C İ L T : 22

DÖNEM : 1

TOPLANTİ : t

MİLLET MECLİSİ
TUTANAK
DERGİSİ

Yüz elliikinci Birleşim
İS . 10 . 1963

Sah

içindekiler
Sayfa

Sayfa

1. — G-eçen tutanak özett

246

2. — Gelen kağıtlar

247

3. — Yoklama

247

yerine ;Siözcü Coşkun Kırca'nm 'tezkerele
ri (1/560), (2/599.), (3/723), (3/724)
(4/2-61)
248
4. — Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında
yapılan zirai istihsal fazlası andlaşmalan gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai
'maddeler ile bedelsiz olarak yerilen Ame
rikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve
vaisıtaların vergi muaf iyati hakkındaki ıkanun tasarısının, havale edilmiş olduğu Dış
işleri, Ulaştırma, içişleri, 'Tarım ve" Plân
komisyonlarından ikişer üye seçilerek kurulacaik bir ıge'çici 'komisyonda görüşülme
sine dair önergesi ('1/472), (4/260)
248:249

,

4. — Başkanlık Divanının Genel ku
rula sunuşları
247
1. — (Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nuna bâzı maddelerin eklenımesi 'hakkında
kanun teklifinin geriverilmesine dair öner
gesi (2/280), (4/263)
'247:248
2. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm Türk Kültürün'ü Araştırma Enstitüsnnün faaliyetlerine dair, Dışişleri 'Baka
nından sözlü sorusunu geri istediğine da
ir önergesi (4/265) (6/708, 4/265)
248
3. — Adana Milletvekili Kemal ıSarıibra'himoğlu ve Kasım 'Gül ek'in Siyasi parti
ler 'kanun teklifinin, siyasi partiler kanu
nu 'tasarısını 'görüşmek üzere kurulan Ge
çici Komisyona 'havalesi 'hakkında Adana
Milletvekili Kemal Sanîbra'himoğlu'nun,
önergesi, İçişleri Komisyonu Balkanı Alâeddin Eriş'in ve Geçici Komisyon Başkanı

•5. — Izımir Mille'tveliki Şinasi Osma'nın, Kıta suba'y ve astsubaylarına tazminat
verilmesi hakkındaki kanun teklifinin
gündeme alınması hakkındaki önergesi.
(2/410), (4/262)
249:251
6. — Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Beden eğitimi
ve spor kanun teklifini geri aldığına dair
önergesi (2/114), (4/264)
252

Sayfa
7. — 'Sayın milletvekillerinden 'bâzıla
rına izin verilmesine dair 'Başkanlık tezke
resi (.3/7.25)
'252:253
8. — Kocaeli ıJVIületvekili Haldun Kısayol ve îçcl 'Milletvekili Celâl IKılıç.'ın,
gündemin ikinci maddecini teşkil eden
Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel elek
trik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi
edinmek ve aydınlığa, 'kavuşmak üzere İç
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince kuru
lan Araştırma Komisyonu raporunun ön
celikle ıgörüşülmesi 'hakkında önergeleri
(10/13, 5/66) ('S. Sayısı: 494)
253:254
9. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Büt<;e Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması (hakkımda kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair'C. Se
natosu ve Kai'ima Bütçe Komisyonu (Baş
kanlıkları tezfeere'si ('M. Meclisi 1/554, € .
«Senatosu 1/308) (;S. Sayısı: 484) 254,281:284
10 .— Konya Milletvekili İrfan İBaran'ın, (Sağlık ve ISosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizıoğlu'ıran, kürtçülük
cereyanları
ve şüpheli derneklerle ilgi .derecesi, siyasi
'hükümlülerle mıünase'bet ve irtibatlarının
mahiyeti ve Reşat Alkşemsettinoğlu ile Ze
ki Erataman'ın kaçışı olayları konularında
genel görüşme açılmasına dair önergesi.
(8/6)
254:259
11. — (raziantep Milletvekili Ali İhsan
Göğüs'ün, 'Sağlık ve .Sosyal Yardım Baka
nı Yusuf Azizoğlu hakkında 'Meclis Araş-

Sayfa
ti rinası açılmasına dair önergesi (10/14) 259:
260
5. — Görüşülen işler
260
1. - - Amerika'dan ithal edilecek 33 di
ze! - elektrik lokomotifinin ihalesi mevzu
unda ibilıgi edinmek ve aydınlığa 'kavuş
mak üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi 'ge
reğince 'kurulan Araştırma; Komisyonu ra
poru (10/13, 5/66) ('S. (Sayısı: 494)
260:277
6. — Sorular ve cevaplar
277
A) Yazılı sorular ve cevapları
277
I. — Ui't'a Milletvekili Atalay Akatı'ııı, nakil vasıtalarının fabrika tonajlarına
göre eşya taşımasına mani olunup olunmadığrna dair yazılı soru önergesi ve (Bayın
dırlık Bakanı llyas Seçkin'in yazılı ce
vabı (7/333)
277:278
2. — Edirne Milletvekili l^alıir Giritlioğlu'nuıı, Edirne ili Havsa ilçesindeki ta
rihî camiin ve hamamın ta'hribattan kurta
rılması için 'bir tedbir d'üşünülüp düşünül
mediğime dair yazılı soru önergesi ve Dev
let (Bakamı Vefik Piriççioğlu'num yazılı
cevabı (7/345)
278:279
3. — Kırşemir Milletvekili Menıduh Erdemir'in, Nevşehir iline 'bağlı Hacıbektaş
ve Kozaklı ilçelerinin Kırşehir'e 'bağlan
ması 'hususunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi ve 'Başbakan adına t'ç'işişleri .Bakam Hıfzı Oğuz 'Bekata'nıtı, yazı
lı cevabı (7/349)
279
7. — Düzeltişler

280

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısının
uzaması ve vaktin g-evcikmiş olması sebebiyle ço
ğunluk temin edilemiyeceği anlaşıldığından, gö
rüşmelere g-eçilmiyerek 15 . 10 . 1963 Salı günü
saat 15 be toplanılmak üzere Birleşime »on ve
rildi.
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2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasan
1. — 1>963 yılı (Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılma halkkında kanun
tasarısı (1/565) (Karma Bütçe Komisyonuna)
Teklifler
2. — Cuım'hufi'yet ıSenatosu Tunceli Üyesi
Memhet Ali Demir'in, 52137 sayılı Belediye Ge
lir Kanununun 13 neü maddesinin ('D) fıkrası
nın tadili 'hakkında 'kanun teklifi (21/592) (Ma
liye, İçişleri <ve Plân komisyonlarına)
3. — izmir iMilletve'kili ŞükrKi Âkkan'ın,
G331 sayılı Orman Kanununun Geçici Birinci
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ve t>u

BİRİNCİ

kanuna geçici iki madde ilâvesine dair kanun
teklifi (2/5'9<3ı) (Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarına)
4. — Tdkirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu ve 'Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'ın, ta'biî âfetler sebebiyle muhtaç
duruma düşen çiftçilere 'borçlandırma suretiy
le ve süre ile yapılacak yemeklik 've yemlik
hububat yardımı satışları için fon 'teşkili 'halk
kında kanun 'teklifi ('2/594) '(İçişleri, Maliye,
Tat-ım, Ticaret ve Plân 'komisyonlarına)
5. — Cumhuriyet (Senatosu İstanbul Üyesi
Rlfat öztürkçine'nin Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğü kanun teklifi »(2/595) ('Millî Eği
tim, İçişleri ve Plân komisyonlarına)

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli
KÂTİPLER

Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Nevzat Şener (Amasya)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 152 nci Birleşimini açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktı r
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
/. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'iyı,
Maarif Vekâleti Mevkez Teşkilâtı ve vazifeleri
hakkındaki 2287 sayılı Kanuna bâzı maddelerin
eklenmesi hakkında kanun teklifinin geriv eril me
şine dair önergesi (2/280), (4/263)
BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Halil özmen söz istemiştir, ancak gündemin yüklü ol
ması dolayısiyle kendisine gündem dışı söz verilemiyecektir. Riyaset Divanının Yüksek Heye
tinize sunuşları meyanmda Sayın Mehmet öz-

bey'in bir kanun teklifini geri istemesi hakkında
önergesi vardır. Okutuyorum.
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve vazife
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında Meclis Başkanlığına
verdiğim kanun teklifimi daha geniş bir şekilde
hazırlıyacağım için geriverilmesini saygı ile arz
ederim.
T> ı
Burdur
Mehmet özbey
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
rilmistir.

Komisyonumuza havalesinin Genel Kurulun tas
vibine arz edilmesini saygılarımla rica ederim.
Geçici Komisyon Başkanı Y.
Sözcü
Coşkun Kırca

Gerive-

2. — Sivas Milletvekili
Tahsin
Türkay'ın,
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün
faali
yetlerine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
nu geri istediğine dair önergesi (6/708), (4/265)
Millet Meclisi Başkanlığına
Meclis gündeminin sorular bölümünde 100
ncü sıradaki Türk Kültürünü Araştırma Ensti
tüsüne mütedair sözlü sorumun aynı Bakanlıktan
yazılı soru halinde sorulmak üzere tebdiline ve
gündemden çıkarılmasına müsaadelerini saygıla
rımla arz ve rica ederim.
Sivas
Tahsin Türkay
BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve Kasını Gülek'in Siyasi partiler
kanun
teklifinin, siyasi 'partiler kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona havalesi
hakkında Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, önergesi ile İçişleri ve Geçici Komis
yon tezkereleri
(1/560),
(2/599),
(3/723),
(3/724),
(i/261)
BAŞKAN — Siyasi partiler kanunu ile ilgili
olarak verilmiş teklifin geçici komisyona hava
lesine dair önergeler vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Siyasi partiler kanun teklifinin, partiler ka
nunu tasarısını görüşmek üzere teşkil edilmiş
olan geçici, komisyonda, birlikte görüşülmek
üzere şevkini arz ve rica ederim. Saygı ile.
Adana
Kem al S arıi'b rahi m oğlu
Yüksek Başkanlığa
10 Ekim 1963 tarihli gelen kâğıtlar listesin
de yer alan ve 2/591 esas numara ile İçişleri,
Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarına havale
edilmiş bulunan Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ile Kasım Gülek'in Siyasi partiler
kanunu teklifinin, Siyasi partiler kanunu tasa
rısını incelemek üzere; kurulmuş bulunan Geçici

Yüksek Başkanlığa
Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, Siyasi
partiler kanunu teklifi, komisyonumuzda görü
şüldü :
Siyasi parti çalışmalarını düzenlemek maksadiyle hazırlanmış bulunan teklifin, Genel Ku
rulun 3 . 10 . 1963 tarihli 148 nci Birleşiminde,
«Siyasi partiler kanunu tasarısını» görüşmek
üzere kurulan Geçici Komisyonda görüşülmesi,
tasarı ile olan ilgisi ve kanun yapma tekniği ba
kımından daha uygun olacağı düşünülmüş ve
mezkûr kanun teklifinin, adı geçen Geçici Ko
misyona havale buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına karar verilmiş olduğunu
saygılarımla arz ederim.
M. M. İçişleri Komisyonu Başkanı
Kırklareli
Alâeddin Eriş
BAŞKAN — Bu üç önergede de mevzuubahsedilen tekliflerin siyasi partiler kanun tasarı
sını görüşen Geçici Komisyona havalesi isten
mektedir, tasvibinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
i. — Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un, Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti arasında yapılan zirai istih
sal fazlası andlaşmaları gereğince ithal olunacak
zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve
vasıtaların vergi muafiyeti hakkındaki kanun ta
sarısının, havale edilmiş olduğu Dışişleri, Ulaş
tırma, İçişleri, Tarım ve Plân komisyonlarından
ikişer üye seçilerek kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesine
dair önergesi (1/472),
(4/260)
BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon teşkili
hakkında Ticaret Bakanının önergesi vardır,
okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri-,
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapı
lan Zirai istihsal fazlası andlaşmaları hakkm-
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da ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile be
delsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası
malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiye
ti hakkındaki kanun tasarısının ehemmiyetine
ve müstaceliyetine binaen bir an evvel kanun
laşması için, havale edilmiş olduğu Dışişleri,
Ulaştırma, İçişleri, Tarım ve Plân komisyonla
rından ikişer üye seçilerek kurulacak bir Geçici
Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Ticaret Bakanı
Ahmet Oğuz
BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5. — İzmir Milletvekili
Şinasi
Osma'nm,
Kıta subay ve astsubaylarına tazminat verilmesi
hakkındaki kanun teklifinin gündeme alınması
hakkındaki önergesi (2/410),
(4/202)
BAŞKAN — izmir Milletvekili Şinasi Os
ma'nm, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince tek
lif ettiği kanunun gündeme alınması hakkında
verdiği bir önerge vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
«Orduda kıta hizmeti yapan subay ve astsu
baylara tazminat verilmesi» hakkında arkadaşım
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul ile birlikte
hazırladığımız kanun teklifimizi 28 . 1 . 1963
günü makamınıza takdim etmiştik.
Aradan beş ay gibi uzun bir zaman geçtik
ten sonra gündeme alman M. M. Komisyonunda
bir iki defa görüşülen ve bu görüşmeler sırasın
da prensibolarak uygun mütalâa edilerek mad
delerine geçirilen bu kanun tasarısı 4 . 9 . 1963
günü yapılan toplantıda Îçyönetmeliğe aykırı
olarak, Hükümetten gelecek bu yoldaki bir ta
sarı ile birlikte mütalâa edilmek üzere gayrimuayyen bir zaman için geriye bırakılmış ve bu hu
sus da Umumi Heyete bildirilmiştir.
İçyönetmeliğin 36 ncı maddesinin sarih hü
kümleri muvacehesinde böyle bir karar almaya
salahiyetli bulunmıyan M. M. Komisyonunun
bu tutumu ve 45 günlük tesbit edilmiş sürenin
geçtiği göz önünde tutularak «Kıta subay ve
astsubaylarına tazminat verilmesi» hakkındaki
kanun teklifimizin Meclis gündemine alınmasına
karar verilmesini arz ve istirham ederim.
İzmir
Şinasi Osma

