? Millet Meclisinin araştırma 
raporuna uygun, AID nin Washington'da tetkik 
ettiği altı aylık tetkika uygun. Burada aciz 
nerede, betaet nerede, lâkaydî nerede? Arkadaş
lar, ben size icabederse vesikalar gösteririm. 
Çok tebrikler aldım. Bravo, bu lokomotif me
selesini dedikodu halinden çıkarttın, realite, ha
kikat haline getirdin, dediler. 7 tane işletme
nin raoru Bakanlıkta durmaktadır, Demiryol
larında durmaktadır. Haber veriyorum, alarm 
işareti veriyorum. Trenler nerede ise tatili faa-
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liyet etmektedir. Arkadaşlar bu 33 lokomoti- ! 
fin memlekete gelmemesinin gündelik zararını 
acaba tahmin edebilir misiniz? 50 bin lira ile 
yüz bin lira arasındadır. Binaenaleyh, şu 3 gün 
zarfında 300 bin lira zarar etmiştir memleket. 
Bunun mesulü kimdir arkadaşlar? Benim zama
nımda mı başladı? Ben size bu vesikaları oku
mak suretiyle vazifeye başladığım günden adını 
adım Cumartesi, Pazar günü de çalışmak sure
tiyle insanüstü bir gayretle meseleyi sonuna ge- ı 
tirdim. Memleketi lokomotife kavuşturuyorum. 
Bana «5 lokomotifi tetkik etmemiştir, vazifesi
ni ihmal etmiştir, şu .etmiştir, bu etmiştir» di
yor. Sayın Rifat öçten Kabineye girmiş, Devlet 
adamı vasfını kazanmış. Ben çok isterdim ki, 
çok üstün bir seviyede konuşsun burada. ı 

Sayın Rifat Öçten, vaktiyle AVestinghause 
için gelen sandıklar dolusu eşyayı ben Haydar
paşa'dan Ankara'ya gelirken yolda yağmur al
tında, şurada, burada gördüm, dedi. O zaman 
ben mi idim Bakan? Madem ki, bunları gördü; 
neden bir an evvel realize etmedi, neden bunla
rı koruma yoluna gitmedi? Yani bunların me
suliyetini ben mi çekeceğim? Bu, sataşma de
ğil de isnat değil de nedir arkadaşlar? insaf bu
yurun, Allah rızası için söyleyin. 

Sonra, «Bakan bu meseleyi Hükümete inti
kal ettirmiş midir?» dediler. Ben Hükümete her-
şeyi neden intikal ettireyim? Bizim zaten Av
rupai görüşe sahip gayet olgun ve 40 yıllık ha
yat tecrübesine vakıf bir Başbakanımız var. 
'Çok mühim bir mesele olduğu zaman Saym 
Başbakan'a intikal ettiririm. Bu benim kendi 
salâhiyetim dahilinde olan bir iş. Derhal bunu 
realize çittim. Benim kudretim bunu halletmeye 
yetmediği zamanlarda elbetteki Başbakana mü
racaat etmekten hem şeref duyarım, hem de | 
istifade ederim. Ama kendi iktidarım dahilinde- | 
dir. İşin politikasını Amerikalılarla ben hallet
tim. Teknik tarafını dirayetli arkadaşlarıma 
verdim. Böylece 1955 senesinden beri gelen, sü- j 
rüncemede kalan bu meseleyi hallettim, yâni I 
CTC yi. Ne diye Bakanlar Kuruluna götü re
yini? Ama, Bakanlar Kuruluna götüreceğim me- i 
seleler de vardır. Ben eğer bu CTC işini Ba- | 
karılar Kuruluna götürmüş olsaydım, bana hu | 
senin vazife ve salâhiyetin dahil indedir, demez- i 
ler mi idi? i 

Hadari meselesini, kendi beyanları ile öğren- ! 
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dini. Teftiş heyetine, ilgili servislere havale et
tim. Orada tetkik ettirdim. Bunun Bakanlar 
Kurulu ile ilgisi nedir arkadaşlar? Bir tahkikat 
tekemmül etmeden, bir neticeye ulaşmadan Ba
kanlar Kuruluna götürecek kadar basit bir in
san mıyım, arkadaşlar? Neden beni bu kadar ba
sit görüyor Rifat Öçten? 

Şimdi 'General Elektrik Firmasını diğer fir
malarla birlikte tetkik etmiş midir, etmemiş mi
dir meselesine geliyorum. . Bu kendi zamanına 
aittir. Ve Rifat öçten, burada bir telgraf oku
dular, Saym Başbakana gelen, General Elektrik
ten bir telgraf. Bu telgrafı okudukları için ken
dilerine çok çok teşekkür ederim. Çünkü o tel
graf iki hakikati ortaya koydu. 

