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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Milletvekili Rahmi Cfünay, satınahnan 
traktörlerin' sahiplerine verilmesi hususunda 
gerekli kolaylığın gösterilmesine ve alınan kâr 
haddinin indirilmesine dair bir konuşma yaptı. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, 
Sinop'un Ayancık ilçe merkezinde ve Kercnga 
köyünde vukubulan selden zarar görenlere yar
dım yapılmasına dair demecine îmar ve iskân 
Bakam Fahrettin Kerim Gökay. yapılan yar
dımları açıklıyarak cevap verdi. 

Görevli olarak yurt dışına gidecek olan Ada
let Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'e dönüşüne 
kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Radyo ve Televizyon kanun tasarısı
nın, havale olunduğu komisyonlardan seçilecek 
ikişer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesi hakkındaki önergesi kabul olundu. 

Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan 
ile Kırşehir milletvekilleri Halil Öznıen ve Mem-
duh Erdemir'in, dışardan memlekete getirilecek 
Dizel lokomotiflerinin ihalesinde yapılan kötü
ye kullanmalardan dolayı içtüzüğün 177 nci 
maddesi gereğince soruşturma açılmasına dair 
önergesinin gelecek Birleşimde gündeme alına
rak konuşulacağı bildirildi. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 
arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanu
nunun muhtelif kanunlarla değişik veya ekler 
yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 
sayılı Dahiliye Memurları Kanununa ek kanun 
teklifi komisyona giden maddeleri henüz gel
mediğinden, görüşülemedi. 

Maddeleri üzerindeki görüşmeler sona eren 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun ta
sarısının tümü açık oya sunulduysa da, yapılan 
tasnif • sonunda yeter sayı olmadığı anlaşıldı

ğından, oylamanın gelecek Birleşimde tekrarla
nacağı bildirildi. 

Gümüşane Milletvekili Nurettin Özdemir 
ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar Heye
tine Mahsus Terfi Kanununun 5611, 6557 ve 
7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ucu madde
sine bir fıkra ve bu kanuna »bir geçici madde 

• eklenmesine dair kanun teklifi, ilgili Bakan, 
Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve Trab

zon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 .1961 
tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde eklen
mesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin tadi
line dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletve
kili Şevket Asbıızoğlu, Konya Milletvekili Fa-
kih özf akili ve Edirne Milletvekili llhanıi Er-
tem'in, 4 .2 .1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, 
İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanununa, ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ile ilgili komisyon Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkındaki 
öncelik teklifi kabul olunduysa da ilgili Bakan 
hazır bulunmadığından görüşülmesi gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Serbest Malî Müşavirlik kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Mucit Ze-
ren ve Adana Üyesi Mehmet Üııaldı'nm, Malî 
Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik kanunu tek
lifinin öncelikle görüşülmesi 'kabul olundu. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından 27 . 8 .1963 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

MeMi Keskin 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çav dar oğlu 
Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 

Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açılan 

kampların sayısına ve açılış gayesine dair söz
lü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/686) 
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Yazılı sorular 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırşehir'de yapılması düşünülen kâğıt 

27.8.1963 0 : 1 
ve çimento fabrikalarının 1964 yılı uygularca 
plânına alınıp alınmıyacağına dair yazılı sofu 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/348) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Petrol Ofis Anonim Ortaklığı adlı bir 

Petrol Dağıtım ve Satış Teşkilâtı kurulması 
hakkında kanun tasarısı (1/524) (Maliye, Sa
nayi, Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

2. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hak
kında kanun tasarısı (1/525) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

»>•<« 

B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Raşkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Rıza Polat (Ağrı), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluk vardır, görüşmelere 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, son 
aylarda geçen önemli olaylar hakkında Hüküme
tin Meclise açıklama yapmamış olmasının sakın
calı olacağına dair demeci ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Türkan Feyzioğlu'nun, 
Dışişleri Bakanınca böyle bir açıklamanın yapı
lacağına dair cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı dört arkadaşımız 
söz isterler. Aktüel,mevzular üzerinde konuşa
caklarını ifade etmişlerdir, dış ve iç meseleler.. 
O ok kısa konuşmak şartiyle kendilerine söz ve
riyorum. 

Sayın Faruk Sükan, dış meseleler üzerin
de idi değil mi efendim1? Buyurunuz. 

FARUK .SÜKAN (Konya) — Muhterem Baş
kan, aziz milletvekilleri arkadaşlarım, son üç 

ay içerisinde iç bünyemizde cereyan eden olîm 
ve esef verici hâdiseler içerisinde ve muvacehe
sinde gerek Parlâmentomuz, geçek efkârı umû
miye Türkiye'yi yakından ilgilendiren ve Tür
kiye'nin millî güvenliği, millî savunması ile 
ilgili ve aynı zamanda iktisadi hayatımızı da 
ilgilendiren birçok dış meseleler hakkında ma
lûmatsız kalmış ve efkârı umumiye nazarını 
daha ziyade iç meselelere teksif etmiştir. Şu 
süre içinde cereyan eden hâdiseler hakkında 
Hükümet Yüksek Meclise ve Parlâmentoya 
maalesef bugüne kadar lüzumlu bilgi ve malû
matı vermemiş, lüzumlu açıklamayı yapmamış 
bulunmaktadır. Bu kürsüden mütaaddit defa
lar yaptığımız ikaz ve temennilere rağmen Hü
kümet her nedense Parlâmentoya karşı mesu
liyetini âdeta unutarak tek taraflı, Parlâmento 
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M. Meclisi B : 125 
olmasına rağmen, Parlâmento üstü bir otorite 
kurma yolunda bir temayül ve davranış içine 
girmiş bulunuyor. Bu görüşümüzü tcyideden 
son üç ay içinde memleketimizde ilgili hâdise
leri kısaca arz ötmek suretiyle bu görüşümüzü 
teyit ve ifade etmek istiyoruz. 21 Mayıs hâdi
selerinden hemen sonra 23 Mayısta Kanada'da 
Ottavva'da toplanan NATO Bakanlar Konfe
ransına bir NATO üyesi olan Türkiye de işti
rak etti.' Dışişleri Bakanı ve Millî Savunma 
Bakanı da bu Konferansa katıldılar. Konfe
ransın gündemi, gerek NATO camiası dev1 et-' 
ler için, gerekse Türkiye için ehemmiyet taşl

ıyordu. NATO içinde bir nükleer kuvvet ku
rulması hususunda müzakerelerle birlikte NATO 
devletlerini alâkadar eden siyasi, iktisadi ve 
diğer konular da gündem konusu yapıldı. Bu 
müzakerelere ve konferansta Amerikan Hariciye 
Vekili Dean Rusk, bu konferansa iştirak eden 
Devlet Hariciye Vekillerinden, kendi memle
ketlerini alâkadar eden ne gibi meseleler var
sa bildirmelerini açıkça ifade ve ikaz etmesine 
rağmen acaba Türkiye Hariciye Vekili bu kon
feransta Türkiye'ye ait ne gibi mevzular gös
termiştir? Bunlar bizce meçhuldür. 

Yine aynı cehilde Hariciye Vekilimiz bu 
konferans sonunda gerek Başkan Kennedy ile 
ve .gerekse Hariciye Velkilü Dean Rusk ile hu
susi 'görüşmelerde bulundu. Bumdan sonra Tür
kiye'ye döndüler. Fakat bu ,'kada r ehemımiyet-
11 've hayati konular üzerinde Parlâmentoya 
Jzalhat vermek lüzumunu hissetmediler. Ama 
maalesef Türk efkârı umumiyesı dönüşlerinde 
bir şeye muttali oldu. Bütün Türk 'matbuatı 
daha Londra Hava Meydanından itibaren Dış
işleri Bakanı ile »Savunma Bakanının bir oto- , 
im'obil hikâyesi veya bir yemeğe davet edilip 
edilmedikleri meselesini günün , konusu haline 
getirdiler. Ve manşet konusu. yaptılar. Memle
ket için bu /kadar hayati ehemmiyeti bulunan 
bu konferans dönüşü her Ihakle Dışişleri Ba
kanı ve Millî Savunma Bakanımızın bu mese
leleri Yüksek Meclise getirmeleri ve meseleler 
hakkında Yüksek Meclisi tenvir etmeleri ikti
za ederdi. Bu yapılmamıştır. Aynı tarzda 
Temmuz başlarında 'Türkiye'yi, Amerikan ik
tisadi îş Birliği Bakanı Shell ve refakatinde 
bir heyet ziyaret etti ve bu heyet Türkiye ile 
iktisadi meseleler üzerinde konuştu. Keban 
Barajı üzerinde yerinde tetkiklerde bulundu. | 

27.8.1963 O :1 
Neler koTiırşülıdu, ne neticeler alındı bu husus
ta da Parlâmetoya hiçbir malûmat verilmedi. 

Yine Temımuz ayı başlarında ISovyet Rus
ya Tiirküıye'yo bir nota verdi. Bu nota Akde-
nizin nükleer (silâhlardan tecridi ve aynı 'zaman
da şimalî Irak ' ta vukua gelen Udirt isyanı mü
nasebetiyle Türkiye'nin Irak iç meselelerine 
'müdahale ettiği yolunda idi. Bu notanın ve 
buna verilen cevabı ancak gazeteden okuduk. 
Parlâmentoya keza bu hususta da hiçbir bilgi 
verilmedi. 

15 Tamımızda Fransız Başbakanı Oeorge 
Pomplidou ve Dışişleri Bakanı Türkiye'yi şeref
lendirdiler, onlarla da müzakereler cereyan 
etti; neler konuşuldu, ne gilbi neticeler alındı, 
bu hususta da Parlâmentoya malûmat arz edil
medi. 

Yine aynı tarzda, 15 Temmuzda Moskova'
da baş/lıyan, Amerika, İngiltere ve Rusya ara
sında nükleer denemelerin kısmen yasaklanma
sına imâtuf ve derpiş eden 'görüşme ve anlaşma
lar hakkında da Parlâmentoya hiçbir bilgi ve-
rilımedi. 

Şimdi, bütün NATO'ya dâhil memleketlerin 
parlâmentolarınıda -bu meseleler müzakere edi
lirken hususiyle Amerikan Senatosunda enine 
boyuna bu mesele görüşülürken Türkiye'nin 
güvenliği ile, millî savunması ile iPgili bu ko
nu hakkında Hükümet ve ilgili Bakan tek bir 
malûmat vermek lüzumunu dahi hissetmemiş
tir. Bu vakıalar, hâdiseler karşısında diyoruz 
k i : Hükümet Parlâmento üstü, Parlâmentoya 
rağmen bir otorite kurmak davranışı içindedir 
ve Parlâmentoya karşı kendisini mesul addet-
memektedir. Halbuki demokratik parlömanter 
rejimde icra, daima teşriî organa karşı mesul
dür. Ve her mühim hâdisede izahat vermek 
duygu ve mesuliyetini ıtaşımalktadır. Bunun 
böyle olmasını temenni ediyoruz. 

Müsaade buyurursanız biraz da Ortak Pa
zar ve Konsorsiyum hakkında yine Parlâmen
toya yakın zamanlarda İnlgi verilmemes'i hak
kında mâruzâtta bulunmak istiyorum. Arka
daşlar; 4 seneden beri Ortak Pazarla yapılan 
müzakerelerin sona erdiğini gazetelerden öğ
renmiş bulunuyoruz. Ama Ortak Pazara tam üye 
olmamız için muhtelif etapları atlatmak mecbu
riyetinde olduğumuz bildiriliyor. Bir hazırlık 
devresinden bahsediliyor ve 5 sene şart konu-
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M. Meclisi B : 125 
yor. (Bu hazırlık devresinde 5 senelik müddette 
ileri sürülen şartlar yerine getirilmezse bu 5 
sene temdit edilecekmiş. Yine aynı tarzda 
membere associe* orta üye olmak için de 2 nci 
bir safhanın ıgeçirilmesi iktiza ediyormuş. Bun
dan sonradır ki, Ortak Pazara tam üyelik vas
fını Türkiye iktîsabedebilecektir. Yani, şu hal
de, Türkiye'nin Ortak Pazara üye olabilmesi 
için en az 15-120 senelik bir safhanın (geçmesi 
l?zım. Acaba bu ortak üyelik için, lüzumlu ik-
tisadi ve malî şartlar nelerden ibaret bulun
maktadır, bu hususta [Hükümet Parlâmentoya 
malûmat vermemiş ve bizler parlömanterler 
olarak, milletvekilleri olarak, lüzumlu ve kâfi 
malûmata sahip bulunmamaktayız. Aynı tarz
da, Ortak Pazar Konsorsiyum mevzuunda Hü
kümet, 1963 uygulama programının dış finans
manı için lüzumlu yardıma, yani 200 milyon 
dolarlık yardım plânın yürürlüğe girdiği sene 
başında temin edilmediği takdirde, ki bu 

sözleri Sayın Alican'mdır, 28 Eylül 1962 de Av
rupa Dünya Bankası Guvernörler toplantısın
dan dönüşünde ifade buyurmuşlardı, eğer bu para 
zamanında temin edilemediği takdirde 1963 
programı zamanında ve arzu edildiği şekilde re-
alize edilemiyecektir. Halbuki sekizinci ayın 
sonuna gelmiş bulunuyoruz. Acaba 1963 prog
ramını realize etmek için lüzumlu bu dış 
finansman temin edilmiş midir? Bunun için 
lüzumlu buyurdukları kalkınma kredisi, yani 
uzun vadeli ve kısa faizli ne miktar yardım te
min edilmiştir? Bunlar hakkında malûmat 
verilmesi iktiza eder. Yalnız şunu da söylemek 
isterim ki, bu yardımların gecikmesinde bâzı 
sebepler bulunduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Dünya radyoları ve Konsorsiyuma dâhil mem
leketler, Türkiye'nin iç huzursuzluğu dolayı-
siyle, ona şüphe ile bakmaktadırlar. Meselâ, ge
çen hafta Salı günü 'Monte* Carlo Radyosunda 
Le Monde'un siyasi muhabiri Eric Rulo, Tür
kiye hakkındaki bir tefsirde, Türkiye'de hâ
diselerin devam ettiğini, iç huzursuzlukların 
bulunduğunu ve hattâ Ekim ayında bir fırtına 
olabileceği ihtimalini bütün dünyaya ilân etti. 
Şu vaziyetler karşısında dış yardımların temin 
edilmemesinin sebepleri üzerinde de 'durmak 
lâzımdır. Yine denmektedir ki, 1963 programı 
için lüzumlu hazırlıklar projeler, zamanında, 
Konsorsiyum üyelerine tevdi edilmemiştir. 

27.8.1963 O :İ 
Eğer bu aynı şekilde 1964 programı içjn 

zamanında tevdi edilmiyecek olursa, lüzumlu 
dış yardımlar temin edilemiyecek ve Türkiye 
iktisaden çok ımüşkül durumlarda kalacaktır. 
Binaenaleyh bu mevzular hakkında Hükümetin 
Parlâmentoya izahat vermesini gerekli bil^i 
vermesini tekraren temenni ve rica ediyoruz. 
Arkadaşlar, meseleleri ortaya açıkça koymak 
lâzımdır. Demokrasi açıklık prensibine ehemmi
yet veren bir rejimdir. Binaenaleyh her şeyi 
gizlemek veyahut her şeyi ben yaparım, ben bi
lirim pisikozu içinde bulunmak bu memleketin 
ana meselelerini halletmeye kâfi gelmez, kana
atindeyim. Bu itibarla muhalefet olarak ve bdr 
milletvekili olarak ana meseleler millî hüviyet 
taşıyan şu Meclise ve şu sıralarda oturan va-
tanperverane duygularla dolu şu insanlara ak-
settirildiği takdirde en mühim meselelerin en 
mükemmel şekilde halledileceğine inanıyorum 
Ve bu duygularla bu temennilerde bulunuyo
ruz. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Hükümet adına Sayın Feyzi-
oğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎO&LU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar; Sayın Konya Milletve
kili Faruk Sükan'a bu meselelerin Mecliste 
konuşulması fırsatını bir defa daha verdikleri 
için teşekkür ederiz. 

Moskova Paktı, NATO toplantısı, Irak olay
ları ile ilgili muhtıra ve buna benzer olaylar 
hakkında Dışişleri Bakanının, kısa zamanda 
Yüce Meclise izahat vermesini kendisinden ri
ca edeceğiz. Bugün Ankara'da olsaydı heme,n 
cevap verebilirdi. îlk fırsatta bu hususta, h$r 
hâdisenin mahiyetinin 'gerektirdiği ve mümkün 
kıldığı ölçüde izahat vereceği şüphesizdir. 

Ortak Pazar, Konsorsiyum müzakereleri, bu 
Mecliste muhtelif vesilelerle takdim edilmjiş 
olan esaslar ve prensipler dairesinde ilerlemiş
tir. Daha evvel, hatırlanacak olursa, gerek diş 
politika genel görüşmeleri gerek bütçe görüş
meleri, ıgerek başka vesilelerle Orta Pazarla 
aramızdaki müzakerelerin hanıgi prensipHr 
üzerinde cereyan ettiği, Türk tezinin ne olduğju 
izah edilmiştir. Bu izah edilmiş olan Türk tefci 
çerçevesi içinde anlaşma akdedilmiştir. 12 Ey
lülde Ankara'da imzalanacaktır. Başka bir ceJ-
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M. Meclisi B:126 
sede gerek Ortak Pazar Anlaşmasının teferru
atı, gerek Konsorsiyum müzakeereleri neticesin
de bugüne kadar elde edilmiş olan sonuçlar 
hakkında etraflı izahat vermeye âmacle oldu
ğumuzu ve iSükan arkadaşımıza bu fırsatı ver
diği için müteşekkir olduğumuzu bir defa da
ha ifade etmek isterim. Yalnız, şunu tasrih 
edeyim ki, dış yardımlar bakımından 1963 yı
lında Konsorsiyumun ilk kuruluş yılı olmasına 
rağmen çok büyük mesafe alınmıştır. Arkada
şımızın bahsettiği miktarın da üstünde yardım 
sağlanmıştır. Bunların büyük bir kısmı fiilen 
memleketimize ıgelmiş, kullanılmış ve kullanıl
maktadır. Bir kısmı da daha son .hafta içinde 
akdedilmiş olan Alman "ve İngiliz Anlaşmasın
da olduğu gibi, 50 milyon küsur dolarlık kısmı 
da Anlaşmaya 'bağlanmış ve gelmek üzeredir. 
Yıl boyunca kullanılacak olan bir yardımın ces
te ceste gelmesine, programımızın aksamadan 
yürümesine imkân vermiştir vo verecektir. Bu 
hususta müsterih ve memnun olacaklarını bil
diğim için kendilerine teminat vermek isterim 
tekrar teşekkür ederim. (Alkışlar) 

2. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Millî Eğitim, Bakanının İzmir'de öğ
retmenler kongresindeki beyanatına dair demeci 
ve Başbakan İsmet İnönü'nün, gerekli cevabın 
adı geçen Bakan tarafından verüeceği hakkında 
beyanı. 

BAŞKAN — Sayın Gökhan Evliyaoğlu, mü
him bir millî eğitim meselesi üzerinde. 

iSaym Evliyaoğlu, istirhamımız, meseleyi kı-
sn ca takdim etmenizdir. 

GÖKHAN EVIiîYAOĞLU (Balıkesir) — 
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri arka
daşlarım ; bendenizi burada gündem dışı bir ko
nuşma yapmaya sevk eden sebep; birkaç <gün 
önce Sayın Millî Eğitim Bakanı İbrahim ök-
tem Beyefendinin İzmir'de bir öğretmenler kon
gresinde yapmış- bulunduğu ve fevkalâde ehem-
ımiyeti haiz gördüğümüz bir konuşmasıdır. 

Bugüne kadar bu konuşmaya dair bir dü
zeltme ve tekzip .gönderilmediği ve basma ak
setmiş olduğu şekilde Bakanın mesuliyetini ta
şıdığı cihetle bu mesele üzerinde konuşmayı 
faydalı gördüm. 

Arkadaşlar, evvelâ şu hususu açıklamış • 
olayım ki, bu meseleyi buraya getirirken muha- | 
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lef ete mensup bir millete vekili sıf atiyle değil, 
sadece içinizden bir arkadaşınız olarak, Türki
ye Parlâmentosunun bir. üyesi olarak konuşmak 
lüzumunu hissettim. ıSaym Bakan, bu yaptığı 
konuşmasında bugünkü şekliyle Türkiye'deki 
dinî eğitimin, Türkiye'nin yarınlarını tehdid- . 
eden bir mahiyet aldığını ve bu sebeple Dun
dan böyle İmam - Hatip Okulu açılmasını men-
ottiğini açıklamış bulunmakta ve aşırı cereyan
lara karşı köy öğretmenlerini mücadeleye teşvik 
etmektedir. 

Şimdi arkadaşlar; bugüne kadar normal 
faaliyetiyle çalışmış bulunan ve millî eğitim 
düzeninde mühim bir yer işgal etmiş bulunan 
İmam - Hatip okulları kadrosunu töhmet altın
da bırakan bu sözlerin sebeplerini iyi bilmıek 
ve anlamak durumundayız. Acaba cidden Tür
kiye'nin yarınını tehdideden tehlikeler bu ocak
larda mâkes bulmuş mudur? Bulmuşsa bunlar 
hangi delillerle, hangi misallerle kıymetlendi
ril m ektedir? Aksi takdirde Millî Eğitim Baka
nının tek taraflı olarak ve re'sen İmam - Ha
tip okullarının bundan sonraki açılışlarını men-
etmesindeki esbabı anlıyamayız. 

Arkadaşlar, İmam - Hatip okulları Kayın 
Bakanın bahsettiği gibi çok partili devre girdi
ğimiz sırada rey ve seçim endişeleriyle teşkil 
edilmiş okullardan ve müesseselerden sayılma
mak lâzımgelir. öyle olsaydı, çok partili devre 
girdiğimizden bugüne kadar, muhalefet ve ik
tidar olarak bu meselenin (üzerine -çoktan beri 
dönülmüş olmak lâzımgelirdir. Ve ftaym İbra
him öktenı Beyefendiden örree de, muhalefet 
ve iktidar olarak, bu Bakanlığı işgal eden zat- . 
ların hiçbirisi İmam - Hatip okullarında böyle 
bir tehlikenin barınmakta olduğuna işaret et
mediler. Bu mesuliyet yalnız Sayın İbrahim 
Öktem. Beyefendi tarafından mı.idrak edilmiş
tir? Oünkü, çok partili devirden bu yana, üste
lik bir de bir intikal rejimi ve 27 Mayıstan bu 
yana bir de bir inkılâp devri geçirdik. Bu inkı
lâp devri içinde dahi, bu okullar, normal kuru
luşları icabı fonksiyonlarını ifa ettiler. O za-
mandaıı bugüne kadar böyle bir endişe varit 
değildi de, bu endişe bugün mü meydana çık
mıştır? Niçin bu meseleler üzerinde bu derece 
hafiften konuşulmaktadır, bunun iyi bilinmesi 
lâzımdır. 
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Şimdi arkadaşlar; bu meselenin Hükümet 

tarafından bu şekilde re'sen ele alınması Tür
kiye'de belki dinî meseleler üzerinde yeni bir 
münakaşa zemini açacaktır. Halbuki 1963 dün
yasında dinî meseleler sadece Uzak - Asya'da 
ve Vietnam'da münakaşa mevzuu olmaktadır. 
Hükümet kanadından rica ediyorum, bu mese
leleri, yeniden Türkiye'nin aktüel meseleleri 
plânına bu derece hafiften bir gayretle sokma
sınlar ve bütün bir kadroyu, bugüne kadar mu
vaffak olmuş bir kadroyu töhmet altında bu
lundurmasınlar. Çünkü bütün arkadaşlarımızın 
da müşahede etmiş olacakları gibi, imam - Ha
tip okulları tedrisatı normal millî eğitim düze
ni içerisinde ifa edilmekte ve bu kadroya men-
sübolan çocuklar, talebe münazaralarında 
makale ve fikir yarışmalarında ön safta yer al
makta ve hakikaten Türkiye'nin meselelerine 
aşina olduklarını da ortaya koymaktadırlar. 
Onları durup dururken birer tehlike yuvasına 
mensup insanlar gibi göstermekte bu memleket 
için bir fayda >mülâhaza etmeye imkân yoktur. 

Ayrıca böyle bir kadronun karşısına köy öğ
retmenlerini mücadeleye teşvik etmek gibi bir 
ikiliğe sebebiyet vermefc de çok ıgüe anlaşılır 
bir Hükümet politikası olsa gerektir. (Soldan 
alkışlar) 

Arkadaşlar, Türkiye'de aşırı cereyanlarla ol
duğu gibi (gericilikle de ancak Türk Milletinin 
topyekûn millî eğitim kadrosu, ünitelere ayrıl-
maksızm, mücadeleye davet edilir. Ve şurası 
iyi bilinmek lâzumgelir ki; Türkiye'de de, dün
yanın her yerinde olduğu gibi, irtica ile, ıgerici 
cereyanlarla, ancak iyi yetişmiş din adamları 
mücadele eder ve böyle edildiği takdirde de 
müspet neticeler alınır. 

Bu hususu buraya [getirmiş olmakla Sayın 
Bakanın dikkatini çekmiş ve kendisini bir an 
evvel, hatayı, bu vahîm hatayı tashihe davet 
etmiş olursak kendimizi bahtiyar addedeceğiz. 
Hürmetlerimizle. (Alkışlar) 

[BAŞKAN — İSayın [Başbakan. 
BAŞBAKAN ÎNÖNÖ (Malatya) — Ortada 

bir yanlış anlaşma olduğunu görüyorum. 
Millî Eğitim Bakanı burada olsalar idi, der

hal cevap arz ederdi. 
Yine burada bulunduğu ilk celsede izahat 

istiyen milletvekilini tatmin edecektir. (Alkış
lar) 
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3. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, secini 

bölgesinde sel feelâkeetine uğrıyanlam gerekli 
ölçüde ve zamanında yardım yapılmamasının ve 
bu konuda tedbir alınmamasının yarattığı üzün
tü hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, sel felâket
leri üzerinde mi?... ' 

SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yalnız çok kısa olmasını rica 
ederim. 

. SADÎ BİNAY (Bilecik) — Efendim, ben
deniz biraz da arkadaşlarımızın bıkmış olduğu 
bir mevzuyu buraya getirmek mecburiyetinde 
kaldım, sebebi de şu oldu, biz aldığımız mek
tuplarda ve mahallen yaptığımız gezilerde, bizim 
mmtakamız, belki birçok arkadaşlar bilirler, fa
kirdir, mahsul ele pek iyi olmadı, hemşehrileri
miz bize diyorlar ki, siz, sel, yağmur dolu gibi 
felâketlerimizi Meclis kürsüsünden, diğer mebus 
arkadaşlarınız gibi, dile getirmediğiniz için biz 
yakın alâikaya mazhar olamıyoruz ve bu sebeple 
de bize lâzım olan tohumluk, kredi veyahut da 
borçların tecili gibi muameleler zamanında ifa 
edilmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hakikaten böyle 
olmuştur. Meselâ; Bozöyük'ün bir Poyra köyü 
vardır ki, sağnak halinde yağan yağmurlar yü
zünden buğday ve arpa mahsulünün yüzde 80 i 
mahvolmuştur. Hâlâ hiçbir yardım alamamış
lardır. Keza Gölpazarı'nm, Söğüt'ün hali böy
ledir ve % Sakarya kıyısındaki birçok köyler de 
bu halde kalmıştır. 

Bendeniz, kısaca Tarım, îmar-îskân ve Ti
caret Bakanlıklarının böyle münferit konuşma
lara mahal bu akılmamak üzere bu şekildeki ta
biî âfetlere yardımın bir an evvel tetkik edile
rek gerektiği şekilde zamanında yapılmaşıtn 
teıminen birer genelge veyahutda yeni mevzu
at icabediyorsa, bunları ısdar etmeleri lâzım
dır kanaatindeyim. Böylece hem felâketzede 
vatandaşlarımızın işi gecikmez, hem de şu kür
süyü birkaç dakika için olsun bizler de -işgal 
etmemiş oluruz. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

4. — Martaş Milletvekili Kemal BağcıoğW-
nun, Anayasanın geçici 7 nci maddesinin son 
fıkrasında adı geçen kanunların zamanında çı
karılması için Meclisçe ve Hükümetçe bir ha-
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rara varılması hakkındaki demeci ve Başbakan 
İsmet inönü'nün Hükümetin bu yolda bir sonu
ca varmaya çalışacağı yolunda cevabı. I 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu... Ne hakkın
da?... 