0:1

BAŞKAN — Söz istiyen? Komisyon burada
mı? Komisyon yok mu, efendim? (Burada ses
leri.) Buyurun, Hükümet adına Sayın Millî
Savunma Bakanı.
. MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI
SANCAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar,
Ordu Personel Kanunu içinde tanzimi gereken
bu teklif ve benzeri daha birçok teklifler durdu
rulmuş bulunmaktadır. Ordu Personel Kanu
nu Meclise getirilmiş ve komisyona sevk edilmiş
iken, Sivil Personel Kanunu ile tenazuru temin
etmek ve mütebariz bâzı eksiklik ve hataların
da ıslahiyle yeniden gözden geçirilerek gönderil
mesi isteği ile geri çevrilmişti. Şimdi, Personel
Kanunumuzun hazırlıkları tamamlanmak üzere
dir Personel Kanunu içerisinde personelle ilgi
li bilcümle hususlar derpiş edilmektedir. Parça
parça, ayrı ayrı getirmemek kararına varmış ol
duğumuz için, bizim de buna benzer bâzı hazır
lıklarımız durdurulmuş ve Personel Kanunu
içinde derpiş edilmiş bulunmaktadır. Saygıla
rımla
BAŞKAN — Buyurun Sayın Osma.
ŞİNASİ OSMA (İzmir) — Sayın Başkan ve
sayın milletvekilleri, uzun seneler bir hakkın
teslimi ve bir adaletsizliğin giderilmesi için
çalıştığım kıta subay ve astsubayların tazminat
kanun tasarısı bugün huzurunuza getirildiği
şekliyle yine sürüncemeye konulmuştur.
İki sene evvel, (2 Ocak 1962 tarihinde) Sa
yın Genel Başkanımız Gümüşpala ile birlikte
çok iyi niyet ve en samimî duygularla Meclise
sunduğumuz tasarımız o zamanın düşünüş ve
anlayışiyle «orduda ikilik yaratılmak isteniyor»
mütalâasiyle bâzı çevreler tarafından hüsnü ni
yetle karşılanmamış ve haksız hücumlara uğ
ramamıza sebebolmuştu.
Samimî olduğumuzda (kimsenin şüphesi bu
lunmaması lâzımgelen bu tasarının Millî Sa
vunma Komisyonunda konuşulmasına tekaddüm
eden safhada Sayın Hükümet Başkanı tarafın
dan çağrılarak kanunun ehemmiyeti ve zarureti
kendilerine arz edilmiş bu durum karşısında da
Sayın Hükümet Başkanı «Silâhlı Kuvvetlerde
mevcut bütün tazminatları birleştiren bir kanun
tasarısını Hükümetçe hazırlatarak en kısa za
manda, üç. ay içinde Meclise sevk edeceklerini,
koalisyonda bulunan partilerin bu işi müştere
ken yapmalarının daha faydalı olacağını beyan
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buyurmaları üzerine, çok iyi niyetle yaptığımın;
kanun teklifini, Hükümet tasarısı ile birleş
tirilmek üzere durdurmuştuk.
Aradan bir sene geçmesine, hava ve deniz
sınıflarında müşkil şartlar içinde çalışan subay
ve astsubaylara ait kanun tasarıları Meclisten
geçmesine rağmen kara subaylarının unutulmuş
olması 28 Ocak 1963 tarihinde kıta subay ve
astsubaylarına tazminat verilmesi yolundaki ta
sarımızı tekrarlamamıza sebep oldu.
Dikkat buyurulursa, 28 Ocak 1963 tarihin
den, tasarının tekrar durdurulması için Millî
Savunma Komisyonunda alman karar tarihi olan
(1.1 . 9 . 1963) e kadar tam sekiz ay geçmiştir.
Bu müddet zarfında komisyonda iki defa
müzakere edilebilen tasarının birincisinde itti
faka yakın bir ekseriyetle kanun tasarısının tü
mü prensibolarak kabul edilerek maddelere ge
çilmiş, ikinci müzakeresi sırasında, bâzı mad
delerin görüşülmesi sırasında yine Hükümet
sözcülerinim «Silâhlı Kuvvetlerde mevcut bü
tün tazminatların birleştirilmesi» yolunda yakın
da (iki ay zarfında) yeni bir kanun teklifinin
Meclise sevk edileceğini beyan etmeleri üzerine
O. H. P. ve Y. T. P li komisyon arkadaşları
mızın bu teklife iltifat ederek o gün komisyonda
mevcut 11 arkadaşın bu beyana iltifat etmiş,
(beşe karşı altı ile) tasarının görüşülmesi dur
durulmuştur.
Kıymetli arkadaşlarını,
Ben bu dâvanın savunucusu olarak iki ay
değil daha dört ay bekliyeceğim, fakat bunun
dört ay sonra da getirileceğine inanmıyorum.
Gönlüm, hakikaten yapılan vaadin yerine
getirilmesini, benim mahcubolmamı çok arzu
luyorum, çünkü daha pek yakın bir zamanda
mülki âmirlere ait tazminat Yüksek Meclisiniz
de müzakere ve kabul edildiği halde silâhlı kuv
vetlerde sosyal adaleti sağhyacak olan kıta su
bay ve astsubayları tazminatının bu suretle yeni
bir oyalama ile geriye atılmasını ben adalet
prensipleriyle bağdaştıramıyorum.
Kıymetli arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlerde
kıta hizmeti; bilhassa küçük rütbeli subay ve
astsubaylar için, karargâh ve müesseselerdeki
hizmetlere nazaran, çok daha yorucu ve yıpratı
cıdır, .Bilhassa kıtalarda mesainin, karargâhlara
nazaran çok erken başlaması...
BAŞKAN" — Sayın Osma, siz sadece teklifi
nizin gündeme alınmasının csbaJıı mucibesi üze

rinde konuşacaksınız, kanun tasarısı hakkında
değil. Teklifinizin ne sebepten gündeme alınma
sı gerektiğini belirtiniz.
SİNASİ OSMA (İzmir) — Sebepler bun bıl
dır efendim.
BAŞKAN -— Bu, kanun teklifinin esbabı mu
cibesi değildir, teklifinizin neden gündeme alın
ması lâzımgeldiği yönünden, konuşunuz lütfen.
SİNASİ OSMA (İzmir) — İçtüzüğe göre bu
lıenim hakkı sarihim.
BAŞKAN — Evet, buna niçin lüzum vardır,
niçin rey istiyorsunuz bunu izah ediniz.
SİNASİ OSMA (Devamla) — Çünkü, demin
de arz ettiğim gibi, bunu iki, üç ay sonra da ge
tirebileceğine inanmıyorum. Bu geçirdiği safha
ları arkadaşlara izah ettim. O ecen seneden beri
çeşitli vesilelerle bu daima geriye itilmiş Ve oyalanmıştır.
Sayın arkadaşlarım takdir sizindir. Ben va
zifesini yapmış bir insan sıfatiyle vicdan huzu
ru içindeyim. Onun için oylarınızı müspet istika
mette kullanmanızı istirham ederim. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Sayın Gül ey, Komisyon adına
mı söz istiyorsunuz.
FKRDAGÜLEY (Ordu) -- Uvet,
BAŞKAN — Komisyon adına, ve önergenin
aleyhinde konuşacaksınız.
Sayın Asım Eren siz de önergenin aleyhinde
mi konuşacaksınız?.
ASIM EREN (Niğde) — Evel.
BAŞKAN — O halde, iki aleyhte, iki lehte
olduğu için Komisyona tcreihan söz veriyorum.
Komisyon adına konuşacak Ferda Gül ey, buyu
run.
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Şinasi Osma ve Nazmi Özoğul arka
daşlarımızın orduda kıta tazminatı verilmesini
derpiş eden bu kanun teklifleri gerçekten Millî
Savunma Komisyonunda görüşülmüş ve kendi
lerinin de ifade ettikleri işlem yapılmıştır. Sayın
Millî Savunma Bakanı arkadaşımız kısaca bunun
nedenini yüksek bilgilerinize arz ettiler.
(Silâhlı Kuvvetler; Deniz, Hava ve Kara ola
rak üç bölümde mütalâa edilir. Kanun teklifi
sahibi arkadaslanımız, Orduda Kıta Hizmeti
Tazminatı adı altında bir teklif getirmiş ol
malarına rağmen görülüyor ki, sadece Kara Or-
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duşunda bulunan kıta subaylarını derpiş et
mektedir.
Deniz ve Hava sınıfındaki kıta hizmeti gövsn arkadaşları, subaylar bu teklifin dışında
kalmışlardır. Hava ve Deniz sınıfına tazminat
verilir, fakat bu kıta tazminatı değildir. Bu
Hava ve Deniz sınıfında, vazife gören subay
ların çok ehemmiyetli, çok tehlikeli vazife gö
renlerine, bunun karşılığı olarak verilen bir
tazminat vardır. Yoksa, her deniz sınıfına, her
hava sınıfına tazminat verilmesini derpiş eden
bir kanun yoktur. Şimdi, gördük ki, teklif
sahibi arkadaşlar sanki bütün deniz sınıfına,
bütün hava sınıfına tazminat veriliyormuş
da, kara sınıfına verilmiyormuş noktasından
hareket ederek, bir teklif getirmişlerdir. îşte
bu sebepten dolayı, yalnız Sayın Millî Savun
ma Bakanının arz ettiği sebepten dolayı de
ğil, bu sebepten dolayı da getirdikleri kanun
teklifinin realize edilebilmesi, orduda vücuda
getireceği komplikasy onlara mâni olunması
yönünden Genelkurmayca ve »millî savunma
hazırlıkları tamamlanmakta olan müşterek bir ı
Tazminat Kanununun içerisinde mütalâa edil
mek üzere geri bırakılması komisyonca 'karara
•bağlanmıştır. Kıtada nöibet tutan subaylara
kadar nöbet taz'minatı getirilmesini derpiş
eden, ordunun anancsiyle bağdaşması asla müm
kün olmıyan böyle bir teklifin geri bırakıl
masına komisyonun karar vermesi, teklif sa
hibi arkadaşlarımıza memnuniyet getirmeli idi.
İleride, Çok kısa zaman sonra, Ordudaki bü
tün tazminatlar, bir çatı laltinda birleştiren
Ordu Tazminat Kanunu, Sayın Bakan •arkada
şımızın da ifade ettikleri gibi, hazırlanmakta
dır. Bu kanun tasarısı içinde 'görüşülmek ve
bu suretl'O büyük Ordumuzun, şerefli Ordumu
zun ananelerine, hizmet anlayışımı uygun bir
şekilde realize edilmek üzere 'bu teklifin geri
bırakılmasında büyük isabet vardır.
Yüksek Heyetinizin, Şinasi Osma arkadaşı
mızın teklifm-ö iltifat buyurmamalarmı derin
saygılarımla rica ederim.
BAŞKAN — Lehte Sayın Nazmi özoğul.
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem
arkadaşlar. Ferda Güley Beyefendi, Türk Ordu
sunun ananelerini bozan kanun olarak bizim
teklifimizi tasvir buyurdular. 'Kendileri de »av-
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velce Türk Ordusunda hizmet gördüler, biz
do senelerce, muharebe meydanları dâhil,
Türk Ordusunda evvelce hizmet ettik..
BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul, Şinasi
Osma komisyonun 45 gün içinde hazırlamamış
ve Heyeti Umumiyeye sevk etmemiş olduğu
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme
alınmasını istiyen önergesini savundular : Si
zin de bu lüzumu belirten konuşmanızı rica
ediyorum.
NAZMÎ ÖZOĞUL (Devamla) — Arkadaşlar,
kanunun gündeme alınması icabeder. Çünkü
malûmuâliniz, Türk Ordusunda ancak tümen
kumandanına
kadar
tazminat
verilm'ektedir. Alay kumandanına, tabur kumandanı
na, bölük kumandanına, takım kumandanına
bunlara, halen tazminat verilmemektedir. Ev
velce îçişleri bakımından, kaymakamlara, em
niyet müdürlerine tazminat verilmesine ait ka
nun Meclisten geçti, yine evvelce adliye men
suplarına hattâ hapsanelerdeki, gardiyanlara
kadar tazminat verilmesi kanunu yine Mec
listen geçti. Subay arkadaşlar îçhizmet Kanu
nuna göre sabah saat 7.00 de kalkar, îçhizmet
Kanunu
icabı gece yarısına kadar hizmet
etmektedirler. Yine haftada iki gece, gece
eğitimi yapmaktadırlar. Binaenaleyh adalet
mefhumunu gerçekleştirecek olan bizim ka
nun teklifimizin gündeme alınması içtüzüğün
icabı sayılmaktadır.
Komisyonda Hükümet Sözcüsü, yaptığı ko
nuşmada buyurdular ki, «Askerî Şûra bu konu
da karar verdiler. 12 kişilik bir heyet toplan
dı. Bu 12 kişilik heyet bir Kasıma kadar, bu
kanunu Meclise getirecek» dediler. Fakat Per
sonel Kanunu, hepimizin bildiği gibi, kısa za
manda gelemiyeceğı kanaatiyle "adaleti gerçekleştirecek bu kanunuımuzun Heyeti 'Umumiyede
kabul edilmesinin, Türk Ordusu mensuplarının
ananelerini asla ve asla bozmıyacağını, bilâkis
Türk Ordusu mensuplarının adalet fikrine uy
muş olacağını saygılarımla arz ederim.

BAŞKAN — Lehte ve aleyhte iki arkadaş
oknuşmuşlardır. Şimdi Sayın Şinasi Osma'nm
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince doğrudan
doğruya 'gündeme alınması teklifini ihtiva
eden önergesini oyunuza sunuyorum : Kabul
| edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir.
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6. — Cumhuriyet' Senatosu İstanbul
Üyesi
liifat
Öztürkçine'nin,
Beden eğitimi ve spor
kanun teklifini gerialdığına dair önergesi (2/114,
(4/264)

şıoğlu, 15 gün, mâzaretine binaen, 22 . 10 . 1963
tarihinden itibaren.
Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan, 15 gün,
mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden
itibaren.
Bursa Miletvekili Ahmet Türkel, 15 gün, ma
zeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren.
Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler, 15 gün,
mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren.
Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan, 15
gün, mazeretine binaen 22 . 10 . 1963 tarihinden
itibaren.
Gaziantep Milletvekili Mithat San, 15 gün,
mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren.
İçel Milletvekili Sadık Kutlay, 15 gün, ma
zeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden itiba
ren.
Kırklareli Milletvekili II. Tahsin Uzun, 15
gün mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden
itibaren.
Manisa Milletvekili Muammer Erten, 15 gün,
mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren.

BAŞKAN — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, kanun teklifini geri istenme
sine dair önergesi vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
25 . 1 . 1962 tarihli verdiğim beden eğitimi
ve spor kanun teklifimi geri alıyorum.
Bu hususta gereken işlemin yapılmasını say
gı ile dilerim.
C. Senatosu İstanbul Üyesi
R. öztürkeine
BAŞKAN — Geri veril mistir, bilgilerinize su
nulur.
7. — Bâzı üyelere izin
Başkanlık tezkeresi (3/725)

verilmesi

hakkında

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin
hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 10 . 10 . 1963 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.

Trabzon Milletvekili Salâhattin Güven, 15
gün, mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihin
den itibaren.
Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat, 15 gün,
mazeretine binaen, 22 .10 . 1963 tarihinden iti
baren.

Millet Meclisi Başkanı
Fuad Sirmen
Adana Milletvekili Kasım Gülek, 4 ay, hasta
lığına binaen, 1 . 8 . 1963 tarihinden itibaren.
Adıyaman Milletvekili Mahmut Deniz, 15
gün, hastalığına binaen 29 . 9 . 1963 tarihinden
itibaren.
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu, 15
gün, hastalığına binaen, 7 . 10 . 1963 tarihinden
itibaren.
İstanbul Milletvekili İbrahim Abak, 10 gün,
hastalığına binaen, 7 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren.
İstanbul Milletvekili M. Rıza Bertan, 10 gün,
"hastalığına binaen, 7 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren.
Afyon Karahisar Milletvekili Asını Yılmaz,
15 gün, mâzaretine binaen, 22 . 10 . 1963 tari
hinden itibaren.
Afvon Karahisar Milletvekili Şükrü Yüzba-