Birincisi, bu mesele Başbakana intikal eder 
etmez, Başbakan en tarafsız şekilde bunu ilgili 
im erci! ere vermiş, taraf tutmamıştır. İkincisi, 
bu telgrafı Rifat Öçten, eline aldıktan sonra Ge
neral Motors lehinde temayüllerini bir tarafa 
atıp da ilmî bir objeiktivitede kalması lâzım ge
lirken rotasını değiştirmiştir. Telgrafın ortaya 
koyduğu iki hakikat budur. 

Şimdi boş dizel hakkında Karma Komisyon
daki beyanat ile ıSenatodaki beyanı arasında fark 
•var, denildi. Üç dört defa bunu okudum, zama
nınızı almak istemiyorum. Karma Komisyonda, 
inanmayan arkadaşlar varsa gelsinler, göstere
yim. Bu beş lokomotifin falan tarihte alındığı
na, dördünün servis dışı edildiğini bildirmekle 
iktifa ettim. Ama fazla bir malûmat vermedim. 
Cumhuriyet Senatosunda ise Sayın Sami Kü
çük'e teşekkür ederim, onun hatırlatması üzeri
ne meşgul oldum, alâkadar oldum. Bunların ye
dek parçasızlık, bakımsızlık, ihmal yüzünden kı
zağa çekilmiş olarak durduklarını öğrendim. 
Hattâ size haber vereyim, bugün aldığım bir 
rapora göre, 4 500 dolarlık bir kısım yedek par
ça gelirse, bu 4 lokomotiften birisi bir ay son
ra servise giriyor. İşte Karma Bütçe Komisyo
nunda edindiğim bilgiler üzerine yaptığım icra
attan biri bu. Ayrıca 33 bin dolarlık, sipariş et
tirdiğim yedekler gelirse 5 dizel lokomotif bir
den servise giriyor. Buna inanmıyan arkadaşlar 
varsa, aynı lokomotifleri işletmeye koyduğum 
'zaman bu lokomotiflerle onları bir de seyahate 
davet edeceğim. Ben Senatoda bunları söyle
dim; bakımsızilıktan, ihmalden, yedeksizlikten ol
muştur, dedim. Senatodaki zabıtlar burada. 
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Şimdi, misyon şefine atfen söylediklerim, söy

lemediklerim meselesine gelince; evvelâ şunu arz 
edeyim 'ki; bu muhterem zatın ismi çok geçti. 
Kendisi gayet sempatik, gayet kültürlü, Türk
lere karşı büyük sempatisi olan bir Amerikalı
dır. Londra telâffuzu ile konuşur. Türklere kar
şı büyük bir sempatisi vardır. Bilhassa ben Ulaş
tırma (Bakanlığına gittiğim zamandan beri her 
vâki dlan ricamı, büyük bir sempati ile karşıla-
Tnış ve is'af yoluna gitmiştir. Ben, bu kadar bü
yük bir sempati duyduğum bir zata karşı nasıl 
beyanatını tahrif ederim? Bir kısım arkadaşla
rımız benim yarıya yakın tâbirimi yüzde 60 di
ye kendisine söylemişler. O da ben yüzde 50 de
medim demiş. Yarıya yakın tabirinin de ne ol
duğunu size anlattım. Alko ve General Elektrik 
bir müddet beraber çalıştı; Amerika içi ve Ame
rika dışı lokomotif dağıttılar. Bu ikisinin mec
muunu aldığımız zaman hakikaten yarıya yakın 
bir mikdar oluyor, ama her sene bu nisbet iner, 
çıkar. 

Yine söylediler ki, bu miktar 19 tanedir, fa
lan. Halbuki General Elektrik'ten gelen pros-
pektüslere, bilgilere ve bizim hariciye kanalın
dan aldığğımız bâzı bilgilere göre, bunlar, 23 000 
tanedir, son zamanda 4 000 tane Amerika içi ve 
Amerika dışı satışları olmuştur.' 

Dar hat, ıgeniş hat meselesi dingil meselesi
dir. Dar hatta lokomotif kullananlar için dingili 
dar, geniş hatta kullananlar için dingil geniş 
olur. Bu hiçbir zaman tahrif edilmiş değildir. 

Sonra Amerikan Sefaretinde teype alınmış 
dediler. Ben kendilerine haber vereyim; bu teyp 
Amerikan Sefaretinde değildir." AID Merkezin
de yapılmıştır. Teype alman muhtıra, memeran-
dum bana gelmiştir, dosyamdadır. Dedikleri şe
kilde de değildir. Orada^-Van Dayke, «ben ;% 50 
tâbirini kullanmadım» demiş. Ben de zaten 
% 50 demedim, yarıya yakındır, demiştir, de
dim. 