KEMAL BA&CIOĞLU (Maraş) — Meclisin 
çalışması ve Anayasamıza göre çıkarılması lâ-
zımgelen kanunlar hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Kemal Bağcıoğlu1 (Maraş) — Muhterem Baş

kan, çok kıymetli arkadaşlar; Yüce Meclisimi
zin toplantıya başladığı saatten yarım saat' 
sonra ve biraz. da gündeme girme telâşı ve he
yecanı içinde, dördüncü olarak, gündem dışı 
söz almış olmanın bana verdiği etki, tesir altın
da söze başladığımdan müteessirim. 

Yalnız, huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim, 
tahmin ederim ki, çok mühim bir konuya par
mak basacağım. 

Arkadaşlar, paıiömanter rejimin yaşaması 
Millet Meclislerinin, daha doğrusu yasama or
ganlarının Senato ile birlikte çalışmalarına, 
Anayasaya uygun şekilde çalışmalarına bağlı
dır. Meclisimiz ve Yüksek Senato, halk oyuna 
sunulmuş ve kabul edilmiş olan Anayasanın 
muvakkat 7 nci maddesi gereğince, muayyen 
bir süre içinde bâzı kanunları çıkarmaya mec
bur idi ve muayyen bir süre içinde de emret
miş olduğu kanunları yine kabul etmek zorun
da idi. Anayasanın muvakkat 7 nci maddesinde 
«Bu Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ 
kurum ve kurulların kuruluş ve işleyişleriyle 
ilgili kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin ilk toplantısından başlıyarak en geç 6 ay 
içinde çıkarılır» denmektedir. 

Anayasa mahkemesinin kuruluşu ve görev
leri hakkındaki 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sa
yılı Kanunla, Yüksek Hâkimler Kurulu hak
kındaki 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Ka
nun işte bu kanunlardandır. Ve Anayasamızın 
tâyin etmiş olduğu, emretmiş olduğu müddet 
içinde çıkarılmıştır. Fakat arkadaşlar, aynı 
Anayasanın aynı geçici 7 nci maddesinin son 
cümlesinde: «ve bu Anayasa ile konulması em
redilen diğer kanunlar da en geç iki yıl içinde s 
çıkarılır» denmektedir. Böylece Anayasa ikinci 
bir emir vermektedir. 

Arkadaşlar, bu Meclis Anayasa Hükümle
rine göre çalışmaya mecbur ve Anayasanın 
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tâyin etmiş olduğu hudutları aşmamakla mü
kellef, Anayasayı çiğnememekle mükellef ol
duğuna göre, herşeyden önce muvakkat ye
dinci maddenin sonunda zikri geçen kanun
ları her şeye takdimen çıkarmak zorundadır. 

Bu cümleden olarak Başkanlık Divanında 
yapılan bir toplantıyı mütaakıp yüce Başkan
lığın Millet Meclisi Anayasa Komisyonuna 
göndermiş olduğu bir yazı üzerine, Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu toplanmış ve 
Hükümetin temsilcisi ile birlikte Anayasanın 
muvakkat yedinci maddesi gereğince 25 Ekim 
1963 tarihine kadar, çünkü T. B. Millet Mec
lisi ilk toplantısı; 25 Ekim 196.1 tarihinde 
yapmış idi, bu tarihten ilci sene geçince, sü
renin 25 Ekim 1963 tarihinde dolması gere
kir, 25 Ekim 1963 tarihine kadar, yani çok 
yakın tarihe kadar, 'bir ay küsur gün, 3 -4 
gün tarihine kadar çıkarmaya mecbur oldu
ğu kanunları, Anayasayı ve diğer mevzuatı 
incelemek suretiyle tesbit etmiş ve meselâ Ana
yasanın 5 nci, 6 neı maddesinde yer alan Millî 
Sarayların yürütme organına bağlanması hak
kındaki Kanun gibi, yine Anayasamızın 5, 6 ve 
126 nci maddelerinde yer alan Cumhurbaşkanlı
ğı bütçesinin yasama organları idareci üyele
rince hazırlanmasına dair mevcut hükümleri de
ğiştiren Kanun gibi ve yine Anayasanın 21 nci 
maddesinde yer alan özel Okullar Kanunu ile 
ve yine Anayasanın 27 nci maddesinde yer alan 
Basında düzeltme ve cevap hakkına dair Ka
nun ile ve 29 ncu maddesinde yer alan Cemi
yetler Kanununun bu Anayasaya aykırı hü
kümlerinin kaldırılması hakkındaki kanun ve 
Anayasanın 30 ncu maddesinde derpiş edilen, 
kanunsuz tutuklanan veya yargılananların za
rarlarının tazmini hakkındaki kanun, 46 nci 
maddesinde yer alan; «işçi niteliği taşımayan 
kamu hizmeti görevlilerinin sendika kurmak ve 
sendikalara üye olmak hakkındaki kanun, 54 
ncü maddesinde yer alan; «Vatandaşlık kanu
nu», 56 ve 57 nci maddeleri gereğince çıkarıl
ması icabeden «Siyasi partiler kanunu» ile 
121 nci maddesinde yer alan «Devlet radyo ve 
televizyon kanunu», 127 nci maddesinde derpiş 
olunan «Sayıştay Kanunu» 5 ve 6 nci madde
leriyle, 127 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yer 
alan; «Kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesi hakkın
daki Kanun» ve Anayasamızın 138 nci maddesi 
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gereğince; çıkarılması emredilen .«Askerî mah
kemeler ve askerî disiplin mahkemeleri» hak
kındaki kanunun Anayasamızın muvakkat 7 
nci maddesi gereğince 25 Ekim 1963 tarihine 
kadar çıkarılması icabettiğini kabul etmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, 25 Ekim 1963 tarihine 
kadar bir buçuk aylık bir zaman dahi kalma
mıştır, bu tarih çok kısjı bir süre sonra bite
cektir. Okumuş bulunduğum bu onüç kanundan, 
Anayasamızın beş, altı ve 126 neı maddelerin
de yer alan Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Ya
sama Meclisleri idareci Üyelerince hazırlanma
sına dair melût hükümlerini değiştiren kanun; 
T. B. M. Meclisinin gündemindedir. Ve yine, 
beşinci sırada yer alan Anayasamızın 29 ncu 
maddesinde yer bulan Cemiyetler Kanununun 
Anayasaya aykırr bulunan hükümlerin kaldı
rılması hakkında kanun, keza Meclisin günde
mindedir. Sekizinci sırada yer alan ve Anaya
sanın 54 ncü maddesinde yer bulan Vatandaşlık 
Kanunu ile, 12 nci sırada yer alan ve Anayasa
mızın 5, 6 ve 127 nci maddesinin 3 numaralı fık
rasında yer alan kamu iktisadi teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi 
hakkındaki kanun da koza Meclisimizin günde
minde bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, Meclis, sıkıyönetimi. iki ay da
ha uzatmaya matuf görüşmeler için toplandığı 
tarihten bu yana, Anayasanın bu amir hükmü, 
sanki görmemezlikten gelerek bir tarafa itil
mekte ve bilhassa Hükümete mensup bâzı Ba
kan arkadaşlarımız tarafından, kendi bakan
lıklarının işleri tedvir edilmek ve bâzı şahısları 
memnun etmek, kendi bakanlıkları içindeki hu
zursuzlukları gidermek için çıkarılmasında ön
gördükleri, fakat Anayasanın «bu maddesiyle 
alâkası bulunmıyan kanunlar Mecliste büyük 
ekseriyetin bulunmadığı zamanlarda, saat 17 
ilâ 18 sıralarında verilen bir önerge ile daima 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi talep edilmek
te ve bu da Yüce Meclisin muayyen bir kısım 
üyelerine kabul ettirilmektedir. 

Arkadaşlar, böylece evvelâ Hükümet, Ana
yasanın muvakkat 7 nci maddesini dikkate al
mamış olmakla sorumludur. Saniyen, vaziyet 
bu kadar açık, ve ayan beyan önümüzde du
rurken, bir iki ay içinde 13 tane kanunun çıka
rılması emredilmiş iken, bu kanunlar bir tarafa 
itilerek, meselâ dün karar vermiş olduğumuz 
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gibi Malî müşavirlere ait Kanunun 2 - 3 ay son
ra görüşülmesi mümkün iken ve Muhterem Bü
lent Ecevit tarafından istenen Sosyal Sigortalar 
Kanununun da bir kaç ay sonra görüşülmesi 
pekâlâ mümkün iken, tâbir yerinde ise, Meclise 
Anayasanın yedinci maddesi derpiş ettirilme^ 
den, nazarı itibara aldırılmadan hata ettirilmiş 
vo usulsüz bir karar alınmasına önayak olun
muştur. 

Arkadaşlar, sözlerimin başında da söylemiş 
olduğum gibi biz eğer parlömanter rejimi ya
şatmak istiyorsak Anayasanın emrettiği hususr 
lan yerine getirmeye ve Anayasaya riayete 
mecburuz. Madem ki, Anayasa, muvakkat 7 nci 
maddesinde şu saydığım kanunları belki Senato 
Anayasa Komisyonu bu 13 e 3 - 4 kanun daha 
ekliyecektir. Belki de Hükümetin görüşüne gö̂  
re 7 tanesini çıkarmaya mecburdur, Hükümetin 
görüşü de bu olabilir. Ama Hükümet bu gö
rüşe vardığı halde ve gelen Hükümet temsilci
si, Anayasa Komisyonunda Hükümetin görüşü 
şudur, diye 7 tane kanun sıraladığı halde ve 
bunlardan bâzıları da gündemde iken aynı Hü» 
kümetin diğer bir üyesi buraya gelip bir başka 
kanunun öncelik ve ivedilikle çıkarılmasını is
temesi kadar abesle iştigal eden bir husus olma
sa gerektir. 

Bu sebeple bu hususa artık bir son vermeli, 
böylece vatandaşlarla temas etmekten kendi
mizi alıkoyduğumuz ve mahallî seçimler için 
çalışmaya mecbur olduğumuz halde seçim bölr 
gelerine gitmediğimiz ve sırf Anayasanın 7 ncâ 
maddesi gereğince çıkarılması icabeden kar 
nünların çıkarılması için burada bulunduğu-
>muz, tatilimizi tamamen bertaraf ederek çalış
mak mecburiyetinde olduğumuz halde, bunun 
dışındaki kanunların çıkarılmasına bu Meclis 
mecbur edilmemeli, Hükümet ve komisyonlar 
böyle tekliflerle gelmemelidir. Onun için Mec
lisin büyük eikseriyetirifrı bulunduğu, daha he
nüz gündeme girmeden, böyle bir konuşma yap
mayı ve buna ait bir önerge hazırlayıp, bu öner
geyi Başkanlık Divanına sunmayı uygun bul
dum. Eğer, kıymetli arkadaşlarım tensibeder-
îer ve muvafık görürlerse bu açıklık ve sara
hat karşısında hiç olmazsa şimdilik, Anayasa 
Komisyonunun kabul etmiş olduğu kanunlarr 
dan gündemde olanlarını sırasiyle görüşmeye 
ve her şeye bunları takdim etmeye, hattâ ve
rilmiş kararlardan da'hi, «Hata yaptık», diye 
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dönüp takdim etmeye bu kanunları görüşmeye . 
ve ayrıca Hükümette bulunan 13 tane kanun
dan 7 - 8 tanesinin de, bir an önce Hükümet 
tarafından, büyük Meclise sevk edilmesi hak
kında Hükümetin dikkatini çekmek hususunda 
bir prensip kararına varmaya mecburuz. Bu mev
zuda hazırlamış olduğum önergeyi Başkanlık 
Divanına takdim ediyorum. Oylarınızı müspet 
olarak kullanmanızı arz ve istirham ederim; 

BAŞKAN — Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 2 senede 
bitirilmesini emrettiği kanunları vaktinde ye
tiştirmek şüphesizdir ki, hekimiz için başarı ola
caktır. Hükümet bütün gayretiyle bu neticeyi 
almaya çalışıyor, almaya çalışacaktır. Büyük 
Meclisten kuvvetli bir yardım ve teşvik görür
sek muvaffak olacağımızı ümidediyoruz. Istı
rar halinde, eğer ıstırara düşersek yetişemez-
vsek, nihayetinde Büyük Mecliste bu meseleyi 
tekrar görüşürüz. Şüphe yoktur ki, önünde 'bu
lunduğumuz mesele bütün partilerin iyi niyet
le ve birbiriue yardım etme zihniyeti ile göste
recekleri gayret ve himmet sayesinde halledi
lebilir. Şimdi Anayasanın emrettiği vâde ve 
müddet içinde kanunların çıkarılması fikri he-
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pimize hâkimdir, emlin olabilirsiniz. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Saym Maliye 
Bakanı. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN -^ Ke
mal Bağcıoğlu'nun konuşmasının bir noktasını 
tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Muh

terem arkadaşlar, Saym Bağcıoğlu arkadaşı
mız malî Müşavirlik Kanununa ait takriri, Mec
lis ekseriyetinin kaybolduğu bir saa'tte, saat 
beşte verdiğimi ifade ettiler. Bu hususu tavzih 
için söz aldım. 

Ben bu takriri saat üçte vermiştim Başkan
lığa. Yani Meclis toplanır toplanmaz takdim et
miştim. Ama o esnada bir başka kanun müza
kere ediliyordu. Başkanlık, müzakere bittikten 
sonra ve saat beşte oya koydu. Saat beşte Mec
lis ekseriyetinin kaybolması mesuliyetini de bi
ze yüklememesi lâzımıgelirdi, arkadaşımın. Bu-, 
nu da bu arada arz edeyim. (Bundan sonra ya
pılmasın diye sesleri) 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz, 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet Yatırım Bankası hakkında ka
nun tasarısı (1/308) (S. Sayısı: 304) 

BAŞKAN — Yalnız, muhterem arkadaşla
rım, bu önergeye ,göre yapacağımız konuşmalar 
devam ederken dünkü birleşimde aranılan ni
sap temin edilemediği için bugün oylamasına 
karar verdiğimiz Devlet Yatırım Bankası Ka
nun tasarısının açık oylamasını yapacağız. Yu
varlaklar sıratlarda dolaştırılacaktır. 

,2. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Ak
doğan ve iki arkadaşının, Amerika'dan ithal edi
lecek 33 diesel - elektrik lokomotifinin ihalesi 
mevzuunda bilgi edinmek ve aydınlığa kavuş
mak üzere içtüzüğün 177 nci maddesi gereğince 
bir tahkikat komisyonu kurulmasına dair öner
gesi (10/13) 

BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Amerika'dan ithal edilecek 33 diesel - elek

trik lokomotifinin ihalesinde, birtakım himaye 
ve suiistimallerin yapıldığı memleketin milyon
larca li ra zarara sokulduğu yolunda günlerden 
beri devam eden neşriyat ve dedikodular umu
mi efkârın dikkat ve- alâkasını bu mevzu üze
rine çekmiş bulunmaktadır. 

- Lehine hareket edildiği söylenilen firma mü
messilinin, Başibakan İnönü'nün akrabası oldu
ğu, oğlu ile iş ortaklığı yaptığı ve Devletin en 
yüksek mevkilerinde bulunan bâzı zevatın ya-
kmlariyle de iş münasebetleri tesis ettiği ileri 
sürülen iddialar arasındadır. 

Başbakanla yakınlığı malûm bulunan bir 
dergi ise, mutadı hilâfına ihaleden evvel hima
ye edildiği söylenilen firmanın lokomotiflerinin 
tercih edillmesi yolunda neşren gayret göster
miştir. 

Müstafi .Ulaştırma Bakanının evvelce uygun 
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görülen Japonya seyahatinin bilâhara iptali de 
bu mesele ile alâkalı gösterilmektedir. 

Ayrıca ihale mevzun, bakanlıklararası ikti
sadi kurula getirildiği halde, kuruldaki Cum
huriyet HaH'k Partili bakanların yekvücut hare
keti yüzünden bir netice alınamadığı da ileri sü
rülmektedir. 

(Bütün bu iddiaları dile getiren neşriyat gün
lerden beri devam ettiği halde, alâkalı makam
ların bir açıklama yapmamaları ve sükûtu ihti
yar etmeleri umumi efkârda uyanan endişe ve 
istifhamları maalesef artırmaktadır. 

Hükümet bünyesinde cereyan ettiği ve ucu
nun pek yakarlara kadar sirayet ettiği iddia 
edilen bir yolsuzluk hâdisesi hakkında Hükü
metçe yapılacak bir tahkikat veya açıklama 
şüphe ve tereddütleri ortadan kaldıramaz ve 
binn e tice' umumi efkârı tatmin edemez. 

i'Bizzat Millet Meclisince yapılacak bir tah
kikat, umumi efkârı tatmin edecek, varsa kö
tülükleri ortaya koyacak, yoksa ilgilileri zan 
altında kalmaktan kurtaracaktır. 

Bu itibarla 33 ı]okonnotifin ihalesi mevzuun
da bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere 
İçtüzüğün 177 nci maddesi mucibince tahkikat 
icrasını ve bu maksatla kurulacak (komisyona 
muhalefet partileri meclis gruplarından da üye 
alınmasını arz ve talebederiz. 

Yozgat Kırşehir 
ismail Hakkı Akdoğan Memduh Erdemir 

Kırşehir 
Halil özmen 

BAŞKAN —• Önerge sahibi Sayın Akdoğan, 
buyurun. 

ISMAIL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

Takrir sahibi arkadaşlar adına maruzatta 
bulunmak için söz almış bulunuyorum. 

Yüksek Meclisin bütün, üyelerinin, siyasi te
mayülleri ne olursa olsun, faziletsizliklerle mü
cadelede, aynv hassasiyeti göstereceiklerine inan
maktayız. Bu inançtan aldığımız kuvvetledir ki, 
tahkikat önergemizi vermiş bulunuyoruz. 

Biraz evvel okunan takririmizde, hâdise ile 
alâkalı olarak basma intikal etmiş, zihinlerde 
istifhamlar yaratan ve tekzibedilmemiş başlıca 
iddialar sıralanmıştır. Böylece, umumi efkârda 
uyanan tereddüt ve endişelerin nelerden ileri 
geldiği belirtilmek istenmiştir. 

Gayemiz, gerçekleri meydana çıkarmak, mil
let halklarını korumak ve umumi efkârda hâsıl 
olan tereddüt ve endişeleri izale etmektir. Ya
pılacak tahkikat neticesinde bir suiistimal ve 
himayenin bulunmadığı anlaşılırsa., bundan da 
bahtiyarlık duyacağımız tabiîdir. 

Muhterem arıkadaşlar, 
Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgileri 

ve yaptığımız tetkiklerin sonuçlarını, Yüksek 
Heyetinize arz etmek isteriz. 

i thalât finansmanı AID kredisinden sağla
nan 33 dizel elektrik lokomotif inin Devlet De-
miryollarınca ithali kararlaştırılmıştır. Bu mak
satla yapılan ilân üzerine üç Amerikan firması, 
mümessilleri vasıtasiyle teklifte bulunmuştur. 
Bu firmalar, General Elektrik, Alko ve General 
Motors' firmalarıdır, ihale, bunlardan General 
Motors Firmasına yapılmıştır. Bu ihalenin ke
sin bir mahiyet almağı için de, kredi anlaşması 
gereğince, ATD Teşkilâtının tasdiki beklenmek
tedir. 

Bu ihalenin ilk dikkati çeken ve birtakım 
istifhamlar uyandıran noktaları şunlardır : 

.1. General Motors Firması, teklif ettiği lo
komotiflerin Türkiye'de yapılması için lisans 
vermemiştir. Diğer firmalar ise bu lisansı ver
meyi tahriren ve satın alma komisyonu huzurun
da şifahen kabul etmişlerdir. 

Bu noktaya temas etmemiz, Beş Yıllık Plâ
nın alâkalı hükmünün nazara alınmamasından-
dır. 

Birinci Beş Yıllık Plânın 354 ncü sayfasında 
aynen şöyle denilmektedir ; 
• «Birinci beş yıllık dönemde lokomotif ihtiya
cımız 83 tane olup bunun ilk 33 tanesinin itha
lât finansmanı sağlamak üzeredir. Bu lokomotif
ler yurdun şartlarına uygun tipte seçilmeli, ay
rıca geri kalanının aynı tipte imali için gerekli 
imalât izni de birlikte alınmalıdır.» 

Görülüyor ki, 33 lokomotifin ihalesinde plâ
nın tesbit ettiği bu şart ihmal edilmiştir. Diğer 
firmalar, plânın, bu şartını yerine getireceklerini 
beyan ettiklerine göre, mubayaada başta gelecek 
tercih sebebi bu olmak icabederdi. 

Biraz sonraki mâruzâtımız gösterecektir ki, 
teklifleri kabul edilmiyen firmaların tercih se
bebi yalnız bundan da ibaret değildir. 

2. Firmaların teklif ettikleri lokomotiflerin 
tipleri ve fiyatları şöyledir : 
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Alko Firması : DL -543 tipi lokomotif. Fi-

yatı 221 935 dolar. 
General Elektrik Firması : UZOC tipi loko

motif. Fiyatı 209 730 dolar. 
General Motors Firması : G. 16 tipi lokomo

tif. Fiyatı 223 433 dolar. 
Bunlardan en pahalı olan General Moturs lo

komotiflerinin mubayaası cihetine gidilmiştir. 
En ucuz fiyat teklif eden General Elektrik 

Firmasının, bir lokomotifi ile General Motors'un 
bir lokomotifi arasında fiyat farkı 13 703 dolar
dır. Bu fark, 33 lokomotif için 452 199 dolar ve
ya resmî kur üzerinden 4 milyon 100 bin lira ci
varındadır. 

Memleket aleyhine olan bu milyonlarca lira
lık farka rağmen, General Motors lokomotifle
rini diğer lokomotiflere tercih ettirecek bir üs
tünlük de mevcut değildir. Aksine olarak diğer 
firmaların lokomotiflerini General Motors loko
motiflerine tercih ettirecek sebepler vardıı : 

a) Alko ve General Elektrik lokomotifleri
nin takatleri, General Motors lokomotiflerinin 
takatinden 200 beygir fazladır. 

b) Alko ve General Elektrik lokomotifleri 
4 zamanlı dizel motorunu ihtiva ettiği halde, Ge
neral Motors lokomotifleri iki zamanlı motörler-
le mücehhezdir. 

Dizel motörlerinin, işletilmesinde nazara alı
nacak en mühim faktör akar yakıt sarfiyatıdır. 
4 zamanlı motörler daha az akar yakıt sarf ettik
lerinden Alko ve General Elektrik lokomotifleri, 
iki zamanlı General Motors lokomotiflerine naza
ran daha iktisadidir. 33 lokomotif için akar ya
kıt farkı senede takriben 3 milyon lira olarak he : 

saplanmaktadır. Bu lokomatifler, 25 senelik va
sati bir ömre sahibolduğuna göre, bu müddet 
için akar yakıt sarfiyatı fazlası 75 milyon lira 
civarındadır. 
- General Motors lokomotifleri tercih edilirse, 
ilerde yapılacak 50 aded lokomotif mubayaası 
bu firmadan yapılırsa, yalnız akar yakıt sarfi
yatı bakımından memleketin ne büyük zararlara 
uğrıyacağı açıkça görülmektedir. 

3. Halen Devlet Demiryollarının elinde tek
lif veren üç firmadan yalnız General Elektrik'in 
lokomotifleri vardır. Devlet Demiryollarının di
zel lokomotifleri üzerinde hiç tecrübe sahibi 
olunmadığı bir zamanda, 5 - 6 yıl evvel alman 
bu lokomotifler iyi netice vermiş, yedek parça 
ve tamir masrafları cüzi olmuştur. Bu da Gene-
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rai Motors lokomotiflerinin tercih edilmemesini 
icabettiren bir sebep teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yukarda arz ve izah olunduğu veçhile yerli 

imalâtın sağlıyacağı çeşitli ve önemli faydaları, 
milyonlarca lirayı bulan fiyat farkını ve senede 
33 lokomotif için 3 milyon lira civarındaki akar 
yakıt sarfiyatı fazlalığını ihmal ettirecek bir 
üstünlük sebebinin, General Motors lokomotifle
rinde mevcut olmadığını bir kere daha ifade et
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar*, 
İhaleden evvel teklifleri tetkik ve gerekli ra

porları vermek üzere çeşitli teknik komisyonlar 
kurulmuştur. Bu komisyonların kuruluşlarında 
takibedilen yol ve maksat son derecede dikkate 
şayandır. 

İhaleyi yapacak olan satmalına komisyonu, 
kendisini teknik bakımdan kâfi görseydi şüphe
siz çeşitli teknik komisyonlar kurmak lüzumu
nu hissetmezdi. 

Evvelâ, birisi Fabrikalar Dairesi Reisliği mü
tehassıslarından, diğeri de Cer Dairesi Reisliği 
mütehassıslarından mürekkep olmak üzere iki 
komisyon kurulmuştur. Fabrikalar Dairesi Reis
liği mütehassıslarından kurulan beş kişilik Ko
misyon, teklif edilen lokomotifleri ileride Tür
kiye'de yapılacak imalât yönünden tetkika me
mur edilmişlerdir. Cer Dairesi Reisliği mütehas
sıslarından kurulan beş kişilik Komisyon da. tek
lifleri işletme yönünden tetkikle \a ifelendiril-
mişlerdir. 

Fabrikalar Dairesi elemanlarından kurulan 
heyet imalât yönünden 4 zamanlı motörleri hâvi 
lokomotiflerin yani Alko ve General Elektrik lo
komotiflerinden tercih edilmesi yolunda ittifak
la rapor vermiştir. 

Cer Dairesi mütehassıslarından kurulan Ko
misyon ise fiyatları, akar yakıt ve yedek parça 
sarfiyatını, işletme kolaylıklarını ve Devlet De
miryollarının bugüne kadar olan tecrübesini na
zara alarak bir muhalife karşı 4 kişinin ittifakıyla 
General Elektrik lokomotiflerinin tercih edilme
sine dair rapor vermiştir. 

Bu raporlar muvacehesinde General Elektrik 
motörlerini tercih etmek mevkiinde bulunan sa
tmalına Komisyonu kendi düşüncesine uygun bir 
rapor istihsali gayesiyle yeni bir teknik heyet 
kurmak ihtiyacını duymuştur. Bu yeni heyet 
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Adapazarı, Eskişehir ve Sivas fabrikaları mü
dürlerinden teşkil edilmiştir. Bu müdürler, bu
harlı lokomotifler ve vagon tamirleri ve imaliyle 
meşguldürler. Dizel elektrik lokomotifleriyle 
meşgul olmıyan zevattır. 

Evvelce, Fabrikalar Dairesi elemanlarından 
kurulan heyete dâhil bulunan ve dizel elektrik 
lokomotiflerinin tamir ve bakımlariylc meşgul 
olan Ankara Fabrikası Müdürü bu son heyete 
dâhil edilmemiştir. 

Adapazı, Eskişehir, ve Sivas fabrikaları mü
dürlerinden kurulan heyetin raporu ise büyük 
bir garabeti ihtiva etmektedir. Bu heyet, loko
motiflerden bir tanesini tercih mevkiinde oldu
ğu halde, yarıya sulh olan bir karar vermiş ve 
her iki firmayı gönüllemek yolunu tutmuştur. 

Mubayaaların yarısı General Motors, diğer 
yarısı da General Elektrik firmalarından yapıl
malıdır, demiştir. Sadece bu garabet işin içinde 
birtakım anormalliklerin, tesir ve tazyiklerin 
bulunduğunu göstermeye yeter. 

Sonradan maksada hizmet edecek başkf: bir
takım heyetlerin kurulduğu ve raporların alındı
ğı da öğrenilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Takririmizde ifade edilen hususlar, bu açık

lamalarımızla birlikte mütalâa edildiği zaman, 
Meclis tahkikatı kaçınılmaz bir zaruret olarak 
kendini gösterir. 

İdarenin alâkalı olduğu bu hâdisede idare
nin veya alâkalı Bakanın izahatı kâfi görülemez. 
Dolu, sel, kuraklık, deprem ve saire gibi tabiat 
hâdiselerinde bile Meclis tahkikat hey etleri ku-
rulagelnıiş iken, belki de Hükümete kadar sira
yet edebilecek büyük bir suiistimal iddiasının 
Meclis tahkikatı mevzuu yapılmaması düşünü
lemez, yapılmadığı takdirde umumi efkârı ve 
ilgili gösterilenleri rahatsız eden dedikoduların 
devamı önlenemez. 

Bu itibarla, önergemizin kabulünü saygı ile 
arz ve rica ederiz. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Yatırım Bankası kanu
nu tasarısına oyunu kullanmıyan arkadaşları
mız varsa kullansınlar. 

Sayın Başbakan, konuşmak istiyorlar mı?. 
BAŞBAKAN İSMET ÎNÖNÜ (Malatya) -

Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
BAŞBAKAN İSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — 

Muhterem a rkadaşlarım, 
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Diesel - elektrik lokomotiflerinin ihalesi ko

nusunda Millet Partisindeki arkadaşlarımızın 
Meclis araştırması takririni dikkatle okuduk, 
dikkatle dinledik. Esas itibariyle konu, doğru
dan doğruya Devlet Demiryolları İdaresini ve 
onun bağlı olduğu Ulaştırma Bakanlığını ilgi
lendirir. Hiçbir zaman bu konu, Hükümet içinde 
bir mesele mahiyeti almamıştır. 