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza
sunacağım.
Adana Milletvekili Kasım Gülek, 4 ay, hasta
lığına binaen, 1 . 8 . 1963 tarihinden itibaren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Adıyaman Milletvekili Mahmut Deniz, 15
gün, hastalığına binaen 29 . 9 . 1963 tarihinden
itibaren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu, 15
gün, hastalığına binaen, 7 . 1 0 . 1963 tarihinden
itibaren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Kırklareli Milletvekili H. Tahsin Uzun, 15
İstanbul Milletvekili İbrahim Abak, 10 gün, ,
gün mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden
hastalığına binaen, 7 . 10 . 1963 tarihinden iti
itibaren.
baren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenBAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ler... Kabul edilmiştir.
istanbul Milletvekili M. Rıza Bertan, 10 gün,
Manisa Milletvekili Muammer Erten, 15 gün,
hastalığına binaen, 7 . 10 . 1963 tarihinden iti- |
mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden iti
baren.
baren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenBAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1
ler...
Kabul edilmiştir.
Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yılmaz, I
Trabzon
Milletvekili Salâhattin Güven, 15
15 gün, mâzaretine binaen, 22 . 10 . 1963 tari
hinden itibaren.
| gün, mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihin
den itibaren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenAfyon Karahisar Milletvekili Şükrü Yüzbaler... Kabul edilmiştir.
şıoğlu, 15 gün, mâzaretine binaen, 22 . 10 . 1963 I
Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat, 15 gün,
tarihinden itibaren.
mazeretine binaen, 22 .10 . 1963 tarihinden iti
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
baren.
ler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenBurdur Milletvekili Nadir Yavuzkan, 15 gün,
ler... Kabul edilmiştir.
mazeretine binaen 22 . 10 . 1963 tarihinden
itibaren.
8. — Kocaeli Milletvekili Haldan Kısayol ve
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenîçel Milletvekili Celâl KıUç'ın gündemin ikinci
ler... Kabul edilmiştir.
maddesini teşkil eden Amerika'dan ithal edilecek
Bursa Miletvekili Ahmet Türkel, 15 gün, ma
33 dizel elektrik lokomitifinin ihalesi mevzuun
zeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden iti
da bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere
baren.
.
İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince kurulan
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiy en
Araştırma Komisyonu
raporunun öncelikle gö
ler... Kabul edilmiştir.
rüşülmesi hakkında önergeleri (5/66),
(10/13)
Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler, 15 gün,
(S. Sayısı: 494)
mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden iti
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ancak
baren.
bu arada verilmiş iki önerge ile, sunuşların ikin
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiy en
ci maddesinde bulunan ve lokomotif işi ile ilgili
ler... Kabul edilmiştir.
olan komisyon raporu üzerindeki müzakerenin,
Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan, 15
birincisinden evvel görüşülmesi istenmektedir.
gün, mazeretine binaen 22 . 10 . 1963 tarihinden
Bu hususla ilgili önergeleri okutuyorum :
itibaren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiy en
Yüksek Başkanlığa
ler... Kabul edilmiştir.
Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşlaGaziantep Milletvekili Mithat San, 15 gün,
rmdaki 2 nci maddeyi teşkil eden Amerika'dan
mazeretine binaen, 22 . 10 . 1963 tarihinden iti
ithal edilecek 33 lokomotif meselesinin 1 nci
baren.
maddeye takdimen görüşülmesinin reye vaz'ını
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiy en
arz ve teklif ederim.
ler... Kabul edilmiştir.
Balıkesir
Kocaeli
İçel Milletvekili Sadık Kutlay, 15 gün, ma
Cihat Turgut
Haldan Kısayol
zeretine binaen,. 22 . 10 . 1963 tarihinden itiba
Yüksek Başkanlığa
ren.
Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşla
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir.
| rından ikinci maddeyi teşkil eden Lokomotif Ko-
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misyonu raporuna ait mevzuun tcrcihan görü
şülmesinin reye sunulmasını arz ederim.
İçel
Celal Kılıç

Bu iddialar sebebiyle;
1. Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun kürt
çülük cereyanları ve şüpheli derneklere ilgisi de
recesi;

BAŞKAN — Önergeleri oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... SO e karşı
87 oyla reddedilmiştir.

2. 27 Mayıs İhtilâlinin sonunda mahkûm
edilmiş kimselerle münasebet ve irtibatlarının
mahiyeti; bu mahkûmlar için rapor istihsaline
tavassutla mürettep raporlar alınması; bu meyanda bir hükümlünün nakli hususunda Ağrı
Valisine baskıya teşebbüs edilmesi;

f). — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Karına Bütçe Komis
yonu raporuna, dair C Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 'Mec
lisi 1/55-1, (l Senatosu 1/308) (S. Sayısı : IHI)

3. Reşat Akşomsettinoğlu ve Zeki Erata-,
ınan'ın kaçışı olayları konularında Mecliste bil
gen el görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.
Konya Milletvekili
İrfan Baran

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ara
da gündemimizde ikinci defa oya konulacak bir
iş vardır. Eğer Yüksek Heyetiniz tasvibederse,
evvelâ ekseriyet varken bunun, oylamasını yapa
lım, sonra kanunun müzakeresine gecelim. Bu
hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kutular dolaştırılacaktır.
10. — Konya Milletvekili İrfan
Baran'ın,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlıınun, kürtçülük cereyanları ve şüpheli dernek
lerle ilgi derecesi, siyasi hükümlülerle münasebet
ve irtibatı arının mahiyeti ve Reşat Akşemsettinoğlu ile Zeki Erataman'ın kaçışı olayları konu
larında, (fenci f/öriişme açılmasına dair .önergesi
(R/G)
BAŞKAN — (lenel görüşme hakkındaki öner
geyi okutuyorum :
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Son günlerdeki elim hâdiseler büyük bir
üzüntü ve heyecan yaratmıştır. Müstafi İçişleri
Bakanı, Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu'nu âdeta
hiyanet derecesinde çok ağır şekilde suçlamıştır.
Bunlara ait vesikalara da görevi icabı sahibolduğunu"bildirmiştir. Sağlık Bakanı ise, müstafi
bakanın, kendisini kurtarmak için iftira yoluna
saptığını ifade eylemektedir. Taraflar meselenin
Mecliste görüşülmesini de istemektedirler.
Olayların gün ışığına çıkarılarak husule ge
tirilmiş endişe ve tereddütlerin giderilmesi, ha
kikatin ne merkezde olduğunun kamu oyu önün
de münakaşa edilmesi, kaçınılmaz bir zaruret
haline gelmiştir.

BAŞKAN — Grupları adına söz ist iyen ar
kadaşları okuyorum : Bize şimdiye kadar iki ar
kadaş müracaat etmiştir. Y. T. P. Meclis Grupu
adına Alâeddin Eriş. A. P. Meclis (Irupu adına
Cihat Bilgehan ve O. Fİ. P. Meclis (Irupu adına
Ali İhsan (löğüş.
Şimdi önerge sahibi Sayın İrfan Baran'a -söz
^eriyorum.
İRFAN BARAN (Konya) — Muhterem mil
letvekilleri, Hükümete mensup iki bankan ara
sındaki münakaşaların; hiyanet iddiaları halin
de, kamu oyu önüne çıkarılması ffsef verici ol
muştur. Şekli ve muhtevasiyle Bekata - Azizoğlu
olayı, her şeyden evvel büyük bir skandaldir.
Hiyanet iddialarının memleketin emniyeti, icra
yönünden ellerine tevdi edilenlerden gelmesi ve
aynı durumda bulunanlara tevcihi âmme efkârı
nın dikkatini bu noktaya yöneltip düğümlcmiştir. Bu arada fesat ve tezvir kazanları da kayna
tılmaya başlanmıştır. Memleketi kardeş kavga
larına götürmek istiyen bâzıları hâlâ her kapıyı
çalmakta, hattâ zorlamaktadırlar. Bu isnatlar
birer hakikatse, dehşet verici de olsalar, gerçeğin
tesbit ve tescili millet yararınadır ve zaruridir.
Bu isnatlar birer korkunç iftira ise; iftiranın da
tesbit ve tescili, millet yararınadır ve yine zaru
ridir.
Hükümet ve Meclis; ihdas edilen olayların,
şekli mecburiyetlerin ve gündelik işlerin çembe
rinden çıkarak; memlekete ve millete ait prob
lemlerin içine girememektedir. Bu böyle devam
ettiği takdirde; yeni ve zor meselelerin; fildişi
kulelerine kapanmak istiyenlerin rahatlarını,
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adamakıllı bozacağını haber vermekte fayda var
dır.
Ortaya çıkarılan ve bu hale getirilen mesele
lerin karşısında; Meclisimizin seyirci kalamıyacağı bir bedahettir. Yüksek Heyetiniz, şekli de,
muhtevası da çok çirkin bu olaya vazıyed etmek
durumundadır. Halen, bir Meclis tahkikatına
götürecek yeter bilgilere sahip değiliz. Evvel
emirde, bir genel görüşmede, iddia ve olayların
teşrik ve tesbiti lüzumuna kanaat getirerek bu
önergeyle teklifte bulundum. Yüce Heyetinizin
takdirlerine saygılarımla arz ederim. (Sağdan,
alkışlar)
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu
adın Sayın Alâeddiıı Eriş.
Y. T. P. GRUPU ADİNA MEHMET ALÂEDDÎN ERİŞ (Kırklareli) — Muhterem Baş
kan, aziz milletvekilleri,
Eski İçişleri Bakanının, Sağlık Bakanı Yu
suf Azizoğlu'nun şahsı hakkında yaptığı isnat
lar dolayı siyle, Sayın İrfan Baran bir genel gö
rüşme açılması talebinde bulunmuşlardır.
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu; eski İç
işleri Bakanının ithamlarının en küçük teferru
atına kadar gün ışığına çıkması, gerçeklerin bü
tün açıklığiylc aziz Türk Milletinin bilgisine arz
olunması bakımından bu meselenin Yüksek Mec
lisçe mutlak surette karara bağlanması icabeden
mühim bir mevzu olduğu kanaatindedir.
Esasen Yusuf Azizoğlu arkadaşımız da bu
kürsüden kendisine güvenen bir insanın huzur
ve vekarı içerisinde Muhterem Meclisin alacağı
kararı büyük bir memnunlukla istediğini ve bek
lediğini açıkça belirtmiş bulunmaktadır. Yeni
Türkiye Partisi Meclis Grupu, Yüksek Meclisçe
araştırma, soruşturma ve genel görüşme şeklinde
teshil edeceği kararlardan her hangi birisiyle
ve yine hepsi ile meseleyi görüşmeye taraftar
dır ve hazırdır.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına
Sayın Cihat Bilgehan.
A. P. GRUPU ADINA CİHAT BİLGE
HAN (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın İrfan Baran arkadaşımızın önergesi okun
du, dinledik. Ayrıca kendileri de bu hususta
geniş açıklamalarda bulundular. Mesele iki
bakan hakkında genel görüşme açılması talebin
den ibarettir.
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Hepinizin bildiği gibi genel görüşme mües
sesesi yeni Anayasamızın getirdiği bir denetle
me vasıtasıdır. Şimdiye kadar vâki tatbikat
göstermiştir ki, genel görüşme Meclise hiçbir va
kit yeni bir şey getirmemiştir. Muayyen bir
mevzuda, sayın üyeler ve ilgili bakan konuşur
ve Meclisi Âli -eğer hiç bilinmedik bir konu
getirilmiş ise ki; hiçbir zaman böyle olmaz- tenevür eder ve mesele kapanır.
Şimdi Sayın İrfan Baran'da böyle bir talcpde 'bulunuyorlar. Elbette haklarıdır. Bu mü
nasebetle takriri hürmete şayandır.
Ancak biz Adalet Partisi Meclis Grupu ola
rak böyle bir genel görüşmenin memlekete ve
aziz milletimize getireceği faydaları mütalâa, et
mek mecburiyetindeyiz.
Mesele nedir: Sayın içişleri Bakanı -tabiî
sabık - Hıfzı Oğuz Bekata kendi grupu uda ve
!
basında ıbir diğer iSaym Bakan
- Aziızoğlu'nu- birtakım suçlarla itham etmiştir. Ay
nı bakan bu kere müdafaa sadedinde Hıfzı
Oğuz Bekata'yi suçlamıştır. Biz bütün bu me
seleleri Mecliste görüşecek ve sonunda da hiç
kimsenin meçhulü olmıyan birtakım sözleri din
lemiş olmanın ezginliği içinde salonu terk ede
ceğiz. Bundan memlekete, millete ne fayda
gelecektir! Sadece bu ulvi çatı dedikodularla
dolmuş taşmış olacaktır.
Evvelâ şu noktayı muhterem arkadaşlarımın
enzarma arz etmek isterim. Hükümet idaresi
elbette bir sanattır. Hem de ulvi ve kendisine
göre birtakım kaideleri olan bir sanattır. İkin
ci Koalisyon .Hükümetinin bugüne kadar olan
tutumu bizi böyle bir sanatın inceliklerini ve
hürmet edilmesi lâzım gel en kaidelerin tatbikatı
nı görmek zevkinden mahrum etti. Nitekim Sa
yın Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican arkada
şımız nasıl Hükümet içinde görüşülmesi ve kara
ra bağlanması lâzım/gelen ımeseleleri oraya gö
türmeden, hattâ Yüksek Heyetinize nezaketen
bildirmeden efkârı umum iyeye açıklamışlarsa,
şimdi Sayın Bekata ve Azizoğlu da aynı hatalı
tutumun içine düşmüşlerdir.
Bu noktaya böylece dokunduktan sonra, me
selenin aslına geliyorum: İki Sayın Bakanın
yekdiğerine olan ithamları hiç de basit ve öy
lece bir genel görüşme ile geçiştirilecek mevzu
lar değildir. İthamlar arasındaki, bu ister bir
koltuğu kurtarmak, o koltukta biraz daha otur-
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mak gibi arzulara bağlanmış olsun, Milletin bü
tünlüğü ve emniyetiyle alâkalı mevzular vardır.
'Bakanlık /makamını işigal ed'eıı 'zevatın İrer sözü
ve her hareketi ölçülü, temkinli ve müdellel ol
ması lâzımdır. Bakanlıklar hiçbir zaman bir si
yasi partinin ocak başkanlığı değildir. (A. P.
sıralarından bravo sesleri alkışlar) Her vekilin
iddiasını ispat etmek mecburiyeti asgari mâna
da namuslu vatandaş olmanın ilk şartıdır.
Her ne kadar biz bu Mecliste yapılan bir
genel görüşmede 25 gram kırmızı biberle perde
kornişlerinin silâh deposu telâkki ve öylece bü
tün dünya efkârına sunup yabancı basında Hü
kümet haysiyetiyle alay edilmesine sebebolmuş
içişleri bakanlarının ithamlarının ciddiyetine
inanmamak gibi istenil miyen bir kanaata sahip
isek de, istesek de, istemesek de bir Devlet ada
mı olarak kabule mecbur olduğumuz (A. P. sı
ralarından bravo sesleri alkışlar) Bir İçişleri
Bakanının sahibolduğu dosyaları aidolduğu mer
cilere vermesini bekleriz.
Burada bir genel görüşme açılması derde de
va değildir. 25 Ekime kadar çıkarmakla mükel
lef olduğumuz, ikinci Koalisyon Hükümeti tara
fından daha yeni Meclise sevk edilen birtakım
kanunları çıkarmak, mustarip vatandaşın ıstı
raplarına çare bulmakla mükellef olan Meclisi
mizin, dedim dedilerle uğraşimaya ne vakti ne
de imkânı vardır. Eğer bu iki sayın bakanın
fiil ve hareketlerinde siyasi ve adlî bir mesuli
yet görülüyorsa bunun yolu her halde bir genel
görüşme değildir. Muhterem arkadaşlarımızdan
her halde birisi gereken talebi yapacaktır.
Biz Adalet Partisi Meclis Grupu olarak böy
le bir genel görüşmenin açılmasının gerek mak
sadı hâsıl etmemesi, gerekse Meclisinizin netice
siz ve semeresiz bir faaliyette bulunmasının
memlekete fayda getirmiyeceği mülâhazasiyle
aleyhindeyiz.
Bu sebeple kırmızı oy kullanacağımızı arz
ederiz (Soldan alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Ali ihsan 'Göğüs.
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN GÖ
ĞÜS (Gaziantep) — Muhterem arkadaşlar, Bü
yük Meclisin muhterem üyeleri.
Huzurunuza getirilen konu hangi mecrada
seyretmiş olursa olsun bugün umumi efkârın
üzerinde hassasiyetle durduğu bir mesele halini
almıştır. ıCumhuriyct Hükümetinin bir bakanı
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27 Mayıs'ın getirdiği bir Anayasa nizamına da
yanarak faaliyet gösteren bir Hükümetin üyesi,
vazifesinin dışında 27 Mayıs'in mahkûm ettiği
kimselerle /münasebetler kurmak gibi, Anayasa
nın ruhu ile bağdaşamıyacak bir fiille itham edil
miştir.
Ve, yine bu kürsüden memleket bütünlüğü
ile ilgili (hususlar 'bahis konusu edilmiştir.
Umumi efkârın malı olan bu konularda cihet
teki Büyük Meclis kendisine düşen vazifeyi de
mokratik usullere uygun bir tarzda yerine ge
tirecektir.
Muhterem arkadaşlarım, 'CHP Meclis Grupu
olarak kanaatimiz odur ki; çok ciddî bir mahi
yet alan itham ve iddialar gün ışığına süratle
çıkarılmalıdır. Bu yapılmadıkça toplumun rahat
sızlığı devam edecektir. OHP Grupu olarak bu
meselenin demokratik usullerle üzerine eğilinmesi lüzumunun kaçınılmaz bir zaruret halini
aldığına inanıyoruz. Bu hususu böylece 'belirt
tikten sonra, Sayın irfan Baran'm önergesin
den usul foakımı<ndan ayrıldığımızı ifade etmek
isterim.
CHP Grupu olarak biz Genel Görüşme yeri
ne Meclis Araştırması yolunun daha isabetli ola
cağı kanaatindeyiz. Büyük Meclis böylesine
önemli bir kanunun titizlikle incelenmesini ci
hetteki takdir edecek bir vatanperver hüviyete
sahiptir.
Büyük Meclis bu hüviyetiyle memleket 'bü
tünlüğünü, rejimini, tâ temelinden ilgilendiren
iddia ve ithamların, hislerin karışabileceği mü
zakere tansiyonunun yükselebileceği bir ortam
da görüşülme/sinin mahzurlarını elbette ki göz
önünden uzak tutmıyacalktır. Bu görüşmenin ge
reken şekilde cereyan edebilmesi ve zararlı ola
bilecek neticelerin önlenmesi j yapılan ithamla
rın muhtevasının, bu ithamların dayandığı de
lillerin ve bu ithamlar karşısında yapılan savun
manın istinadeddiği delillerin önceden tam bir
açıklıkla tesfo.it edilmesi ve Meclisimiz üyeleri
nin malûmatına peşin olarak arz edilmesine bağ
lıdır.
Büyük Meclisin içinde bulunduğumuz nazik
şartların icaplarına uygun foir kararla Meclis
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önerge
ye teveccüh göstermesini rica ediyoruz.
Muhterem arkadaşlar',
CHP Grupu olarak bir .gerçeğin kesinlikle
bir defa daha ifadesini son tartışmaları ışığı al-
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tında lüzumlu görürüz. CHP Millet Meclisi Grupu ırk tefriki gibi, millet bütünlüğünü sarsıcı
cereyanların karşısındadır. Doğu illerimizde ya
şıyan vatandaşlarımız, ne bir_ kaç densizin sözü
ile tecrim edilebilir, ne de her hangi bir kimse
veya zümre onların himayesini üzerine almak
gibi iptidai bir rolün sahibi -olabilirler. Türkiye
sınırları içinde yaşıyan /Türküm» diyen her
vatandaş Türkiye Anayasasının, Büyük Meni
sin ve onun hükümetinin teminatı altındadır.
Doğu illerimizde yaşıyan vatandaşlarımızın
her hangi bir şahsın veya zümrenin himayesine
ihtiyacı yoktur.
Türklüğün temel harçları bu coğrafya parçasmdadır. Malazgirt'ten Erzurum Kongresine
kadar, bu vatanı tehdideden her tehlikede bu
coğrafya parçasının insanları ayağa kalkmış,
Türkün hürriyet ve istiklâl iradesinin temsilci
leri arasına katılmışlardır. Bu insanlar bir kaç
sergerdenin sözü ile vatandaşlık haklarından
mahrum edilemiyeceği gibi, mütecavizlere karşı
Devletin ülke ve millet bütünlüğünün müdafaası
ve vatandaşların siyaneti vazifesi, sadece ve sa
dece Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve onun
dayandığı Türkiye IBüyük Millet Meclisine ait
tir.
-Bunun gibi, Kalkınma Plânında yer alan
memleketimizin az gelişmiş bölgelerine özellikle
Doğu bölgesine el uzatılması ilkesi...
BAŞKAN — Sayın Göğüs, meseleyi sadece
ıgündeme alınıp alınmaması hususundaki görüş
lerimize inhisar ettiriniz lütfen.
ADÎ İHSAN -GÖĞÜS (Devamla) — Sayın
Başkan teşekkür ederim, kısaca bir noktaya te
mas etmek istiyorum.
Doğu bölgesine öncelikle el uzatılması ilkesi
bugün tamamiyle bütün Hükümetin ve Plânı
savunmuş olan siyasi partilerin müşterek malı
dır.
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu ola
rak düşüncelerimizi kısaca arz etmiş bulunuyo
ruz. Büyük Meclisin Bayın irfan Baran arka
daşımızın takririni reddederek onun yerine Ana
yasanın 88 nci maddesinin ikinci fıkrası ve İçtü
züğün 177 nci maddesi gereğince bir Meclis
Araştırma Komisyonu teşfcilederek meselenin üze
rine eğilmesini tekrar rica eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Orta sıralardan alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın Göğüs, teklifiniz istika
metinde bir önerge mi veriyorsunuz'?
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Evet.
BAŞKAN — Gruplar adına başka söz istiyen
yak.
AHMET BİLGİN
adına söz istiyorum.