Arkadaşlar, Sayın Mustafa Kaptan arkadaşı
mızın söylediği gibi, en iyi bir otomobilin bile 
yedek parçası eksik oldu mu! Kızağa çekilir, ye
deği geldi mi işletmeye açılır. Bu bir motor için 
kusur değildir ki.. Diğer taraftan benim zama
nımda olmuş değil, beni ilgilendiren birşey değil. 
Takrir sahibi Sayın Sami Küçük dahi «Bu Ba
kanın mesuliyetiyle ilgili değildir» demek fazi
letini gösterdi. Ama Rifat öçten maalesef kıral-
dat» ziyade, kıral taraftarıdır. Bu mesuliyetleri 
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benim zamanımda başlamış bulmaktadır. Diyor
lar ki, «Ben gittim, gezdim, gördüm. Eksiklik
ler azdı, yedek parça sıkıntısı çekilebilirdi, ba
na öyle bir kanaat geldi ki, yedek parça getirt-
sek dahi bunlar işlemez.» 'Bunu kendileri nere
den almışlar, nereden çıkarıyorlar? Kendileri 
lokomotif mühendisi değil, yüksek mühendis de
ğil. Bizim bugün 60-70 Yüksek Mühendisimiz 
vardır. Hiçbiri bunun aksini iddia edemez. O 
halde bununla bir tezada düşmüş oluyorlar. Ve 
kendilerine mevdu olan bir vazifeyi ihmal et
miş oluyorlar. Ama ben, taş üstüne taş koymuş 
insanları hayırla anan bir milletin çocukları ol
duğumuz için hiçbir selefime bir şey sıçratma
dım, hiçbir selefimi tenkidetmedim. Kendileri 
neden alındılar? Bir telâş ve heyecan içinde, 
kendi zamanı mesuliyetlerine ait mesuliyetleri, 
sataşma suretiyle bana izafe ettiler. 

Şimdi Sayın Rifat öçten'in okuduğu bir 
mektup var, müsaade ederseniz bunu okuyayım, 
çünkü bu mektuba Halûk Nur Baki de temas 
etti. 

Sonra yine bir şey söylediler; dediler ki, 
bu ikinci ihale yapıldığı zaman hiç olmazsa ec
nebi devletlerde tetkikat yaptırdılar mı ?.. Efen
dim daha evvel tetkikat yapılmıştır, bilhassa 
Colombia Eyaletinden gelen bir mektp var. Oo-
lombia Eyaleti, General Electric motorlarının, 
Amerika'da imâl edilen motorlar, lokomotifler 
arasında çalıştırılanlardan en iyi netice verdi
ğini bildirmiştir. Bu da dosyadadır. Binaena
leyh, yapılmış bir tetkikat da mevcuttur. Son
ra böyle bir tetkik kendi zamanlarında yapılma
sı gerekirdi, neden bunu yaptırmadılar? . 

Şimdi arkadaşlar, ben dediğim gibi Sayın 
Mister Van Dyke'in 8 Ocak, 12 Aralık, 16 Ocak 
tarihli mektuplarını gayet vuzuhla, sarahatle 
karşılamıştım. Fakat Parlâmentoda, birtakım 
arkadaşlar, zamimeten bir müddet verildiğine 
göre bu mukavele akdine değil de ihalenin yeni 
baştan tetkikine aittir diye Meclis koridorların
da sistemli bir şekilde propoganda cihazı işleyin
ce anladım ki ; benimle uğraşanlar var. Baka
nım ben; bakanın bir cephesi de politikadır. 
Hat tâ; bakanlığın politik mümessilidir. Elbet-
teki hasmımın elindeki silâhı da yere düşürmek 
benim hakkımdır. Onun için Van Dyke'a der
hal bir tavzih mektubu yazdım. Böyle bir gün
de kendimi daha kolayca müdafaa edebileyim 
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diye. Şimdi aldığını mektup uzun, onun için 
Halûk Nur Baki'nin ve Rifat öçten'in itiraz 
ettiği yerleri okuyorum: «3.01 B» kısmındaki 
hususların yerine getirilmesi için TCDDY tara
fından yapılması lâzımgelen işlemler şunlar
dır : 

«1. Müteahhitle kati 'bir mukavele yapmak.» 
Yani 31 Mart tarihinin temdidinin gaye ve mak
sadı. 