Şimdi Ulaştırma Bakanının vereceği cevap
tan evvel benim söz almam takrirdeki şahsan be
ni, ailemi ve adları söylenmiyen yüksek makam 
sahiplerini ilgilendiren dedikodular kısmını ay
dınlatmak içindir. 

Lehine hareket edildiği söylenilen firma mü
messilinin akrabamız olduğundan bahsedilmiş
tir. General Motors'un mümessili olan Ozey aile
siyle ailemizin eski ve yakın münasebeti vardır. 
Hemen ilâve edeyim ki, bunun gibi, ihalede bu 
firmanın rakibi bulunan General Electric firma
sının mümessili olan Koç ailesiyle de ailece eski 
ve yakın dostluk münasebetlerimiz mevcuttur. 
Bu münasebetler, birbirine rakip olmalariyle de 
anlaşılıyor ki, iş hayatlarında hiçbir rol oyna
mazlar. Şimdi bir taraf için söylenilen söz, eğer 
ihaleyi General Electric kazansaydı, bu işlerin 
erbabı tarafından bizim aleyhimizde, aynı şekil
de, öteki taraf için söylenecekti. (Bravo sesleri) 

Bu lokomotif meselesinde oğlumun iş ortak
lığı bahsine gelince, havadisin bir esası yoktur. 
Oğlumun General Motors ile, lokomotif satışı 
ile, ihale ile bir alâkası dahi mevcut değildir. 
Bunu kesin olarak ifade ediyorum. 

Başbakanla yakınlığı bulunan.dergiden bah
sediliyor. Siyasi hayatta benimle bu dergiden. 
beraber bahsetmek, muziplerin ve başı darda 
kalanların bir merakı haline gelmiştir. (Gülüş
meler, alkışlar) O müstakil bir dergidir. Birbi
rimizin siyasi düşüncelerimiz birbirine asla bağ
lı değildir. Bu noktayı işaret ettikten sonra ilâ
ve edeyim ki, bu derginin de, ihaleden evvel, hi
maye edildiği söylenen firmanın lokomotifleri
nin tercih edilmesi yolunda neşren gayret göster
diğini bilmiyorum. Eğer neşriyatı burada hikâ
ye ederlerse, dergi kendilerine gereken cevabı 
verir. Benim bildiğim, her gazetedeki ve iki fir
manın ikisine de ait reklâmları orada da gördü-
ğümdür. Her halde, bu münakaşaya beni karış
tırmak yersizdir. Bir bildikleri varsa dergiyle 
aralarında konuşsunlar, biz de öğreniriz. 
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İstifa eden Ulaştırma Bakanının Japonya se

yahatinin iptal edilmesinin bu ihaleyle irtibatlı 
gösterilmesi, anlaşılmaz bir isnattır. Çünkü loko
motif satmalıııması için Amerika'nın açtığı kre
dinin Amerikan malları için kullanılması mec
buridir. Japonya veya başka bir memleket mal
larının alınması için kullanılması mümkün değil-
dir. 

Bakanlıklara rası İktisadi Kurulda lokomotif 
meselesi görüşülmüştür ve neticeye bağlanmış
tır. Karma Hükümetin numunesi olan bu Karma 
Kurul müstakil olarak çalışır. Kararlanın Ba
kanlar Kuruluna getirir. Bakanlar Kuruluna bu 
konuda bir ihtilâf gelmemiştir. 

Takrirde yüksek makam sahiplerinden bah
sediliyor. Bir isim verilmediğine göre kimden 
bahsedildiğini anlamak mümkün değildir. Gaye 
daha ziyade zihinleri bulandırmak gibi geliyor. 
Bir isim verecek olurlarsa daha fazla şey söyle
mek mümkündür. 'Benim şimdi söyliyeceğim şu
dur : Herkes emin olabilir ki, hiçbir yüksek ma
kam sahibi veya yakını bu konuda en ufak tesir 
ve ilgi sahibi olmamıştı)'. 

Lokomotif işinde şahsıma, aileme, partime-ve 
yüksek makam sahiplerine yöneltilen isnat ve it-
tihamlarm esası budur. Günlerden beri belirli 
çevrelerde yapılan kampanyaya karşı açıklama 
yapılmamış olması tarizinde bildiğim şudur : 
Ulaştırma Bakanı arkadaşım lokomotif işinde 
neşriyat takibedeniere cevap vermeye hazır ol
duğunu, yalnız ihale muamelesinin, neticesini 
beklediğini bana bilgi olarak söyledi. İşin icabı 
neyse ona göre hareket etmesinin tabii olduğu 
cevabını veı'dim. Bu ihalenin Devlet Demiryol
ları bünyesinde açıldığı zaman, bildiğime göre 
çok eskidir. Bu müddet esasında, iktidar içinde 
ve iktidar dışında bulunduğumuz zamanların 
hiçbir kısmında, Ulaştırma Bakanlığında bir te
sirimiz, bir ilgimiz ve en âfâki mânasında bir 
konuşmamız olmamıştır. ' 

Sözümü bitiriyorum. Takririn şahsa taallûk 
eden kısımlarına cevap verdim. Dedikodu yapan
ların şüphe yaratmak arzularını karşılamaya 
imkân mevcut değildir. Bütün siyasi hayatım
da, yani kırk seneden beri, hususiyle son on beş 
yıldır bunun tecrübesini geçirdim. 

Şimdi, asıl dâva üzerinde ve sorumlu Bakan 
ojarak Hükümet adına Ulaştırma Bakanı arka
daşım açıklama yapacaktır. Ümidederim ki, 
Ulaştırma Ba.kaııı böyle ihaleler bizim zamanı-
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mızda nasıl başlıyor ve nasıl seyir takibedip 
nasıl neticeleniyor, bizim prensibimiz nedir, bu
nu sizlere anlatacaktır. Benim bildiğim, hiçbir 
yolsuz muamelenin vukubulmadığıdır. 

Büyük Meclis ne karara varırsa, saygıyla 
karşılarız. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı ihsan 
Şeref Dura. 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 
DURA (Kastamonu) —• Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Yozgat Milletvekili Hakkı Akdoğan ve 
arkadaşlarıııın, İçtüzüğün 177 nci maddesi mu
cibince Meclis Tahkikatı açılmasını istedikleri 
33 dizel lokomotifi bilindiği gibi Amerikan kre
disinden sağlanan 10 milyon dolarla satmalına--
çaktır. 

Sayın Akdoğan'm, ve arkadaşlarının, konu
nun önemi, mali portesinin yüksekliği ve gazete
lerin devamlı neşriyatı dolayısiyle gösterdiği has
sasiyet yerindedir. Bu bakımdan' tahkikatın 
açılması uygun ve hattâ lüzumlu olduğunu baş
tan ifade ederim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Ancak, bu kredi ve onun alnıma şartları için
de takibedileıı ve edilmesi mecburi olan işlemler 
göz ününe alınarak; bir karara varılması icabc-
doceğini de sözlerime eklemek isterim. 

Bu kredi, Maliye Bakanlığı ile AİD ve DD 
Yolları arasında imzalanan bir anlaşma gereğin
ce Maliye Bakanlığınca % 3,5 faiz ve 15 yıl 
vade ile DD Yollarının satın alacağı dizel.loko
motif İdine tahsis 'edilmiştir. 23 . 11 . 1962 tarih 
ve 23 sayılı Kanunla muhtar bir müessese olan 
DD Yolları satmalına yetkisini, kendi bünyesin
deki satmalına komisyonu ve geçici müdürler ku
rulunun kararı ile kullanır. Bakanlığın bu ida
re üzerinde yalnız murakabe hakkı vardır. DD 
Yolları idaresinin bu satmalına yetkisine rağ
men; teklifler üzerinde kati ihaleyi yapması, 
bu kredi anlaşması ile bâzı şart ve kayıtlara bağ
lanmıştır. 

Şimdi bu anlaşmanın esaslarını kısaca arz 
ediyorum: 

1. Sözleşme tutarı âzami 10 milyon dolardır. 
2. Haydarpaşa - Ankara hattının kısmi di

zel misyonu için lüzumlu lokomotif, yedek parça, 
takım ve bu lokomotiflerin bakını ve tamirleri 
için atelye teçhizatı, ve teknik hizmetlerini kar
şılamak için kullanılacaktır. 

3. Ana paranın itfası DD Yolları tarafın-
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dan Maliyeye Türk lirası olarak 15 sene altışar 
aylık taksitlerle yapılacaktır. 

4. DD Yollarının sözleşmeyi akde yetkili ol
duğuna dair hukukî mütalâa; ana anlaşmada 
beyan edilecektir. 

5. Mubayaa münhasıran Amerika Birleşik 
Devletlerinden yapılacak ve Amerika Birleşik 
Devletleri menşeli olacaktır. (Şu halde Japonya 
ve saire bahis konusu olamıyacaktır.) 

6. Bu işler için lüzumlu diğer mubayaalar 
1)1) Yollarmca yapılacaktır. 

7. Eksiltme ilân suretiyle yapılabileceği 
gibi, Amerika'daki imalâtçılardan teklif isteme 
suretiyle de yapılabilecektir. Bu işde mâkul 
fiyat ve rakabet esastır. 

8. Eksiltme şartnameleri ilândan önce AID 
nin tasvibine sunulacaktır. îlân müddeti asgarî 
30 gündür. 

9. Gelen tekliflerin bir hulâsası hazırlana
cak, ihale kararı ile birlikte AID nin tasvibine 
sunulacaktır. İhalenin en düşük fiyatı veren 
veya teklifte bulunan firmadan gayrı bir fir
maya yapılması halinde düşük fiyat veya teklifin 
reddedilmesi sebepleri ve ihalenin yapıldığı 
firmanın kabul edilme sebepleri bildirilecektir. 

10. AID nin tasvibini mütaakıp müsait 
teklifi verenj firma ile mukavele hazırlanacak 
ve yine AID nin tasvibi alınmak suretiyle yü
rürlüğe girecektir. 

11. Nakliyenin % 50 si Amerikan gemileriy
le olacaktır. 

1İ2. AID zaman zaman konrol ve teftiş ya
pacaktır. 

13. Kredinin kullanılması 1 . 10 . 1963 ta
rihine kadar olacaktır. 

14. DD Yolları AID ye üçer aylık raporlar 
verecektir. 

15. DD Yolları sözleşme tarihinden itibaren 
bir yıl içinde tarifeler üzerinde kendi bünyesine 
uygun gerekli değişiklikleri yapıp AID ye bil
direcektir. 

16. Ankara - İstanbul arasında yapılmak
tadır. Sinyalizasyon tesisinin ikmali için kati 
plân ve programlar ve yine Ankara - İstanbul 
arasındaki rayların tebdili için 'kati plan • ve 
programlarını AID ye bildirecektir. 

Bu anlaşmanın imzasından sonra, fennî 
şartnaıme kredi anlaşması esaslarına uygun 
olarak bilinen Amerikan lokomotif sanayiinden 
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serbest rakabeti temin edecek ve demiryolları 
ihtiyacını 'kar'şılıyacak şartlar 'göz önüne alı
narak, idari şartnamesi ve .mukavele projesi 
lokomotiflerin Haydarpaşa'da ray üzerinde 
teıslim edilmek ve bedellerinin bundan sonra 
tediyesini âmir olarak ve ihtilâf halinde An
kara mahkemelerinin -yetkili olacağını ıtemijn 
ede'celk şekilde 'hazırlanmış!ir. 

Bu şartnamede fiyatların son ve kati ola
cağı; teklif verildikten sonra, firmalarla her 
hangi bir pazarlığın bahis konusu 'olamıyacağı, 
idarenin ihaleyi ımüsai't 'gördüğü ve dilediği 
firmaya yapmakta veya ihaleyi yapmamakta 
serbest 'olduğu yazılmıştır. 

'Kısaca ana çerçevesi içinde arz ettiğim bu 
esaslarla 'hazırlanan mukavele ışartııauneleri, 
AID ile mutabakattan sonra Amerika'da 
ilân suretiyle 'firmalardan teklif istenilmiş • ve 
alınan tekliflerim tetkiki için daire reislerin
den mürekkep bir satmalına komisyonu kurul
muş ve bu komisyon da ilstişari im ahiy etinde ol
mak üzere 16 kişilik bir teknik komite kur
muştur. 

(Satınalma koımisyonunun bıı komiteden al
dığı raporları tetkik ile bir ımuhalilfe karşı 'ek
seriyetle hir firma üzerinde ımutalbakata var
mıştır. Henüz kati ihale yapılmadığına -göre 
Ibıı firmanın adını söylememe 'müsaadelerini ri
ca ederim. 'Teknik raporlar üzerinde de uıüta-
lâa beyanı, firmaların durumlarını ilân etmek 
gibi bir harekette bulunacağiımıadan şikâyetle
rine, IhatJtâ tazminat taleplerine sebebolmak ih
timali vardır. 

Mesele şudur ki, satmalıma komisyonu ida
ri, hukukî yönlerden ve teknik vasıflardan yap
tırdığı ve yaptığı tetkik ile bir firma üzerinde 
durmuşlardır. Bu sırada ımesele hakkında ba
na izahat vermek istediler, ben bir kere de 
iktisadi kuralda tetkiki için Başbakanlığa mü-
racaati uyigun 'gördüm. Sebebini arz edeyim: 

İdari ve malî yönden, Hakkı Akdoğan ar
kadaşımın bahsettiği firmalar bizim arzumu
za katiyen yanaşmıyorlar, Amerika'da teslim 
etmek ve aynı zamanda Amerikan mahkemele
rini bizimle olan ihtilâflar]! halledecek mahke
me olarak kabul etmek istiyorlardı. Diğer fir
malar, bütün idari ve malî şartlarımızı kabul 
etmişti. Fakat «Belki de diğer firmalar da;ay
nı idari ye malî ve-hukukî şartları kabul eder-
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'ler, bir kere kendilerinden tavzih istiyelim.» 
dedim. Bana dediler ki, D D Y İdaresinden, 
«Firmalarla biz, yeniden, bu hususta bir müza-
'kere açanlayız, şartnamemize muhaliftir.» «Ba
kanlar Kurulundan karar alırız, müracaat ede
riz.» dedim. İktisadi Kurula bu meseleyi ge
tirmemizin sebebi budur. Diğerlerinin hakkı
nı müdafaa edelim diye. Bakanlar Kurulunda 
konuşuldu. Hakikaten bunlara birer tavzih 
mektubu yazılarak kendilerinden malûmat iste
nilmesine karar verildi. Ben bunu Devlet De
miryollarına tebliğ- ettim. Devlet Demiryolları, 
AID ye müracaat etti. AID de kısa bir süre 
içinde, fakat bütün firmalara da aynı şekilde 
•mektup yazılmak suretiyle tavzih istenilmesi
ne müsaade etti. Bunun üzerine Devlet Demir
yolları firmalara müracaatle tavzihler istedi. 
Bir hafta zarfında tavzihler geldi. Hakikaten 
Hakkı Doğan arkadaşınım söylediği diğer iki 
firma bizim' malî ve idari şartlarımızı, diğer 
firmanın şartlarına uygun olarak kabul ettik
lerini bildirdiler. «Biz esasen içerisinde, kabili 
kabuldür, demiştik, kâfi sarahat göstermemiş
tik. Binaenaleyh şimdi kabul ediyoruz.» dedi
ler. Bu vaziyet karşısında idari ve malî şart
lar birleşince teknik vasıflara iş kaldı. Teknik 
komitelerden aldığı malûmatı üzerine esaslı 
bir karara varamıyan satmalına komisyonu fab
rika müdürlerini buraya davet ediyor onlardan, 
hakikaten arkadaşımın dediği gibi acayip bir 
karar alıyor. Çünkü herbirinde kendisine mah
sus üzerinde durulacak meseleler var. Eh... ya
rısını ondan, yarısını ondan alalım. Böyle bir 
şey mevzuubahsolamazdı. Binaenaleyh komis
yonda üzün müddet tartışıldı ve nihayet 7 ar
kadaşın muvafakati ve bir arkadaşın da muha
lefetiyle bir firmaya verilmesine karar verildi. 

Şimdi, bu firma üzerinde karar verilince, 
keyfiyet, AİD ye ana şartname mucibince bil
dirildi, ihale yapılmadı; «Biz, bu firmayı tes
cili ettiğimizi bildiriyoruz, binaenaleyh, şart
larını da yazıyoruz. Terch sebepleri şunlardır, 
bunları tetkik edin, eğer kabul ediyorsanız bil
dirin, ihaleyi tamamlıyalım.» dediler. Bunu 
bildirmeleri benim bir seyahatim esnasında ol
muştur. Derakap seyahatimde telefonla söyle
dim, «Mademki iktisadi kuruldan karar alın
dı, iktisâdi kurula da vaziyeti bildirin, ondan 
sonra muamelesini yaparsınız.» dedim. Şimdi, 
bütün bu ihale kararları Amerikan Yardım 
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Heyeti tarafından Amerika'ya gönderilmiş, 
Amerika'da tetkikata alınmıştır. Yani Ameri
kan Yardım Heyeti Amerika'da yaptırdığı tet-
kikattan sonra, Amerika bizim verdiğimin ka
rarları uygun bulmazsa, iade edecek, «bu fir
maya ihale yapılamıyacak, yeniden tetkika tabi 
bulunacaktır. Tetkik edilir de kabul edilirse 
bizim Devlet Demiryolları İdaresi katî ihaleyi 
yapacak, ondan sonra tebligat icra edilecek. 

İktisadi Yardım Heyetinden de öğrendiği
mize göre, Amerika'da tetkiklerin uzaması ih
timaline karşı kredinin kullanılması 1 Ekim
den 1 Ocak 1964 tarihine kadar uzatılmış ve 
firmaların obsiyonlarını uzatmaları sağlanmış
tır. Yani Amerika işin esaslı olarak tetkikine 
girişmiştir. 

Tekrar etmek ihtiyacındayım, Amerika'da 
yapılacak olan tetkiklerin sonucu alındıktan 
sonra, eğer tercih edilen firma kabul edilmiş 
ise, Devlet Demiryolları o firmaya ihaleyi ya
pacaktır. Kabul edilmezse mesele yeniden tet
kika tabi tutulacaktır. İhalenin tasdikinden ön
ce, katî bir ifade ile durumu arz etmeye imkân 
yoktur. Çünkü, gerek bu kürsüde, gerekse mat
buatta tamamiyle bitaraf kalması icabeden Ba
kanlık adına yapılacak bir beyanın akisleri yal
nız -memleketimizde değil, meselenin şimdi tet
kik edilmekte olduğu Amerika'da dahi tefsir
lere yol açabilecektir. İşte gazetelerdeki devamlı 
neşriyata rağmen Bakanlığın sükûtu bu sebep
tendir. 

Bununla beraber Bakanlık bir taraftan ga
zetelerin membamı nereden aldığını tahkika lü
zum görmediğim bu devamlı neşriyatı, bir ta
raftan da bu üç firmadan ikisinin yazılı iddia
ları karşısında murakabe hakkını kullanarak 
firmalara Devlet Demiryolları İdaresine iddia 
Ve kararların mucip sebeplerini sormak sure
tiyle tetkikata başlamıştır. Tetkikata diyorum, 
çünkü, henü?. katî ihale yapılmadığına göre 
tahkikata girişmek için zamanı erkendir. Çün
kü, ihale muamelesi tamam olmadığı gibi orta
da suiistimali gösteren katî bir delil de yoktur. 
Amerikan firmalarının Türkiye mümessilleri 
malûmdur. Bunların, şu veya bu devlet adamı 
ile münasebetleri ve gazetelerdeki dedikodula
rın ve satmalına kararma müessir bir hâdise 
veya müdahalesi de olamaz ve bana da hiçbir 
kimse böyle bir tesirde bulunmamıştır, buluna
maz da. (Alkışlar) 
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Amerika'daki üç firmanın dev müesseseler 

olması, Türkiye'de bunların mümessillerinin ta
nınmış insanlar olduğu ve satmalma karşılığı 
ödenecek paranın büyüklüğü göz önüne alınır
sa, memnun olanlar, olmıyanlar, haklı veya hak
sız olanlar bulunacaktır. Fakat Bakanlık ola
rak ve hayatını yüzaklığı ile geçirip bu yaşa 
kadar tertemiz kalmış bir insan olarak bu Ba
kanlığın başmda kaldığım müddetçe zamanında 
ve yerinde memleket menfaatlerini hiçbir hisse 
ve tesire kapılmadan korumak vazifemdir. Ben, 
bunun bütün vicdanımla idraki içindeyim. (Or
tadan, bravo, sesleri, alkışlar) 

Satmalmanın bugünkü durumunda hattâ 
kredinin bile kullanılmasını fotacedebilecek bir 
neticeye meydan verecek bir hareket ve tahki
katın benim şahsan ve arkadaşlarımın tahkikat 
açılmasını istemek olan bütün arzumuza rağ
men ortaya atılmasının doğru olmıyacağı kana
atini muhafaza ediyorum. 

Keyfiyeti Umumi Heyetinize bütün çıplaklı
ğı ile arz ettim, eğer bütün mahzurlarına rağ
men tahkikat açılmasını kabul ederseniz, biz 
bunu memnuniyetle kabul ederiz. 

Ama vaziyetin nezaketi ve inceliği nazarı 
dikkate alınırsa ve bu izahatım da kâfi görülür
se tahkikat açılmıyacaktır, bu da yerinde bir 
hareket olur. 

Şunu da arz etmek isterim ki ; ihale henüz 
katî olarak yapılmadığına göre bir firma lehine 
yapılmış olduğunu ' ifade edilen bir hareketi 
bugün bir Meclis tahkikatı ile diğer firmalar 
lehine Amerika'da tetkikat yapılırken harekete 
geçilmesi bilmem aynı mânayı ifade eder mi, 
etmez mi?... 

Takdirlerinize arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Alican, Başbakan Yar

dımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI EKREM ALİCAN (Sakarya) — 
Muhterem arkadaşlar, bu 33 dizel lokomotifinin 
ithali konusunda verilmiş olan tahkikat takri
rinde muhterem milletvekili arkadaşların Ba-
kanlıklararası İktisadi İş Birliği Komisyonun
da verilmiş olan kararlara mütaallik bir kısım 
ifadeleri de mevcuttur. Bu ifadeler karşısında 
Bakanlıklararası İktisadi İş Birliği Komisyonu 
Başkanı sıfatiyle bu olayın komisyonumuza ta
allûk eden cephesini ben de kısaca arz etmek 
isterim. 

Bu konu, Ulaştırma Bakanlığında ve esas 
dairesi olan Devlet Demiryollarında flbir so
nuca ulaştırıldıktan sonra, İktisadi İş Birliği 
Komisyonuna Ulaştmma Bakanlığınca intikal 
ettirildi. Bu intikal ettirmenin de sebebi; met 
sele matbuatta münakaşa konusudur, mesele 
ürerinde çeşitli şelHUerde yazılar yazılmakta, 
beyanlarda 'bulunulmaktadır. Bu itibarla, bu 
konuda her türlü tedbiri alabilmiş olmak için 
Ulaştırma Bakanlığı bir defa da meseleyi İkti
sadi İş Birliği Komisyonunun tetkikinden .ge
çirmek ihtiyacını duydu. Bendenizin kanaati
ne göre, bu isabetli olmuştur. Bu suretle bu
gün verilmiş olan ışu • takrir muvacehesinde ve 
yapılmakta olan basındaki münakaşalar karşı
sında, idarenin ne dereceye1 kadar bu 'konuya 
hassasiyet gösterdiği açi'kça bu vesile ile orta^ 
ya çakmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarıımız derler ki; «İktisadi 
İş Birliği Komisyonunda, 'bir partinin ekseri
yeti tarafından baskı, bir. mavi baskı yapmak 
suretiyle bir karar alınmıştır.» İnsaf edilsin 
arkadaşlar... O kurulda vazife gören arkadaş
larınız hiçbir suretle bu çeşit baskılara boyun 
eğecek insanlar değildir, bunu bilmeleri 
icabeder arkadaşlarımızın (Alkışlar) 

Şimdi İktisadi Kurul yedi Bakan arkada
şımızdan müteşekkildir. 

KEMAL SATIR (Adana) — Baskı teşebbü
sü 'olmuş mudur?... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALİCAıN (Devamla) — Bas
kı teşebbüsüne teşebbüs edebilecek adam yok
tur. (Bravo sesleri) 

Şi'mdi İktisadi! İş Birliği Komisyonu 7 Ba
kan arkadaştan müteşekkildir,, bendeniz de 
bu Komisyonun B'aşkanı bulunmaktayım. Ali
can, 'Tarım Bakanı Izmen, Ulaştırma Bakanı 
Dura, Maliye Balkanı Melen, Çalışma Bakanı 
Ecevit, Sanayi Bakanı Çelikbaş, Ticaret Baka
nı Oğuz. Demek ki 3 Y. T. P. li, 3 C. H. P. İİ, 
1 C. K. M.i P. li Bakan mevcut 'Koalisyonda 
Ski partinin üçer, bir partinin de bir üyesi mev
cut. 

Mesele, Komisyonumuza ilk defa nasıl inti
kal etti? Biraz evvel arz ettiğim ,gibi, Ulaş
tırma Bakanlığından geldi. Bize geldiği za
man, Devlet Demiryollarının başındaki vazife-
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İlleri de davet ettik, kendilerinden durum ha)k-
'kmda izahat aldık. Sayın takrir sahibi ar
kadaşımızın, 'biraz evvel takririni izah eder
ken ifade ettiği rakamlar aşağı - yukarı bize de 
verilmiş olan rakamlar idi. Yanli burada Gene
ral . Ele'ktrik 210 400 dolar diyor, lokomotif 
başına. 'General Motors 225 113, bize verilen 
rakamlar, Alko 224 400 

Demek 'ki, arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
'General Motors'un rakamı 225 113 idi. Ge
neral Elektriğe nazaran, hattâ bizdeki rakam 
lokomotif başına 16 bin dolar fazla. 

* Bizim de dikkatimizi çekti, talbiatiyle, yük
sek fiyat. «Aradalki farkı nasıl izah edlyorsu-

, nuız ?» dedik. 
Dediler ki «ıgerelk idari, gerek malî ve ge-

refcse teknik şartlar bakımından General Mo
tors çok daha üstün kalitededir ve yaptığımız 
hesaplara, diğer çeşitli hesaplara göre onun 
'fiyatı diğerine nazaran daha da ucuza gel
mektedir. !Bu, ımütaJhassıslarm yaptıkları tet-
'kikatın neticesi, bizi ilgilendirmez. Biraz ev
vel arikadaşımızın ifade ettikleri vasıflar ve 
saire, bize de hahsedildi, dört zamanl.uk, iki 
zamandık, General Elektrik'in 200 beygir da
ha fazla kuvvette olması bize de anlatıldı. Yal
nız, yapılan teklifler hakkında, izalhat aldı'k 
'kendilerinden. Yapılan teklifler hakkında bize 
verilen malûmatta General Elektrik'in bu loko
motifleri Amerilka'da teslim edeceği teklifinde 
(bulunduğu, mahkemeler balkımından da Ame
rikan mahkemeler'jni, Yew - York mahkemele
rini kabul ettiğini ifade etti. Lokomotiflerin, 
vasıfları baıkıımından da, General Motors loko
motiflerinin, vasıf itibariyle çok daha ileri va
sıfta olduğunu beyan edildi. «Bütün hu şartlar 
dolayısiyle aradaki fiyat .farkları oksa dahi, 
General Motors'un tercih edilmesi lâzımge'ldi-
ği kararma vardır. İktisadi Kurul olarak da 
meseleyi huzurunuza getirdik» dediler. 