(Kırşehir) — Şahsım

BAŞKAN — Şahsınız adına söz vermek
mümkün değil.
Gruplar adına söz istiyen olmadığına 'göre,
şimdi Bakanlar Kurulu adına Başbakana veya
bir bakana söz vereceğim.
Sayın Vefik Pirinçcioğlu.
DEVLET BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKAN
VEKİLİ VEFİK PİRİNÇCİOĞLU (Diyarba
kır) — Muhterem milletvekilleri,
Birkaç gündenberi ortak Hükümetin iki üye
si arasında cereyan eden münakaşa nihayet bir
genel görüşme konuşu olmuştur.
Ortada itham edenle itham edilen arkadaş
larımız vardır. Kürsüye getirilen ve (basına ak
seden meseleler malûmunuzdur.
Bunlardan her biri üzerinde durup kıymetli
vakitlerinizi israf ötmek istemem. Ben sadece
millî bütünlüğümüzle ilgili bir konu üzerinde,
yani kürtçülük meselesi üzerinde durmayı *vazi'fe sayıyorum.
Evvelâ basınımızda da yer alan bir hususu
tavzih etmek isterim.
Eski İçişleri Bakanı Sayın Hıfzı Oğuz Beikata tarafından, C. H. P. Grupunda gerek ge
nel olarak kürtçülük konusunda ve gerek Sayın
Yusuf Azizoğlu'nu, kürtçülükle itham eder ma
hiyette hiçbir beyanda bulunulmadığının bilinmesi lâzımdır.
C. H. P. Grupunun mezkûr toplantısında,
grupun bir üyesi sıfatiyle ben de bulundum.
Grupta böyle bir meselenin görüşülmediğini
3 . 10 . 1963 tarihli Akkanı Gazetesinde çıkan
demecimde belirtmiştim.
BAŞKAN — Sayın Bakan meselenin esasına
lütfen geçmeyiniz.
Sadece bir genel görüşme teklif edilmiştir.
Genel görüşmeye lüzum var mı, yok mu, bu ko
nu üzerinde mütalâanızı yapınız. Meselenin esası
genel görüşmeye karar verildikten sonra ko
nuşulacaktır.
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DEVLET .HA.KANİ VE İÇİŞLERİ BAKAN
VEKİLİ VEFlK PİIİİNÇCİOĞLU (Devanda)
— Hükümet namına meselenin önemini belirtmek
için söz aldım. Müsaade ederseniz, kabul veya
kabul edilmemesi üzerinde değil, .bilhassa mem
leketin âli ımenfaatleriuJi ilgilehdiren bir mesele
üzerinde Hükümetin görüşünü açıklamak isti
yorum. (Gürültüler.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 1 titren
müdahale etmeyin. Sayın Bakan, sizden de rica
ederim, lütfen sadece genel görüşme mevzuuna
yani genel görüşme lâzıım mı, değil mi mevzuuna,
inhisar ettirin konuşmanızı.
DEVLET BAKANI VE İOİŞLLIİİ BAKAN
VEKİLİ VEUİK PİIİİNÇCİOĞLU (Devamla)
— İtham eden ve edilen. arkadaşlar arasınd'aki
hâdise malûmdur. Ben sadece kürtçülük mese
lesi üzerinde durmak istiyorum. Ben, esas aile
sele üzerinde Hükümet Görüşünü açıklamadan,
genel gürüşme açılıp açılmanmsı hususunda
Hükümetin görüşünü açıkbyamam. Bu es'astır.
Muhterem arkadaşlar, Atatürk milliyetçi
liğinden ilhanı alan yeni Anayasamız, bu mu
kaddes vatana bağlı herkesin Türk okluğunu
tasrih etmiştir. Vatanımızda, hiçbir kimse,
hiçbir zümre ve hiçbir teşekkül, bir diğer kim
seyi, Tür'k olmamakla, ithamı edemez. Söyleye
ceğiz, (Gürültüler) Bu ithama mâruz kalan her
vatandaş, Anayasaıiım, 'kanunların ve bunları
tatbikle mükellef olan Cumhuriyet hükümetle
rinin himayesi altındadır. Şu hususu belirtmek
isterim ki; Türk Devleti, ülke olarak ve millet
olarak ayrılmaz ve parçalanmaz 'bir bütün teş
kili etmektedir.
BAŞKAN —• Sayın 'Bakan lütfen yeni bir
ikaza meydan vermeyiniz. Bugünkü gündem
deki önerge talebedilen hususun gündeme alınıp
alınmaması müzakere edilmektedir. Gündeme
alınmasına karar verildikten sonra, esa,s hak
kında bütün arkadaşlarımız mütalâalarını, be
yan edeceklerdir. Lütfen konuşmanızı takririn
gündeme alınıp- alnım anı'a-sı üzerinde inhisar
ettiriniiz. (Doğru sesleri)
Lütfen, siz müdahale etmeyiniz. Kiyaset va
zifesini bilir.
DEVLET BAKANI VE İÇİŞLE]!I BAKAN
VEKİLİ VEUÎK lvİRİNÇCİ'OĞLlT (Devamla)
— Efendim, esasa taallûk eden bir mese
lenin bilhassa bilinmesi lâzımdır Milletve

kili arkadaşlarımız reylerini kullanacaklardır.
Neye istin alden kullanacaklardır'!: Bunu bilhassa,
tebarüz ettirmek istiyorum. Bir Hükümet üyevsi
olarak ve bu memleketin evlâdı olarak memle
ketin âlî nıtml'aatlerine göre bu meselenin kür
süye getirilmesinin ikat'iyetle 'al ey hindeyim.
Sayın Başkan, lütfen sliz de bana yardımcı olun-.
Muhterem arkadaşlar devanı edeceğim (Gü
rültüler) Aziz yurdumuzda nıemileket ^bütünlüğüıın ihlâl edecek bir cereyan asla mevzuu bahis
değildir ve olamazda. Doğu'lu vatandaşlarımıziıiı. da İ tıci Dünya Harbinde, İstiklâl Savaşı
mızda vatan bütünlüğünün, korunması uğrunda,
gösterdikleri yararlıklar tarihimizin şanlı say
falarına geçmiştir....
BAŞKAN —- Sayın Bakan iki ıdefa sizi ikaz
ettim, konuşmanıza 'devanı mevzuunda sizi iki
defa sadede davet ettim. Aynı şekilde konuş
manıza devam ederseniz, bu celse kanuşmaya
devam edip etmiyeceğiniz hususunu Heyeti
llimumliyenin tasvibine sunacağım. Lütfen saded
içinde konuşunuz. (-«Saded içindedir, devam de
vanı» sesleri)
DEVLET BAKANİ VE İÇİŞLERİ BAKAN
VEKİLİ VE E İ K PİRİNÇC İ OĞ1 Al (I )e vaml a)
—• Simidi anlıyorum ki bir 'başka, şekilde ifa'de
etmek lâzımdır. Hüküm etimiz gerçekten mev
cut olmıyan bir meselenin münakaşasının ya
pılmasını, Türkiye Cumhuriyetinin yüksek men
fa atderine ayları görinektedir....
Aynı hassasiyeti siyaset adamlarımızın, si
yasi parti gruplarınıızın ve sayın hasmımızın da
şimdiye kadar okluğu gibi göstereceği tabiidir.
Bu itibarla, kürtçülük konusunun bilhassa mü
nakaşa dışı bırakılması ti ı Yüksek Heyetinizden
istirham, ediyorum. (Ortadan alkışlar.)
BAŞKAtV — Sayın Seyfi Öztürk G. K. M. P.
Grupu adına.
(Yusuf Azizoğlu'na hitaben) Sayın Bakan
siz de söz mü istiyorsunuz?
SAĞLIK VU SOSYAL YARDİM BAKANİ
YUMUL'1 AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Evvt,
şahsım adına.
BAŞKAN — Şahsınız adına da, olsa söz
veremiyeceğiın. Hükümet adına, ancak Başbakan
veya bir Bakan 'konuşabilir, bunu daıha 'ev
velde tasrih etmiştim. Şahsınız adına da söz
vermeye imkân yok. Çünkü yalnız grup söz
cülerine söz veriyorum. Grupun adına da, ko
nuşulmuştur. Lütfen oturunuz efendim.
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C. K. M. P. ADİNA SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Çok muhterem arkadaşlarım, he
nüz mevzua girmeden müşahedemiz odur ki,
konu etrafında fazla heyecan duyulmakta ve
hassasiyetler muayyen istikametlere .yönelmek
tedir. Bize göre; siyasette biraz ölçüsünü kay
betmiş siyaset adamlarının milletin kaderiyle
yakından ilgili meseleleri, uluorta efkârı umumiyenin önüne getirip politik sansasyona gir
melerinden ibarettir. Binaenaleyh, -evvelâ Dev
let adamı olmak vasfının şu son hâdisede
hâzin manzarasını ibretle temaşa etmenin üzün
tüsü içerisindeyiz.
Türkiye'de çok partili hayat, Karma Hükü
met hiç. şüphesiz iyi ananeler üzerinde teessüs
ederse, gelecek nesiller için, gelecek hükü
metler için güzel numuneler, memleketimizi
hayırlı yollara yöneltir .Halbuki bu ananeyi
nedense tesis etmekte biraz güçlük çekiyoruz.
Bunun tek sebebi şu;
Arkadaşlar siyasi hesaplardan uzaklaşma
lıyız. Siyasi hesapların içerisinde Hükümet de
olamaz, Meclis d»e olamaz.
"Milletin yakından ilgilendiği mevzuları
uluorta konuşan bir Bakan bence memleke
tin kaderine karşı en büyük kölülüğü yap
maktadır. Bunun hesabi verilecektir, bunun
hesabını almaya, biz. millet adına mecburuz.
Ancak samimiyetle ifade edeyim, Adalet
Partisi Clrupu adına konuşan arkadaşımız
haklı sebeplere istinadetti, o kadar haklı se
beplere istinadetti k i ; buradaki heyecanı, peşi
nen, ifade etti, bu genel görüşmeden bir ne
tice çıkmaz, dedikodu havası, isnat, cevap,
mukabil cevap, gürültü neticesinde hem Mec
lisin mesaisi zıyaa uğrar, hem de memleket he
sabına bir şey kazanılmaz, d-edi. O halde ya
pılacak iş arkadaşlar; bir Meclîs araştırma ko
misyonu kuralım, (Soruşturma sesleri) soruş
turma komisyonu kuralım. Bu soruşturma ko
misyonu meseleyi ciddiyetle tetkik etsin, tıpkı
33 lokomotif işinde olduğu gibi bize bir rapor
getirsin, bunun üzerinde enine boyuna görü
şelim. Bu suretle hem vesikalara dayanarak
görüşme imkânını buluruz ve hem de uluorta
isnatlarla memleketin siyasi havasını bozmaya
yeltenenlere
fırsat vermemiş
oluruz. Biz
0. K. M. P. Grupu olarak soruşturma komis-
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yonu kurulmasını, bu teklife rey vereceğimizi
huzurlarınızda hürmetlerimle arz ediyorum.
(Alkışlar.)
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, mevzu
etrafında müzakereler bitmiştir. Bu konuda
verilmiş bâzı önergeler vardır, bunlardan bir
tanesi de Sayın Kenan Esengen'e aittir ve ve
rilmiş olan genel görüşme açılmasına dair
önergenin reddi hakkındadır ki, önerge hak
kında muamele yapılmıyacaktır. Çünkü, ve
rilmiş olan önergenin reddi, bu önergenin ka
bulü demektir.
İkincisi, Sayın trfan Baran'm vermiş olduğu
önergesinin,' Meclis araştırmasına tebdilini te
barüz ettiren bir önerge vermiştir. İrfan Ba
ran artık önergeye hâkim değildir, Heyeti
llmumiyenin malı olmuştur.
Ancak kendi
önergesini geri istese dahi bu Heyeti Umumiyenin karariyle mümkün olabilecektir. Onun
hakkında bir muamele yapılmıyacaktır.
Üçüncü, olarak, Cumhuriyet Halk Partisi
Grupu tarafından verilmiş olan bir araştırma
önergesi vardır.
Şimdi müzakere bitmiştir. îrfan Baran tara
fından verilmiş olan önergenin kabulü veya
âdemi kabulü, 'hususunu oyunuza sunuyorum.
Bir genel görüşme açılması teklifini kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmemiştir.
11. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Sağlık ve Sosyal Yardım Bahanı Yusuf
Azizoğlu
hakkında Meclis Araştırması açılm.asına dair önergesi (10/14)
BAŞKAN — Aynı konuda bir Meclis Araş
tırma Komisyonu teşkili hakkında bir önerge
vardır.
KEMAL BAĞCIOÖLIT (Maraş) — Usul
hakkında, önergenin oylanıp oylanmaması hak
kında.
BAŞKAN — önergeyi okutayım müsaade
ederseniz...
15 . 10 .' 1963
Yüksek Başkanlığa
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yu
suf Azizoğlu 'mm Devletin ülke ve millet bü
tünlüğünü bozucu cereyanlarla ve bu bakım
dan şüpheli bâzı derneklerle ilgi derecesi ve
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilen şa-
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hıslarla münasebet ve irtibatlarının mahiyeti
vo bunlardan bâzılarının kaeışmdaki sorumlu
luk derecesi hususları hakkında Anayasanın 88
nci maddesinin ikinci fıkrası ve İçtüzüğün 177
nci maddesi uyarınca Meclis Artıştır m ası açıl
masını arz ve teklif ederim.