«2. Bu mukaveleyi AID nin tasvibine sun
mak. Anlayışımıza göre tekliflerin zamimeten 
tetkikini arzulamanız ihtimali TCDD nin kara
rını verirken zaman itibariyle tazyik altında kal
mış olmasını hissetmenizden ileri gelmektedir. 
Böylece ortaya çıkan sual şudur; AID 12 Ara
lık tarihli mektubu muhteviyatını hatırda tuta
rak Türk makamları daha sonra Aralık ayında 
alman karardan başka 'bir karar mı almışlar
dır?» Yani Aralık ayında alman karar ikinei 
ihaledir. Böyle bir karar mı almışlardır? Yani 
hayret ediyor, soruyor. «Bu sorunun cevabı 
menfi ise takibedilecek yolun General Electric 
firmasiyle mukavele yapmak olduğu aşikârdır.» 
Bu sualin cevabı menfi ise, ki bu soranım cevabı 
menfidir. Yani niz Aralık ayında aldığımız ka
rarın hilâfına bir karar almadık. Bunun da müm
kün olmadığı meydandadır; zira evvelâ Türk -
Amerikan yardım Andlaşmasmm hükümlerine mu
haliftir. - Dün Sayın Fahir Giritlioğlu elini hava
ya kaldırdı, hepinize gösterdi. - ikincisi Devle
tin Artırma, Eksiltme kanunlarına aykırıdır. 
Üçüncüsü icra iflâs Kanununa aykırıdır, dör
düncüsü Türkiye Cumhuriyetinin beynelmilel 
ahitlere karşı olan itibar ve sadakatinin en ba
riz bir misalidir, 'buna aykırı bir karar almamak. 
Aykırı karar alınmışsa, ne deniyor; General 
Elektrikle mukavele akdedin deniyor, işte biz 
de bunu yaptı'k. Şimdi asıl Rifat Öçten ve Ha
lûk Nur Baki'nin temas ettikleri fıkraya geliyo
rum. Eğer söyledikleri gi'bi mukavelede 22 Ağus
tos tarihli mektuplarda ihale yapıldığına göre 
bunu söylemek bir şey değiştirirse, teklifi ince
lemeye hazır olacaktır. AID böyle değişik bir 
teklifi şüphesiz 12 Aralık tarihli kararı tetkik 
ederken 12 Aralık 1963 tarihli mektubunun 
aşağıda belirtilen 'kısmı muhtevasına uymak 
mecburiyetinde olacaktır. Eğer böyle bir deği
şiklik yapmış iseniz 12 Aralık tarihli mektubun 
hudut ve şümulü içinde kaim demek istiyor. 
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Şimdi gelelim atladığımı iddia ettikleri fık

raya. 
Aynen okuyorum : «TCDD, - AID arasında 

aktedilen sözleşmenin 1-0-3, 3-01-b, 5-0-2 ve 
5-0-3 'hükümlerinde belirtilen AID politikası en 
ucuz teklifide bulunan bir firma muamelâtının 
bariz 'bir üstünlüğüne dair mukni delilin ademi 
mevcudiyeti halinde en ucuz teklifte ibulunan 
firmaya yapılmasını gerektiren böyle bir muk
ni delâil bu meselede ortaya konmamıştır.» Bi
zim ortaya koymuş olduğumuz deliller tama
men Amerika'ya gönderilmiş, Amerika bunla
rı mukni delil kabul etmemiştir. Ve bu mek
tupta deniyor ki, fiyatı en ucuz olan firma tek
lifi yapmamış, en fazla olan firmaya teklif ya
pacaksınız, mukni delilleri çıksın. Ancak böy
le bir mukni delil ortaya konmamıştır. Temyiz 
Mahkemesine gitsin, Temyiz Mahkemesinin 
göstereceği sebeplerle cezai mesuliyetleri oldu
ğu yani sizin ileri sürdüğünüz sebepler varit 
değildir. Ve mahkeme de bunu tekrar tetkik eder
ken, eğer duruşmada talep dışında beyanda bu
lunursanız bunu tetkik edemezsiniz. Nerede 
kaldı ki, biz elimizde öyle delili 2 nci defa tek
rar kontrol edeceğim. Size anlatacağım. Bunu 
diyecek ben değilim, bunu diyecek satmalma 
komisyonudur, bunu diyecek müdürler kum
ludur. Ee.. bu organlar yetkili organlardır, Ibu 
konuda salâhiyetleri vardır. Bunlar bozma 
karan üzerine Türk mevzuatına, Amerikan mev
zuatına bağlı kalarak 2 nci ihaleyi yaptılar. 
Burada okumadığım fıkra nerede kaldı, arka
daşlar. Bu mevzuda daha fazla müzakereyi ar
zu edenlerin emirlerine amadeyim. Ama ' me
sai zamanı yaklaşıyor. Şimdi ben bu mektubu 
I). Demiryolları umum müdürlüğüne gönder
dim, Çünkü o mesul makamdır. Onu alıp oku-
du. Okuduktan sonra endişeye mahal yoktur. 
Çünkü, bunu bir orta mektep mezunu okusa 
bundan başka bir mâna çıkarmasına imkân 
yok. Hukuk müşavirine gönderdim, hukuk mü
şaviri, mektup her şeyi hallediyor, bunun kar
şısında yeni 'bir ihaleye gidilemez. E, illâ bir 
firmanın lehine mutlaka gitmek için ben bü
tün kanuni salâhiyetlerimi çiğniyerek Ibu ma
kamlara müdahale mi edeyim, 'bunu mu istiyor
lar? Hayır, arkadaşlar, ben bunu yapacak adam 
değilim. Her şeyden ziyade kanun adamıyım. 
Aldığım vazifeyi tam bir dürüsti içinde götür
meyi kendime hayat prensibi ittihaz etmişim. 