Biz kendilerinden istimzaçta bulunduk, çe
şitli sualler sorduk, neticede New - York mah
kemelerini kabul etmek, Amerika'da teslim et
mek gibi şartların, katı surette tekliflerde be
lirli olmadığını, bu bakımdan tekliflerin tama
men biribirine eşit hale getirilmesinin lüzumlu 
bulunduğu kanaatine vardık, ve dedik ki, Gev 
neral Motor'un teklifleri vuzuha varmıştır, di
ğerinin General Elektrikin, ki şimdi ihaleyi ka
zanamamış olan firmadır, teklifleri vuzuha var-
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mamış... Generally acceptzbl tâbirini kullanıyor, 
idari şartlar bakımından. «Kabili kabuldür» 
diyor. Kabili kabuldür, kâfi değil, kabul edip 
etmediğini katî surette beyan etmelidir. İdare
nin idari ve malî şartlarını da kabul edip etme
diğini katî surette ifade etmelidir. Bu bakım
dan teklifin vuzuha vardırılması icabeder de
dik. îşte iktisadi kurulun vardığı karar bu idi. 
İktisadi kurulun vardığı bu karara göre, idare 
muameleyi yaptı bilâhara, demin Paşanın ifade 
ettiği gibi mesele bir kere daha iktisadi kuru
la getirildi. Şimdi bu meselede tetkikleri yap
mış, olan komisyon, hakikaten denildiği gibi 8 
kişilik bir satmalma komisyonudur. Bu satmal
ına komisyonunda bulunan zevat; Genel Müdür 
Muavini, Harekât Dairesi Başkanı, Cer Dairesi 
Başkanı, Malzeme Dairesi Başkanı, Yüksek Tek
nik Kurul Başkanı, Fabrika Dairesi Başkanı, 
Malî İşler Dairesi Başkanı, Hukuk Müşaviri. 
Sekiz tane üye. Bu sekiz üye, bizim birinci 
kararımızda ifade ettiğimiz vuzuha vardırılma
sı konusu da halledildikten sonra, ki firmalarla 
temasa geçilmiş ve ikinci firma da idarenin malî 
ve idari şartlarını aynen kabul ettiğini ifade et
miş, bu suretle malî ve idari şartlarda müsavat 
sağlanmış. Demek ki, teknik şartlar bakımın
dan aralarında bu fiyat farkına rağmen mu
kayeseye kalmış iş. İşte bu 8 kişilik satmalma 
komisyonu işin bu safhasında meseleyi bir ke
re daha tetkik etmiş, demiş k i ; «İlk vardığımız 
karara uygun olarak teknik şartlar bakımından 
dahi General Motors tercih edilmelidir, bu fi
yat farkını aradaki teknik farklılık giderir.» 
8 kişilik komisyonda - ki bunların çoğu teknik 
zevattır - 7 kişi bu istikamette, bir kişi muhalif 
rey vermek suretiyle bu tercih fikri üzerinde 
mutabık kalmışlardır. Bize ikinci defa getiril
diği zaman meseleyi bu şekilde tetkik ve İktisa
di Kurul olarak dedik k i ; takdir idarenindir. 
Birinci kararımızda verdiğimiz vuzuha varılma
sı işi, halledilmşitir. Bundan sonra salahiyetli 
merciler meseleyi tetkik ederler ve salâhiyetle
ri dâhilinde meseleyi hal yoluna sokarlar. İkti
sadi Kurul olarak biz bu konuda her hangi bir 
başka çeşit bir karara varamayız. İktisadi ku
rulun her iki kararı da ittifakla alınmıştır. Ge
rek birinci karar, vuzuha vardırma kararı ve' ge
rekse ikincisinde, bu konuda, salahiyetli merci
ler salâhiyetlerini kullanır şeklinde vardığımız 
karar ittifakla alınmıştır. Kurulun içinde her 
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hangi surette surette bir ihtilâf bahis konusu 
olmamıştır. Bendemi bu hususları bu vesile ile 
böylece arz etmiş bulunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ulaştırma Ba
kanı. 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 
DURA (Kastamonu) — Efendim, ben henüz iha
le katileşmediği için firmaların isimleri üzerin
de durmak istememiştim. Fakat şimdi mesele 
tavazzuh etti. Devlet Demiryollarının kararı 
hangi firma üzerindedir, bellidir. Binaenaleyh, 
mahzur ortadan kalktığına göre Meclisi Âlinin 
tenevvür etmesi bakımından tahkikat yapılma
sını ben de şahsan talep ediyorum. 

BAŞKAN — Erdemir haklarını Akdoğan'a 
veriyorlar. 

ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Erdemir arkadaşım teknik yönden konuşacak
lar, ben... 

BAŞKAN — öyle şey olmaz efendim. Sıranı
za koydum. Sizin söz sıranız 5 nci sıradadır. 

Buyurunuz Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Arka

daşlarım yüksek huzurunuza getirmiş bulundu
ğumuz takririn gayesi hiçbir şahsı, hiçbir ma
kamı, hiçbir müesseseyi itham etmek değildir. 
(Gülüşmeler) Sadece, bu mevzuda günlerden 
beri basında intişar eden havadisi dile getirmek 
ve buradaki ithamların varit olup olmadığını 
araştırmak gayesine matuftur, doğrudan doğru
ya masum bir takrirdir. Bu itibarla burada is
mi geçecek makam sahiplerinin veya şahısların 
her hangi bir surette alınmamalarını hassaten 
istirham ederim. 

Evvelâ bir noktaya temas etmek isterim. 
Muhterem Başbakanın, buradaki konuşmasında, 
«bu mesele hiçbir zaman Hükümet bünyesinde 
görüşülmemiştir, konuşulmamıştır» demiş olma
sına rağmen, gerek Ulaştırma Bakam, gerekse 
Başbakan Yardımcısı Sayın Alican bu mevzaun 
Bakanlıklararası İktisadi Kurulda görüşülmüş 
olduğunu ve bu mevzuda Hükümetin üç kana
dındaki Bakanların malûmatı bulunduğunu ifa
de etmişlerdir. Bu itibarla bir tenakus olduğu
na işaret etmek isterim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim; takibedelim lütfen. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; sükûnetle dinlerlerse, me-
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selelerimizi daha çabuk, daha kolay, daha iyi 
halletmek imkânını buluruz. 

Her meselede evvelden peşinen verilmiş bir 
hükümle itiraz edilirse, sırf memleket menfaat
leri bakımından huzurunuza getirmiş olduğumuz 
bu meseleyi Büyük Meclisin basiretle ele alması 
mümkün olmaz, hâdiseler üzerinde bir fikir bir-

" ligine varmak mümkün olmaz. Bu itibarla bizler 
şu veyahut bu şahsı, şu veya bu grupu itham et
mek için değil, sadece basında dile getirilmiş 
meselelere Büyük Meclisin parmak basmasını te
min maksadiyle huzurunuza takriri getirdik, bu 
hususta izahat vereceğiz .Bu itibarla, Sayın ar
kadaşlarımın sabırla dinlemelerini hassaten istir
ham ederim. 

Sayın Ulaştırma Bakam, bu meselenin Ame
rika'da, ihale mevzuunun tetkik edilmekte olma
sı itibariyle bir nezaket kesbettiğini, bu itibarla 
Meclisin bu konu üzerinde bir karar almasının, 
taraftar olmalarına rağmen doğru bulunmıya-
cağını ifade etmeye çalıştılar. Sırf Amerikalıla
rın bize verdikleri kredi yönünden mevzuun 
tetkik edilmiş olması, bizim memleketimizin 
mevzuatı yönünden yüce Meclisin her zaman 
murakabe etme mevkiinde bulunduğu bu idare
lerin tatbikatı bakımından meseleyi ele alma
mamız, tetkik etmememiz için, asla ne hukukî, 
ne kanuni ve ne de teknik bir sebep mevcut de
ğildir arkadaşlarım. O itibarla bu nokta üzerin
de bizim ayrıca bir başka açıdan durmamız ta-
biatiyle zaruri bulunmaktadır. 

Sayın Başbakan, Akis Dergisinin neşriyatı
nın siyasi hayatta kendisi ile ilgili bulunduğunu 
ve bâzı kimselerin, muziplerin bu mevzu üzerin
de her sıkıştıkları zamanda ileri geri lâflar et
tiklerini ve kendileri ile ilgili bulduklarını, hü
kümetle ilgili bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu 
mesele; 22 Mayısta, ihale konusu lokomotiflere 
ait firmaların teklifleri satmalına komisyonun
da açıldıktan ve fiyatlar belli olduktan sonra, 
maalesef, Akis mecmuası bu mevzu üzerinde bir 
yazı neşretmiştir. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Sayısı 
ve tarihi nedir? 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) —Arka
daşımız sayısını ve tarihini soruyorlar, bendeniz 
bu yazıyı getirdim huzurunuzda okuyacağım. 

25 Mayıs tarihli Akis Dergisinin beşinci say
fasında şöyle denilmektedir; «Amerika'nın AID 
kredisinden memleketimize verdiği 10 milyon 
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dolarla DD Yolları için alınacak 33 dizel elek
trik lokomotifin ihalesi bu haftanın başında ya
pıldı. Yalnız ortada bir mesele vardır. Halen es
ki ihale kanunu yürürlüktedir. On milyon do
larla en iyi mi, yoksa en ucuz mu lokomotifler 
alınacaktır? Bu tarihte en ucuza tercih edilerek 
alman gemilerin âkibeti göz önünde bulunduru
lursa en iyi lokomotiflerin bulunup alınmasını 
şiddetle istememek imkânı yoktur. 

Anlaşılıyor ki, ucuz etin yahnisi sadece bizde 
değil, her yerde tatsız oluyor.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu kabil ihalelerle, 
şimdiye .kadar, bu ölçüde ilgilendiği veya ilgi
lenmediği hepinizin bildiği Akis Dergisinin bu 
mevzu üzerinde bu şekilde, «Ucuz mu alınsın, pa
halı rai alınsın, iyisi mi, kötüsü mü» şeklinde 
yazı yazmış olmasının her halde mânasını hepi
niz takdir edersiniz kanaatindeyim, Ayrıca bu 
derginin 21 nci sayfasında «Dünyanın en iyi lo
komotifleri» başlığı altında General Motors lo
komotiflerinin ilânının yapılmış olması da gös
teriyor ki, Türkiye Devlet Demiryollarından baş
ka bir alıcısı bulunmıyan lokomotif ilânlarının 
bu gazetede hususiyle bastırılması gazetenin 
gayretkeşliğinden başka bir mânaya gelmese ge
rektir. 

«Hangi sayıdır, hangi tarihtir» şeklinde ba
na sual sormaya çalışan arkadaşlarıma bir mi
salle durumu arz etmiş bulunuyorum. Şüphesiz 
ki, Devlet Demiryollarının mütehassısları var
dır, mühendisleri vardır. Bu mevzu üzerinde 
yıllarca çalışmış, emek sarf etmiş, ihtisas sahibi 
olmuş kıymetli elemanları vardır. Bu Devlet 
Demiryollarının elemanlarına, kendilerine gele
cek teklifleri tetkik ettirmek, dolayısiyle karar 
alma imkânı mevcuttur. Hal böyle olunca, Akis 
dergisinin General Motors'un reklâmlarını basmak 
suretiyle bu ihaleye hariçten tesir etmek gaye
sine matuf neşriyatı, herhalde, siz falan yere gi
din demekten başka bir mânaya gelmez arkadaş
lar. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Kim söylüyor?. 
MEMDUH ERDEMlR (Devamlı.) — Akis 

söylüyor, ilgililere söylüyor. 
BAŞKAN — Sayın Soyer Müdahale etme

yin, size de söz veririm konuşursunuz. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, «Japonya hikâyesi bu işin 
içinde yoktur» dediler. Biz vardır, diye bir iddi-
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ada bulunmadık. Sadece basındaki neşriyatı dile 
getirdik, huzurunuza getirdik. Basın da bunu 
böyle söylüyorlar, bu işin içinde vardır demedik. 
Akis dahi bu meseleye temas etmekten kaçın
mamıştır, bu meseleye temas etmiştir. Ayrıca 
Son havadis gazetesinde bu mevzu ele alınmış, 
günlerden beri neşriyatı yapılmıştır. Sayın Ali-
can'm Bakanlıklararası İktisadi Kurala mesele
nin getirildiğini ve bu meseleyi getirenlere bir
takım sualler sorduklarını ve ona g'övQ bir ka
rar aldıklarını ifade buyurdular. Şimdi bu nok
ta üzerinde durmadan evvel, iktisadi Kurulda
ki Halk Partili bakanların tazyiki ile bu mese
lenin neticelendirilmiş olduğu yolundaki ifa 'ele
rine temas etmek isterim. 

Biz Halk Partili bakanlar böyl.yapmış deme
dik. Bu vadideki neşriyatı takririmize almış 
bulunduk. Bu neşriyatı huzurunuzda okumak is-

" terim. 
21 Ağustos tarihli Son Havadis gazetesinde 

aynen şöyle denilmektedir : «Ulaştırma Bakam 
durumda bir acaiplik sezmiş ve ihaleyi Bakanlık-
lararası iktisadi Kurula getirmiş ise de Cumhu
riyet Halk Partililerin yekvücut hareketleri ne
ticesi kuraldan bir netice alınamamış. Bilâkis 
Kural işi tamamen Ulaştırma Bakanlığından 
dahi alarak Devlet Demiryolları idaresine ver
miştir» denilmektedir. 

Biz bu meseleyi, bu şekilde isnatlar olduğu 
yolundaki takririmizde mevcut ve gerekse tak
rir sahipleri adına konuşan Sayın Akdoğan ar
kadaşımızın konuşmasında mevcudolan ibareyi 
doğrudan doğruya bu mevcut neşriyattan almış 
bulunuyoruz. Diğer taraftan arkadaşlar, Sayın 
Alican fiyat farkını izah ediniz, bu kadar büyük 
fiyat farkları neden hâsıl oluyor denildiği za
man, ilgililerin, teknik üstünlük, kalite, evsaf 
bakımlarından fiyat farkının ileri geldiğini ve 
kendilerinin de buna mukni olduklarını ifade 
etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, teklifler üç firma 
tarafından verilmiş. Her üç firma tekliflerinin 
detayları da dosyalarda mevcuttur. 8 kişilik Sa
tmalına Komisyonu kendisini' yetkili görmediği 
için, birisi Cer Dairesinden, diğeri de Devlet De
miryollarının Fabrikalar Dairesinden olmak üze
re beşer kişilik iki komisyon kurmuştur. Her iki 
komisyon, Devlet Demiryollarının bugün gerek 
cer bakımından, gerekse fabrikalar bakımından 
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lüzumlu teknik işlerini yürüten mütehassıs- ele- , 
manian tarafından teşkil edilmiştir. Her iki ko- | 
misyon üyelerinin ittifakla aldıkları karar, Fab-
rikalar Dairesi Komisyonunun ittifakla aldığı I 
karar ; sırf imalât yönünden ileride bu lokomo- | 
tiflerin, dizel motorlarının memleketimizde, ima- ! 
lâtı bakımından münhasıran General Elektrik i 
Firması lokomotiflerinin seçilmesi şeklinde ol
muştur.' Fabrikalar Dairesi mevzuu imalât yö
nünden ele almıştır. Çünkü Devlet Plânlama Da- | 
iresi, Devlet Demiryollarına bir vazife vermiş, 
bu vazifede Dizel Elektrik Lokomotifleri ile bir- J 
likte, ilerde dizel motorlarının imal âtının gerek 
Denizyollarının, gerekse Deniz Kuvvetlerinin ve j 
gerekse iller Bankasının dizel (motorlarının ima- j 
lâtınm memleketimizde yapılabilmesi iein Devlet I 
Demiryolları bir''organizasyona girişecek ve do- j 
layısiyle dışardan ithal edilecek bir kısım loko
motifler de bu organizasyonu temin edecek j 
yolda satın alınacaktır. Plân bunu âmir hüküm ı 
olarak vaz'etmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda ! 
Devlet Demiryollarının müracaatı üzerine biz bu j 
lokomotifleri burada yapabiliriz demesi üzerine j 
de, Devlet Plânlama Teşkilâtı; 9 Nisan 1963 ta- j 
rih A/224 - 2/521.1 sayılı Devlet Demiryolları- j 
nm yazısına cevaben bir yazı göndererek demiş- j 
tir ki, «J3u mevzuun etüdü, planlanması ve ima- I 
lata girişilmesi 1964 yılında plânlanarak 1965 yi- | 
lında imalâta başlanılması meselesi Umum Müdü- j 
rümüze vazife olarak verilmiştir. Esasen siz de ' 
bunu kabul ediyorsunuz, taahhüdediyorsunuz. j 
Binaenaleyh, diğer işlerinizi buna göre düzen- | 
leyiniz,» demişlerdir. Hal böyle olunca; Fabri
kalar Dairesinden kurulan beş kişilik Teknik 
Komisyonun meseleyi bu açıdan ele alması Dev i 
let Demiryollarının menfaatleri, memleketin men- I 
faatleri bakımından zaruridir. Vatanseverane bir 

. ' düşünce, tarzıdır arkadaşlarım. Bu açıdan mese
leyi ele alan arkadaşlarımız Türkiye'de imalât 
için lisans vermeyen General Motors lokomotif- ! 
lerinin değil, lisans veren Alko veya General 
Elektrik lokomotiflerinin tercih edilmesi lüzu
muna işaret etmişler ve ittifakla böyle bir rapor 
vermişlerdir. Şimdi Hükümet ilgilileri bu raporu ı 
gördüklerini, okuduklarını ve bu raporun çürü- j 
tüldüğünü söyliyebilirler mi arkadaşlarım? Or- ' 
tada böyle beş kişilik, yüksek mühendis arkadaş- i 
ların, Avrupa'da tahsil etmiş, bu mesele üzerinde j 
ihtisas sahibi arkadaşların verdiği rapor var 
iken, bu rporu kaale almak lâzımgelir iken, bu
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nu nazarı itibara almaksızın başka cepheden mev
zuu ele almak doğra mudur, arkadaşlarım. Biz 
teknik elemanların vermiş olduğu raporların 
dikkate alınmaması mevzuu gazetelerde intişar 
edince durumu tetkik ettik, anladık ki, bu mese
le varit -ve gerçektir. O halde meseleye Yüce Mec
lis el koysun, tetkik etsin, bakalım ne dereceye 
kadar doğrudur. İşin içerisinde kötülük var mı
dır, yok mudur? Yoksa itham edilenler temize 
çıksın, mesuliyet sahipleri varsa; mesuliyeti ile 
birlikte bu mesele adalete intikal etsin, dedik. 
arkadaşlar. 

Diğer .taraftan Cer Dairesinden teşekkül et
tirilen 5 kişilik Komisyon 1 muhalife karşı 4 ki
şinin ittifakı dle bir rapor tanzim etmiştir. Mev
zuu çok cepheli olarak incelemişlerdir. Evvelâ fi
yatları dikkate almışlardır. 

Fiyatların rakamlarını tesbit etmemiz müm
kün değil. Çünkü, bütün muamelât gizli tutul
maktadır. bir devlet sırrı imiş gibi. Ben, dün 
Sayın Genel Müdüre gittim. Meseleyi bana izah 
etmekten, yani, evrakı göstermekten kaçındılar. 

Arkadaşlar, hiç kimseyi itham gayemiz yok
tur ama, bu mesele üzerinde, Amerikalılar kre
di verir vermez; orada dedikodusu olur. Türki
ye'de de bu mesele ele alınmıştır, şeklinde bir
takım afaki lâflar söylemek suretiyle mevzuu 
geçiştirmek mümkün değildir. Meselenin gizle
nilen, saklanılan bir tarafı, gazetelerin neşriya
tından anlaşılacağı veçhile varittir, benim 
temaslarımdan anladığıma göre mevcuttur, ar
kadaşlarım. (Tesir nedir, sesleri ve gürültüler) 
Evrakın gösterilmemek istenmesi tek başına da^ 
hi bu mesele üzerinde birtakım tesirlerin mev-
cudolduğu zehabını uyandırmaktadır, arkadaş
larım. 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Tesir ne
dir, tesir nedir? 

BAŞKAN — Zeki Bey içtüzüğü gayet iyi 
iilirler. Hatibe müdahale edilmiyeceğini de bi
lirler. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Cer Dairesinin mühendis
leri fiyat yönünden meseleyi ele almışlar, pa
halı bulmuşlar, akar yakır yönünden, sarfiyatı 
ele almışlar, General Motors lokomotiflerinin 
imalâtmdaki hususiyet sebebiyle, sırf imalât 
hususiyeti sebebiyle akar yakıtı fazla kullan
dığını tesbit etmişlerdir. Bütün teknik âlemce 
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bilinmektedir ki, 4 zamanlı motorlar modern 
motorlardır, ileri sistemde imal edilen motorlar
dır. İki zamanlılar daha geride kalmış bir nevi 
demode olmuş bir modeldir. Bu itibarla iki za
manlı motorların sarfiyatı; dört zamanlı mo
torlara sarfiyatına nazaran daima daha fazla
dır. Bu husus, iki kere iki dört eder, şeklinde 
sabit bir keyfiyettir, muhterem arkadaşlarım. 
İçimizde mühendis arkadaşlar vardır, makina 
mühendisi arkadaşlar vardır, çıksınlar burada 
bunun böyle olup olmadığını söylesinler. (Koç'
un mümessili gibi konuşuyorsun, sesleri) Hal 
böyle olunca, biz arkadaşlarımıza başkalarının 
mümessilisiniz, demedik. Böyle bir sıfat izafe 
eylemediğimiz halde sadece bir memleket mese
lesini huzurunuza getirenlere tahammül edemi-
yen muhterem arkadaşlarımızın bir miktar ta
hammül etmelerini, bizim şunun veya bunun 
mümessili imiş gibi konuştuğumuzu gelişigüzel 
ileri sürmemelerini hassaten rica ederim. Biz 
burada şu şahsın, bu şahsın mümessili olarak 
değil, milletin mümessili olarak konuşuyoruz. 
Milletin hakları ve menfaatleri ile ilgili bir 
mevzu üzerine Büyük Meclisin elkoyması ge
rektiğine inandığımız için konuşuyoruz. Muh
terem arkadaşım, bu noktaya muhterem arka
daşım bu noktada bizimle beraber değil midir1? 
Ben eminim ki, beraberdir, eminim ki, biraz 
sonra reyini de bizim talebettiğimiz istikamette 
kullanacaktır. (Ortadan, gülüşmeler) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Biraz sonra 
ben konuşayım da talebiniz istikametinde rey 
kullanacağımı görürsün. Sayın Başkan, ben de 
söz istiyorum, beni de yaz. 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Pek 
muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Hasan Bey, rica ederim, kar
şılıklı konuşmayınız. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muteber ze
vat diyorsunuz, siz daha mı namuslu adamsı
nız, daha mı namuslu adam evlâdısınız? 

BAŞKAN — Siz böyle konuşacağını nere
den biliyorsunuz. Çünkü, eski mebussunuz. 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Hasan 
Bey, yerinden tahammül edemiyorlar. Hiçbir 
arkadaşımızı tahrik etmek, hiçbir arkadaşımızın 
şahsına her hangi bir iftirada bulunmamak, bir 
söz söylememek için gayret sarf ettiğimizi bu
rada. peşinen ifade ettik. 
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BAŞKAN — Sayın Erdoğan müdahale et> 

meyin, İçtüzüğü tatbik mevkiinde kalacağım. 
MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Daha 

mı namuslusun, daha mı namuslu adamın evlâ
dısın, şeklinde kendi şahsına yakışmıyan lâflar 
söylemesini maalesef üzüntü ile karşılıyorum, 
arkadaşlarım. Tanımadığınız, bilmediğiniz in
sanlar hakkında böyle peşin hükümlü hareket 
etmenizi Hasan Bey, yakıştıramadım. Biz şu 
şahsın, bu şahsın evlâdı, oğlu, çocuğu vardır, 
demiyoruz. Böyle diyorlar, doğru mudur, yan
lış mıdır, diyoruz. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Takririnde 
diyorsun. (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Arka
daşlarım, takririmiz buradadır. Okunmuştur. 
Takririmizde «iddia ediliyor» diyoruz, «öyle 
söyleniliyor» diyoruz. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Takriri oku-
madan imzalamışsın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hasan Bey, söz istediniz yaz
dık. Memduh Beye gereken cevabınızı sıranız 
gelince bildirirsiniz. 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Evet 
arkadaşlarım; mevzuu akar yakıt yönünden de 
ele almışlar, sırf imalât bakımından, akar ya
kıtı daha fazla kullanan 2 zamanlı motorların 
alınması halinde memlekete senede ne kadar 
fazla külfet yükliyeceğini işletmeci olarak he-
sabetmişler ve demişler ki, rakamını bilmiyo
ruz ama bir hesaba göre, 33 lokomotiften do
layı, asgari 3 milyon liralık akar yakıt fazla
lığı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu bakım
dan da bu lokomotifler satınalmmaya değmez 
demişlerdir. Diğer taraftan arkadaşlarım, ye
dek parça bakımından mevzuu ele almışlar. 
4 zamanlı motorların daha kolay imal edilmesi, 
parçalanılın az bulunması, Türkiye'de mevcut 
imalât tekniği muvacehesinde kolaylıkla imal 
edilebileceğini tesbit etmişler ve General Motors 
lokomotiflerinin imalât bakımından da uygun 
olmadığını hesabetmişler ve bu yönden de red
detmişlerdir. Ve 4 kişinin itifakı ile ve 1 irişi
nin muhalefeti ile bu heyet de raporunu Gene
ral Elektric lokomotifleri satınaJmmalıdır şek
linde vermiştir. Acaba bu rapor da Bakanlıklar-
arası iktisadi Kurula gelmiş görüşülmüş mü
dür? Bütün bunların cevaplan verilmedikçe 
ve bu mevzu Yüee Meclisçe tetkik edilmedikçe 
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kesin bir kanaate varmak mümkün değildir ar
kadaşlar. (Ortadan bir ses, ne kadar sarfiyat 
vardır?) Arkadaşımız ısrar ediyor kaç kilo
metrede ne kadar sarfiyat vardır diye. Madem
ki söylediler, kendilerine bir katalog takdim 
edeceğim. Amerika'da neşredilmiş. Demiryol
ları! şirketlerinin bu lokomotifleri kullanmaları 
sonucunda meydana çıkmış, fiilî değerleri mu
kayese eden, General Motors ile Al'ko ve Gene
rali Electric lokomotiflerinin fiilî değerlerini 
mukayese eden resmî bir beyanda bulunayım. 
('Senede mi, günde mi1?-sesleri) Bakınız misal 
veriyoruz arkadaşlar : 

Yakıt sarfiyatı; bin ton, kilometre için; Ge
neral Motors 11,10 litre, General Electric 10,51 
wltr.e sarf etmektedir. General Motors'un sarfi
yatı yüzde 8,5 fazladır. 

Yine yakıt sarfiyatı kilometrede litre ola
rak şöyle hesaplanmıştır : General Motors 3,53 
l i tre; her kilometrede yakıt sarf etmektedir. 
General Electric ise 3,44 litre sarf etmektedir. 
Bunun yüzde olarak değeri General Motors 
aleyhine yüzde 2,5 dur, arkadaşlarım. Bu 
mukayese Amerika'da yapılmıştır. Amerikalı
ların denizaşı/rı memleketlere ihracettikleri, sat
tıkları lokomotiflerin oralardaki sarfiyatlarını 
almışlar, kendi memleketlerindeki imalâta esas 
olmak üzere bir mukayese yapmışlardır. Di
ğer taraftan, yağ sarfiyatı : 

Bin ton, kilometre için General Motors'ta 
0,63 litre, General Electric'te 0,114 litre. Yani 
General Motors aleyhine 0,43 yağ sarfiyatı 
fazla bulunmaktadır. Diğer taraftan, muhte
rem arkadaşlarımız gösterdiğimiz her müspet 
delil karşısında bir başka sual soruyorlar bu 
sefer de : «Çekiş kabiliyeti nedir?» diyorlar. 
Gazeteler yine bunu da yazıyorlar. Firmalar 
yine katologlariyle veriyorlar.. 

General Electric lokomotifleri 2 150 beygir 
takati garanti etmişler, Aİko da bunu garanti 
ettiği halde General Motors takatini 1 950 bey
gir gücü olarak vermiştir. Yani arada 200 bey
gir takat farkı vardıır. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım; bu kadar meraklı 
iseniz Meclis tahkikatına karar veriniz. Mese
leler doğru mudur, yanlış mıdır, mevcut teklif
ler üzerinde derinliğine Yüksek Heyetinize ni-
yabeten bir tahkikat komisyonu mevzuu ince
ledin. Dolayısiyle sizlere gerçek raporu getir 
sin. (Gürültüler) Bu itibarla çekiş kabiliyeti 
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nedir diye konuşan arkadaşım, anlaşılıyor ki 
bu mevzuu tetkik etmişler, kendilerine de baş
kaları birtakım lâflar fısıldamışlar. Biz mev
zuu, fısıltılarla değil, mevcut kataloglariyle, 
kendi firmalarımın garantileriyle, beyanlariyle 
tetkik ediyoruz, huzurunuza böylece getiriyo
ruz. Diğer taraftan, Türkiye'de General Elec
tric lokomotifleri de mevcuttur. U 18 C loko
motifleri 5 aded halen serviste, 1958 de servise 
girmiş, bugün de çalışmaktadır. 

Müsaade ederseniz arkadaşlarım, bir teklif 
gelmiştir, bu teklifin müspet veya menfi ta
raflarını ortaya konulmadan falan lokomatif 
teknik bakımdan evsaf bakımından üstündür 
iddiası vardır. Bu iddianın neye dayandığını 
izah etmek istiyoruz, sizlere bir vakıayı arz 
etmeye çalışıyoruz. Siz kalkıyorsunuz, karşı
nızda firmanın müdafaasını yapıyor falanın 
bilmem nesini yapıyor şfeikl'inde, yerinizde du
ramıyor lâflar atıyorsunuz. Sabırla dinlerse
niz,' firmayı mı müdafaa ediyoruz, yoksa bir 
hakikatin meydana çıkması, için mi konuşuyo
ruz, daha iyi anlarsınız. 