gün Heyeti Umumiyenin ıttılaına arz edilir ve
ondan sonraki birleşimde açılıp açılmıyacağı me
selesi görüşülür idi. Kiyaset bugün de aynı şekil
de muamele yapacaktır ve soruşturma açılıp açıl
maması yarınki birleşimin gündemine alınacak
tır.

C. H. P. Grupu adına
Gaziantep Milletvekili
Ali İhsan Göğüs

O hakle evvelâ Kiyaseti bekleyin. Kiyasetin
ne karar vereceğini görün. Sonra usul hakkında
söz ist evin.

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım ; şimdi
ye kadar Meclis araştırması teklifleri verildiği

Muhterem arkadaşlar ikinci konuya geçiyo
ruz.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel
trik lokomotifinin ihaleni mevzuunda bilgi
mek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün
nci maddesi gereğince kurulan Araştırma
misyonu raporu (10/13, 5/66) (S. Sayısı :
(1)

elek
edin
177
Ko
494)

BAŞKAN — • Muhterem arkadaşlarım rapor
üzerinde söz alan arkadaşların isimlerini okuyo
rum sırasiyle.
Selâhattin Güven, Sadi Biııay, Kefet Sezgin,
Ali Nailî Erdem, Ertuğrul Akça, Cihat Bilgehan, (Sırasını, Ertuğrul Akça'ya vermiştir.)
Muslihittin Gürer, Zeki Baltacıoğlu, Hüdaî Oral,
Zeynel Gündoğdu, A. Hikmet Onat, Kesit Ülker,
Asım Eren,.
BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşlar?.
Sonradan söz istiyenleri de sırasiyle okuyorum :
Talât Oğuz, İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, Zekâi
Dorman, Mahmut Alicanoğlu, Halûk Nur Baki,
Ilyas Kılıç, Eteni Kılıçoğlu.
Komisyon mazbatasının, raporunun okunma
sı veya okunmaması hususunu oyunuza sunuyo
rum. Okunmasını kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir,
Raporu okutuyorum.
(Komisyon raporu kısmen okundu.)
BAŞKAN — Muhterem
Milletvekili Etem Kılıçoğlu
run sadece netice kısmının
edilmesine ve daha evvelce

(1)
dadır.

arkadaşlar, Giresun
arkadaşımız, rapo
okunmasiyle iktifa
verilmiş olan karar

494 S. Sayılı basmayazı tutanağın soyıun-

gereğince raporun tümünün okunmasından sar
fınazar edilmesi hakkında bir önerge vermiştir.
Heyeti Umumiye bu önergeyi kabul ettiği tak
dirde, raporun sadece netice kısmı okunacaktır,
önergeyi okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Kaporun sadece netice kısmının okunmasını,
tamamının okunmasından sarfınazar edilmesini
arz ve teklif ederim.
Giresun
İçteni Kılıçoğlu
BAŞKAN— Önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kaporun sadece1 netice kısmı okunacaktır.
Oylarını kullanmıyan arkadaşlar varsa, lüt
fen kullansınlar.
Şimdi raporun netice kısmını okutuyorum.
(liaporun netice kısmı okundu.)
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var mı,
efendim... Oylama işlemi bitmiştir.
Komisyon raporu üzerinde Sayın Selâhattin
Güven?... Yok. Sadi Biııay.
SADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan,
Muhterem arkadaşlar, '.Yo sayfa tutan ve 83 dizel
lokomotifi ile ilgili olan raporu ve bu mevzuda
önceden yapılmış olan konuşmaları dikkatle oku
dum ve dinledim. Raporda geniş olarak, tafsilen
izah edilen şeyleri aynı tafsilâtla vererek vak
tinizi zayi etmeden bâzı esaslarda toplamış bulu
nuyorum konuşmamı, müsaadenizle onu arz ede
yim.
Yalnız her şeyden önce, raporu büyük bir
dikkat ve titizlikle hazırlamış ve ittifakla bir
karara varmış olan arkadaşlarımıza bize bu şc-
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kilde bir rapor tanzim etmiş olmalarından dola
yı teşekkürlerimi arz etmek isterim.
Mendim, mesele; Devle't Demiryollarmca
Amerikan kredisinden 33 tane lokomotif, dizel
Lokomotifi alınması -konusudur. Bunun 6 yıllık
plânla 'bağlantısı vardır. 5 yıllık plânda dizelizasyona gidilmesi, akaryakıt 'tasarrufu bakımın
dan, rayların tahrip olmaması bakımından, sü
rat temini konfor-ve temizlik bakımından bü
tün dünyada olduğu gibi bizim memleketimiz
de de bu yola gidilmesi gayet yerinde olarak ele
alınmış ve kanunlaşmıştır. Denmişki; ıl&64 setıe'sinde de Türkiye de dizel motoru yapmaya
başlayacak. Pek tabiî ilgili (Bakam olan Ulaştır
ma Bakanının evveliyatıyla malumatı olması lâ
zım .gelen, hir 'husus haline gelmiştir. Bura da '
bu para 10 milyon dolar - bize hibe olarak veril
memiş, yüzde 3,5 faiz ve 6 şar aylık talksitle, 15
sene vâde ile verilmiştir. Bu mubayaa ilân su
reciyle yapılacağı 'gibi, teklif alma suretiyle de
yapılır denmiş, ilân yolu tercih edilmiş. Fakat
bu arada hazırlanan şartname AID ye gittiğin- l
de AID Amerika'da ve bütün dünyada, bu lo
komotifleri yapan 3 tane belli başlı firmayı
tavsiye ederek, (kendilerine, elden b u mektup
ların Amerika'da verilmesini de 'tavsiye etmiş.
Devlet Demiryolları da bu tavsiyeye uymuş.
Burada ilk olarak işaret etmek istenilen husuls
şudur: Gerek General MotoHs^gerek G. Elekt
rik ve gerekse Alko firmalarının, ıgerek AID ve
bir taraftan da Devlet Demiryolları idaresi ta
rafından evleviyetle meşhur ve muteber firma
lar olduklarını kahul etmişlerdir. Bu ilân yapıldıkdan 'sonra da, teklifler aklımda 'kaldığına gö
re 22.5.1963 tarihinde bu üç Amerikan firmasın
dan gelmiş ve teklif lerin 'gelmesini müteakip, Hak
kı Ugan başkanlığında bir satmalına komisyonu
kurulmuş. Satın alma Komisyonu kendisine tek- I
nik bakımdan yardımcı olabilecek: ve kararla
rına mesnet teşkil edilebilecek iki tâli komis
yon kurmuş. Tâli komisyonlardan bir tanesi
fabrika dairesi, bir tanesi de Cer dairesi (komis
yonları. Devlet Demiryollarında bilhassa bu ko
nularda uzun senelerden heri ihtisas yapmış,
tecrübe görmüş çok .sayıda Makina mühendis
leri, elektrik mühendisleri vardır.
Muhterem arkadaşlar, bu komisyonlar ku
rulmuştur. Bunların uzun mesailerden sonra
hazırladıkları raporlar da varmış oldukları müş
terek noktalarda bilhassa nazarı dikkatinizi
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çekmek istiyorum. Yalnız hemen şu hususa işa
ret edelim : Bu iki komisyon bâzı küçük nokta
larda çelişmeye düşmüş; eğer Devlet Demiryol
ları Umum Müdürür işi daha önceden basiret,
ve dirayetle terk etmek hünerini 'göstermiş ol
saydı; bu iki komisyonu; yani fabrika dairesi
ve cer dairesi 'aynı teşkilâta bağlı -olduğuna gö
re, bir tek komisyon etrafında toplar ve ara
daki çelişmelerin hepsinin huzurunda görüşe
türmek 'suretiyle daha salim, daha pratik ne
ticelere vardırabilirdi. Fakat bu yapılmamış,
bunu yapmamak için de mâni mevzuat ve hü
küm yok.
Şimdi efendim, fennî şartnameye uygunluk
bakımından fabrikalar dairesi üçü de aynı di
yor. Yedek parça fiyatları bakımından General
Motora ve General Elektrik aynı, seçmede mü
essir olmayacak kadar ufak tefek farklar var
diyor. Tamirat ucuzluğu bakımından, esasa te
sir edecek fark itibariyle eşit görüyor. Memle
kette, imal bakımından buji ve dizel • motorun
dan başka diğer aksam imalât şartları aynı di
yor ve imal edilecekler; standardizasyon bakı
mından 33 dizel motoru da aynı olmalıdır, diyor.
Muhterem arkadaşlar, bilhassa son senelerde
memleketimizde motorlu vasıtalar itibariyle bir
standardizasyona gidildiği bir vakıadır. Hattâ
birçok umum müdürlükler, kamyon, buldozer,
greyder mubayaalarında bu hususa dikkat et
mektedirler. Çünkü, gerek personelin eğitimi,
gerek bakım, gerekse yedek parça temini bakı
mından bu çok mühim bir mevzudur. Efendim,
fiyat bakımından, bütün varyantlarda General
Elektrik ucuz görülüyor. Burada raporda olmıyan bir noktaya işaret etmek isterim. Pakistan'
da beher lokomotif, üç firmanın girdiği ihalede
360 dolar ucuz bulunmuş, General Elektrik sa
dece 360 dolar nazarı itibara alarak onları mu
bayaa etmiştir. Bizimkiler de muhtelif tipler
arasında 6 bin ile 12 bin dolar arasında Gene
ral Motors'un aleyhine General Elektrik'in lehi
ne bir fiyat farkı görülmektedir.