T. B. M. M. B : 10 
Bunu benden beklemeye kimsenin hakkı ola
maz. 

Şimdi, bu da ibtti. 
Şimdi dediler ki, Devlet Demiryolları çeşit

li raporlar çıkarıyor. Ben bu dedikoduları işi
tir işitmez derhal Devlet Demiryollarına bir 
yazı yazdım. Umum müdür muavinine dedim 
ki, «Sayın İbrahim Muallâ Sezer Başkanlığın
da beş 'kişilik bir tetkik heyeti teşkil edin. Bu 
heyet bu dizel lokomotifleri yedek parça me
selesini tetkik etsin.» Neden bunu umum mü
dür muavinine söyledim? Çünkü umum mü
dür maznun, muhakemelik olmuş. Diğer umum 
müdür muavini de maznun. Tek dışarda gay-
rimesul bulunan ve umum müdürden sonra ge
len bir tek insan var, kendisini esasen memu
rum olması itibariyle tanıyorum. Haricen de 
tetkik ve tahkik ettirdim, ademi dürüstisinin 
mevcudiyetini iddia eden tek birine raslama-
dım. Onun başkanlığında heyet kurun dedim, 
heyeti kurdular. Şimdi bu heyeti okuya
yım size. Efendim yüksek mühendis ibrahim Mu
allâ Başkan, yüksek mühendis Kenan Tu
zun, yüksek mühendis Mesut Hadımlıoğlu 
avukat Ekrem Beliste, levazım Ali Turay 
bunlardan müteşekkil heyeti okudum. İşte ar
kadaşlar görüyorsunuz dosyayı size gösteriyo
rum, cetvelleri mevcuttur. Cumhuriyet Senato
sunda okuduğum ; yani General Elektrik'e 28 
bin küsur dolarlık yedek parça 1962 senesinde 
alınmıştır dedim. Bunlar da burada mevcut
tur, resmî kayıtlara uygundur. Benden sonra 
yapılacak siparişler de burada mevcuttur. Şüp
he eden arkadaşlara göstermeye hazırım, yalnız 
bunu değil, burada söylediğim her sözü vesika
ları ile ispata hazırım. Bu beş lokomotifi faali
yete geçirmek için 33 bin dolarlık malzeme, 
yedek parça lâzım. Ben 35 bin dolarlık sipariş 
temin ettim. İhmal bunun neresinde, terahi ne
resinde. Ben bütün seleflerimden aldığım işle
ri temizlerken kimseye bir şey sıçratmamayı 
itiyadedinmiş olarak hareket ediyorum. Ri-
fat öçten arkadaşımız kürsüye geliyor, bir te
laş içinde, akı kara, karayı ak göstermeye ça
lışıyor, bana da sataşıyor, insaf buyurulsun. 
Yine bir vesika okuyacağım. Çok kısadır, fakat 
çok mühimdir arkadaşlar. Çünkü bu dedikodu
lardan evvel olması itibariyle büyük bir ehem
miyet taşır. Sonra, ikinci ehemmiyeti muhterem 
arkadaşlarım, General Motors'a yapılan ihale- I 

20 . 3 . 1964 O : 2 
de teknik bilgisini, değerini herkesin teslim 
etmiş olduğu Sayın Hakkı Tomsu'nun imzası 
vardır. Bunu okuyorum arkadaşlar. Bu rapo
run tarihinden de anlaşılacağı gibi, daha bu 
dedikodular yok iken verilmiş bir rapordur: 

RAPOR 
Pan Amerikan Investment Inc. Firmasının 

kredi teklifine istinaden satmalınacak General -
Elektrik marka U18C tipi 65 aded 1980 HP ve 
U12C tipi 25 aded 1300 HP ceman 90 aded di
zel elektrik lokomotifinin mukavelede bildiri
len evsaf ve ilâve teçhizatı, yine mukavelede di
zel motoru için mezkûr munzam garanti mad
desi tahtında teknik bakımdan ve idaremize 
bugüne kadar yapılmış emsali takatte dizel 
elektrik lokomotif tekliflerine kıyasen de fiyat 
bakımından uygun bulunduğundan işbu rapor 
heyetimizce tanzim edilmiştir. 18 . 12 . 1956 

IX. D. Reisi Ger Dairesi R. Mııav. 
Şadan Yelkenci Nurettin Erguvanlı 

Cer Dairesi R. Mııav. Cer D İşletme Müdürü 
Şadım Erenli Hakkı Tomsıı 

Motor Atelyesi Müd. Cer I) işletme Müdürü 
Mehmet Nöker İlhan Ta yi an 

işte arkadaşlar, rapor ve vesikalara istina
den konuşuyorum. Sonra arkadaşlar, yalnız bu 
rapor değil, size on rapor, onbeş rapor okuna
bilir ki, bütün teknik heyetler daima bu firma 
lehinde mütalâa vermişlerdir. Ama Satınalma 
Komisyonu General Motors lehine karar verin
ce Yüksek Meclisiniz onlar hakkında araştırma 
neticesinde, onları suçlu bulmuştur. Ben onlar 
hakkında bir şey söyliyecek değilim. 