Şimdi, yine bu lokomotifler için Amerika'
da neşredilmiş DDY nın resmî'arşivlerinde bu
lunması mümfeün olan malûmat fair kataloga 
derce dil mistir/ Deniliyor 'ki, Türkiye'de tamir 
masrafları bakımından bir ünitenin tamir mas
rafı 0,044 per kilometredir Yani beher kilo
metre başına 0,044 dolardır diyorlar. Amerika
lılar bunu, Devlet Demiryollarından: aldıkları 
malûmatlara göre teslbit etmişler. Anıerika'da 
bu değer her bir kilometre için 0,125 dolardır. 
Yani Türkiye'deki tamir masrafı, General 
Electiıic lokomotiflerinin, Amerika'daki ta
mir masraflarına nazaran 1/3 ucuz bulunmak
tadır. Bütün bu vâ'kıaiar mevcut iken, işlet
meci mütehassıs arkadaşlar bunlun naızara ala
rak rapor vermişken, fabrikasyon yönünden 
Plânlama Teşkilâtının tahmil ettiği bir vecibe
yi ilerde yerine getirmek için imalât yönünden 
durumu bir başka konudan tetkik edip Gene
ral Electiric lehine rapor verilmişken bu ra
porları bir kenara atmak suretiyle buharlı 
lokomatifler üzerinde ihtasas sahibi ve bunların 
tamiratiyle meşgul olan üç fabrika müdürü
nü Ankara'ya ce'lbetmek suretiyle, yansı on
dan alınsın, yarısı öbüründen alınsın şeklinde 
rapor alınması da bu teknik raporlnnn kaalo 
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alınmadığını sarahatte ortaya koymaktadır. 
Bu itibarla mevzuun bu noktadan bir garabeti 
vardır. Yüksek Heyetinizce, tetkik edilmesi 
lüzumuna kanaat 'getirilmelidir. Arkadaşlarım. 
Yine iddialara göre biz vardır demiyoruz, bü
tün iddiaların doğruluğunu peşinen 'kabul et-
.miiyoruz ama, bunlar doğru mudur, yanlış 
mıdır? ^Tetkik ©delim diyoruz. Bu iddialara 
»göre fa'brika .müdürlerinin 'verdiği raporu da 
'kâfi görülmemiş, Cer Dairesi Reisi ile Harekat 
Dairesi Reisi birleştirmek suretiyle General 
Elektrik ve Alko lokomotifleri aleyhine, Gene
ral Motors lehine mesnetsiz raporlar alınmıştır. 
deniliyor; aeaha Bakanlıklararası iktisadi Ku
rula verilen raporlar böyle bir rapor mudur? 
Yoksa evvelce teşkil edilmiş >olan 10 kişilik tek
nik alt komisyonun verdiği raporlar mıdır? 
Bunun da tetkik edilmeden 'anlaşılması elbette 
m'üm'kün değilldir. 

(Arkadaşlarım. Gerek Alko, gerek General 
Electric, gerekse General Motors firmaları 
Amerika'da tanınmış firmalardır. Bu üç fir
manın bize yaptıkları tekliflerin, memleketin 
santiarına, memleketin menfaatlerine ve mem
leketin imal etme mecburiyeti muvacehesinde 
lisansın verilip verilmemesine ve elde mevcut 
tecrübi değerlere dayanılarak karar verilmesi! 
gerekirken, bu mevzuda teknik heyetlerin ver
dikleri raporların hiçe sayılması dahi, eğer 'bir 
vakıa ise, Yüce Meclisimizin, ihalenin tetkik 
öeyrini, ihale komisyonunun teklifleri tetkik 
seyrini, ihalenin yapıbşındaki esbabı muci'bele-
ri araştırmak mecburiyetindedir, arkadaşla
rım. Bu «meselenin Hükümet bünyesinde ya
pılacak 'bir tetkikatla neticelendirilmesi, halle-
di'lmeısi de mümkün değildir. Amerika, AÎD 
'Teşkilâtına, Devlet Demiryolları yapılmış olan 
ihalenin veriliş sebeplerini, eğer izah edememiş ne
denlerini iyice anllaitama'mışsa orada bu kararın 
'bozulup «döndürülmesi de. memleketimizin >aley-
ıhline bir netice teşkil etmez mi muhterem ar
kadaşlarım? Bu bakımdan da 'bizim mefvzua pe
şinen el koymamız, «onlar orada <başka yönden 
tetkik etsin, biz burada başka yönden tetkik 
'edelim. Biz bu mesele üzerinde başkalarının, 
tesiri kötülüğü v. s. si her hangi fb'ir tarafa il
zam var mıdır, yok mudur, 'bunu araştırralım 
diyoruz. Yoksa; şu şahsı, bu şahsı peşinen, 
şunda şu vardır şeklinde bir düşünce ile nıev-
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zuu ele almıyoruz. Bunu bir kere daim Kay
detmekte fayda mülâhaza ediyorum arkadaşla
rım. 

Muhterem -arkadaşlarım, ihale kati safha
da değildir, neticelenmemiştir denilmektedir* 
Esasen ihale kati safhaya intikal ettikten son
ra, maruf tabiri ile «Atı alan Üsküdarı geçmiş»1 

demektir. Bu meselenin neresini tetkik edece
ğiz ondan sonra. Durum henüz muayyen bir 
safhada iken bu mevzu üzerine eğilmek cihet
teki bizim vicdani borcumuzdur, arkadaşjlarıım. 
Bu vicdani borcumuzu eda etmek, yerine ge
tirmiş olmak bakımından da bu takriri hiçbir 
mülâhazayı nazarı itibara almaksızın hiçbir 
şahsi'mülâhazayı nazarı itibara almaksızın hu
zurunuza getirmiş hulunuyoruz. Bâzı 'arkadaş
larımız sabırsızlandılar, konuşmamıza müda
hale etmek ve mevzuu başka bir mecraya sevk 
etmek gayretini gösterdiler. Fakat, biz böyle telâk
ki etmiyoruz, hüsnüniyetle hareket ettiklerine 
kaani olarak huzurunuzdan ayrılıyoruz. 

Şimdilik mâruzâtımız hu kadardır. İleride 
hâsıil alarak duruma göre yeniden izahat ver
mek için huzurunuzu işgal etmek üzere hoşça 
kalınız arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Uzımer yerini Suphi 
Baykama verdi. Buyurun, Sayın-Şaykam 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlar; her milletvekilinin icrayı de-
ı.etlcmek maksadiyle elinde temin edebildiği do
kümanlara dayanarak Yüksek Meclis huzurun
da soru, gensoru vermek, Meclis tahkikatı aç
tırma talebi muhteremdir ve yeni Anayasamız
da bilhassa bu' hak teminat altma alınmış mu
kaddes bir vazife olarak milletvekillerine, mil
letvekili gruplarına verilmiş bulunmaktadır. Bu 
bakımdan, bu çatı altında bulunan herkes, siya
si kanaati ne olursa olsun, gelmiş olan b'6y]e bir 
tahkikat talebini hürmetle karşılaması, bunu 
ciddiyetle ele alması elbette en tabiî vazifeleri 
arasında bulunuyor demektir. İşte bendeniz de 
şahsım adına söz alırken Millet Partili arkadaş
larımızın getirmiş oldukları takriri bu açı altın
dan incelemeyi vazife biliyorum. Ve dün kendi
leri takriri verdikten sonra bilhassa ilgilendim, 
ortaya attıkları, meseleleri daha önce de basında 
yapılmış bâzı neşriyatı takibetmiş bir arkadaşı
nız sıfatiyle inceledim. Bekledim ki, bu takrir 
bâzı gazetelerde şu veya bu şekilde çıkmış olan 
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birtakım kulaktan duyma bilgilerin ötesinde 
kendileri tarafından araştırılmış ve ciddiyetle 
ele alınmış olsun. Halbuki hepiniz biraz önce 
muttali olduğunuz, verilmiş olan takrir Başba
kan hakkında, inönü hakkında, damadı ve oğlu 
hakkında şöyle, şöyle şayialar varmış diye baş
lamakta ve nihayet büyük bir suiistimal iddia
sını taşıyan takrir, kesin, net ifadelerle devam 
etmektedir. Takrir sahipleri konuştukları za
man, 1 nci konuşan arkadaşımız, bilhassa bu 
takririn temelini teşkil eden suiistimal iddiasını 
son derece katı • ve açık ifadeler kullanmak sure
tiyle belirtmiş, biraz evvel inen diğer takrir sa
hibi arkadaşımız ise, ona takrirlerinde ihtimal 
olarak bahsedilmiş olan hususları birer gerçek 
kabul etmek suretiyle burada misaller vermiştir. 

/ Ezcümle, arkadaşlarımızın müdahalesini hesaba 
katarak, zaman zaman kendisi sanki General 
Elektrik firmasının, gerçekten arkadaşlarımızın 
ısrarla müdahalesine mâruz kalan arkadaşları
mızın ifade ettikleri, gibi, bu firmanın röprezan-
tanlığını yaparcasına buradan açıkça propagan
dasını yapmaya ve meseleyi bir firmayı bir ke
nara bırakmak pahasına ortaya koyda!ar. 

, Şimdi, ben kendilerine bu şekilde mukabele 
etmek yerine ortaya koydukları delillerin ne ka
dar ciddiyetten uzak okluğunu, bu istikamette 
bendenizin de yapmış olduğum tetkik neticesi
ni yüksek huzurunuza arz edeceğim. Vicdani ka
naatlerimizi kullanırken bu hususta hangi nok
talardan hareket etmemiz gerektiği üzerinde be
raber duracağız. 

Arkadaşlar; Meclis kürsüsü, kulaktan her 
duyulan şeyin, gazete sütunlarında her okunan 
şeyin böyle Meclis tahkikatı gibi büyük bir mü
essesenin içine büründürülerek, getirilip' söylen
diği bir yer değildir. Burada ciddiyetle yapılan 
tetkiklere ihtiyaç olduğunu zannederim arka
daşlarım da kabul ederler. 

Arkadaşlarım, ben ne Hükümetin , burada 
avukatlığını ne de itham edilen derginin mümes
silliğini, ne de iktisadi iş Birliği Kurulunda bu
lunmuş olan arkadaşların müdafaasını yapacak 
değilim. Ama, bir milletvekili arkadaşım eğer 
kalkar da benden bu mevzuda muvafık veya mu
halif oy vermem için ortaya sadece birkaç ga
zete kupürlerini delil olarak getirir, onun dışın
da temsil eder gibi, burada konuştuğu firmanın 
ortaya koymuş olduğu delilleri, tam vazgeçilmez 
doküman gibi konuşursa, ben de, mukabilinde 
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söylenecek sözleri söyler, vicdani kaîia.ı tii^rı on
dan sonra ifade ederim. Ancak hemen sözleri
min başında arz edeyim, Hükümetin açık kalb-
lilikle bu mevzuda tahkikatı rahatlıkla istiyebi-
leceğini ifade etmiş olmasından şahsan haz duy
dum. Ama, sonuçlanmamış bir ihalenin protman-
ları ve repertüzyonlarmı da beraber mütalâa et
tiler. Arkadaşım, Akis dergisinde yayınlanmış 
ve 21 nci sayfada bulunan, falanca yerde bulunan 
ilânlardan konuştular. Akis dergisine ilân ver
mişler ve bunu kendisi en iyi lokomotif, en aklı 
başında hareket olarak bu lokomotifi kullanmak 
diye neşriyat yapmış. 

Şimdi, sevgili arkadaşım; bununla bir Hükü
metin, bir iktidarın yapmış olduğu ilânı, acaba 
bu kadar değerlendirmek veya böyle bir ilân ne
ticesi ihaleler yapılabildiğini söylemek ne dere
ceye kadar doğrudur? Arkadaşıma ben hatırla
tırım, bugün iktidarı en azından tutmadığını 
kendisinin de kabul edeceği ve kendisinin tesa
düfen o nüshasında Genel Başkanın bir sözünü 
manşet olarak verebilmiş olan bir Tercüman 
Gazetesinde de aynı ilânı görebiliyorum. De
miryolunda en aklı başında yatırım General Mo
tors lokomotifleri diye aynı ilân, aynı resimle bu 
gazetede çıkmıştır. Aynı şekilde Son Havadis 
Gazetesinde zannederim iktidarın organı oldu
ğunu veya iktidara bir meseleyi sufle edeceğin^ 
iddia edemezler, aynı şekilde aynı ilânın aynı 
tarzda aynı kelimelerle çıkmış olduğunu burada 
kendilerine gösterebilirim. Hepsinde de itynı 
ilân çıkmıştır; demir, yolunda en aklı başında 
yatırım General Motors lokomotifleri, bunun gibi 
muhterem arkadaşlarım sizlere başka bir şey da
ha söyliyebilirim. Biraz evvel kendilerinin rar 
hatlıkla müdafaasını yaptıkları ve üzerinde ıs
rarla durdukları böyle bir ilân meselesinin mü-
essiriyeti mevzuunda ortaya attıkları delil ilân 
idi. Ben yine kendilerine bejki göıfmedikleri, 
belki tahkik etmek zahmetine katlanmadıkları, 
başka bir şeyi göstereceğim. Aynı Akis Dergi
sinin bir başka nüshasında General Electric 
lokomitiflerinin tam sayfa ilânları bulunmakta
dır. Bir başka nüshasında yine bu ilânları ya
yınlamıştır. Bunun gibi muhterem arkadaşla
rını, şu halde arkadaşlarımın ortaya attıkları 
ilân meselesinin ciddiye alınır bir tarafı yoktur. 
Hem ben kendilerine, burada son derece tehlikeli, 
tefsire müstait bir konu üzerinde durduklarını 
hatırlatmak isterim.' Kendilerinin ne hakları 
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vardır Akis dergisinin burada bu derece reklâ
mını yapmağa?... Yani bir iş adamı, Akis Dergi
sine ilân verirse, bu mutlaka ihaleyi alabilir tar
zında bir şüpheyi Türk efkârı umumiyesino şu 
kürsüden yaymanın hiç bir ciddi tefsir ile müta
lâa edilmesine imkân var mı?... 

Tatbikat bu değildir arkadaşlar; mesele şura
da; mesele bu hâdiseyi buraya getirirken hepsi ba
şından sonuna kadar ifade ettiler maksadımız şa
hıslar değildir, maksadımız İsmet Paşa, damadı, 
çocukları değildir, ama asıl maksadımız millî bir 
meselenin aydınlanmasıdır, derken mutlaka ken
dileri sonunda arkadaşlarımın da ifade ettiği gi
bi bu sefer Akisden pasajlar okumaya başladılar. 
Şimdi yine ben bu dergide şöyle yazılmış böyle 
yazılmış. Bir dergi inanabilir, inanmıyabilir. 
Hele kendileri gibi böyle olur olmaz zamanda 
Başbakanı idare eden, Hükümeti idare eden or
gan diye eğer bu dergi durmadan ilân edilirse, 
en az kendilerinin düşündüğü gibi başka bir iş 
adamı da bu dergi ile münasebet kurmakta fayda 
görebilir. Bu hiç bir zaman ciddiye alınır, bu
nun üzerinde durulur, mesnedi olan bir iddia 
değildir. Kaldı ki, dergi ne yapmış? Üç nüshası 
elimde, bunun baştan sonuna kadar ortay», koy
duğu meseleleri sıra ile bir iki cümlesini olra-
yarak ifade etmek istiyorum. 

' Dergi 3 Ağustos tarihli nüshasında şöyle 
diyor: 

«Ancak Hükümetin ve bilhassa Başbakan 
İnönü ile yardımcılarının tutumu şu olmuştur: 
Hiçbir tesir, kimden gelirse gelsin, bu ihalede 
rol oynamıyacak, kararı iktisadi veya siyasi 
kudret sahipleri değil, alınacak lokomotifleri 
kullanacak müessesenin yetkileri ve sorumlu
lukları çizilmiş teknik elemanları verecekler ve 
her şey halkın, umumi efkârın gözü önünde 
cereyan edecek, hiçbir oyun perde arkasında 
oynatılmıyacaktır. 

Muhtemelen ihale neticelendiğinde, alınacak 
olan lokomotifler hangisi olursa ihalenin 'ki
min üzerinde kalacağının Hükümetçe hiçbir 
önemi yoktur, bunların tercih sebebini teşkil 
eden teknik raporlar açıklanacak ve bu suretle 
bugünkü devir ile dünkü devir arasında fark 
bulunduğu bütün kafalara, sokulacaktır. 

Bu, Meclise sunulmuş bulunan yeni İhale 
Kanununun da bir nevi ön tatbikatı olacaktır.» 

Bir diğer nüshasında, zannediyorum ondan j 
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sonraki nüshasında 24 Ağustos tarihli nüsha
sında lokomotif hikâyesi şöyle devam ediyor: 

«Bir ihtilâl sonrası ortamı için normal bir 
lüzum. 

O halde? 
O halde yapılacak olan, demiryollarının ni

çin A'lco ve General Electric lokomotifini de
ğil de General Motors lokomotiflerini seçtiği
nin, teknik raporlar da yayınlanmak suretiyle 
umumî efkâra açı ki aran asıdır. Bir defa bu usul 
Devlet ihalelerine sokulursa, yâni kapalı kapı
lar değil açık kapılar itibar görürse bakınız 
ne olur. 

1. Hiç kimse dalavere yapamaz. 
2. Hiç kimse nüfus ticaretine girişemez. 
3. Hiçbir teknik heyet kaşkariko rapor ve

remez. 
4. Her sorumlu yetkisini rahat kullanır. 
5. Hiç kimseye çamur atılamaz. 
6. Devletin bir takım kimseler tarafından 

soyulduğu bir çarpık propagandanın leit-motivi 
olmaktan başka mâna taşımaz hale gelir. 

Şimdi söz devletindir.» 
denilmekte ve nihayet yine burada bir başka 
nüshasında söylediği şudur: «Ama dalavereyle 
devlete malın, hizmetin ve tavassutun elveriş
sizini satın aldıran yetkili sorumlu tutuldu ve 
doğup doğduğuna pişman edildi mi, herkes aya
ğını denk atar. Çare, tercih sebeplerini daima 
herkesin gözü önüne sermekten ibarettir. Dev- -
let böyle kazıklanmaz. Kanununu', nizamını, 
sistemini kontrol imkân ve yollarını bu şekilde 
tanzim edersin, kapalı kapılar arkasında bir ta
kım tesirlerin rol oynaması usulünü kaldırırsın, 
bunlar aksadı mı, bunları düzeltirsin, o zaman 
hizmetin, malın, tavassutun kötüsünden kur
tulsun.» Devam etmek istemiyorum arkadaşla
rım. Yâni, yalnız burada efendim sufle etti. İk
tisadi işbirliğindeki bakanlara, hattâ daha ileri 
gitti, emir verdi, tarzındaki, hangi lokomotifin 
alınacağı tarzındaki asgari tabiriyle gayri me
sul ifadeyi şu satırlar göstermektedir ki, müs-
tehak değildir. Bu dergi ne demiş bu dergi, açık
ça olacak, ilân edilecek, Devlet rica ediyor, di
yor ki bütün teknik raporları açıklayınız, bü
tün millet görsün, şu sebeplerle açıklandı de-
yiıriz. Şimdi öğreniyoruz ki Sayın Ulaştırma 
Bakanından, bunları yapmıya kararlıdırlar, ya
pacaklardır ve Türkiye'de yeni Anayasanın ge
tirdiği düzen içinde basın hakkının, hâkim te-
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minatımn bulunduğu bu ülkede, isbat hakkının 
bulunduğu Türkiyede artık hiçbir dalaverânın 
olmadığını açıklamak kararındadır ama ihale 
henüz son bulmamıştır. Arkadaşım diyor ki, 
«ihale bittikten sonra ne yapayım? O zaman ge
tirsem tavşan yamacı geçer»... Yok arkadaşlar; 
aradan yıllar da geçse böyle bir sorumluluğun 
hesabını herkes açıkça vermek zorundadır. 
Türkiyedeki kanunlar, ihale yapıldı bitti mi, 
hiç kimsenin artık ondan sonra soracak hesabı 
kalmazdan uzaktır. Türkiye'nin mevzuatı asla 
bu değildir. Kendileri şunu çok iyi bilsinler ki, 
Hükümet tek başımıza bizim Hükümetimiz da
hi olsaydı veya bugün koalisyondu olduğu gi
bi olsaydı bu nevi suiistimal hikâyelerinde, ile
ri bir yarış diye kabul edilmesin, asgari kendi
leri kadar hassas olacağında yıllar yılı suiisti
mal mücadelesi yapmış olan bir partinin baş
kanı ve üyelerinin bu memleketin tek bir tek 
kuruşunu, yetim insanların vergileri ile teşek
kül eden hazineye bir tek ahlâksız eli uzatma
mak için kararlı olduklarından emin olmalıdır
lar. Bu istikamette yapılacak bir suiistimale 
kimse göz yumamaz ve hiçbirimiz göz yummı-
yacağız. Hiçbirimiz bu memlekette oynanacak 
olan bir suiistimal iddiasına kendimizi alet ede
meyiz, vasıta edemeyiz. Tahkikat eğer mümkünse, 
bu şekilde bir yolda gidilecekse, mesele yok. Baş
bakan ifade etti, Sayın Alioan ifade etti, Ulaştır
ma Bakanı ifade etti. Ama şu andaki nezaketini 
de Heyetinizin önüne serdiler. Vereceğiniz ikarara 
razıdırlar. Ben hiçbir şüphenin kalmamasına 
taraf tarım. Eğer ciddî bir mesele değilse, eğer, 
hakikaten teknik bir mahzur yoksa bahsettikle
ri gifbi bu sefer şu andaki müzakereler birta
kım tesirlere sebebolmıyacaksa ben de .tahkika
tın açılmasına taraftarım. Bir memlekette arka
daşlarım, iftira edenin silâhını elinden almadı
nız mi, o memleket temelinden tahrip olur (Bra
vo şeşleri) mânevi kuvvetler bu memlekette 
ayakta duramaz. Bu sebepledir iki dürüst in
sanlar eğer bu istikamette çalışmışlarsa ve bunu 
açıklıkla söyiüyorlarsa, elbette hepimiz buna sa
dece yardımcı olacağız. Ama sevgili arkadaşla -
mm, eğer hiçbir istinatgahı oknıyan sözleri, eğer 
•bu. memlekette her duyulan ve yazılan şeyleri 
îbiz buraya getirmeye kalkarsak o zaman işte bu 
Meclis çalışamaz hale gelebilir. Bu sebeple vicda
nî (kanaatlerimizi hiçbir şüphe yokfld, sağlam ye* 
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rinde ve 'teminatlı olarak kullanmaya mecbur 
bulunmaktayız. 

'Muhterem arkadaşlarım, .ben Millet Partili 
arkadaşlarımızın, bu derinliğime bir mesnet bulf 
madan tahkikat önergesi getirmiş olmalarından, 
•bir hafta içinde likinci tahkikat önergesini getir
miş olmalarından gerçekten üzüntü duydum. 

Sorumluluk duyıgusu taşıyan diğer muhale
fet kanadı bundan önceki önergelerine oylan 
ile dahi iltifat etmediler. Elbette bu Mecliste 
kendileri bir Anayasaya aykırı hareketi tasvib-
ettikleri için değil. Demek ki, doğru olan hare
ket istıkameinde bu Meclisin çatısı altında bu
lunan herkes sadece Anayasanın muvaffak ol
ması ve bu memlekette huzur içinde yaşıyabil-
memiz için oylarımızı kullanacağız, 

Sevgili arkadaşlarım, eğer biz bu memleket
te samimiyetle vazife görmezsek, iktidarda ve
ya muhalefette, Millet Partili milletvekili ar
kadaşlarım lütfen bundan alınmasınlar, hiç 
şüphe etmeyiniz milletin hakkımızdaki hükmü 
hiçbir zaman bizi memnun edecek istikamette 
gelişmez. Getireceğiz, hastalığı gördüğümüi, 

.teşhis ettiğimiz yerde, delilleri topladığımız 
yerde getireceğiz. Ama, kulaktan şöyle duy
dum; filân gazeteci şöyle söylemiş, şöyle yaz
mış, diye bir memleketin, 40 yıl bu memlekette 
saçını ahlâklı bir mücadele için ağartmış bir 
Başbakanın şahsına ve ailesine bu şekilde şaibe 
yarataeak tarzda bir ithamı yapmanın mesnedi 
olmaksızın getirmenin ciddiyetle kabili telif 
tarafını affedersiniz ben göremedim. 

Sevgili arkadaşlarım, bir meşhur metottur; 
«iftira ediniz, izi kalır» derler. Ama lütfediniz, 
buigüünün Türkiyesinde biz Parlâmento olarak 
bunlara fırsat bırakmamak mecburiyetindeyiz. 
Biz bu memlekette iftiracıyı da kovalamak 
mevkiindeyiz. Yalnız kötülük yapanı, yalnız 
doğru yoldan ayrılanı değil, 

Bu sebepledir ki, muhterem arkadaşlarım, 
katiyen endişe etmesinler, biz bux istikamette, 
bütün bu Parlâmentonun çatısı altında bulu
nan herkes, ben buna samimiyetle inanıyorum, 
yeni düzen içinde açık rejimin hüküm sürdüğü 
Türkiye'de artık hiçbir kimse birtakım perö)e 
arkası oyunlar oynıyamıyaeak, kayırmalarla 
hiçbir kimse zengin olamıyacak ve bu istika
mette en küçük bir emare görüldüğü zaman 
şüphe «tmeyinia ki ^zümüjrfto bebeği olsa onun 
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kargısında en acı mücadeleyi yapacak yine 
onun arkadaşları olacaktır. Şu halde ne demo-
gojiye iltifat edebiliriz, ne bu istikamette bir 
vasatı Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarla 
memleket menfaatleri ile bağdaştırabiliriz. 

(Biraz evvel konuştu arkadaşım, göğsüm ka
bardı. Muhalefete mensup bir arkadaşım Ana
yasanın emrettiği kanunları bir an evvel çıka
rabilmek için bütün gücüyle muhalefetin yar
dımcı olması gerektiği ve bu istikametteki sa
mimî duygularını dile getirdiler. Gerçekten de 
böyledir. Çalışacağız, hep beraber çalışacağız. 
Ama bunun şerefini yine bu memlekette mu
zaffer olacak olan demokratik rejim kazana
caktır. Arkadaşlarım, mesnetsiz olursa, sebep
siz olursa ve bir .maksada matuf olmazsa bu 
nevi dedikoduların buraya getirilmesinin kim
seye faydası yoktur, herkese zararı vardır. 
Emin olun getirene de, rejime de zararı vardır. 
Ve nihayet bugünün Türkiyesinde de dalave
reler olmaktadır, suiistimaller olmaktadır. Yi
ne birtakım oyunlar oynanmaktadır havasını 
bu memleket ufuklarına yaymanın fakat.sonun
da hiçbir sağlam istinatgaha dayanmamanın 
acısı hiç şüphe etmeyiniz ki, memleketin istik-, 
bali adına asla yerinde ve iyi olmıyacaktır. 

Bu sebeple ben, arkadaşlarımdan. şu ricada 
bulunuyorum; kendileri biraz önce Başbakanın, , 
Başbakan Yardımcısının ve nihayet Ulaştırma 
Bakanının yaptıkları açıklamaları dinlediler. 
Tatmin olup olmadıkları hakkında Tür şey söy-
liyemiyeeeğim. Çünkü, bu her arkadaşın vic
danında teşekkül edecek bir meseledir. Ve yeni 
Anayasamız bu mevzuda, hepimizin malûmu
dur, grup kararları alınmasını veya (gruplarda 
konuşulmasını dahi menetmiştir. Ama bir ucun
dan suiistimal iddiası bulunursa gayet tabiîdir , 
ki, insanların bunda hassas olmalarında za
ruret vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ne ismet Pa
şanın müdafaaya ihtiyacı vardır ne de bugün 
birinci ve ikinci koalisyonlar dâhil, gelmiş ik
tidarların şu ettiği, bu ettiği söylenebilir. Ama 
asla suiistimalleriyle ilgili, bugüne kadar hiç
bir yerde ciddî bir delil ortaya atılmamış. Bu
günkü siyasi otoritenin müdafaaya ihtiyacı ı 
vardır. Bunu açıklıkla larj olarak ifade etmiş
lerdir. Bundan kıvanç duymuşuzdur. Esasen j 
başka türlü bir neticeyi de esasen hiçbirimizin I 
beklemesi doğru değildir. 