Şimdi Cer Dairesinin kıstasına geçiyorum ve
verdiği raporun, şartnameye uygunluk, aynen
fabrika dairesi gibi cer ve yakıt sarfiyatı büyük
tiplerde sürat ve yakıt tasarrufu, General Elek
trik lehinedir. Bu kilometre başına 500 - 800
I gramı bulmaktadır. Bakım, tamirat, aynı loko-
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motif fiyatları, raporda 4. grupta da en ucuz
General Elektrik bulunmaktadır.
Şimdi aklımıza bir soru geliyor-. Ucuz mut
laka iyi midir? Ucuz etin yahnisi pahalı olmaz
im?'Muhterem arkadaşlarım, sadece dünyada en
meşhur, en iyi lokomotifleri yapan firma Gene
ral Motors Firması olduğu iddiasını ortaya at
mak kadar mesnetsiz bir şey olamaz. Gerek Alko,
gerekse General Elektrik de, başlangıçta arz et
tiğim gibi, gerekse AID ve Devlet Demiryolları
Umum Müdürlüğü tarafından muteber meşhur
Firmalar olarak, bu işi yapan firmalar olarak
edilmiştir. Raporun ilerdeki kısımlarında Gene
ral Motors'un 27 000 aded, buna mukabil Alko'nun .1.4 000 aded, General Elektrik'in ise sadece
1 300 aded lokomotif yaptığı, bu bakımdan Ge
neral Motors çok sayıda lokomotif imal etmiştir,
diye General Motors'un lokomotiflerinin daha
iyi olacağı gibi bir hüküm çıkarılmak istenmiş
tir, komisyon kararında. Muhterem arkadaşlar,
böyle düşünmek her zaman, mantıki değildir.
Günkü, son anda yeni patentli bir firma çıkar,
100 senelik bir firmayı mağiubedebilir. Bu bir
çok mamullerde de görülmektedir. Sonra bir hu
sus nazarı itibara alınmamıştır. G. Motors 1938
do kurulmuş bir firmadır. Alko 1942 de G. Elek
trik 1956 da bu işi çevirmeye başlamıştır. Yani
senelere göre imal edilen lokomotifler nazara
alınırsa G. Motors lehine bir netice cıkamıyacağı
da görülmektedir. Şimdi, bundan sonra komis
yon bu raporları almış, fakat maalesef bu rapor
ların General Elektrik'i tercih eden sebeplerinin
eerhedecek, onları nakzedecek hususlar üzerinde
duracağı yerdi iki, Cer Dairesi ve fabrika Dai
resi raporlarını aşağı - yukarı hiç kaale almadan,
bambaşka kıstaslarla, ölçülerle bir mukayese yo
luna gittiği General Motors'ıı tercih sebepleri
bulmuştur. Ve âdeta insana, aramış da bulmuş,
gibi bir mahiyet, akla bir şüphe de gelmektedir.
Bıı komisyon raporunda, uzun uzadıya, geniş
sayfalar halinde izah edilmiştir.
Sonra, Ulaştırma Bakanımız bu işte bâzı de
dikoduları duyar duymaz işe istikamet vermek
yolunu tuttuğu bir vakıadır. Fakat, hem geç
kalmış, hem de tereddüt etmiştir. Meselâ, ikti
sadi kuruldur müdahale etmem «yerinde olmaz»
derken, bu müessesenin istiklâlini yahut da bu
konudaki serbestiyetini tanırken- Öbür taraftan
kendi makamım geçerek iktisadi, kurulu götür-
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müştüf. Halbuki zamanında müdahale etse idi,
hattâ rivayetler çıkar - çıkmaz kendileri de bildi
ğimize göre yüksek mühendistirler - bilâhara
yuvarlak lâflarla üstünlüğünü, yani hâkimiyet
ifade edilen satırların üzerine eğilip de daha ön
ceden tahkik ettirse idi hattâ bu safahat esnasında yani ihale sarahati esnasındaki ifadelerinde
de mevcut kendisi basın yolu ile veya kulağına
gelen dedikodulardan müracaatlardan, kuvvet ve
hız alarak meseleye kendisi istikâmet vermiş ol
sa idi, böyle biı' ihalede dünyanın hiçbir yerin
de görülmiyen 79 gün kaybına uğramamızı ve
Parlâmentoyu günlerce işgal edecek bir konuya
sebebiyet vermemiş, kendi içerisinde, halletmiş
olurdu. Sonra bu mesele Parlâmentoya kadar
bu şekilde gelir, suçlu varsa mahkemeye intikal
ettirirdi. Maalesef bütün hüsnüniyetine rağmen
bu konuda muvaffak olamamıştır.
Şüphesiz ki, bir bakanlıkta bir «kimse elek
trik mühendisi, dizel mühendisi olamaz. Fakat
gayet bariz bu raporu hazırlıyan arkadaşlarımı
zın hiçbiri zannetmem ki, dizel mütehassısı ol
sun. Yine ne General Elektrikin ne de General
Motors lokomotiflerini kullanmış, tamiratını gör
müş durumda olsun. Fakat öyle anlaşılıyor ki,
rapordan, hepsi de bu işin büyük teferruatla iki
'bin sayfa tutacak bir dokümandan, bunları
33 sayfaya indirmek suretiyle, tetkik etmek ve
neticeye ulaşmak dirayetini gösterebilmişlerdir.
Flinde birçok mühendisleri bulunan, tatbi
katçıları bulunan Ulaştırma Bakanı bu duruma
kolaylıkla, .kısa zamanda çare bularak süratle ne
ticeye ulaşabilir.
Kaporun son kısmında, arkadaşlar, Hakkı
Ogün'ün muhtelif komisyonlara tesir ettiği, Mü
dürler Komisyonuna tesir ettiği, hattâ daktiloda
General Elektrik lehine bâzı avantajlar yazdırır
ken odasına ansızın girdiği, bu raporları okudu
ğu, bunun dışında Almanya'da General Motors
Eirması ile müştereken çalışan Hans Sehell'i hu
susi olarak odasına davet ettiği, Komisyon üye
lerine takdim ettiği, ne bileyim yani varılmış
olan bu neticeyi haklı kılacak, meşru gösterecek
her türlü mazerete, her türlü yollara tevessül
edildiği açıkça belirtilmiş.
Binaenaleyh bendeniziu cok samimî kanaati:
Ben de memurluk yaparken muhtelif sorgulara
çekildim, bunun acısının bir memur üzerinde
uyandıracağı ıstırabı, bıraktığı tesirleri, istik-
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baldeki çalışma şevkini nasıl kıracağını, gayet iyi
bilen bir arkadaşınızım. Fakat yine de edindi
ğim kanaat şudur ki; bu kadar karışmış, bu ka
dar şüphe tevellüdetmis bir hâdisede bu memur
arkadaşlarımızın hiçbir suçu olmasa dahi bir
mahkeme veya bir tahkikat komisyonunda temi
ze çıkmaları, gerek Türk efkârında, gerek Türk
Parlâmentosunda, hattâ kendileri nezdinde en
sağlam ve emin bir yol olsa gerektir. Bu itibar
la son söz olarak; komisyon raporunun bendeni
zi tatmin ettiğini ve binaenaleyh bu meselenin
üzerine Meclisin soruşturma açma kararı vermesi
lâzımgeldiğini, hiçbir tesir altında kalmadan,
vicdanen bir tetkik neticesinde bu kanaati hâsıl
etmiş olduğumu hepinize arz eder ve sizleri hür
metle selâmlarım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha
evvel oylarınıza arz edilmiş olan Ankara Üniver
sitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın oylama neticesini okutuyorum:
Oy sayısı (264), kabul (257), ret (2), çekinser (5)... Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin.
R E F E T SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; İçtüzüğe göre Mah
dut Salahiyetli Araştırma Komisyonunun 33 Di
zel lokomotifi hakkındaki tetkikleri, bendenizi
tatmin ettiği cihetle, kendilerine evvelâ şükran
larımı sunarım.
Gerek Araştırma Komisyonunun raporu ve
gerekse geçen hafta B. M. Meclisinde bu mesele
den dolayı Meclis Soruşturması açılması hakkın
daki takririn görüşülmesi sırasında Sayın Ulaş
tırma Bakanının vermiş olduğu izahat karşısın
da bendenizde bir tereddüt hâsıl oldu. Bu te
reddüdü izale için o tarihten sonra bâzı tetkikata tevessül etmek mecburiyetinde kaldım. Söz
alışımın sebebi de bu tetkikatın neticesini, Yüce
Meclisi tenvir bakımından, arz etmekten ibaret
tir.
Komisyon, raporunun netice kısmını iki
madde halinde tesbit etmektedir. Birinci mad
desinde Satmalına Komisyonu Başkanı ve üye
lerinin, mesuliyetlerini tesbit ile onlara muzaf
hareketin hukukî tavsifini yapmaktadır. İkinci
maddesinde de, Sayın Ulaştırma Bakanının hu
kukî durumunu tesbit etmektedir. Birinci mad
de ile tesbit edilen Satınalma Komisyonu Baş-
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kan ve üyelerinin mesuliyeti müeddi hareketleri
hakkında bendeniz, komisyonla tanı ittifak ha
lindeyim. Bu itibarla raporun bu kısmı hak
kında bir mâruzâtta bulunacak değilim. Yal
nız, kendilerine hakikaten hürmet duyduğum
Ulaştırma Bakanının durumunu tafsil etmek
mecburiyeti vardır:
Büyük bir ihale Bakanlıkta yapılmaktadır,
Bakanlığın Fabrikalar Dairesi Reisi, bu Satm
alına Komisyonunda muamele cereyan ettiği sı
rada muhalefetini 'bildirmektedir,
cereyan
eden muameleden yüreği yanıktır. Bu yürek
yanıklığını bir dostuna ifade etmektedir. Bu
zat, senelerden beri Devlet Demiryollarında va
zife görmüş, emekli bir memurdur. Bir tesa
düf; muhterem Bakanın da dostudur. Kkrem
Çakar isimli bu zat Fabrikalar Dairesi Reisi ile
vâki konuşmaları neticesinde kendisine: «Ma
dem ki meselede suiistimal vardır, o halde bu
bakana arz edilmelidir» deyince, «ben bakana arz
edemem» der. Bunun üzerine bakanın tanıdığı
bulunan Ekrem Çakar, Muhterem Ulaştırma
Bakanını ziyaret eder ve durumu kendisine arz
eder.
Sayın Ulaştırma Bakanı Fabrikalar Dairesi
Reisini, özel Kalem Müdürü vasıtasiyle maka
mına çağırır ve Orhan Alp 33 Dizel lokomotifi
nin ihalesi mevzuunda suiistimal olduğunu,
Muhterem Ulaştırma Bakanına Bakanlık maka
mında arz ederek bu suretle henüz ihale muame
lesinin kesinleşmesinden evvel uzunca süren sü
renin tam ortasında ve bakan malûm Karadeniz
seyahatine çıkmadan evvel bu birinci ikaz Orhan
Alp tarafından yapılır.
Yine bendenizin, tesbit ettiğime göre; Ulaş
tırma Bakanlığı Teftiş Heyeti, Sayın Bakanın
bu muamelede bir yolsuzluk olduğu beyanı ile
ikaz eder. Ayrıca Orhan Alp ikinci defa Satın
alma Komisyonunun toplanması için İstan
bul'dan çağırıldığında Bakanlık Müsteşarı ve
Umum Müdürüne istirahatte bulundukları İs
tanbul'da, Menekşe kampında rastlar ve kendi
sine müsteşar der k[; «Yarın komisyon var, siz
den anlayış bekliyorum, bu mevzuda ittifak hâ
sıl olmalı. Yani siz diğer yedi arkadaşa iltihak
etmelisiniz.» der. Orhan Alp şu cevabı verir;
«Anlayış beklediğinizi, Hakkı Ugan Beye söyle
diniz mi?» Müsteşar Beyefendi; «Kredi kaybo* hırsa yazık olur. Bu itibarla ittifak şarttır.» de-
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yince, Orhan Alp şu cevabı verir; «Bu kredi
Türkiye'ye General Motors'dan mubayaa yapıl
ması için verilmemiş, tahsis edilmemiştir.
Ayrıca şunu da ilâve eder; «Hakkı Ungan
baskı yapmaktadır, tarafgirlik yapmaktadır, sizi
ikaz ediyorum.»
Bu arz ettiğim hususlar, Sayın Ulaştırma Ba
kanının ıttılaına manzur olan ve olması lâzımgelen hâdiselerdir.
Böyle olmasına rağmen Sayın Bakana, bu
hâdisede icrai birtakım hareketlerin bulundu
ğunu, komisyon raporuna karşılık beyan buyur
muştur.
Diyorlar ki : «Ben Koç'un teklifini, şikâye
tini bana intikal ettirmesini söyledim. Teklif ge
tirdi. Komisyona intikal ettirdim. Meseleyi ik
tisadi kurula götürdüm...»
Bu İktisadi Kurula götürülüşün de bir hikâ
yesi vardır, müsaade ederseniz onu da arz ede
yim : Bu meselede birinci derecede rol oynamış
olan Habip Ocrmeyangil ile gene Fabrika Reisi
arasında enteresan bir muhavere geçmiştir. Şöy
le k i ; diyor ki, Habip Germeyangil : «Firma
nın ikisinin de mümessilleri gayet kuvvetli in
sanlardır. Birisi Vehbi Koç, birisi de Dündar
özer». Durumu malûm. Ben huzurunuzda tek
rardan teeddüp ediyorum, ama Grermeyangil'in"
istimal ettiği tâbiri hâdisenin önemi bakımından
aynen arz edeceğim. «Enayimiyim diyor, bunu
iktisadi kurula göndereceğim, iktisadi kurulu
da bu işe angaje ettikten sonra hangi taraf bas
kın çıkarsa tabiîdir ki, oraya vereceğiz» diyor.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele bu su
retle olunca, talihsiz, hakikaten talihsiz Muhte
rem Ulaştırma Bakanı, kendisi mükerrer ikaz
lar karşısında, bu meseleyi derhal ehemmiyetli
bir tahkik mevzuu yapmak vazifesinde ve duru
munda idi. Maalesef komisyon, arz ettiğim hu
susları tesbit etmek imkânına malik olamamıştır.
Bendeniz huzurunuzda Ulaştırma Bakanından
bu ikazlara mâruz kalıp kalmadığını açıklama
sını rica ediyorum. Eğer Muhterem Bakan arz
ettiğim bu ikazlara mâruz kalmış da tahkikata
hakikaten tevessül etmemiş ise; o zaman komis
yon raporunun neticesi şöyle olması iktiza eder
di :
(Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura'nm,
Bakanlığa yeni getirilmiş olması ve meseleyi İk
tisadi Kurula aksettirmek gibi müspet bir dav-'
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ranışta bulunmasına ra'ğmen; 3460 sayılı Kanu
nunun 13 ncü maddesinin emrettiği tarzda Dev
let Demiryolları İdaresinin bu muamelesini mu
rakabe etmediği, yolsuzluklara dair neşriyat ve
şikâyetler karşısında, vesayet müessesesinin icabettirdiği bir şekilde meseleyi inceleyip vaz'iyed
etmediği, mükerrer ikazlara rağmen meseleyi
derhal tahkikat konusu yapmadığı cihetle göre
vini ihmal ettiği kanaatine varılmıştır.) şeklin
de olması iktiza ederdi.
Bununla arz etmek istediğim netice şudur :
Araştırma Komisyonunun raporunda tesbit
ettiği netice isabetlidir. Bu hâdiseden dolayı bir
Meclis soruşturması açılması, hakikaten suçlu
olanlar varsa onların, kanuni muameleye mâruz
kalmak üzere adalete teslim edilmesi, suçlu yok
sa ve bir iftira bahis mevzuu ise, o zaman şaibe
altında bulundurulmak istenen insanların, bu
tahkikat ile temize çıkarılması mutlak bir zaru
rettir. Bendeniz Ulaştırma Bakanının suallerime
cevabından sonra tekrar söz almak hakkımı mah
fuz bulundurarak sözlerime son veriyorum. Hür
metlerimi arz ederim.
BAŞKAN — Naili Erdem sırasını Şinasi Osma'ya vermiştir.
Buyurun Sayın Şinasi Osma.
SİNASİ OSMA (İzmir) — Sayın Başkanım,
muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu çok kısa
bir zaman da olsa işgal edeceğim için evvelâ at
fınızı istirham ederim. Yüksek Meelisinizce ku
mlan ve biraz evvel raporunu burada dinlediği
miz komisyon arkadaşlarımızın gösterdikleri
gayret ve çalışmadan ötürü evvelâ huzurunuz
da hepsine teşekkür ederim. Bundan sonra, bu
gün bütün bir memleket efkârının üzerinde has
sasiyetle durduğu 33 lokomotif mevzuu, milletin
temsilcisi olan bizleri herkesten çok alâkalandır
makta olduğu, üzerinde hassasiyetle durmamız
icabettiği, kanaatinde bulunduğumu belirtmek
isterim. Bu sebeple, bir milletvekili olarak ken
di görüş ve anlayışıma göre derinliğine ve geniş
liğine tetkik edebildiğim bu mevzudaki düşün
celerimi, hepinizin anlıyabileceği gibi veya tek
niğe kaçmamak şartiyle kısaca özetliyeceğim.
Yalnız mâruzâtıma başlarken tek taraflı ha
reket etmediğimi, taraflı ve tarafsız birçok sala
hiyetli kimseleri dinlediğimi, elime tutuşturu
lan, Meclisteki gardrobuma atılan bütün broşür
leri birer birer okuduğumu söylemek isterim.
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Arkadaşlar; bu tetkiklerden sonra vardığım
kanaat odur k i ; bu işde bir yolsuzluk vardır.
Şöyle k i ; her üç teklifi yapan firmaların tek
lifleri şartnameye uygundur, yani, genel evsaf
bakımından hemen hemen birbirlerinden fark
lar büyük değildir. Nitekim bu sebeple bir ara
iki firmaya da yarı yarıya lokomotif ihalesi dü
şünülmüştür. Fakat mevcut dokümanlara göre
General Elektrik Firmasının teklif ettiği loko
motifler şimdi arz edeceğim bakımlardan bizim
için daha elverişli görülmektedir.
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yine yedek parça ve imal bakımından aleyhimi
ze olacaktır.
Sekizincisi; evvelâ yedek parçaların bilâhara ortaklaşa lokomotiflerin Türkiye'de imali,
gerek iş sahası ve ıgerekse işçi bakımından mem
leketimize faydalar sağlıyacağı ıgibi sık sık
Amerika'ya 'heyetlerin gönderilmesini önlemek
bakımından da bâzı tasaruflar temin edecektir.
îşte bu saydığımız faydalardan başka, Tür
kiye'de imalâta yanaşmıyan General Motors'un
pek tabiî ki ithalâtçı tüccarlar tarafından des
tekleneceği şüpihe&izdir, bu sebeple de tüccar
lar General Motors lehine seferber olmuşlardır.
Bir de 'buna General Motors'un Türkiye mü
messilinin Kâhta petrollerinde bâzı muteber
kimselerle ortak oluşu yapılan tercihin sebep
lerini açık olarak ortaya koymaktadır.