Yine Sayın Rifat öçten adedi erden bahsetti
ler. General Motors, bize teklif edilenden 218 
tane imal etmiştir. Y. 20 C tipi lokomootif 175 
tane imal edilmiştir. Yani imalât adedine göre 
bu lokomotiflerin tercihi icabeder denilmek is
tenmiştir; böyle bir kaide yoktur, Arz ettiğim 
gibi Amerika Hükümetinin almış olduğu karar 
gereğince, ikinci Dünya Harbinde Amerika 
içinde General Motors lokomotifleri imalâtı 
mecburi olmuştur. Elbette ki, bu lokomotifin 
adedi diğerlerinden fazla olur. Meselâ bizim bu
gün Almanya ile münasebetimiz, vardır. Alman
ya lokomotifleri daha fazladır. Peki daha az 
adedde olan lokomotifin mutlaka daha fazla 
adedde olan lokomotiften daha az mı kıymet 
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ifade etmesi ieabeder? Bu mantık nereden çıkı
yor, bilmiyorum. Sıkışınca bir firma lehine se
bep aranıldığı zaman havadan sudan sebepler. 

Sonra, murakabe hakkı nasıl kullanılır, de
diler. Arkadaşlar arz ettim, 6186 sayılı Kanun 
Vekilin murakabe hakkını tesbit etmiştir'. 8460 
sayılı Kanun tesbit etmiştir, 23 sayılı Kanun 
tesbit etmiştir. Son zamanlarda kesinleşen ve 
reorganizasyon dediğiniz kanun tesbit etmişti?'. 
Vekil, tetkik, teftiş ve tahkikat yaptırmak' su
retiyle murakabe hakkını kullanır. Benim za
manımda bir tek hâdise söyleyin ki, ben de 
murakabe hakkımı kullanmadığımdan dolayı 
huzurunuzda ihmal suçu işlemiş bir vekil duru
muna düşebileyim. 
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alarm işaretini veriyor. Trenler tatili faaliyet 
edecek, yedek yok, lokomotif parklarını lokomo
tif doldurmuş, diyor. Bu vaziyet karşısında bü
tün dünyanın beğendiği, kullandığı General 
Elektrik illâ alınmasın, deniyor. Arkadaşlar, 
Yunanistan geçen gün ihale yaptı General Elek
trik ile Alkoyu seçti. General Motorsu seçmedi. 
Güney Vietnam yine size şimdi bir hayli mem
leket sayabilirim, vaktinizi almıyayım. - General 
Elektrik lokomotifleri kullanmaktadır. Mamafih 
kredi meselesi üzerinde daha fazla konuşmak 
bana değil Sayın Maliye Vekiline aittir. Çünkü, 
Hariciye Vekilini göremiyorum. Fakat, ben hu
zurunuzda Maliye Bakanını tebrik etmeyi zevk
li bir vazife sayarım. 

Sonra diyor ki, mubayaa Amerikan menşeli 
olarak gelişmiş. Efendim, bize yardım eden dev
let Amerika.. Anlaşmamızda, Amerikan firma
larından alınacak, deniliyor. Ve zaten teknik 
ve fen adamlarının da bize verdikleri raporda 
dünyanın en kuvvetli lokomotifleri Amerikan 
lokomotifleridir, deniyor. Kendisi o zaman an
laşmayı yaptı. Aksi halde bu iki kredi red
dedilmiş olacaktı. Amerikanın verdiği bu kredi
lerle almıyor. Ki, bunları yapmak, Amerika
nın yapmış olduğu teklifleri reddetmek ona ait 
idi, bana ait değildi. Eğer beğenmediyse neden-
reddetmedi. Neden? Çünkü o zaman da Gene
ral Motors vardı. General Motorsun teklifini 
reddetmedi. Fakat, General Elektric, Alko o-
lursa reddedeceksiniz... O zaman bu işten bun
dan başka bir mantıkla çıkmanın imkânı ve ih
timali var mıdır arkadaşlar? Müsaade ederseniz 
yüksek affınıza sığınarak bir iki noktaya işaret 
edeyim, hepsine cevap vermiyeyim. 