27.8.1963" O :1 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi şöyle Di-

tirmek istiyorum : Bu takririn bir tahribatı 
olacaktır, mühim değildir, sonunda hak ve 
doğru olan netice elde edildiği zaman bunu 
hangi maksatla getirilmiş olursa olsun belki 
getirmiş olanları da üzebilir. Ama bundan böy
le bir hafta içinde iki defa tahkikat önergesi 
ile karşılaşmış, bu kadar kesif iş yapma mev
kiinde olan bir Meclisin mensubu olarak arz 
ediyorum; lütfen ortaya getireceğimiz mesele
leri iyice inceliyelim, derinliğine genişliğine, 
incelenmiş olarak getirelim ve bu memleketin 
bizden beklemekte olduğu birtakım meselelere 
neresinden ne şekilde el atmak gerektiğinde 
çırpman, şaşıran insanlar olarak hizmet fırsa
tı bulunsun ve ıçok muhterem arkadaşlarıma, bu 
arada Millet Partili arkadaşlarıma, muhalefe
tin de sorumlulukları bulunduğunu, muhalefe
tin sorumsuzluk demek olmadığını, memleke
tin kalkınmasında en az iktidarlar kadar şeref
li mevkileri bulunduğunu, bunun gereğini ye
rine getirmeleri icabettiğini hatırlatmak istiyo
rum. Bu istikamette hep beraber dürüst, ah
lâklı bir idarenin temsilcileri olarak burada 
çalışacağız ve demokratik rejimin fazilet esası
na dayandığında hiç kimsenin şüphesi kalmıya-
cak tarzda hassas olacağız. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Yatırım ' Bankası ka
nun tasarısı hakkında oy kullanmamış arkadaş
larımız hemen oylarını kullansınlar. Sayın Mir-
kelâmoğlu. 

NEOÎP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — De
ğerli arkadaşlarım, Millet Partisi Grupuna 
mensup sayın arkadaşlarımızın verdikleri tah
kikat önergesiyle günlerden beri bâzı gazeteler
de ve bâzı muhitlerde dedikodusu yapılmakta 
olan bir konu Meclis kürsüsüne, yani millet 
'huzuruna ıgelmiş bulunuyor. Bu hareketlerin
den dolayı Sayın Millet Partisi Grupuna men
sup arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 

Kapalı ve karanlık sistemlerde açık tartış
ma usulleriyle halline imkân bulunamıyan ko
nular derhal toprak altına, inerek cemiyetin 
temelini kemirmeye başlar. Açık münakaşa dü
zeninde ise, dedikodunun ömrü yalancının mu
mu kadardır. 

ıSayın arkadaşlarımızın verdikleri önergede 
birtakım vahîm iddialar yer almıştır. Ezcümle 
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birtakım himaye ve suiistimaller ile Devlete 
milyonların kayb ettirildiği, ihalenin yapıldığı 
firmanın Sayın Başbakanımızın yakîni olduğu 
için kayrıldığı ve hattâ bu suiistimalin ucunun 
Hükümetin pek çok yukarısında olanlara ka
dar gittiği, gibi birtakım vahîm ve ağır itham
lara dokunan bu önergenin iddiaları mutlaka 
ve bilhassa Meclisin ilgisine mazhar olmalıdır. 
Böylece umumi efkârımız, demokratik rejimin 
fazilet ve iffetine bir daha inanacak ve bağla
nacaktır. Ve böylece 27 Mayıs ihtilâlinin han
gi imkân kapılarını milletin önüne açtığı bir 
kere daha anlaşılacaktır. Herkes kirli ve süfli 
işlerin ancak kapalı rejimin karanlıklarında 
saklanabileceğini, demokratik rejimin sağlam 
münakaşa ve murakabe usulleri karşısında 
Devlet ve millete milyonlarca değil bir kuruşluk 
zarar verecek işler çevirmek •istiyenlerin ipli
ğinin hemen pazara çıkaracağını bir daha gö
recektir, görmelidir. Bu vesile ile 37 Mayıstan 
evvelki ve sonraki devirler arasında bir mu
kayese kriteri daha sağlam bir kriter daha or
taya .çıkmiış olacaktır. Bu Meclis, ucu Başhaka-
na ve hattâ daha yukarılara dokunduğu söyle
nen konuları, isnatları bilhassa tetkik etmeli
dir. iBundan en çok bütün ömründe faziletin 
baş savaşçısı olmuş bulunan ıSaym în'öriü bah
tiyar olacaktır. Hiçbir hakikat millet nazarın
da nihan kalmaymcaya kadar tetkik edilmeli
dir, tahkik edilmelidir. 

Arkadaşlarım, ancak 177 nci maddeye göre 
yapılacak bir .araştırmanın uzun süreceği ve bu 
uzun süre içinde bu ithama konu olan eşhasın 
ve Hükümetin bir şaibe bulutu içinde kalacağı
nı ve bunun memlekete getireceği mahzurları, 
eğer arkadaşlarım bizimle beraber mütalâa 
ederlerse lütfetsinler önergelerini bir genel 
görüşme haline tebdil etsinler, 3-5 gün içinde 
bunu konuşalım, Hükümet vesikalarını getirsin, 
raporlarını getirsin, arkadaşlarım sepetlerinde 
ne varsa ortaya koysunlar ve bu meseleye bu
rada bağlıyalım ve bitirelim. Ama uzun sürecek 
ve devam edecek ve neticesi nereye kadar gi
deceği belli olmıyan bir ipham içine ilâk içi
ne meseleyi .attığımız gün meselede milleti 
faydalı hale, kazançlı hale getirdiğimiz iddia
sında bulunamıyacağım. Kaldı ki ihale henüz 
sonuçlanmamış, kime verileceği de belli olma
mış, belki bir noktadan dönebilmek ihtimaline 
bağlı olan bir konuda Meclis tahkikatı açrcıa-
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nm bugün teknik güçlüğüne işaret ederek bir 
genel görüşme sistemi içinde bu meseleyi halle 
arkadaşlarımızla beraber taraftar olacağımızı 
şahsım adına yaptığım bu konuşma ile arz eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —: Oy kullanmıyan arkadaşımız; 
var mı? Yok. Oy kullanma işlemi bitmiştir. 

(Buyurun Sayın Seyfi öztürk. 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Sayın Millet Partili arkadaş
larımız tarafından bir suiistimal konusunun 
tahkiki zımnında bir tahkik heyeti teşkili taleb-
edilmiş bulunmaktadır. Ben takririn muhtevası 
üzerinde durmıyaeağım. Mesul Hükümet azalan 
ve Başbakan bu mevzuda konuştular. Ancak şu 
kadarını belirtmek isterim ki Ulaştırma Ba
kanı bir tahkikat encümeni teşkiline muhalefet 
etmedi. Bunu memnuniyetle kaydetmek istiyo
rum. Ben meseleyi bir başka açıdan ele almak 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, suiistimallerle mü
cadele konusunda hiçbir arkadaşımızın diğe
rinden daha az hassasiyete sahibolduğunu hiç 
kimsenin iddia etmeye hakkı yoktur, olmaması 
lâzımdır. îs'ter muhalefete mensübölsun, ister 
iktidar mensubu olsun, bütün arkadaşlarımız 
bu memlekette suiistimallerin ortadan kaldırıl
masına, kökünün kazınmasına yalanın ve ifti
ranın da aynı şekilde saltanatının yıkılmasına 
taraftardırlar. 

Yalnız, suiistimallerle mücadele ederiz. Ama, 
iftira silâhını ayakta tutarız, yalanın saltanat 
sürmesine de müsaade ederiz, dersek demokra
tik rejimin bir fazilet rejimi olduğunu peşi
nen inkâr etmiş sayılırız. Bence birinin ehemmi
yeti ne derecede ise, diğerinin ehemmiyeti on
dan az değildir. 

Şimdi meseleyi bu zaviyeden ele aldığımız 
zaman takrir sahibi arkadaşlarımı müsaade 
ederlerse ben biraz cesaretsiz ıgördüm. însan 
bir mevzuu Meclis huzuruna getirdiği zaman ev
velâ dâvaya sahip çıkar. Dâvaya sahip çıkmak 
lâzımdır. Huzura bir iddiayı getireceksin ve di
yeceksin ki, sen Başbakan, ailenle şu suiistimali 
yaptın. Tarih ve millet önünde bu iddianın sa
hibi olacaksın. O zaman vicdan huzuru içinde 
dinledikten sonra hükmümüzü vereceğiz, tahki
kat yapılacak. Mesuliyeti varsa, mesul olan 
kimse adalet önünde hesabını verecek, tarihe 
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o nüviyeti ile geçecek, aksi halde şereflerin ka
tili olmak yükünü de sinene saracaksın. Bunun 
'başka türlüsü yoktur. Şimdi mesele oynak olu
yor, politik oluyor. Eğer tahkikat neticesinde 
suiistimal meydana çıkarsa, «gördünüz mü, işte 
suiistimali meydana çıkardık, şerefi bize ait, 
güzel hakkınızdır, elbette hakkınız olacak. 
Eğer, tahkikat neticesinde hiçbir şey olmadığı 
anlaşılırsa efendim, biz gazetelerdeki bir ha
vadisi Meclis huzuruna getirdik, böylece bir if
tirayı önlemeye çalıştık, demek yine kendi çı
karma netice. Bu olmaz arkadaşlar. Bu mesele
de mesuliyet duygusuna sahip ciddî insanlara 
yaraşacak şekil şudur : 

(Bu mevzua talibolduğun zaman, tetkik ede
ceksin, tahkik edeceksin ve buraya davacı ola
rak çıkacaksın, millet adına davacı olacaksın. 
Benim mesuliyet anlayışım budur. Yoksa şüp
he ile, itham ile, tereddütle, vahi ile mücerret 
birtakım sözlerle meseleleri Meclis kürsüsüne 
•getirip, saat üçten altıya kadar hem zamanı 
almak, hem de çalışmaları önlemek bence millet 
hayrına olan işlerden değildir. 

Meselenin bir başka cephesine temas edece
ğim. Bu konu, zannedilmesin ki, yalnız sayın 
arkadaşlarımız tarafından ele alınmıştır... Ha
yır.... Bu mevzuda biz de hassasiyet gösterdik. 
Lütfen gündeme bakınız. Gündemin 92 nci sı
rasında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi mil
letvekillerinden Niğde Milletvekili Mehmet Al-
tmsoy'un bir takriri var. Ne diyor? «Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğünce,satmalmma-
sına karar verilen 33 dizel lokomotifi için kaç 
firma tarafından teklif yapıldığına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu...» 

Arkadaşımız neye bu noktada kalmış da da
ha başka türlü bir ithama gitmemiş, gidememiş, 
Tetkik etmiş, bâzı şüpheler var. Mesuliyet anla
yışına sahip, mesuliyet duygusu taşıyor. İftira
dan kaçınmış. Burada kalmış. Ancak, bundan 
sonraki inkişaflara göre belki yeni yollara gi
decektir, belki gitmiyecektir. 

Bakınız milletvekili nasıl vazife yapıyor. 
Aynı konuda Yeni Türkiye Partisi t r u p u n 

dan Sivas Milletvekili Tahsin Türkay arkadaşı
mızın da bir takriri var. O da aynı mahiyette
dir. Onun da Öğrenmek istediği cihetler vardır. 
Yoksa milletvekili, falan gazete bunu yazdı, 
hemen meseleyi Meclis huzuruna getir, Böyle 
şey olmaz arkadaşlarım. Eğer bugüne kadar btı 
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bir anane ise bu zihniyeti değiştirelim, biz bu 
tarz çalışmalardan geçmiş yıllarda zarar gör
müşüzdür. Geçmiş yıllarda muhalefet de bu ko
nuda zararlı işler yapmıştır. Bâzı meseleleri, 
iddiaları tetkik etmeden ortaya atmıştır. Efkâ
rı umumiyede birtakım allerjiler yaratmıştır. O 
zamanın muhalefeti de çalışma usullerinde ha
ta etmiştir. Şimdi biz bu hatalardan salim ola
rak bu memleketi aydınlığa götürmeye mecbu
ruz. Demek oluyor ki, suiistimalleri örtbas ede
lim diye her hangi bir düşünceye sahip kimse 
yok. Bütün endişemiz, bu memleketin kürsüleri
ne bu tarz dedikodular gelip gitmesin. Dediko
dular gelmesin arkadaşlar, mesele ıgelsin. Şim
di soruyorum arkadaşlarımıza, dâvaya sahip 
midirler? Yani, şu meselede suiistimal yapıldığı
na vicdanen kaani iseler gelsinler bunu ifade 
etsinler. Ben gönül rahatlığı içinde reyimi tak
rirlerinin lehinde kullanacağım. Ama evvelâ 
dâvaya sahip çıksınlar, lehinde kullanacağım. 
Tahkikat neticesinde böyle bir şeyin olmadığı 
anlaşılırsa, o zaman, arkadaşlarımızın birtakım 
politik maksatlar peşinde, bu meseleleri bu 
tarzda buraya getirmiş olduklarını hem tarih 
anlıyacak, hem millet öğrenecektir. Benim 
kanatim budur. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BALKAN — Sayın Akdoğan. 
ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, tahkikat önerge
sini Meclise vermiş ve bu önerge hakkında 
yüksek huzurunuzda billgi, görgü ve tetkikle
rini anlatmış bir kimse olarak, bu kürsüde ko
nuşup şahıslarımızı ilzam eden şekilde yapılan 
konuşmaları bendenizin nasıl bir sükûnet için
de dinlemiş olduğumu zannederim hepiniz (gör
dünüz. Sizlerin de benim yapacağım konuşma
ların karşısında aynı sükûneti muhafaza etme
nizi temenni eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün konuş
maların birleştiği bir nokta var. Bu bakım
dan önce bu nokta üzerinde duracağım. 

Arkadaşlarımız takririmizle buradaki yap
tığımız konuşmayı birbirine karıştırmışlar 
veyahut da evvelce takririmize göre hazırlan
mışlar, burada yaptığımız konuşmayı kaale 
almadan aynı konuşmayı yaptılar. En basit 
ve acık misali, Sayın Halk Partili Suphi Bay-
kam Bey kardeşimizin bir konuşmasıdır. Der-
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ler ki, ben önergelerin ötesinde bir şeyler 
beklemiştim; Meclis huzuruna bâzı vakıaları 
vo delilleri getireceklerini zannetmiştim, ge
tirmediler, dedi. önergemizin gazetelerdeki 
iddia, itham ve dedikolardan ibaret olduğunu 
ifade ettiler. 

Biraz insafla mütalâa etmek lâzımdır. Ben
deniz ve arkadaşım, konuşmalarımızda Devlet 
Demiryollarında bu mevzud'a teşekkül eden 
komisyonların adedlerini ve verdikleri karar
ların mahiyetlerini Yüksek Heyetinize arz 
ettik. Bundan daha kesin ve daha güzel delil 
olur mu? Yine bendeniz konuşmamda Beş Yıl
lık Plândan pasajlar okumak suretiyle, bu 
ihalenin Beş Yıllık Plânının âmir hükmüne 
aykırı, olduğunu söyledim. Bundan daha müs
pet bir delil olur mu? Yine. arkadaşımız bu
rada yüksek huzurunuza çıktığı z/aman Dev
let Plânlama Dairesinin yazmış olduğu bir ya
zıyı okudu. Daha bundan başka hangi de
lil istersiniz? Eğer biz de Devlet mekanizma
sının hasında olsaydık, veyahut hugün bu 
hâdise ile ilgili Devlet dairelerinin bilûmum 
evraklarını tetkik etme imkânına sahibolsay
dık "belki de hayalinizden dahi ıgeçmiyecek de
lillerle huzurunuza gelirdik. Ama bizim bu 
imkânımız yoktur. Ne yapalım. Muhalif ola
rak üzerimize düşen vazife, imkânlarımız nis-
betinde elde ettiğimiz delilleri yüksek huzu
runuz getirmek. Bundan gayrı hir delil ge-
tiremiyorsak, bizi salâhiyetsizliğimizle, gay
retimize rağmen elde edemeyişimize bağışla
manızı istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ önergemizin 
mânasının anlaşılmadığına kaaniiz. Müsaade 
ederseniz, tek bir fıkrasını okuyacağım : 

Lehine hareket edildiği söylenen firma veya 
mümessilinin, Barbakan İsmet İnönü'nün ak
rabası olduğu, oğliyle iş ortaklığı yaptığı ve 
Devletin en yüksek mevkilerinde 'bulunan bâ
zı zevatın yakınlariyle de iş münasebetleri yap
tığı ileri sürülen iddialar arasındadır. O hal
de, bu ithamı yapan, bu şekilde bir hâdi
seyi ortaya atan, önerge sahipleri değil, hu-
nu basında aksettiren, yazının veya hu hava
disi bulup ortaya koyan veya iftira edendir. 
Biz, hu gibi vahim hir hâdisenin karşısında 
bigane kalmayıp vatanseverliğimizin bize yük
lemiş olduğu bir vazifeyi ifa etmek için 
Meclise getiren arkadaşlarınızız. 
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gelmişken, bendeniz Sayın Başbakanın fazla 
alıngan olmasını doğru bulmadığımı arz et
mek isterim. Sayın Başbakan, yüksek mevki
lerden bâzı kimselerden bahsedilmektedir, 
isimlerini verirlerse söyliyeceğiz, diyorlar. Bu 
isimler gazetelerde neşredildi. Bizler muhale
fet milletvekilleri olarak, memleketin bu derdi 
ile, ilgilenip, tetkik edip, gazetelerdeki yazı
ları okuyup, isimleri tesbit edip takrir verecek 
kadar gayret gösterdiğimize göre Hükümet de 
lütfen gayret göstersin, bu kimselerin kimler 
olduğunu lütfen tesbit etsin. Mecliste sorma
sın... (Gürültüler) 

ARİF ERTUNGA (izmir) — Biliyorsan 
söyle. '' 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) 
—• Gazetelerde var beyefendi. (Orta sıralar
dan, sen söyle, söylesene biliyorsan sesleri.) 

Beyefendiler, söyleyeyim. Gazeteler şimdi 
yanımda değil. Yalnız isim olarak hatırladığı
mı söyliyeyim. İsmini hatırlamıyorum, Gür
sel soyadları bir arkadaştan bahsediliyor. Bu
nun da Sayın Cemal Gürsel'in yakını olduğu 
ileri sürülmektedir. Gazetelerde de var. Mü
saade ederseniz okuyayım. 

(Kırşehir Mebusu Memduh Erdemir kürsü
ye gelerek hatibe matbu evrak verdi.) 

ALİ İHSAN GÖGÜŞ (Gaziantep) — Bu, 
zaten onun ezeli yardımcısıdır. 

İSMAİL HAKİKİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Vaktinizi a!mıyayım, burada bulamadım. Me
rak #eden arkadaş baksın, bu makaledir, lüt
fen görsünler efendini. Bu ismi sorduğunuz için 
açıklamak mecburiyetinde kaldım. Yoksa bunu 
söylemek merakında veyahut da hevesinde ol
saydım, o gazeteyi yanıma alır, hemen arzu 
ettiğiniz anda okurdum. (Gazeteyi yanma al 
bir dalia da kürsüyü boş yere işgal etme sesle
ri) Muhterem .arkadaşlarım, Akis mecmuasının 
bu mevzuda yazı yazdığı bir vakıadır. Sayın 
Başbakanla akrabası olduğu da bir vakıadır. 
Bunun biz gazete sütunlarında, bu mubayaa 
işinden Akisin desteklemesinin sebebinin bu 
noktada bağlanmış olduğu iddia edildiğini tak
ririmizde yazdık. Bizim bu konuşmalarımıza 
Sayın Başbakanın söylediği gibi, Akis delgisi
nin vereceği cevap, bizi ilgilendirmez. Bu 
mevzuda ilgililerin burada vereceği cevap bizi 
ilgilendirir. 
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Muhterem arkadaşlar; yine takririmizin üze

rinde dururken, bu AÎD ile yapılan anlaşma
da Amerika malından gayri bir malın alınamı-
yacağı, dolayısiyle Japon - mallarının alınamı-
yacağı söylenmektedir. Biz de esasen takriri
mizde ve bugünkü izahatımızda 3 firmanın tek
lif yaptığını ve bu 3 firma arasında bir ter
cih yapılacağını idida ettik. Ancak, takririmiz
de basında intişar eden, millet efkârında huzur
suzluk yaratıp istifham koyan hâdiseleri sayar
ken bu noktanın da olduğunu takririmize ilâ
ve ettik. Bu mânada olduğunu kabul etmezse
niz, takririmizi alın lütfen,'bir daha okuyun. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Ulaştırma 
Bakanının konuşmalarında bu mevzuda bir tah
kikatın yapılmasına kendilerinin de taraftar 
olduğu açılkça anlaşılmaktadır. Ancak, kendi
lerinin beyanlarından iki noktaya iştirak ede-
miyeceğimi üzülerek ifade etmek isterim. Bun
lardan bir tanesi henüz' ihale neticelenmediği 
için böyle bir tahkikatın açılmasının doğru ola-
mııyacağı ve icabında bir tazminat ödeme külfe-
tiyle dahi .karşı karşıya gelineceğidir. 

Muhterem arkadaşlarım; ihalenin kesin ola
rak yapılıp yapılmaması, tahkikatın açılmasına 
mâni değildir. Çünkü DDY ilgilileri kendi sa
lâhiyetlerini artık kullanmış dosyası ellerin
den .çıkarmış durumdalar. Artık ikinci safha 
AID Teşkilâtının tasdik etmesi veya etmemesi 
ile ilgi ve münasebetleri yok. Hepinizce de ma
lûm olduğu üzere bir mahkemede devam eden 
hâdise hakkında fikir beyan etmek doğru de
ğil ve kanunen yasak edilmiştir. 

Farz edin ki, bir mahkemede karar verildi
ği Temyiz Mahkemesine gittikten sonra o mah
kemedeki hâkimin rüşvet almak suçundan, hak
kında bir tahkikat açılursa, efendim dâva Tem
yizden dönmemiştir, diye tahkikat durur mu? 
Durmaz. Tahkikatla ihalenin bitip bitmemesi
nin hiçbir surette alâkası yoktur. 

Tazminat ödemesine gelince; tazminat öde
yip ödememek, yapılacak açıklamalarla değil, 
eğer şayet ihale kesin olarak yapılır, bilâhara 
tahkikat açılır ye bu tahkikat sonunda suiisti
maller olduğu ispat edilir de ihalenin feshine 
gidilirse, işte o zaman tazminat ödemek icabe-
der. ihale kesinleşmeden yapılacak her türlü 
hareket bir tazminatı mucibolmaz. işte onun 
içindir ki, takrir zamanında verilmiştir. 
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tın her zaman yapılabileceğini, müruru zama
na uğramadığını, iş bittikten sonra verilmesi 
lâzmıgeldiğini söylediler. Şayet ortada bir sui-
istimal varsa, bundan yüzbinlerce lira Türk 
Milleti zarar ederse, ilerde bunun mesulü şu 
veya bu şahıs olursa bu parayı ondan almak, 
ona bunu tazmin ettirmek mümkün müdür? 
Değildir arkadaşlar. Zamanında hâdiseye el 
koyup, varsa suiistimali ortaya çıkarmak lâzım
dır. 

Efendim; çok teşekkür ederim, bir arka-
şıma dosyayı okunmak üzere venm'iıştim. Tet
kik etmişler, arkadaşııma vermişler. Arkada
şım da bendenize gösterdi. Dem'in aradığım 
fa'kat bulamadığım 'kısmı müsaade ederseniz 
arada olkumak istiyorum. «(Dündar özey, saûıi-
bi bulunduğu Ersan Taksi'nin dışında yeni ye
ni sivrilmeye başlıyan 'bir iş adamıdır. Başîba-
kan'in eşi Mevhi'be İnönü'nün yakın akrabası
dır. 'Kâhta Petrol işletmesinde Ömer inönü 
ile ortak çalışmaktadır, özdemir Gürsel ile iş 
münasebetleri tesis ettiği keza bâzı Millî-Birlik 
Komitesi üyeleriyle ticari nıürıase'bet'te olduğu 
söylenmektedir.» ('Ortadan 'hangi gazete sesi) 

Efendim, okuyayım; 21 Ağustos 19613 nüs
hası, Son Havadis Gazetesi. (Gülüşmeler) 
Arkadaşlarımız gülüyorlar. Ben de gülüyo

rum. Bazan Akis Mecmuasını, çıkıyor bize şa-
lıit gösteriyorlar, ben gülüyorum. Ben de on
lara Son Havadisi okuduğum zaman onlar gü
lüyorlar, ne yapalım. 

ZEKİ BADTACIOĞLU ((Bolu) — Biz hep
sine ıgüllüyoruz. Biz sana da gülüyoruz. Bu 
türlü havadisleri yayanlara d-a güleriz, 

ÎStMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) -
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ulaştırma Ba
lkanı ile hemfikir olmadığıım. bir no'ktada; Sa
yın 'Bakan yüksek huzurlarınızda ihale anlaş
masında yeni hır fabrika, kurulması m'evzuu'ba-
niıs değildir, -buyurdular. Doğrudur. Biz de 
yeni 'bir fabrika (kurulması mevzuubaıhistir de
medik. Ancak, konuşmamızda fbu mubayaalar 
yapılırken, bakiye İhtiyacımız olan 50 aded lo
komotifin ilerde Türkiye'de imal edilebilmesi
ne aijt lisansın da birlikte 'alınmasına dair plân
da hülküm vardır, bu bükülme aykırı hareket 
edilmiştir, dedik. Yoksa, ithale şartlarında ye-
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ni bir fabrika kurulması vardı, yoktu diye bir 
iddianın sahibi değiliz. 

Muhterem arkadaşım Sayın Suphi Baykam 
Beyefendi, Meclis her dedikodunun getirilece
ği ve kürsüde söz 'konusu edileceği bir yer de
ğildir, buyurdular. Doğrudur. Ama, 'sizi in
safa davet ederim; bir Devlet müessesesinde 
iddiaya göre milyonluk suiistimaller, hem de 
Devletin başında bulunan kimseler karıştırıl
mak suretiyle basında yayınlanır. 'Türk Mil
leti sabahtan alkşama kadar bununla meşgul 
oluma, bunun hakkında bilgi almak, doğruyu 
meydana çıkarmak, suçlu varsa ileride tahkikat 
neticesine ıgöre tecziye etmek gereğini yapmak, 
suçlu yoksa zanlıları 'Türk efkârı umumiyesi 
önünde bu zandan kurtarmak için bir meseleyi 
Yüksek Meclise getirmek her dedikoduyu bu
raya getirmek mânasında mıdır? Lütfetsinler, 
kerem etsinler bunun kendilerinin ifade ettiği 
gibi Iher dedikodu mahiyetinde olmayıp, Türk 
Milletinin bekası ile ilgili bir dâva olduğunu 
'kabul etsinler. Muhterem arkadaşlarım şimdi, 
sözlerimin başında ifade ettiğim ikinci noktaya 
tekrar dönmek istiyorum: 

Takririmizde, basındaki iddialar ele alın
mıştır. Bugün burada yapmış olduğumuz ko
nuşmada ise, konuşmamızda da sarahaten arz 
edildiği üzere, yapmış olduğumuz tetkikat so
nunda edindiğimiz görüş ve kanaatler belirtil
miştir. O halde takririmiız muttali olduğumuz 
've basında yer alan vukuu bu 'memleketin aki-
beti için ümitlerimizi kesecek kadar elim olan 
bir hâdisenin basındaki akislerini Başkanlığa 
iletmek ve tahkilkat istemektir. Bu'günkü yap
tığımız konuşmada, bu takririmizdeki hususları 
takviye edecek ortada delil olarak ele alınabile
cek olan hâdiseleri tahkikatın açılmasını müm
kün kılabilmek için, dedikodu değil, Devlet dal 
resinde yapılmakta olan komisyon çalışmaları 
ni ve raporlarını Yüksek Heyetlerinize arz et 
önekten ibarettir. Bu balkımdan birinin tanzim 
tarzı ve muhtevası ile, diğerinin tanzim tarzı 
ve muhtevasını birbirine katmamanızı istirham 
ederim. 

Muhterem arkadaşımız takrir sahiplerini 
bir firmanın müdafileri olarak konuşur şekil
de karşılamıştır. Bunu, açıkça onun müdafile-
risiniz dememiş, siz de bu konuşmanızla bu 
firmanın müdafii olarak gözükmüyor musunuz, 
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bu mânada alınamaz mı? şeklinde konuşmuş
lardır. BelM yanlış ahlamış olabilirim, eğer 
yanlış anladımsa özür dil'erim. 