Birincisi, General Elektrik lokomotifleri 16
bin dolar, veya bir üstün tipi kabul edilirse
14 700 dolar ucuzadır.
ikincisi; mevcut yedi küsur milyon dolârlı'k
krediyle 33 lokomotif yerine 40 lokomotif al
mak ve 40 lokomotif alındığı takdirde de % 1
Iskonto sağlamak mümkündür.
Bu meyanda öğrendiğim diğer bir hususu da
Üçüncüsü; bugün memleketimizde mevcut
arz etmek istiyorum. Sayın Ulaştırma Bakanlı
ve kullanılmakta olan beş aded General Elek
ğının Heyeti Teftişiye Reisi Sayın Reşat Baytrik lokomotifleri, tecrübe edilmiş, yedek par
ramıçlı ile Başmüfettiş Ali Bey zamanında
ça noksanı ve kaza geçirmesi hariç, memnuniUlaştırma Balkanına, bu işte 'bir yolsuzluk ol
yetbahş (görülmektedir.
duğunu, şifahi veya tahrirî bir raporla arz
etmişlerdir. Ayrıca 1%3 Temmuzunun 6 ncı
Dördüncüsü; hepinizin bildiği ıgibi, General
•günü 'Devlet Demiryolları Fabrikalar Dairesi
Motors lokomotiflerinin motorları iki 'zamanlı
33 lokomotif işinde
ve motorların takati 1950 beygir olmasına mu- I Başkanı, yine Bakana
yolsuzluk
vardır,
şeklindeki
beyanı da bir va
kabil General Elektrik motorları 4 zamanlı ve
kıadır.
beygir kuvveti de 2 150 yani 200 beygir daha
kuvvetlidir.
Sayın arkadaşlar,
[Beşincisi; akar yakıt bakımından General
Kanaatimce bu 'hal karşısında, yalnız mem
Elektrik lokomotifleri General Motors lokomo
leket çapında değil, bütün .dünya çapında akis
tiflerine nazaran daha tasarrfludur. 'Bu tasar
ler yaratan bu mesele Yüksek Tahkik Heyetine
ruf memlekete senede üç milyon lira 'kazandıra
havale edilmeden örtbas edilemez. Aksi tak
caktır.
dirde, buna karşı gelecekler, mütalâa ve rey
Altıncısı; General Elektrik gerek yedek par
lerini aleyhte kullanacaklar, kim olursa olsun,
ça ve gerekse ilerde ortaklaşa, lokomotiflerin
yalnız millet nazarında değil bütün dünya na
.memleketimizde imali 'bakımından "bize lisans
zarında töhmet altında kalacaklardır.
vermesi 'göz önünde tutulursa, General motors
Ben şahsan kendisini çok iyi tanıdığım,
lisans vermiyeceğine göre, tercih edilmesi lâ
'hürmet ettiğim Ulaştırma Vekilinin 'böyle bir
zımdır.
töhmet altında kalmasına vicdanen razı deği
'Her çeşit vasıta için, memleketimizin çek
lim. Kendisinin de bu kanaati taşıdığına şüp
tiği yedek parça sıkıntısı hepinizin malûmu
hem yoktur. 'Binaenaleyh bu fakir milletin ço
dur. Sulh şartlan içinde çekilen bu sıkıntının,
cukları olarak 'bu işten alnı açık çıkmak isti
'hartb halinde daha da artacağı, her zaman göz
yorsak, politik düşünceleri 'bir tarafa iterek,
önünde tutulması lâzımgelen 'bir keyfiyettir.
hepimiz kül halinde, 33 lokomotif mevzuunun
gün ışığına çıkarılmasında birbirimizle yarış
Yedincisi; (mevcut Beş Yıllık 'Plâna 'göre bu
etmeliyiz.
alacağımız 33 lokomotifin mabadi olan lokomo
tif (ki ceman 83 lokomotif olacak) hangi firma
Takdir Yüce Heyetinizindir. Hepinizi hür
dan alınırsa vine o firmadan alınma zarureti
metle selâmlarım.
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SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Usul hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
SEYFİ ÖZTÜ.RK (Devamla) — Çok muh
terem arkadaşlarım, muhterem Kiyasetin müsamahasiylc bir usulî noktayı tesbit etmekte fayda
vardır.
Evvelâ, Yüksek Meclis, 33 dizel, elektrik lo
komotifinin ithali muamelesi, ihalesi ile ilgili
muamele dolayısiyle yapılan yolsuzluk hakkında
teşkil edilen heyet ciddî çalışma ile bertafsil
ariz ve amik, tetkik etmiş ve müdellel bir raporla
Yüksek Meclis huzuruna gelmiştir. Rapor üze
rinde bence hiç münakaşa yapmaya lüzum yok
tur. Hattâ diyebiliriz ki, Batı memleketlerinde
dahi emsali görülmemiş ciddiyette, tarafsızlıkta
ve müdellel olma vasfında emsali olmıyacak ka
dar büyük ve kıymetli bir rapor, ittifakla ver
mesi de şayanı dikkattir. Yüksek Mecliste âdeta
millî bir hüviyet iktisabctmiştir, bu rapor. Bina
enaleyh, bu rapor üzerinde lehinde ne kadar
söylesek az gelir, arkadaşlarımı tebrik edeceğim.
Usulî noktaya geliyorum. Şimdi bunun üzerinde
yapacağımız konuşmalar Millet Meclisi olarak,
nereye gidecektir? Konuşuyoruz, konuşuyoruz,
konuşuyoruz; arkadaşlar meseleyi neticede hal
letmişler. Diyorlar ki; netice kısmında ittifakla;
«iki grup mesuliyet var. Bilinci grup mesuliyeti
genel müdürlerin, mesuliyeti, ikinci grup mesu
liyet ise İcra Vekilleri Heyetine dâhil bakanın
mesuliyeti.» şimdi, Anayasa muvacehesinde bu
iki mesuliyetin de kanuni mercilcrini bulmak
zorundayız. Umum müdürlerin mesuliyeti, vazi
fesini suiistimal. Bu konuda ittifak var.
BAŞKAN —- Sayın Scyfi öztürk, lütfen ev
velâ, şu hususu tebarüz ettireyim. Usul hakkın
da söz, Riyasetin bu müzakereyi idare tarzında
İçtüzük hükümleri dışına çıkmasiyle olur. Bu
nun dışında yeni bir şekil, yeni bir usul teklif
ediyorsunuz; bunu bir önerge ile tebarüz ettirme
lisiniz. Bu haki nidan lütfen sözünüzü bu hususa
inhisar ettiriniz.
S E Y F İ ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, anlaşılıyor ki, neticeye gelmemiz lâzım.
Anayasanın 90 neı maddesi gereğince, Baş
bakan ve bakanlar hakkında yapılacak •-soruştur
ma işlemleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
birleşik, toplantısında görüşülür ve karara bağ
lanır Raporun, bakanın mesuliyetiylo ilgili be-

ninı de bir önergem vardır; kendisinin bu mad
de gereğince hakkında soruşturma açılması iste
ğine dairdir, diğer arkadaşlarımın da önergeleri
var, bu yarm Meclis gündeminde görüşülüp
bakanın mesuliyetine ait kısmı halledilmiş ola
caktır.
88 nci maddeye göre bir araştırma komisyo
nu teşkil edilmiş, Meclis bilgi edinmek istemiş
tir. Meclis bilgi edinmiştir, raporla. Binaen
aleyh, bu rapor üzerinde müzakere yaparak neticei karara varmak, diye bir müessese yoktur.
Burada sadece bilgi edindik. Bunu benimsiyen
mebuslar ve gruplar bunu Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bir önerge ile götürdüler. Orada
bakanın mesuliyeti karara bağlanacaktır. Bakan
mesul olursa bir soruşturma kurulu teşkil, edi
lecek, umum müdürler Adalet Divanının huzu
runa gidecektir. Benim kanaatim budur. Bu iti
barla yapılacak görüşmelerin sonunda alınacak
bir karar yoktur, Anayasaya göre. Riyasetin bu
noktaya dikkat etmesini istirham ediyorum.
BAŞKAN — Riyaset bakımından usulî bir
hata yapılmamıştır. Arakadaşımıza bu noktada
iştirak ederiz. Hakikaten bu müzakereler sonun
da bir karar alınmamıştır. Fakat, araştırmaya
memur ettiğiniz komisyonun, araştırmayı tam
ve kâmil yapma ve müzakere etme mecburiyeti
vardır. Bu konuda Yüksek Heyetiniz ve sayın
üyelerden bâzıları, araştırma tam yapılmıştır
teşekkür ederiz, diyor, bâzıları da şu noktaları
araştırsak daha iyi olacaktır, diyebilir. Aranız
da böyle arkadaşlar bulunabilir. Bu itibarla ra
por üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. Fa
kat karar elbette alınmıyacaktır. Usulde hata
yoktur. Müzakerelere devam ediyoruz. Sıra Sa
yın Ertuğrul Akça'nmdır.
ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlar, beş partinin de
iştirakiyle ve ittifakla verilen bu raporun bir
muta olduğu bu kürsüden ifade edilmiş bulu
nulmasına rağmen, ben raporda bâzı noksanlar
müşahede etmiş bulunuyorum. Bir kere Yüce
Meclisin bâzı noktalarda vuzuha kavuşmadan bu
raporu muta olarak kabul etmesi ne dereceye
kadar doğru olur? Naçiz bir hukukçu arkadaşı
nız sıfatiyle raporu tekrar tekrar okuduğum
zaman bu benim hafızamda, gözlerimin (inünde
canlandı, Bir kere, bir tarafta bir suç mevzuu
var. işlemiş midir, ıVemcmi? midiı 1 Bu !M-;,'I',,I-
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sına bir mevzudur arkadaşlar. Suçun olup olamıyacağma ve bütün unsurları ile tekevvün
edip etmediğine dair, Yüce Meclisin elbette bir
fikir edinmesi lâzımdır.
»Suç mevzuu 'karşısında haysiyetler ve şeref
ler mevzuubahistir arkadaşlar. Bunun üzerinde
de Yüce Meclisin vuzuha kavuşması lâzımdır.
Bu ikinci noktaya birinci noktadan geçerek v.,_
racağız.
Üçüncüsü de; bir takdir hakkının hüsnüistimal veya suiistimal edilmesi •mevzuubahistir
arkadaşlar. Bu itibarla bugün bir' hâkim mev
kiinde olan Yüce Meclisin bu noktaları iyice evi
rip çevirmesi, tahkik etmesi, raporun bâzı nok
talarında vuzuha kavuşması icabeder. Bu sebep
le ben raporda bâz noktaların aydınlanması ta
lebi ile ilgililerden, bu ilgililer Sayın Bakan ola
bilir, sayın komisyon âzası arkadaşlarım olabi
lir - şu noktalar tenevvür etmeden leh ve aleyh
te şahsan bir rey kullanamama vaziyet indeyim.
Birinci sual; arkadaşların Araştırma Komis
yonu raporunun 5 ilâ 9 ncu sayfalarında tâli
komisyon raporları aynen yer almış ve raporun
9 ncu sayfasının sonunda aynen : «Rapora mu
halefet şerhi veren Cer Dairesi Reisi Hakkı Tom
su'nun tâli komisyonun asli üyesi olmaması dolayısiyle muhalefeti üzerinde burada dunılmamaktadır» denmektedir. Bu ifaileden ("'er Dai
resi Reisi Hakkı Tomsu'nun tali komisyon rapo
runa muhalefet ettiği anlaşılıyor. Bu raporda
bu muhalefetin mahiyetinden bahsedilmediğine
göre. muhalefetin neden ibaret olduğunun ve
Hakkı Tomsu'nun sıfatının ve tâli komisyonda
ki vazife ve durumunun ne olduğunun mutlak
surette açıklanması icabeder.
2. Raporun 10 ncu sayfasında aynen (Cer
Dairesi, tâli komisyonu raporunu l l . f i . 1963 ta
rihinde verdiği halde, satmalıma komisyonu ka
rarını ancak 3 . 7 . 1963 tarihinde vermiş) ol
duğu yazılı bulunmaktadır. Bu gecikmenin ha- ]
kiki sebebi nedir? Bunun da tarafımızdan bilin- j
m esi icabeder.
I
3. Raporun onuncu sayfasında, muvakkat
ihale komisyonunun raporunun 12 nci sayfasın
da, muhalefet kararı bulunan üye Orhan Alp'in
muhalefetinden bahseden 26 ncı sayfada, 8 . 7 .
1963 tarihli bir zabıttan bahsetmemektedir. Ra
porda, bu zaptın mahiyet ve muhtevası hakkın
da. izahata raslıyamadım. Bu hususta ilgililerce
bir- açıklama yapılmasını istiyorum.
|

4. Raporun 29 ncu sayfasında 5 yıllık kal
kınma plânının 1964 yılı tatbikatında Devlet
Demiryollarına dizel motorları ve lokomotif
imalâtının vazife olarak verildiği ve bunun 33
dizel lokomotif ihalesine bağlanmış bulunduğu,
yazılı bulunmaktadır. Halbuki, raporda mevcut
ihale kararında, imalâttan bahsedilmemektedir.
Bu vazife ile ihale kararında sükûtun sebebini
rica ediyorum.
5. Rapordan anlaşıldığına göre, ihale ko
misyonu kararını 3 . 7 . 1963 tarihinde vermiş
tir ve yine raporun 24 neü sayfasındaki izahtan
. dosyanın 6 . 8 . 1963 tarihinde müdürler ku
ruluna verildiği ve aynı tarihte müdürler kuru
lunca tasdik edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
3 . 7 . 1963 ten 6 . 8 . 1963 e kadar dosya ne
rede kalmıştır1?
6. 33 dizel lokomotifi bedelinin AID tara
fından kredi olarak verileceğine göre bu kredi
nin kullanılışı ve binnetice ihalenin yapılışında
AID makamlarının yetkileri nelerdir? ödemenin
prosedürünü hangi şartlara bağlamıştır1? Evvel
emirde, naçiz kanatime göre, bu noktaların ilgi
liler tarafından Yüce Meclise izahatı zaruridir,
kanaatindeyim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Zeki Baltacıoğlu.
ZEKÎ BALTACIOĞLU (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlar, Millet Partisine mensup bâzı ar
kadaşlarımız bâzı yayınları ele alarak bu mesele
nin ilk müzakeresinde üzerinde uzun uzun du
rulan ve mahiyeti hakkında geniş tartışmalar
yapılan önergeleriyle DDY Umum Müdürlüğün
ce satmalınacak 33 dizel lokomotifi ihalesiyle
ilgili işlemlerin, bilgi edinmek maksadiyle araş
tırılmasını talep etmişlerdi.
Önerge sahipleri tarafından benimsenmemekle beraber «araştırma önergesinde» bir kısım ba
sında yer alan yazılardan bâzılarına aynen yer
verildiğinden araştırma istemi bir bakıma AID
kredisiyle DDY İdaresince satınalacak lokomo
tifler için yapılan muamelelerde siyasi ve sair te
sir veya nüfuzun araştırılması istemini de ihti
va ediyordu.
önerge sahibi arkadaşlarımız görüşmeler sı
rasında böyle bir iddianın davacısı olmadıkları
nı, ancak, basında görülen yazıları önergelerine
almakla yetindiklerini açıklamışlardı. Ancak, bâ
zı yazıların, Meclis huzurunda bir araştırma
önergesinde tekrarından sonra iddiacı ve davacı-
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sı olmasa dahi, olayda siyasi nüfuz ve tesirin bu
lunup bulunmadığının gün ışığına çıkarılması bir
zaruretti. Bunun yanında, DDY yetkililerinin
görevlerinde her hangi bir ihmal veya suiistimal
leri olup olmadığı hakkında bilgi edinmek iste
mi de bulunduğundan Millet Meclisince bir in
celeme ve araştırma komisyonu kurulmasına ka
rar verildi.
Her partiden bir milletvekili arkadaşımızı
seçmek suretiyle teşkil ettiğimiz komisyon, rapo
runda belirtilen düşünce ve kanaatler üzerinde
tartışma yapılabilir, yapılacaktır. Ancak evvele
mirde açık rejimin faziletinin bir tezahürü ile
karşı karşıya bulunduğumuzu belirtmek istiyo
rum.