Lokomotifler Ankara îstanbul arasında ça
lışacak. Tabii çalışacak. Çünkü bizim en ehem
miyet verdiğimiz, trafiği en çok olan, en çok 
kazanç getiren odur. Bir dizelizasyona oradan 
başlamak da 1950 den evvel ele alınmıştır 1950 
den evvel benim zamanımda değil. 1950 den son
ra da yine Haydarpaşa Ankara arasında dizeli-
zasyon yapılmıştır. Bunu imza etmiş diyor. Son
ra mukavele şartlarından bahsediyor. Şunu ka
tiyetle ve mesul bir arkadaşınız olarak arz ede
yim ki, bize AID bu meselede yani ITadari va
sıf asiyle yapılan lokomotif ihalesinde; bunu 
yapmayınız, bunu kendisine vermeyiniz, falan... 
Böyle bir şey yok. Sonra bizim getirdiğimiz 33 
lokomotifin haczedilmesi ihtimali de yok. Çün-

Sonra arkadaşlar, 0,75 faizle temin edilmiş 
olan bir kredi var. On milyonun bugünkti ra
yiçle bedeli 120 milyon lira eder. Bunu Devlet 
Demiryolları evvelâ Millî Birlik Hükümeti za
manında ele almışlardır. Fakat o zaman gerçek
leşmemiş ondan sonra 2 nci Koalisyon zamanın
da realize edilmiştir. Ben bu krediyi te
rsin eden Hariciye ve Maliye Bakanlarını, 
Millî Birlik Komitesi Hükümetini ve sonra 
da 2 nci Koalisyon hükümetlerini candan tebrik 
ederim. Bu mevzuda 0,75 faizle kredi temin edil
miştir. Bugün 5 senelik Kalkınma Plânı acaba 
kendi kaynakları ile yürütülebilir mi?. Bunu he
piniz biliyorsunuz. Yürüyebilmesi bu mahiyette 
bir kısım mevzuat dışı yardımlara dayanmakta
dır. Temin edilen bu kredi ile lokomotif almıya-
lım mı?. İsabetli kantrola tâbi tutalım deniyor. 
Bu isabetli kontrol meselesi belki biraz sizin ya
bancınızda' arkadaşlar. Bu, sürat temin eder, 
emniyet teinin eder', tek hatlarda çift hattan edi
len istifadeyi temin eder. Fazla vagon kullanıl
masını temin eder. Ve senede 8 milyon liralık bir 
kâr temin eder. E.... bunları yapmıyalım mı? 

Efendim ben Sudan'ın, Seylân'ın bilmem ne
renin ulaştırma bakanları ile kıyaslanıyorum. 
Yani sizlerden biri olan ben, Sudan, Amman ve 
Afrika'da yeni kurulmuş olan devletlerin ulaş
tırma bakanlariyle mukayese edildim. Sebebi?. 
Neden AID ye mukavemet etmediniz diyor. 

Arkadaşlar, bu krediyi bulduğum için teb
cil edildim, tebrik edildim. Böyle bir anlayış
ta olan bir insan, nasıl olur da bu krediyi kul
lanmaz, nasıl olur da bu krediyi reddedebilir?. 
işte birkaç gün evvel işletmeden gelen raporlar, 
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kü anlaşmada bu lokomotifler Haydarpaşa'da 
toprak üzerinde bize teslim edilecektir, arkadaş
lar. Bir sene Ulaştırma Bakanlığı yapan bir zat 
bu duruma daha vukuf kesbetmemistir. Bunlar 
Haydarpaşa'da toprak üzerinde bize teslim edi
lecektir. Kim haczedebilir, bunları?. Ama, maa
lesef bir sene Ulaştırma Bakanlığı yapmış, fa
kat buna nüfuz etmemiştir. Acaba meseleye nü
fuz edemiyen, sathi bilgilerle huzurunuza çıkan 
ben miyim, yoksa o mu?. Bunu yüksek vicdan
larınıza bırakıyorum. 

Sonra, armatörlerden bahsetti, şu etti, bu 
etti arkadaşlar. Ben sadet dışına çıkmıyaea-
ğım, katiyen armatörlerden bahsetmiyeeeğim. 
Fakat bu da katiyen varit değildir. Bu mesele 
de yine şu naçiz arkadaşınız zamanında halle
dilmiştir. îcaıbettiği zaman bunu da vesikalarla 
ispata hazırım. Diyorlar k i ; «Devletin -hüküm
ranlık hakkını zedeleyici teklifleri ka'bul et-
miyerek memleketlerine ve müesseselerine uy
gun olan talepleri ka'bul ettirseydiler; bu dev
letler GE lokomotiflerinin alınması tazyikin
de bulunmuşlardır.» 