Muhterem arkadaşlar, biz buraya üç fir
madan bir tanesinin idarece tercih edilmesi ve 
bunun neticesinde basında intişar eden haber
ler muvacehesinde verdiğimiz takrir üzerine 
yaptığımız tatbikat ve inceleme sonucu ola
rak diğer firmaların tercihe esas vasıfları' bu
lunduğunu tebarüz ettirmek üzere bunları say
dık. Karşımıza ilgililer ve mesul 'kimseler çı
karlar da tercih edilen lokomotiflerin bu loko
motiflere üstün vasıflarını sayarlar, döker
ler ve bizi ikna ederlerse o zaman denir ki, 
sen bunun şu, şu, şu, üstünlükleri varken şu, 
şu, şu, tercih edilmesi lâzımgelen sebepleri 
var iken, bunların hiçbirisini söylemiyorsun, 
hiçbirini kaale almıyorsun. Yalnız öbürünün 
tercih sebeplerini söylüyorsun, sen bunun veki
li misin, mümessili misin denir. Ama ortada 
yok. öyle bir şey. Bizim elimizdeki delillere 
göre General Electric ve ALKO müessesele
rinin lokomotiflerinin tercihe lâzımgelen vasıf
larını tetkik ve tedarik edebildik. AfM de var
sa onları lûtfensinler. (ALKO'yu söylemedin 
sesi.) 

Beyefendi, hamdüsenalar olsun ki, konuş
mamı yazılı yaptım. Kürsüye çıkmadan evvel 
bir sureti değerli Türk matbuatına verildi, 
bir sureti muhalif partilerden bâzı arkadaş
larım istirham etti, kendilerine verdim. Mec-, 
lisin zabıtları tutuldu. Onun için ALKO'yu 
söyleyip söylemediğim hakkında bir iddiadan 
lütfen vazgeçin, çünkü kaybedeceksiniz. 

Yine sayın arkadaşım, ihalelerden sonra,' 
ihale bittikten sonra., ilgili idarenin bir rapor 
yaymlıyarak tercih sebeplerini ve üstün va
sıflarını açık olarak neşredilmesinin lâzımgel-
diği yolunda Akis mecmuasında bir yazı çık
tığını ve bu yazıda tavsiye edilen yola riayet 
edildiği takdirde dalaveranım kalfcacalı, nü
fuz ticaretinin yok olacağı kimseye çamur atı-
lamıyaoağinın belirtildiğini, söylediler. Muh
terem arkadaşlar, bendeniz de. aynı kanaatte
yim, yalnız bir mukayese yapmak şartiyle. Bu 
memlekette ihale bittikten sonra ilgili bir 
dairenin yapmış olduğu ihalenin yerinde oldu
ğuna dair bir dergide veya basında üstün va
sıflarını veya tercih sebeplerinin açıklanmasına 
dair nir beyanname yayılırsa bu çamur oh 
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mak, nüfuz ticaretine mâni olmak müm
kün olur, yoksa şu 'bizim vermiş olduğumuz 
takrir kabul edilerek bir Meclis soruşturma
sı açılır, neticeyi tahkikata göre suçlu varsa 
ceza görür. Suçlu yoksa netice efkârı unıumi-
jeye duyurulursa o zaman anı kalkar; bu tas-1 

fiye edilen şekil o zaman mı netice verir bunu 
takdirlerinize bırakıyorum onun için sayın 
Akis dergisinin ve bunu burada nakleden sayın 
arkadaşımın fikirlerine aynen iştirak ederek, ay
nı esbabı mucibe ile tahkikat açılmasına müspet 
oy verilmesini temenni ediyorum. 

Yine muhterem arkadaşımız muhalefetin de 
sorumluluğu var, arkadaşlarım bunu bilsinler, 
muhalefet sorumsuz değildir, dediler. Doğru
dur. 

Arkadaşlar, muhalefetin sorumluluğundan 
kurtulmak için bir milletvekilinin üzerine 
düşen vazifeyi yapabildim diyebilmesi için, 
bu milletin fakir çocuklarının, dulunun, yeti
minin rızkından kesilen para ile maaş alan bir 
milletvekilinin bihakkın vazifemi yapabildim 
diyebilmesi için, memleketteki yolsuzlukları, iş
te bizim gibi, Meclis kürsüsüne getirmesi lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. (Millet Partisi sıra
larından alkışlar) 

Muhalefetin sorumluluğunu bu nıaktaı üzerin
de toplamaktayız. Yoksa memlekette icra kuv
vetinin yapmış olduğu bir hâdisede bir yolsuz
luk varsa, bir düzensizlik varsa, bunun sorum
luluğunu elbette'ki bana yü'kliyemezsiniz. Bunu 
zamanında haber alır da, buna mâni olmak 
için elimden gelen gayreti göstermezsen, ben 
işte o zaman sorumluluğun tadını tatmamış olu
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın arkadaşım, 
gönül isterdi ki, bütün arkadaşlarım, Başbaka
nın ve bakanın Meclise verdiği izahattan 
tatmin olmuş olsunlar. Buyurdular. Ben 
şahsan tatmin olmadım ama, huzurunuz
da bir kere daha kendilerine soracağım: 
Verilen izahat kendilerini tatmin etti mi? 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanlığın 
ihtarı üzerine sözlerimi kısa (kesmek mecburi
yetinde kalıyorum. Yalnız bir hususu da tekrar 
burada zikretmek istiyorum. Uzun yıllar bera
ber mücadele ettiğimiz Sayın arkadaşım Sey-
fi öztürk konuşmasında bizi korkaklıkla it
ham ettiler. Bu ithama ben kendimi muhatap 
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kılmadım. Benden daha çok kendileri yakın
dır. Müsaade ederseniz arz edeceğim. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Bırak şah
siyeti. 

İSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Büyük Millet Meclisinin bugün tatbik etmekte 
bulunduğu Anayasa Kurucu Meclis zamanında 
kaleme alınmış ve milletçe tasvibedilmiştir. Ana
yasamızda 177 nci maddenin tatbikatı vardır. 
Böyle bir mesele ile karşı karşıya gelirseniz 177 
nci madde gereğince tahkikat istiyebilirsiniz, di
yor. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) -^ İçtü
zükte o. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Anayasanın 89 ncu maddesinde vardır, İçtüzü
ğün 177 nci maddesinden de o maddenin tatbi
katına dair Meclisin burada teamül kararları 
vardır. Böyle bir hal bulunduğuna göre korkak
lık bende mi? Yoksa, şayet varsa bu maddeyi 
ısdar edende mi? Ben bu mantık nasıldır anlı-
yamadım. 

Bir usul, bir kanun, bir nizam, bir Anayasa 
hükmü muvacehesinde açık bulunan, verilen sa
lâhiyetler kullanılarak Meclise, bu kürsüye bir 
husus getirilirse ondan istifade etmek korkak
lık oluyormuş. Anlıyamıyorum. Ama bunu anlı-
yabilmek için bir husus var : Sayın arkadaşım 
bir takrir vererek daha cesaretli hareket eder de, 
bu cesaretli hareketine karşı bendeniz rey ver
mezsem o zaman korkağım. Lütfen, daha.cesa
retli nasıl hareket ediliyorsa etsinler kendileri
ni bu mevzuda bütün mevcudiyetimle destekli-
yeeeğim. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Vicdanen 
kaani isen dâvaya sahip çık. 

ISMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşım yerinden yine müdahale 
ediyor «vicdanen kaani isen dâvaya sahip çık» 
buyuruyorlar. Arkadaşlar, dâvaya sahip çıkma
yan huzurunuza gelmez. (Millet Partisi sırala
rından alkışlar) Bu memlekette bir suiistimal 
iddiası, bir tazyik iddiası mevcut. Biz bu iddia
yı basından almış buraya getirmişiz ve bu iddi
anın emarelerini, delillerini de Devlet Demiryol
ları idaresinde kurulan komisyonların raporla
rını getirmek suretiyle sizleri iknaya çalışıyo
ruz. Bu arkadaş burada dâvaya sahih olmak de
mek bu basındaki mevzuu gözü ile görüp kulağı 
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ile işitip Millet arasındaki tepkisini görüp, bu 
masaya getirmek ve bunun burada tahkikatının 
açılmasını savunmak demektir. Yoksa, ben bu
rada çıkıp da Başbakanın oğlunu gözümle gör
düm falan yerde şu,işkilde bir tesir yaptı diye
mem yok elimde bir^Cesaret, böyle dememi mi is
tiyor? Bu mu cesaret? İftira etmek mi cesaret? 
Hayır arkadaşlar, iftira cesaret değildir. Vakıa
ya sahibolmak lâzım, dâvaya sahibolmak lâzım. 
Anladığım mânada bu dâvaya sahibiz ve bu dâ- I 
vanın takipçisiyiz. 

Yine arkadaşım burada politika yaptığımızı 
ileri sürüyor. Yarın tahkikat sonunda suçlu çı
karsa biz çıkardık suçluyu diyecek misiz, suçlu 
çıkmazsa şunu diyecek misiz, bunu diyecek mi
siz. Bir siyasi parti veya bir milletvekili ilerde 
şunu diyecek, şöyle diyecek diye vicdani kanaat
lerin aleyhine rey kullanılamaz. Benim vicdanım 
da takriri verdiğim sebep, belki inanmazsınız, 
aynen intikal ettirdiğim gibidir. Ama bunun ak
sini kabul edin. Benim, kötü bir düşünce ile, bu 
memlekete lâyık olmıyan bir evlât olarak bu 
takriri verdiğimi kabul edin. Ama bu takrir 
memlekete hayır getirecekse, bu takrirle suiisti
mallerin sonu almacaksa, kötülüklerin kökü ku-
ruyaeaksa rey vermeye mecbursunuz. Yoksa şu
nu diyecek, bunu diyecek diye mülâhazalarla 
takriri reddetmek mümkün değildir. 

Yine arkadaşım lütfettiler, bizimle aynı gö
rüşe sahibolan bir kaç arkadaşın sözlü soru sor
duğunu, söylediler. Haklıdır, doğrudur. Söz
lü soru vermişlerdir. Bu mevzuda kendileriyle 
bareberiz. Ama, biz sözlü soruların bu Mecliste 
sırasının ne zaaftan geldiğini ve her zaman sıra 
geldiğinde vekillerin bulunmaması sebebiyle bu
rada bunu konuşmanın mümkün olmadığını ve 
yapılan bir kaç karşılıklı konuşma ile bittiğini 
görmüş kimseleriz. Sözlü sorunun sonunda bir 
şey yapılmıyor. Ama, bu Meclis tahkikatı açılır
sa, yapılacak tahkikat sonunda suçlu görülürs-e 
mutlaka kanunun icabı yerine getirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son verir
ken 1 nci konuşmamda, yaz*h olarak konuşmam
da, okuduğum fakat Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlarımın gözünden kaçan bir fıkrayı oku
yarak sözlerimi sona erdireceğim. Takririmiz 
okunduktan sonra bendenize söz verildiği için 
şöyle konuştum: (Biraz önce okunan takririmiz
de hâdise ile alâkalı olarak basma intikâl etmiş, 
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zihinlerde istifhamlar yaratan ve tekzibedilmemiş 
başlıca iddialar sıralanmıştır. Böylece umumi 
efkârda uyanan tereddüt ve endişelerin nelerden 
ileri geldiği belirtilmek istenmiştir. Bu takririn 
verilmesi ve basında yer alan iddiaların sıralan-
masiyle hiç bir şahsın veya müessesenin peşinen 
suçlandırılması maksadının takibedilmediğini bil
hassa belirtmek isteriz. (Ortadan onları daha 
evvel okudun, sesleri) Hepinizi hürmetle se
lamlarım. (Soldan ve sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, buyurunuz. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, takrir sahibi arkadaşlarımın takrirde
ki yazı tarzları, bir gazetenin neşriyatını aynen 
alarak neşrettikleri, basında intişar eden bu yazıyı 
aynen alarak Başvekilin ismini ve biraz lütfetmiş
ler, müsamahakâr davranmışlar, Reisicumhurun 
ismini kullanmıyarak dolayısiyle, benden evvel 
konuşan arkadaş oğlunun isminden bahsetti, 
bahsetmek suretiyle peşin olarak, takririn ne
ticesi ne olursa olsun, muayyen şahıslan şaibe 
altında bulundurmak gM bir maksat gütmüşler
dir. 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Böyle 
bir şey yolk. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Gütme-
nöş olsalardı, bu yazıyı tasvilbetmek veya et
memek kendi ellerindedir, bir tahkikat önerge
sinin başına, bu kadar mesul zevıat, makamlar 
yar1 iken, Başvekilin bizatihi ismini, oğlunu 
damadını ve dolayısiyle lütfederek ismini esir
gedikleri Reisicumhurdan bahsetmek suretiyle 
bunu beyan etmezlerdi. Bunu tahmin ediyorum 
M, bir haıfta evvel reddedilen önergelerinden 
bir infial duyarak yapmış oldular. 

Yeni, seçimler var, iki tarafı da kirli bir mese
ledir, kabul edilse de edilmese de bir pay nasıl 
olsa bize çılkar, düşüncesiyle, yani basit bir po
litika oyununa bu memleketin mukadderatını 
alet etmişlerdir. Muhterem arkadaşlar, taktik 
ıgayet basit, hattâ basit değil, basitçe. Nedir 
maksatları, Başvekilin ismini kasdetmekle? 

HADÎL ÖZMEN (Kırşenir) — Demokrasi 
var... 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Demok
rasi var. Demokrasi demek önüne gelene, bu 
memleketin mukadderatını idare eden insanla
ra elini yağlı karaya, kana basarak şunun bu
nun alnına basmak değildir beyefendi, değildir 
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muhterem zatım. ('Gürültüler) Bizler de Meclis } 
tahkikatı istedik, muhalefet yaptık arkadaşlar. 
Ama her partinin bir usul şekli vardır. Bu da 
sîz<in usul şekliniz olabilir. Belki bundan da bir 
parça toplıyabilirsiniz. Bu beni alâkadar et
mez. Fakat bu mevzu saatlerce konuşuluyor, 
çok ihtiyacımız olacak, eok öğreneceksiniz da
ha, zaman size de öğretecek. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — (Yerin
den) Size öğretti mi? 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Bana öğ
retti. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efen
dim, devam buyurun Hasan Bey. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
Reisicumhurun, dolayısiyle oğlunun ismi, doğ
rudan doğruya Başvekilin ismi, dâva bu. Geri
ye kalan General Elektrik mi, General Motors 
mu, falan bunlar lâf. Şimdi efkarı umumiyede 
şöyle bir fikir olacak. Ha, Meclis tahkikatı açıl
madı gördünüz mü, demek ki, muhalefet istedi, 
iktidar partileri Meclis tahkikatı açmadı. Ne
den çünlkü Y. T. P. nin vekili bu işi yapmış. 
Alican da iktisadi İş Birliğinin Başkanı, Baş
bakanın oğlu yapmış, bu partiler nasıl açardı. 
Yarın bunu sıkıp söyliyeeeksiniz. Açtığı takdir
de gördünüz mü, bu memlekette Başvekilin oğ
lu hırsızlık yapar, dolayısiyle vekiller -suiisti
mal yapar; hâlâ bu memlekette bu şahıs ikti
dardadır, bu parti iktidardadır... Arkadaşlar 
eğer hüsniniyete makrun olsaydı, saatlerce gün
dem dışı Meclis işgal edilebiliyor, gündem dışı 
lütfen söz alırlardı, bu mevzu hakkında Hükü
metin bir bilgi vermesini isterlerdi, eğer sözlü 
sorular zaman bakımından geç kalıyor idiyse. 
Eğer, sözlü soru müessesesini işletmek istiyor
larsa, sözlü soru da verilmişti. Hayır, bu işte be
nim şahsi kanaatim şudur; tamamen iftiraya 
müstenit muayyen şanslara, muayyen partilere 
has metodların Büyük Millet Meclisi kürsüsü
ne getirilmesidir. Eğer, böyle olmasaydı, şah
san ben de bu mevzu hakkında, 'hakikaten bir 
komisyon kurulsun, esasen 170 nci madde tam 
mânasiyle tahkikat mevzuu değildir, fakat tah
kikat açılsın, gelsin, kim hakkında? Şimdi di
yorlar M, muhterem arkadaşım, efendim, ben 
muhalefette vatan vazifesini, millet vazifesini 
alnı açık yapan bir insanım. Nasıl bana dersin I 
ki sen, General Elektrik'in mümessili değilsin? 
İPeM arkadaşım dalha ilhale katileşmemiş bir j 
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mevzuda sen dosyayı görmeden; rakamları bil
meden ben bu mevzu hakkında pek de malû
mat sahibi değilim diye gayet zayıf bir şekilde 
görünüp, bir memleketin Reisicumhuruna, bir 
memleketin Başvekiline leke sürersin de ben se
nin bir firmanın avukatı, mümessili olduğunu 
söylersem bu sana iftira mıdır? Arkadaş iftira 
mıdır (Gürültüler) 

Ne malûm para almadığınız? Ne malûm 
onun mümessili değilsiniz? (Ortadan alkışlar) 
(Sağdan, bu nasıl söz sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız 
efendim. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Belki si
ze seçim paralarınızı verecek bu firma. Ne bile
yim ben. İşte size aynı metot. (Sağdan itiraz
lar, anlaşılamıyan müdalhaleler, gürültüler) 

Nasıl gördünüz mü, hoşunuza gitmiyor. 
(Beğenmediniz. (M. P. sıralarından şiddetli 

gürültüler) Beğenmiyorsunuz, hoşunuza gitme
di. Şu halde silâha silâhla mukabele. Ok atı
yorsunuz, ok... 

ZEKÂ! DORMAN (İstanbul) — Parti ah
lâkını temsil etmiştir. (Gürültüler) 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Evet 
efendim, ya, öyledir... Diğer taraftan diyorum 
ki, herkesi en aşağı kendiniz kadar dürüst, 
kendiniz kadar haklı görünüz. (M. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler) 

Benim tabiî stizin kadar parti tecrübem yok 
ama partinizde bunu şiar edinin. Siz söylemez
siniz. Siz zabıtlara geçirttiniz. Silâha silâhla.. 
Zehirli ok atarsanız karşınıza bilin ki, karşınız-
dakilerin de oikunda zehir olur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, bakınız siz ko
nuşurken böyle müdahale etmediler. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Demokrasi 
vardır, diyenler, söylüyor bunu... 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Demok
rasi anarşi demek değildir. Sayın özmen çok 
sinirlendiniz. (Gürültüler) 

HALİL ÖZMEN ((Kırşehir) — Hayır ben 
sinirlenmedim. 

BAŞKAN — Halil Bey rica ederim, sizden 
böyle bir şey beklenmez. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Skin 
mahkemede talhliye ettiğiniz Sayın Genel Baş
kanınıza ben de mahkemede şahitlik etmiş bir 
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insanım, lehinde şahitlik etmiş bir insanım. 
Ona göne, kendimizi bir kürsüde ne kadar dü
rüst addediyorsanız, karşınızdakini de o kadar 
dürüst addedin, kâfi. 

HAUÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Hakaret et
me. 

BASAN ERDOĞAN (Devamla) — Hakaret 
etmiyorum. Diyorum ki, nasıl bunu aöyllüyor be
ğenmiyorsanız, hoşunuza gitmedi, balkın ne ka
dar, inıfîal duydunuz. Şu halde ben de aynı şeyi 
söylüyorum ve tam iddüa etmiyorum, dalayısiy-
le böyle olabilir. (Alkışlar, bravo, sesleri) Ola
bilir... 

Şimdi arkadaşlar, dünyanın en meşhur iki 
firması bir mevzuu dolayısiyle Türkiye'de çatı
şıyor. Bir alıcı var, Devlet. (3, 3 firma, sesleri) 
Üç. Bir tanesi Türkiye'de daha bir lokomotif 
satmamış. Satarsa ismi tanınacak. (Orta sıra
lardan, kazık atacak, sesleri) îkisi meşhur, ben 
teknik olarak ilk defa burada duydum. Gaze
telerde okudum. Fakat hangisi General Elek
triktir, hangisi General Motorstur, burada duy
dum. Fakat şimdi ihale katîleşmemiş. Hangi 
müspet delillerle, teknik delillerle biz şunun iyi, 
bunun kötü olduğunu iddia edebiliriz. Şu hal
de parlâmento olarak bir tahkikat komisyonu 
açsak; bu komisyon dese ki, General Motors'un 
lokomotifleri 5 para etmez. (Gülüşmeler) Ge
neral Motors Türkiye Cumhuriyeti hakkında 
beynelmilel mahkemelerde dâva açsa acaba 
Memduh Erdemir arkadaşımız da beynelmilel 
bir avukat olsaydı, acaba bu dâvayı almaz 
mıydı? Koşa koşa alırdı. (Gülüşmeler) Şu hal
de arkadaşlar. Memleketin mesul şahısları var. 
Sizler kadar ben de, arkadaşlarım da, bizler de 
bu mevzulaıda hassasızdır. Yaralananlar kâfi 
miktarda yaralanmıştır. Okunuz hedefini bul
muştur. Fakat bu memlekette şükrettiğimiz 
bir şey vardır ki, zehirli oklarınıza karşı haki
katen senelerden beri panzehirli insanlar var 
da bu memleket ayakta duruyor. Yoksa gaye
nize parti olarak vâsıl oldunuz. Bir buçuk ay 
sonra bunu köylerde, genel seçimlerde istediği
niz yerde söyliyebilirsiniz. Arkadaşlar, garip 
bir şekilde bâzı arkadaşlarda, canım efendim, 
ne çıkar, bir korkumuz mu var, açılsın Meclis 
tahkikatı, iktidara sahip kanatların da bu fi
kirde olduklarını ben müşahede ettim. Doğru
dur arkadaşlar. Bu bir bakıma doğrudur. Fa
kat benim şahsi kanaatim şudur; asla sakın yi-
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ne «baskı yapılıyor» falan filân gibi büyük lâf
lar olmasın, benim kanaatim şudur bu mevzuda; 
eğer, bu kadar muazzam bir ihalede Başvekilin 
oğlu, dolayısiyle bir suiistimal mevzuu olmuş 
da, muazzam bir firmanın hakkı yenerek diğer 
firma kayırılırsa, Sayın Başbakanın ve onun 
iktidarda bulunduğu bir kanadın, kendi mevzuu 
hakkında tahkikat açılırken iş başında kalması 
da benim demokratik anlayışıma göre doğru 
değildir, değildir arkadaşlar. Benim kanaatim 
bu. O zaman daha çok nüfuzunu kullanacaktır. 
Bu arkadaşların rakamlardan haberleri yok
muş, kendileri fazla malûmata sahip değiller
miş. Fakat birçok malûmatı yalan yanlış almış
lar, alabilmişler. Salahiyetli organlar alâkalı 
vekil bizzat çıktı, bu mevzuda fikirlerini söyle
diler. Şu halde mevzuun nazik tarafı da budur. 
Kendi kanaatim, bu mevzular esasen grup mev
zuu da yapılamadığı çok âlâ malûmunuzdur. 
Bu mevzularda, grup namına konuşulamaz, 
grup namına kararlar alınamaz. Esasen ilk de
fa dün muttali olduk. Başka şekilde grup ola
rak da, Parlâmento üyesi olarak da haberimiz 
yoktu, arkadaşlar takrir verince muttali olduk. 
Şu halde kâfi miktarda gaye hâsıl olmuştur. 
Hakikaten Hükümet, ilgili bakanlar bu mev
zuda lâyıkı veçhile hassasiyet göstereceklerdir. 
Ben şahsan buna kaaniim ve göstermektedir
ler. Memleketin mukadderatını alâkadar eden 
bu kadar ciddî bir mevzuda lâyıkı veçhile alâ
ka göstermiyecek bir hükümetin de iş başında 
olmadığına inanan bir insan olarak, bu mev
zuda daha fazla memleket bünyesi belki şu veya 
bu şekilde tahrik edilebilir, yıpratılabilir. Ar
kadaşlarımın sırf şuna buna iftira atmak için 
bu maksatla verildiğine kaani olduğum bu tak
rire müspet oy vermemelerini istirham ederim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica edeceğim. Bölükbaşı grup adına konuşmak 
istiyor. Ondan evvel mi konuşmak istersiniz, 
sonramı? (Ortadan, gürültüler), (Sonra konuş
sun, sesleri) 

Grupta kararlar verilmez, grup adına ko
nuşabilir. Niçin konuşmasın. Grup kararı ile 
gelmez dâva. Grup adına her zaman konuşur. 
Buyurun Sayın Bölükbaşı. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlarım, 
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günlerden beri umumi efkârı işgal eden ve sui
istimal iddiasiyle alâkalı bir takriri partimize 
mensup 3 arkadaş huzurunuza getirmiş bulunu
yorlar. Takrirde ileri sürülen iddiaların, serd 
edilen delillerin böyle bir tahkikatın açılmasına 
yetip yetmiyeceğini takdir etmek Yüksek He
yetinize aittir. Meseleleri bir tarafa bırakarak 
her cümlenin, her sözün altında bir hususi 
maksat olduğu yolunda isnatlara 'burada gi-
rişjmek, tenkildi önlemek için başvurulan Ibir 
taktikten başka 'bir mânaya, gelmez. Bendeniz 
söz almak niyetinde değildim. Biraz evvel ko
nuşan arkadaşımız, kendi anlayışlarına 'göre, 
silâha ©ilâhla mukabele etmek düstûru ile iha
leyi kazanaımamış bir firmanın burada avukat
lığının yap ildiğini, belki de 'bu firmadan para 
alınacağını söylemek suretiyle, partimizi ve 
grupumuzu dtiham altında bulundurdular. Bu 
itibarla, kısa bir mâruzâtta .bulunacağım. Biz 
kayatlımızda menfaat ımukalbi'li hiçıbir şahsın, 
zümrenin 'avukatlığını yapmış insanlar değiliz. 
Firmaları himaye ederek, onlardan teberru adı 
altında haraç almak bizim partimizin sicilinde 
mevcut değildir. ,(M. P. den bravo sesleri, al
kışlar) Her iki firmanın temsil çilerinin de O. 
H. P. ileri 'gelenlerine yakınlığına dair bu kür-
süd.e hiraız evvel beyanda 'bulunulmuştur. Hiçi 
tahrif yoktur. Binaenaleyh, .bir Iharae almak 
mtvvzuuıbahis ise hakikaten 'bu işte büyük bir 
suiistimal yapılmışsa bu işte para kazananlar
la alâkası olanların haraç alması akla gelebilir. 
Arkadaşlarımız bu takriri hangi sebeple ver
diklerini açıkladılar. Ellerinde 'bulunan imkân
ları dile getirmek suretiyle de (hakikaten Mec
lisin el koyması icabeden bir hâdise olduğunu 
ifade ettiler. Burada konuşan ibâzı arkadaşla
rımız Meclis soruşturması talelbedebilmek için 
âdeta takrir verenlerden 'bir kaziyei muhkeme 
istemektedirler. Eğer böyle bir mantık kabul 
edilirse hiç'bir meseleyi talhkik konusu yapmak 
üzere bu Meclise getirmek imkânı olmaz. Bir 
savcı dalhi sanık olanın aleyhine birtakım 'ema
reler -bulduğu1 takdirde dâvayı açar. Kati de
lil dömcz kanun. Bizden ne istiyorsunuz? Ra
porların suretlerini mi? dosyayı ını istiyorsu
nuz? Burada konuşan Memdüh Erdemir arka
daşımız ne dediler? Mesele hakkında tenev
vür etmek üzere Devlet Demiryolları Umum 
Müdürünü ziyaret ettim bana, dosyayı göster
mediler. Eğer milletvekillerine Devletin Ibütün 
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dosyalarını - askeri esrar mahiyetinde olanlar 
hariç. - açmak esasını Hükümet kabul ediyorsa 
bir dalha vereceğimiz takrirlerin de ıbütün 'ev
rakın suretini getirım'eımiz ıin'ümkün olur. Ama, 
;bu yolu kaparken san dosyadan suret getüre-
medin gibi kaziyei muhkeme derecesinde'bir 
delil ıgetiremedin gibi.bir iddia ile talebin kar
şısına, çıkılamaz. 

Arkadaşlarımız burada DDY bünyesinde 
kurulan teknik komisyonların; Oer Dairesi 
mütehassıslarından, Fabrika Dairesi mütehas
sıslarından kurulan komisyonların raporların
dan bahsettiler. Birtakım bilgiler elde etmişler, 
onları burada, dile getirdiler. Alâkalı Bakanın 
çıkıp ta, böyle raporlar yoktur, aslı yoktur, 
dediğine de Yüksek Meclis şahidolmamıştır. 

Marazı hacette sükût ikrardan gelir düs
turun ca demek M böyle raporlar varmış ka
naati hepimizin vicdanına yerleşmiştir. 