Arkadaşlar, Amerika'nın böyle bir şeyi yok. 
Hattâ Amerika, ihaleye giren Amerika'nın üç 
firması var. General Motors, General Elektrik, 
Alko... General Motors ihaleye giremiyordu. 
Çünkü, plânlamanın şartlarına uygun olmıyan 
şekilde onda montaj vardı, fakat imalât yoktu. 
AID bu şartı kaldırdı, imalât meselesini.. Ge
neral Motors'a orada bir iltimas da yapıldı. 
İhaleye girebilsin diye.. Girdi ama yüksek tek
lifte Ibulundu. Sonra montaj teklif etti, imalât 
teklif etmedi. Ve imalât meselesi de bu şeyden 
'öncedir. Plânlatma ile imalât meselesi işin içine 
tgiriyor. imalât meselesi 'bu ihale ile kesinle
şecek değil. Bu ihale ile i3i3 lokomotif kesinle
şecek. imalâtta hareket serbestisini muhafaza 
etmekteyiz. O zaman memlekete nasıl (gelirse 
öyle yapacağız. Onu da hem İktisadi Kurula 
götüreceğim, 'hem Bakanlar Kuruluna »götüre
ceğim. 

Arkadaşlar', daha söyliyeeek 'çok şeyim var. 
Diğer arkadaşlara da cevap arz ederdim. Fa
kat Sayın Başkanın ve Yüksek Heyetinizin ba
na lütfederek tanıdığı 'bu müdafaa hakkını sui
istimal etmek istemiyoruım. Çünkü yalnız sa
taşma yönünden cevaplarımı verdim. Ama 'ce
vap vermek ieabederse daha birbuçuk saat 
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Rifat ö<çten'e cevap verebilirim. Fakat hepsini 
de vesikalarla... (Soldan «istemez, istemez» 
sesleri). 

Zannediyorum ki, bu kadar izalhat beni de, 
herkesi de sizlere tanıtmıştır. Ben 'bugüne ka
dar müdafaa sadedinde belki yüksek huzuru
nuzu işigal ettim. Sizleri ra'hat'sız ettiysem 
tekrar 'huzurunuzda özür dilerim. Nihayet 
üç aydan 'beri insan üstü 'bir gayretle çalışan 
bu naiçiz arkadaşınız birçok kadirşinas vatan
daşlardan tebrik ve takdir .görürken, kendi ar
kadaşlarımızın bir tahkikat önergesi ile beni 
'buraya 'getirmeleri şüplhesiz ki <çok rencide etti. 
Fakat önergeyi veren arkadaşlarıımız burada 
bir fazilet (gösterdiler. Dediler ki, Bakanın 
burada mesuliyeti yoktur. Onlara da teşekkür 
ederim. Beni dinleme zalhmetinde bulunan cüm
lenize teşekkür ederim. Sizin vereceğiniz ka
rar, millî iradenin kararıdır; yalnız hukukî vic
danlarınızın kararı değildir. Türk Milletinin 
vicdanlarınıza, inikas eden en temiz, en asil 
kararı olacaktır. Ben o karar önünde daima 
hürmetle eğilmeye hazır olduğumu arz ederek 
hepinizi selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öçten ne 'hakkında söz 
istiyorsunuz? 

RÜFAT ÖÇTEN (C. Senatosu Sivas Üyesi) 
— Sataşma se'bebiyle. 

BAŞKAN —Sataşma sebebiyle... 
RÎFAT ÖÇTEN (€. Senatosu Sivas Üyesi) 

— Lütfen. Sayın Başkanım beş dakikadan faz
la konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Riya
setin müşahedesi şudur ki ; kararların hukukî 
neticelerinden ziyade şu veya bu şekilde bâzı 
arkadaşlar, şu arkadaşın, .'bâzıları da diğer 
'hatibin konuşmasında ısrar etmektedirler. Bu 
se'beple sataşma olup olmadığı hususunda Ri
yaset kendi takdirini kullanmayıp 'bu konu
da Meclisin kararma müracaat edecektir. Sa
taşma olduğunu kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... 

KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Usul 
hakkında, ıSayın Başkan. 

BAŞKAN — 'Sataşma olduğunu kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... 

KADRİt ÖZEK (.'izmir Milletvekili) — Yan
lış efendim, usul bakımından yanlış, Riyase
tin tutumu yanlıktır efendim. 
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BAŞKAN — Sataşmayı kabul etmiyenler... 

ıSataşıma kabul edilmemiştir. 
Muhterem arkadaşlar, şimdi öııeıigeyi ye

niden okutuyorum. 
ı(Antalya Milletvekili Nihat ıSu ve arkadaş

larının öner'gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Okunmuş 'olan önergenin na-
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zarı dikkate alınıp alınmaması hususunu oyu
nuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
önenge reddedilmiştir. 

Türikiye Büyük Millet Meclisi birleşik top
lantısı ^gündeminde görüşülecek başka bir hu
sus olmadığından Birleşimi kapatıyorum. 

Kapatma saati : 17,35 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ONUNCU BİRLEŞİM 

20 . 3 . 1964 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
II 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Nihat Su ve 6 

arkadaşının, 33 Dizel - Elektrik lokomotifinin 
ihalesi münasebetiyle Ulaştırma Bakanı Ferit 
Alpiskender hakkında Anayasanın 90 ncı ve 
içtüzüğün 169 ve mütaakıp maddeleri gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
(4/15) 