Muhterem arkadaşlar;' biz bu Meclise, yeni
ler mazur görsün, eskiler, talbir caizse feleğin 
çemberinden geçerek .geldik. Birçok şeyleri 
hatırlarız. Şüphe üzerine zan nzıerine Meclis 
tahkikatı açılmaz Ibuyuı-uyorlar. Bu Meclis 
tahkikatı tabiri hukukî bir tabir değildir. Ye
rinde kullanılmamalktadır. Meclis arattırma
sı, demek daiha yerinde tolur. Bilgi edinmek •ga
yesiyle ıbir Meclis araştırması yapılıyor. Ulfak 
'bir şüpthe olursa murakalbe gayesiyle Meclis işe 
el koyar ve 'bilgi edinir. Edindiği bilgilere 
göre, karşısına bir mesuliyet ve mesuller çı
karsa tüzük hükümlerine göre icahını. yapar. 
Bu meselenin ikinci safhasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, T. B. M. Meclisi sel gi
bi, deprem gibi tabiî âletler karşısında, dahi ken
disine düşenleri yapmak için bilgi edinmek üze
re tahkikat encümenleri kurmaktadır. Günler
den beri umumi efkârı işgal eden dedikodusu 
ta hudutlarımızın dışına giden bu meselede şu 
işe el koyalım, şöyle, şöyle iddialar ileri sürül
mek suretiyle umumi efkârın hassasiyeti tahrik 
edilmiştir. Millet huzursuz kılınmıştır. Varsa kö
tülük ortaya çıksın. Yoksa alâkalılar zan altın
dan kurtulsun diyen bir takriri kabul etsek de 
mahzuru var, etmesek de mahzuru var gibi bir 
mantıkla mukabele edilmez, arkadaşlar. Eğer bu 
yolu kabul edersek hiçbir meseleyi buraya getir
meye imkân yoktur. Biraz evvel dedim ki, biz 
hâdiselerin, feleğin çemberinden geçerek geldik. 
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«Bu kürsüye böyle şeyler- için takrir getirilmez» 
diyen arkadaşlarımızın mensuboîduğu partinin 
Meclis Grup Reisvekili, bâzı hâkimlerin, memur
ların tekaüde sevk edilmeleri hakkında dahi Mec
lis tahkikatı açılmasını istemiştir. Bir sual tak
riri ile, gündem dışı bir konuşma ile iktifa et
memiştir. Birtakım şüpheler uyan iniştir, bunu 
anlıyalım meseleye el koyalım demişlerdir. Ken
dileri için yapılanları, kendi yaptıklarını sevap, 
başkalarını ti yaptıklarını günah gören zihniyetin 
27 Mayıs 'İhtilâlinden sonra bu çatının altında 
yaşadığını görmek Türk milletine ancak elem ve
rir. (M. P. den Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞERtfF DU

KA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar; Muh
terem Heyetinizin önünde teknik teferruata gir
menin bir siyasi heyet önündeki müzakereleri 
teknikle karıştırmak gibi hiç netice vereceği, 
hattâ hiç, netice almamıyacağı kanaatinde ol
duğum için raporların mahiyetinden bahsetme
miştim. Zannediyorum ki, Akdoğan arkadaşım ; 
Devlet Demiryolları Heyetinin, Müdürler. Kuru
lunun tercih sebebine ait rapordaki mütalâala
rını istemektedir. Bunları size okuyayım : 

«1. GM lokomotifinin transisyon sistemi da
ha üstündür. 1958 senesinden beri İdaremiz şe
bekesinde çalışan GE Firmasının UIS - O tipin
deki lokomotifleri transisyon sistemi bakımın
dan iyi netice vermemiştir. GE Firması yeni tek
lifinde bunun ıslah edildiğini bildirmekte ise de 
ne netice vereceği bilinmemektedir. 

2. Çok sarf edilen mekanik yedek parça ba
kımından GM Firmasının fiyatları diğerlerine 
nazaran yarı yarıya yakın derecede daha ucuz
dur. Dolayısiyle bu lokomotiflerin işletmedeki 
bakım ve tamirleri iktisadilik arz etmektedir. 

3. GM lokomotiflerinin umumi konstrüksi-
yonu bakımından çalışan parçalardaki mamul 
malzeme miktarı daha fazla ve dolayısiyle lo
komotif sağlam, uzun ömürlü ve zorlamalara 
karşı daha mukavimdir. 

4. GM lokomotifinin İdaremize teklif ettiği 
tipin motöründen 564 aded, GE lokomotifi ıtın-
töründen ise 175 aded imâl edilmiş ve genel ola
rak da GM lokomotiflerinden 27 000 den fazla, 
GE lokomotiflerinden ise yalnız 1 300 adc<ı imâl 
edilmiş olması GM lehine durum arz etmekte
dir. 

5. Hizmette emniyet ve servise âmadelik 
GM lokomotifinde daha üstündür. 

Yukarda arz edilen üstünlükler Genel Müdür
lük teklifi ve eklerinin tetkikinden anlaşılacağı 
cihetle zahiri % (i (takriben) fiyat farkını kal
dırdığı gibi GM lokomotifini daha ucuz ve ik
tisadi bir lokomotif durumuna getirmektedir. 

Ayrıca GM lokomotiflerinin İdaremiz işlet
me şartlarına göre daha tasarruflu yakıt sarf 
edecekleri Cer Dairesinin raporundan anlaşılmış 
olup bu hususun da yukarda sayılan üstünlük
lere ilâvesi icabeder.» 

Şimdi her iki tarafla gerek General Elektrik 
lokomotiflerine de gerekse General Motors loko
motiflerine de ait noktai nazarlarını, teknik he
sapları ile birlikte tesbit etmişlerdir, Bakanlık 
bunlara vaziyet etmiş, almış tetkik ettirmekte
dir. Bu vaziyet karşısında gerek Millet Partili 
arkadaşlarımın teknik mevzular üzerinde gerek
se bizim DD Yolları personelinin karar verdikle
ri lokomotifin teknik mevzuu üzerinde burada 
bir karara varmaya ve hangisinin daha üstün ol
duğunu tesbit etmeye imkân yoktur. 

Şimdi burada, o kadar büyük ithamlar yapıl
dı ki, benim yanımda, bana burada izahat ver
mek için gelmiş olan DD Yollarındaki bu arka
daşlarım, dediler ki : Biz çok yaralandık, bu 
mevzuda Muhterem Meclisçe, bir Meclis tahki
katı açılmasına karar verilmezse biz daimî olarak 
itham altında kalmış olacağız. Muhterem Meclis
ten arkadaşlarım namına da rica ediyorum tah
kikat açılmasına karar verilsin, hiç olmazsa mese
le tenevvür etmiş olur. (Doğru, doğru sesleri 
alkışlar) 

İLHAMI BRTUM (Edirne) 
ğım efendim. 

Sual soraca-

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Efendim, 

mevzuda geçtiği gibi, Cer Dairesi Reisliğinden 
müteşekkil beş kişi, bir de Fabrikalar Dairesinden 
müteşekkil beş kişilik heyetlerin raporundan 
bahsedildi. Efendim, bundan sonra zatıâliniz 
sekiz kişilik bir heyetten ve bunların biri hariç 
öbürlerinin şunu istediğinden bahsettiniz. Böyle 
üç tane rapor var mıdır? Bu sekiz kişilik heyet, 
iki tane beş kişilik heyetten ayrı mıdır, ne mak
satla kurulmuştur? 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF DU
RA (Devamla) — Arz edeyim. Demin büyük 
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izahatımda söylediğim veçhile Devlet Demiryol
ları İdaresi, alacağı bu lokomotiflerin büyük 
parası ve aynı zamanda miktarı dolayısiyle bir 
satmalma komisyonu teşkil etmiş, bu satmalma 
komisyonuna bütün teknik daire başkarılariylc 
hukukî ve malî şubelerin dairelerine bakan re
isleri de ithal etmiş. Bu komisyonda ekseriyet 
«esas Cer Dairesinden, teknik daireden fabrika -
I ardan yüksek kademeye gelmiş mühendisler
den mürekkep. Şimdi bunlar her 3 firmanın 
yaptığı teklifleri tetkik ettirmek ve kendileri
ne , bir mukayese cetveli hazırlamak üzere alt 
kademedeki genç mühendislerden mürekkep 
&yrı bir komite veya iki komite teşkil etmişler. 
Bu komite sonradan 2 ye ayrılmış bir kısmı 
motor kısmını, bir kısmı da elektrik kısmını tet
kik etmişlerdir. Bu raporu almışlar, hakikaten 
bu raporlarda bir mübayenet var; kimisi Gene
ral Elektriği, kimisi General Motors'u kabul 
edenler vardır. Satmalma komisyonunda tek
nik heyetin içerisinde, Fabrikalar Dairesinden 
teşkil edilmiş olan mühendislerin başı olan Fab
rikalar Dairesi Reisi de bulunmaktadır. Bu zat 
onlarla beraber. General Elektrik firmasına ta
raftardır. Fakat satmalına-komisyonunun diğer 
7.âzası buna muhalif kalmışlardır. Bunlar kar
şılıklı müzakere ve münakaşa etmişler ve niha
yet iki tarafta birbirleri ile anlaşamamışlar, 7 
dişilik taraf muteber kabul edilerek İdarece Ge
neral Motors firmasına ihale yapılmıştır. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bakanlar 
arası kurula aksettirilmiş midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF DU
RA (Devamla) — İktisadi kurula muhalif ra
poru getirilmiştir, bilhassa orada okunmuştur. 
Bu bir. İkincisi, demin arkadaşımızın söylediği 
Türkiye'deki imalât mevzuu AİD tarafından 
şartnamelerden çıkarılmıştır. Binaenaleyh ima
lât mevzuu şartnamelerde mevzuubahis olmadı
ğına göre firmayı tercihte idare serbest kalmış
tır. Esasen yapılacak bu imalât mevzuu da 
firmaların tekliflerinde pek müphem bir suret
te taahhüdü tazammun eder bir vaziyette de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Satır. 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Muhterem ar

kadaşlarım, 4 - 5 saatten beri birtakım gazete 
havadislerine istinaden ve kastı mahsusla bir 
siyasi teşekekülü, bir Koalisyon. Hükümetini 
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tahribetmek arzusuyla yazılmış olan yazıları 
mesnet ittihaz edip kürsüye getiren arkadaşla
rıma teşekkür ederim. Hiç olmazsa bu vesiley
le bir iftiranın mevcudolup olmadığı meydana 
çıkacak ve böylelikle itham altında bulunanlar 
bu ithamdan kurtulmanın ve mukabil hukukî 
yollarla kendi haklarını aramanın çare ve im
kânlarına kavuşmuş olacaklardır. 

Meseleyi iki cephesi ile mütalâa etmek isti
yorum. Bunlardan birisi, büyük bir kalkınma 
devresine girdiğimiz 1963 senesi tatbikatından 
D,. Demiryollarımızm Amerikan kredisi ile mu
bayaa etmek istediği lokomotiflerin mubayaasın
da bir suistimal olup olmadığı meselesidir. 

9 milyar küsur milyon liralık yatırım yapı
lacaktır, çok çeşitli ihaleler olmaktadır, bunlar 
içinde, yerli yersiz kazanan veya kazanmıyan 
firmalar rakipleri hakkında isabetli veya isa
betsiz lâflar söyliyeceklerdir. Ve biz buna 
bundan sonra da şahit olacağız. Çünkü hakika
ten memleket tarihinde şimdiye kadar görül
memiş bir büyük yatırım devresine girmiş 
bulunuyoruz. (Gürültüler) öyledir. 

Şimdi Hükümet kendi noktai nazarından 
meseleyi ele almış, Başbakan, Yardımcısı ve 
Ulaştırma Bakanı arkadaşlarımız hâdisede 
her hangi bir cihetin mevcudolup olmadığını 
bir tahkikat neticesinde meydana çıkacağını 
söylemişler, hâdiseyle ilgili Devlet Demir Yol
ları da kendi Bakanları vasıtasiyle Yüksek Mec
listen bir tahkikat açılmak suretiyle Devlet 
Demiryollarının haysiyetinin kurtarılmasını ta-
lebetmiştir. Demek ki, mesele kürsüye gel
miş, mevzuun bir suiistimalli tarafı olup ol
madığı ilgililerce meydana çıkarılması için 
Yüksek Meclisin bir araştırma yapması husu
sunda Yüksek Meclise ricada bulunmuşlardır. 
Ben de aynı kanaati taşıyorum. Ve bunun bir 
tahkikatla meydana çıkması zaruretine yü
rekten inanıyorum Ayrıca bu şimdiye kadar 
ifade ettiğim meseleler bütün Meclisi ilgilen
dirmektedir. Milleti ilgilendirmektedir, millet 
parasının çarçur edilip edilmediği noktasında 
toplanmaktadır. 

Meclisteki bulunan sayın arkadaşlarımdan, 
en uzak yurt köşesinde bulunan sade vatan
daşa kadar, kendi vergisiyle toplanan para
ların suiistimal edilip edilmediği noktası, 
bütün Meclisi, ve memleketi ilgilendiriyor, bu
nun yanıbaşmda bizi ilgilendiren, C. H. P. 
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yi ilgilendiren diğer bir cephesi var ki, bu cep
hesi ile de Yüksek Meclisin, bir taJhkikat açma
sını yürekten istemekteyim. 

Biz, çok partili siyasi hayata başladığıımız 
günden itibaren C. H. P. sine tevcih edilmiş bu 
^eşit taktiklerle daima karşı karşıya bulun
duk. Zannediyordum ki, bir zihniyet 27 Mayısla 
sona erdi ve ondan sonra artık siyasi parti
ler birbirlerine karşılkıl saygı göstermenin 
şuuruna erdiler. 27 Mayısa gelinceye kad&r 
Cumhuriyet Halk Partisinin, ne derseniz deyi
niz, tarihin şanlı sayfalarına girecek olan 
liderine her şey söylendi. Amerika'da parası 
vardır diye itham edildi, çok partili 'hayata 
girdiğimiz gün, aslı çıkmadı. Çıktılar sual 
sordular : «İsmet Paşa, sen İkinci Dünya Har
binde Kahire'ye giderken Devletin resmî vası-
tasiyle gittin, 100 binlerce lira harcirah al
dın» dediler. Memleket hizmetinde saçını 
-ağartmış olan bu şanlı lider millet huzurunda 
kürsüye çıktı «ben 40 senelik millet hizmeti 
hayatımda Devletten bir kuruş harcirah al
mış adam değilim» dedi. (Ortadan bravo ses
leri, alkışlar.) Bunu söyliyenler, yine utanma
dılar. Devam ettiler, mütemadiyen isnatlar if
tiralar birbirini takıbetti. 

Ben arkadaşlarımdan istirham ediyorum; 
Cumhuriyet Halk Partisinin mesul bir adamı 
olarak rica ediyorum; Cumhuriyet Halk Par
tisi tarihinde, iltiması, rüşveti bertaraf edip 
onunla mücadele eden ve kendi arzusu ile hiç
bir tazyıka meydan bırakmadan, Devlet ida
resinin karşılıklı murakabe sistemi olan demok
ratik hayata giren bir siyasi parti olarak böyle 
bir murakabenin, böyle bir sistemle tahkikat 
açılmasının yürekten taraflısı bulunmakta
dır. 

'Gazeteler öyle yazar, böyle yazar, gece 
yarısı Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarını C. H. P. 
si yetkilileri çağırmışlar ve tazyik ederek fi
lân firmaya ihaleyi yapınız demişler gülünç. 
olan o nisbe4tte iğrenç olan iftiralara da mâ
ruz bulunmaktayız. Bütün bunların kökünden 
silinip atılması, müfterilerin meydana çık
ması ve diğer taraftan şayet ihalelerde bir ak
saklık, usulsüzlük, daha ileri gideyim, bir suiis
timal varsa bunların da meydana çıkması için, 
Meclisin bir soruşturma yapmasına, bir tahki
kat acımasına zaruret vardır. İftiraların orta
dan kalkması, 'hâdiselerin meydana çıkması, 
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varsa suiistimalin ortaya çıkması için böyle 

/ bir tahkikatın açılmasına lüzum vardır. 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımdan 

istirham ediyorum, şu dakikaya kadar konu
şulan sözlerde bir tahkikatın açılmasını ica-
bettirecek, sadre şifa verecek bir nokta mev
cut değildir. Ama buna rağmen her Cumhu
riyet Halk Partili incir çekirdiğini do'ldurmı-
yan ithamlar dahi olsa, bu sistemin bir kere 
daha ortadan kalkıp kesin olarak nihayete v 

ermesi için tahkikat açılması lehine oy verme
lerini hem C. H. P. li arkadaşlarımdan, hem 
de Meclisin sayın üyelerinden istirham eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Ortadan alkış
lar, bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Devlet Yatırım Bankası tasa
rısının oylamasına; (290) arkadaşımız katıl
mış, (184) kabul, (93) ret, (13) çekinser oy 
çıkmıştır. Böylece tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Yeterlik önergesi var, okutuyorum. 
ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

' Grup adına. 

BAŞKAN — Efendim, grup adına da olsa 
yeterlik hepsine şâmildir, yeterlik önergesi alın
dıktan sonra okutulur, kabul edilmezse, diğer-
]erine tercihan size söz verilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Müzakerelerin 

kifayeti arz ve teklif olunur. 
' Balıkesir İzmir 

ı Cihat Bilgehan Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üç arkadaşımızın verdiği, tahkikat açılma
sı, araştırma yapılması hakkındaki önerge üze
rinde konuşmalar, tartışmalar oldu ve bitti. 
Şimdi bu önergeyi oylarınıza sunacağım. Yal
nız, önerge kabul edilecek olursa, kaç kişiden 
müteşekkil olacağı veya ayrı bir komisyon teş
kil edilecek ise nasıl olacağı hususlarını da ay
rıca reylerinize arz edip Meclisi kapatacağım. 

Üç arkadaşımızın verdiği önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge ittifakla kabul edilmiştir. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — İttifakla-de
ğil, ben aleyhte oy kullandım. 
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GÎYASETTÎN KARACA (Erzurum) — 

Peki 15 gün olsun.... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Satır önerge
lerini 15 gün olarak düzeltiyorlar. 15 gün müd
detle 5 kişiden müteşekkil bir komisyon ku
rulmasınla ve her siyasi partiden birer üye 
almmasıını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. Her siyasi 
partiden birer üye, alınmak suretiyle beş kişi
lik- bir komisyon teşkil edilmiştir; on beş gün 
zarfında tetkikatımı bitirecekler. (Kimler, ses
leri.) Artık şahısları Divana, her parti bildi
rir. 
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BAŞKAN — Sayın.Hasan Erdoğan arkada-

şımızraı muhalefeti ile önerge ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 88 nci maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince açılması kararlaştırılan Meclis araş
tırmasının Meclisimizde mevcut her siyasi par
ti grupunca gösterilecek adaylardan kurulu 
beş kişilik bir komisyonca yürütülmesini ve 
Meclis araştırmasının en çok bir ay içinde ta
mamlanmasını arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
C. H. P. Genel Sekreteri 

Elâzığ 
Kemal iSatırr 

(15 gün sesleri) 
MEMDUH ERDKMÎR (Kırşehir) — Parti

lerden iiye alınması önergemizde var. 
BAŞKAN — Evet var Memduh Bey, yal

nız adedi tâyin edilmemiş. 
GtYASETTİN KARACA (Erzurum) — 

önergenin aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
(«Vazgeç, vazgeç 15 gün iyiı» sesleri.) 

Bir oylama daha yapacağım sayın arkadaş
lar. 

Bu teşkil ettiğiniz beş kişilik komisyonun 
icabederse başka mahallere gitmesini de oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yaktın gecikmiş olması dolayısiyle 2Ş Ağus
tos 1%3 Çarşamba günü saat 15.00 te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

• * • •» 
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Devlet Yatarım Bankası hakkındaki kanun tasarısına ikinci defa verilen oyların sonucu. 

(Tasarı ikalbul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Oavit Oral 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehımet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Fuat Börekçi 
ibrahim Sıtkı Haıtip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğhı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Uyas Seejkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etı#m! Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler* : 290 

Kabul edenler : 184 
Reddedenler : 93 
Çekînserler : 13 

Oya katılmıyanlar 151 
Açık üyelikler 9 

[Kabul edenler] 
ARttVİN 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadlir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Alhıskalıoğlu 

DENİZLİ 
ibrahim Koeatürk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Gü'ldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Mithat "San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necimeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
I Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 

i Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Âli Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz. 
Vahyi özarar 
Ilhami Sanear 
Selim Sarper 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Musıtafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Si'rrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmeııli 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gökeır 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Mefcki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Büsttü özal 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Kemial Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (I.) 
Nevzat Şener (I.) 
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MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğiu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hi'lmi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlıa. 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 
Yusuf Ulusoy 

[Oya katil 
ANKARA 

Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete 
İsmail' Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
H a l t Rıza Ünal 

27 . 8 .1963 O : 1 
SAMSUN 

Nurettin öeritoğOıı 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil AİJtay 
Rahmi Çelte'kli 
1b ratıim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

mıyanlar] 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 

Sadrettin Çaııga 
İbrahim ökteııı 
Cevdet Perin 
Ahmet TUrkel 
Baha Cemal Zağra (1) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahnniı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğ;ta 
İsmet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş (1.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şeihmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Reeai Istkenderoğlu 
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Vefdk Pirindcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen (t.) 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ | 
Nurettin Ardıçjoğlu (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazd Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN I 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğilu 

v İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 

İSPARTA i 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (I.) I 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 

ANKARA 
Osmıan Bölüikbaşı 

BURSA 
Ekrem Pafesıoy 
ismail Yılmaz 
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Hilmi Oben I 
Oğuz Oran 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker (I.) 
Sabri Vardarlı (I.) 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan (t.) 

KARS 
Neömettin Akan 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam | 

KIRKLARELİ I 
Mehmet Alâeddin Eri§ 
( I ) 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin I 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu (I.) 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 

KONYA 
Kemal Ataman (I.) 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Fakih özfakih (I.) 
Fakih özlen I 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray (I.) 
Sadrettiin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya | 

ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 

ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 

İSTANBUL 

Naci öktem 
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Halit Ziya Özkan 
(t) 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hürrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan (I.) 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren (I.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
(1.) 
Ata Bodur 
Ferda Güiley 
Orhan Naim Hazinedar 
(t) 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu (t.) 

RİZE 
Fuad Sinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın (t.) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi (I.) 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Selâbattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (I.) 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü (I.) 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

VAN 
ihsan Bwlirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu (t.) 

YOZGAT 
Musıtafa Kepir 
Celâl Sungur (I.) 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 

UŞAK 

Ahmet TaMakıflıç 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

1 
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ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 

ANKARA 
Musftafa Kemal Erko-
van 
İhsan Köknel 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
îsımet Sezgin 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Refet Sezgin 
* ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
DENİZLİ 

Mehmet Çdbanoğlu 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

[Açık w 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bartan 
Nurettin Budak 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
! Şükrü Akkan 

Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Güraan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüspala 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Haldan Kısaya! 

KONYA 
Ahmet Gurk an 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

| Nahit Yenişefhirlioğlu 

yelikler] 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

1 NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
MusliMttin Güner 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
Turgut Niza/m oğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlı 
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I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Ak
doğan ve iki arkadaşının, Amerika'dan ithal 
edilecek 33 diesel - elektrik lokomotifinin iha
lesi mevzuunda bilgi edinmek ve aydınlığa ka
vuşmak üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi gere
ğince bir tahkikat komisyonu kurulmasına dair 
önergesi (10/13) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

X I . — Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun tasarısı (1/308) (S. Sayısı: 304) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğu - Anadolu da çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli 
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il

çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. —- Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ısr 
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül-

•* düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. —- Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum-



lanna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşlann tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nm yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. ~- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
Ju'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilenv para cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ye îskân Bakanından söz-
Jü sorusu (6/605) 
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i 22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkmda ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık, Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 

I Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 
30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve içişleri Ba-

I kanlarından sözlü sorusu (6/615) 
31. — Edirne Milletvekili Fahir GiritlioğluV 

I nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakama-. 

| dan sözlü sorusu (6/613) 



32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — istanbul Milletvekili Oğuz Oran'in, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — istanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi incelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Milli Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlanndan sözlü sorusu (6/622) 

38. '— izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne ilinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair imar ve Iskan Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
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ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
in, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ* 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

. 47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma-
dığma dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın-
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - tğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. -^-Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarmm artınlıhası hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 



.-. 4 
olup olmıyacağlna dair Ticaret Bakanından söz-
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına- dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın • Yaym ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum Hinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

68. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin-
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alınan ücretlere dair tllaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

7C. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle* 
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 



çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artırıla-
mıyacağma dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) . 

74. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

75. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/66G) 

76. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi* 
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

77. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'ıın, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair,Sanayi ve 
Tanm Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

78.— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'in gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

79. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

80. — Eskişehir (Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

81. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
4343 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

82. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 
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83. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

84. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

85. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

86. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963-1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tanm Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

88. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

89. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ye Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

90. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Tanm alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

91. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

92. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğünce 
satmalınmasına karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) . 
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93. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 

Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

94. — Ankara Milletvekili ibrahim îmirzalı^ 
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

95. — Ankara Milletvekili ibrahim îmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

96. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nıın, örfi idarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasınm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 

ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı
lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek 
lifi ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) [Da 
ğıtma tarihi : 17 . 7 .1963] 

2. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz- v 
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1963] 

X 3. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 terin ve !228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet

vekili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili îl-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 .1963] 

4. — Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul 
Milletvekili Reşit IÜlker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı :. 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA tVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

^en'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
'çaldırılması hakkında kanun teklifi ve içişleri 
'/e Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27. 6 .1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
İ/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 .7.1963] 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
")602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 .7 .1963] 

4. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 



5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
lan hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

6. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllanna ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta-
sansma dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve 0. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(İVİ. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 .7.1963] 

7. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunur 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1963] 

X 8. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste 
fabrikalannın 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
ve 1959 yıllan muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporlann bilânçolariyle birlikte sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, 

' 3/110, 3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

9. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'ın, Millet Meclisi 
içtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
1. — imar Kanununa bir madde eklenmesi 

hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve imar ve iskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonlan raporlan 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
27 .6 .1963] 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
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| tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
I (S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi * 

27.6 .1963] 
X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben

zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve iç
işleri ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95/ 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 .6 .1963] 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
I Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı

rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasansı ile , 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykın hükümle
rinin kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'mn 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27.6.1963] 

8. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu «maddelerinin yürürlükten 
kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-

l ne'den doğma 1.1,1932 doğumlu izzet Sivaslı 



ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 10. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
smın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporlan (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi ; 27 . 6 .1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermana ve 
Mazhar Ankan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi ; 
27.6.1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ye ilk öğretmen okul-
lannın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta-
sansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan ra
porlan. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev-
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let borcu olarak Hazine hesaplanna intikali ve 
Türk Lirası karşılıklannm kullanılma şekli 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

X 17. — Milletlerarası AdaJlet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporlan (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala-
nnı kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonlan ra
porlan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptınlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

21. — Fethiye ilçesi Grirdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyon» raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (1/348) 



(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 23. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

24. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık, tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özdenin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
hife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 
B - BÎRÎNCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILAOAK 

İŞLER 
X 1. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 

pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası

nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 5. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasmm onaylanmasının 
aygını bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9. 5 .1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden teinin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 .5 .1963] 

7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
,(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) .[Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 . 1963] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komısyonlan raporları 
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(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

12. —: İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12.6.1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari 
hi : 12.6.1963] 

14. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güneyin 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12.6.1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 . 1903] 

X 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar. 
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tpnceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 

raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18.6,1963] 

19. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18.6.1963] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6.1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6.1963] 

22. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20.. 6 .1963] 

23. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

24. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonlan raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

25. — Devlet memurlan aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı-



sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 .1963] 

26. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/S2Ö) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

27. — Millî Eğitim Bakanhğı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

29. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

30. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281)" [Dağıtma tarihi : 
27.6.1963] 

X 31. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

32. — Ordu Milletyekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
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madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6.1963] 

X 33. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S, Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] -

* 34. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısivle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

37. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 38. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallannm korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonlan ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 39. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporları (1/370) (9. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

40. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasansı ile Mardin Milletvekili Talât 
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Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] * 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 30İ) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

43. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18.6.1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12.1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

X 44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

45. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

X 46. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 47. — Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-

taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 48. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraf lan ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 49. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] f 

X 50. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Eirleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporlan (1/428) 
(S. Sayısı : 336) {Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

51. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10.7.1963] 

X 52. — Ambalâjlann muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve' Tekel ve Plân komis
yonları raporlan (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

53. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
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hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11.7 .1963] 

54. — îmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve îskân ve Plân komisyonları raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

55. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mın tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

56. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

57. —- istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde msn'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

58. - - Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1933] 

50 . Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Patime 
(Fatma) den doğma 26 . 8 .1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-
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misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [i>« 
ğıtma tarihi : 12 . 7.1963] 

60. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve 
kili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 
1963] 

X 61. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin, (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1963] 

62. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

63. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

64. — Türk Parmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporlan. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 65. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu 'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı : 370) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

(Yüz yirmibeşinci Birleşim) 