0:1

Başbakanın oğlunun G. M. Türkiye Mümessil
liği ve dolayısiyle ihale konusu iş ile her hangi
bir ortaklığı olmadığı da katı olarak anlaşılmış
tır.
Raporda, aynen (iktisadi Kurulda ve Bakan
lar Kurulunda bu mubayaa işinde siyasi veya
sair surette bir tesir yapıldığı vâki değildir. Bu
hususta hiçbir delil yoktur. Bilâkis iktisadi Ku
rulun hâdisede müspet tesirleri olmuştur.) denil
mektedir.
Nihayet raporda Akis Dergisindeki «G.M.»
lehine olarak çıkan yazının ihaleye tesir icra et
tiğine dair her hangi bir delil olmadığı açıklan
maktadır.
Şu suretle raporun VII numaralı bölümünün
ilk 6 ncı bendindeki açıklamalardan görüşme ko
imali ve kapalı da olsa, ortaya 'birtakım öl
nusu satmalına^ işlemlerinde siyasi nüfuz veya
çüsüz iddialar atılmıştı. Bugün meselenin en sa
başka her hangi bir tesirin bulunmadığı hiçbir
de veya teknik teferruatına varıncaya kadar her
tereddüde
mahal bırakmıyacak şekilde açıklığa
yönü Büyük Meclis ve Milletimiz önünde açık
kavuşmuş
bulunmaktadır.
Her bir üyesi, ayrı
lanmıştır. Açıklanan neticeler bir taraftan bir
bir siyasi partiden seçilen Araştırma Komisyo
tahkikat önergesi üzerine T. B. M. M. de diğer
nunun ittifakla tesbit ettiği bu neticeler karşısın
taraftan Yüce Meclisimizde müzakere ve müna
da her türlü efkârı umumiyeyi bulandırmaya ma
kaşa edilmektedir. Tezvir ve iftira ile mücade
tuf gayretler kesin olarak iflâs etmiştir. Bu hu
lenin tek yolunun demokratik şartlar, içinde açık
susu, komisyon raporunu teyiden bir kere daha
tartışma ve inceleme yolu olduğu bir defa daha
anlaşılmıştır.
buradan açıklamakta, fayda ve zaruret duyuyo
rum. Açık rejimin imkânları karşısında esas ve
Araştırma Komisyonunun vardığı neticeleri
hakikatten
mahrum davranışların aynı akibete
ayrı ayrı kısaca inceliydim:
uğrıyacakları, bir kere daha anlaşılmış bulunmak
Araştırma Komisyonu önergede ismi geçen
tadır.
Sayın Cumhurbaşkanı Cemal Gürselin ihale işi
Raporun netice kısmının ve bu kısımda be
ile ilgilenmediğini, oğlunun ihalenin yapıldığı
lirtilen DDY memurlariyle, Ulaştırma Bakanı
G. M. Türkiye Mümessilliği ile iş münasebeti
Sayın Dura'nm durumu ile ilgili kanaat ve tav
bulunmadığını tesbit etmiştir.
sifler karşısında kanaatlerimizi belirtmeden ev
Komisyon, keza eski Ulaştırma Bakanı Rifat
vel komisyonun yetkilerini aşıp, aşmadığı konu
öçten'in Japonya seyahatinin Başbakan tarafın
suna temas etmek istij^orıız.
dan iptali keyfiyetinin bu memleketten lokomo- |
Komisyon, bir tahkikat «soruşturma» heyeti
tif mubayaası maksadiyle bir alâkası olamıyaca- I
değildir. Yeni Anayasamızın, tarifiyle bir me
ğı, zira AID kredisiyle satmalmacak Dizel Lo
sele hakkında Meclisin bilgi edinmesi maksadiy
komotiflerinin Amerika'dan alınmasının AID ce
le kurulmuş bir «Araştırma Komisyonu» dur.
şart kılındığı raporda belirtilmiştir.
Bu bakımdan yalnız cereyan eden işlemler hak
Böylece efkârı umumiyede yaratılmak iste
kında Meclisin bilgi sahibi olması bakımından
nen gaye ve gizli maksatlı isnatm asılsız olduğu
incelemelerini Meclise arz etmekle görevlidir.
kesin olarak anlaşılmıştır.
Bunun dışında cereyan eden muamelelere göre
Rapora göre, Başbakan inönü ihale işi ile as
bakanı veya yetkili memurları ithama, suçlama
la ilgilenmemiştir, ihale işlemlerine akrabalığın
ya yetkili değildir. Anayasaya göre, cezai so
veya sair bir tesirinin mevzubahis olmadığı naza
rumluluk bakımından itham T. B. M. Meclisine
ra alınarak, ihalenin yapıldığı firma mümessili
aittir.
ile Sayın Başbakanın eşinin iddia olunan akraba
Meclisin bilgisine sunulan rapordan, muame
lığının tahkikine lüzum dahi görülmemiştir.
leler hakkında bilgi edinen Meclis üyeleri ken-
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di takdirlerine göre meseleyi T. B. M. Meclisi
Birleşik toplantısına götürmekte muhtardırlar.
Nitekim Millet Partisine mensup bâzı arkadaş
larımız bakan ve ilgili memurlar hakkında Mec
lis tahkikatı talebinde bulunmuşlardır. Mesele,
T. B. M. Meclisi Birledik toplantısında müza
kere edilmektedir. Bakanın olayda siyasi gö
revinde ihmali bulunup bulunmadığı T. B. M.
Meclisince karana bağlanacaktır. Bu husustaki
düşüncelerimizi T. B. M. Meclisinde tafsilâtiyle
arz etmek düşüncesindeyiz.
Eaporda, bakanın mesuliyeti noktasından
yetki dışında da olsa bir itham yer aldığı için
bu hususta ve özellikle «siyasi nüfuz ve tesir»
açısından komisyon kanaati hakkında düşüncele
rimizi kısaca belirtmekte zaruret görüyoruz.
Raporun 29 ncu sayfasından itibaren Ulaş
tırma Bakanının durumu ile ilgili komisyon ka
naatinin mucip sebepleri yer almıştır. Komis
yonun bakan hakkındaki ithamı özetlenecek
olursa: Bakan, ihale işlerine karışmadığı halde
suçlandırılmaktadır. Siyasi mevki sahiplerinin
davranışları bakımından bu nokta kanaatimizce
çok önemlidir.
öteden beri İktisadi Devlet Teşebbüs ve te
şekküllerinin siyasi tesir ve müdahalelerden ma
sun kalması lüzumu söylenmiştir. Hukukî şart
ların kifayetsizliği sebebiyle İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin yetkilerinin bağlı bulundukları
bakanın tesirinden masun kalamadıkları şikâyet
konusu idi. Bugün her bakımdan gerekli huku
kî garantilere kavuşturulmuş bulunan bu kuru
luşlara hakanların siyasi tesirleri bahis ımeVzu
bile değildir. DDY İdaresi 3460 sayılı Kanuna
tabi muhtar bir kuruluştur. Bakana yöneltilen
itham; mahiyeti itibariyle kendisine bağlı DDY
İdaresine «sorumluluk tamamen idarenize aidolmak üzere kanuni yetkilerinizle hareket edilme
si» emrini veren Ulaştırma Bakanına «Muhtar
idarenin işlerine niye karışmadın» şeklinde te
celli etmektedir. Böylece komisyon itham eder
ken dahi olayda siyasi tesir ve nüfuzun olmadı
ğının kesin delilini vermektedir.
Ulaştırma Bakanının DDY İdaresi üzerinde
3460 sayılı Kanunun 13 ncü maddesindeki «Ve
sayet hakkından doğan bir müdahale hakkı var
dır» vesayet makamı, muhtar idarelere ancak
kanunun sarih hükümlerle imkân verdiği hu
dut ve şekiller içinde müdahale edebilirler. Ve-

şayet makamı hiyararşik makam gibi kendisine
bağlı idarelerin muamele ve kararlarına her saf
hada müdahale edemez, bu kararları bizzat ve
onun yerine geçerek veremez, iptal edemez. An
cak, tekemmül eden kararları kanuni usullerle
murakabe eder. Ulaştırma Bakanı 33 lokomotif
ihalesinde muamelelerin tekemmülünden önce
hangi kanuni yetkilerle nasıl müdahale etmeliy
di? Her şeyden evvel, itham sırasında, Ulaştır
ma Bakanmm ne suretle müdahale etmesi lâzımgeldiği hususunun, açık ve sarahaten belir
tilmesi lâzımdır.
DDY İdaresi satınalma talimatnamesinin
f> nci maddesine göre «bir muvakkat satınalma
komisyonu» kurmuştur. Umum Müdür Mua
vini Hakkı Ugan'ın başkanlığında daire reisle
rinden teşekkül eden bir satınalma komisyonu
üyelerinin her biri kendi sahalarında yükselmiş
yetkili teknik personeldir. Talimatnameye göre
bu komisyon yegâne yetkili organdır Ayrıca
teşkil olunan «Tali komisyonlar» kurulması hu
kukî bir mecburiyetten değil teamül icabıdır.
Tali komisyonlar kendi aralarında, veya ihale
komisyonu kendi üyeleri arasında ihale konusu
mukayesesinde de ihtilaflı olabilirler. Fevkalâ
de zor bir teknik mukayesenin bir siyaset ada
mı olan bakan tarafından değerlendirilmesi
mümkün değildir. Bakan yetkisi dışında olan
bu takdire nasıl müdahale edecektir?
Bilfarz, bir kısım işlemleri başka heyetlere
tevdi eylediği veya onlar tarafından birinciye
aykırı mütalâa verildiği takdirde Bakanın siya
si tesirde bulunduğu iddia edilmiyecek miydi?
Kanaatimizce asıl siyasi ve kanunsuz müdahale
budur. Velev'k/i ihaleden önce de olsa kanaatleri
ni açıklamış olan Muvakkat İhale Komisyonu
üyelerini .görevlerinden uzaklaştırsa idi, kanuni
bir müdahale olur muydu? Kanaatimizce asıl
kanunsuz müdahale ve ihale işlerine fesat karış
tırmak, siyasi tesir karıştırmak. Bu takdirde
bahiskonusu olacaktır.
Komisyon ihale işlemlerinde Bakanın kâfi de
recede bilgi sahibi olmadığından ve bilgileri
yalnız mesuliyet sahiplerinden aldığından ve
bunların sıhhat derecelerini kontrol etmediğin
den bahisle ihmali varit görmektedir. Bakan.
bir siyaset adamıdır. Teknik bilgi sahibi olması
şart değildir. Kendisine verilen teknik bilgileri
mesuliyet sahiplerinden alması kadar tabiî ne
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olabilir? Tekemmül etmemiş 'bir muamelede he
nüz yetkili komisyon kararı alınmadan nasıl tet
kik ve murakabe yapacaktır. Keza komisyona gö
re bakan suiistimal iddialarını tahkik ettirme
miş. İhale Komisyonu karar vermeden ve bu
karar kesinleşip AID ee tasdik edilmeden neyi
tahkik edecektir. Hâdisede rüşvet ve irtikâp .su
çu diye bir şey yoktur. Muamele tekemmül et
mediğine göre Komisyonun kuruluşunda bir
usulsüzlük ve kanunsuzluk olmadığına göre Ba
kanın tahkik ettireceği bir husus yoktur. Ko
misyon, Bakanın meseleyi 2 defa iktisadi kuru
luna şevkini müdahale sayıyor sonrada ihaleye
karışmamakla suçlandırıyor. Ayrıca AID kredi
siyle yapılacak olan satmalına işlemleri özel mu
kavele şartları bakımından da incelenmeye de
ğer. ihale şartlarım AID tayin etmiştir, ihale
Komisyonunun varacağı objektif tercih sebeple
rini AID tetkik edecektir. AID kabul etmemek
te serbesttir. Nitekim Vietnam'da vukubulan lo
komotif mubayaasında tercih sebeplerini AID
kabul etmemiştir. İhale Komisyonunun kararı
kesin değildir. AID nin kabulüne bağlıdır. Ni
hayet satınalma mukavelesi AID tarafından im
za! anacaktır. AID tarafından ihale fiyatlarına
tesiri icra edeceği esbabı mucibesiyle şartname
den çıkarılan- 5 Yıllık Plânın ilgilendiği Türki
ye'de lokomotif imali hususunda Bakana ve
hattâ DDY idaresine kusur izafe etmek müm
kün müdür? DDY idaresinin ihtiyacı olan ba
kiye lokomotiflerin Türkiye'de imali işi ihale
den tamamen ayrı müstakil bir dâvadır ve her
halükârda AID nin kabul etmediği bu şartı,
DDY idaresinin veya bakanın AID idaresine
kabul ettirmesi mecburiyeti, tasavvur dahi edi
lemez. Tekemmül etmemiş bir konuda bakanın,
Komisyonun iddia ettiği gibi teftiş ve tahkik
nasıl olaraktır? Ve müdahale, haksız ve kanun
suz müdahalede teşkil etmezmi? Nihayet AID
tarafından ihalenin tasdik veya reddi halinde
hukukî ve cezai mesuliyetten bahsedilebilirmi?
Bakanın mesuliyetine karar verildiği takdir
de bu cihet T. B. M. M. ce tesbit edilecektir.
Aksi takdirde yetkili idarî ve adlî makamlarca
takdir ve tesbit edilecektir. Bu sebeple yetkili
memurların durum ve davranışları hususunda
şimdiden bir düşünce serdine imkân görmüyo
ruz.
Ancak şu kadarım belirtelim ki, Komisyon-

ca rüşvet veya irtikâp suçları zaviyesinden bir
iddia ileri sürülmemiş ve Komisyon da böyle bir
hususu tesbit etmemiştir. Geriye kalan memur
ların hareketlerinde bir takdir hatası var mı
dır"? Yoksa dahi ileri bir vazife kusuru ile mi
karşı karşryayız? Veya bir görev ihmali veya
suiistimali mi vardır? Yahut muamelelerde bun
ların hiçbirisi bahis konusu değil midir mesele
leridir? Bunlar ileride tartışılıp tayin olunacak
durum ve T. B. M. M. kararma göre helli ola
cak yetkili mercilerce karara bağlanacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, Araştırma Komis
yonu araştırmasında 'bilhassa Bakan arkadaşı
mızı itham, ederken kendisine kadar ulaşmış bu
lunan yolsuzluk iddialarını tahkik etmediğinden
bahisle, görevini ihmâl ettiği iddiasında bulunu
yorlar. Ulaştırma Bakanı hakkındaki husus ra
porun son kısmında bir düşünce olarak yer al
mıştır. Bakan 8 . 8 . 1903 tarihinde Muvakkat
İhale Komisyonu kararının Müdürler Kurulu
ta.rafmdan tasdik ve bir ,gnn sonra AÎD ye bil
dirilmesinden sonra seyahat dönüşü 13 . 8 . 1963
tarihinde Devlet Demiryolları idaresine bir .ya
zı yazarak Muvakkat ihale Komisyonunun ka
rarını ve bir muhalif üyenin esbabı mucibeli
zaptını ve bu ihale kararının mesnedi olan bil
cümle evrakı talebetmiş, gönderilmesini iste
miş ve ilgililerden bu hususta izahat talebinde
bulunmuştur. Takibat ve tahkikat ancak hu iza
hatın kendisine verilmesinden sonra mevzııubahis olabilirdi. Bakanın bu yakısına cevap veril
meden evvel Meclisin hâdiseye el koyduğu, bir
araştırma komisyonunun kurulduğu, Devlet De
miryollarının 13 . 8 . 1963 tarihli yazı cevabının
doğruca komisyona verilmiş olması karşısında,
Bakanın hâdisede ıgecikmiş olması, bu itibarla
n r tahkikata ve takibata tevessül etmesi için bir
zaman geçmemiş bulunuyordu.
Bu itibarla basında yer almış bulunan dedi
koduların ve suiistimal olaylarının bakan tara
fından tahkik ettirilmemesi keyfiyeti, ve 'bunda
gecikmiş olması, hakana izafe edilecek bir kusur
olmadığı kanaatindeyim. Bakana isnadolunan
suç, ihmal suçudur. Kendileri de Türkiye Büyük
Millet. Meclisi toplantısında, ihmal suçunun un
suru bakımından geniş izahatta bulundular, ih
mal suçu da diğer suçlar gibi, kasdî suçlardan
dır ve her halükârda devamlılık unsuru ile bir
likte mütalâa edilmesi gerekli suçlardandır. Hâ-
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disede, her hangi bir siyasi nüfuz ve tesirin ol
madığı bizzat Komisyon tarafından kabul edi
len, Ulaştırma Bakanının hadisede kasden ihmal
suçu olduğu hususu Komisyonca araştırılmamış
tır. Böyle bir hususun tetkikine, tahkikine lü
zum dahi görülmeden Bakanı suçlamaktan çekinilmemiştıir. Bir kimsenin her hangi bir suçla
ithamı için hcrşeyden evvel olayda, o suçun
kanuni unsurlarının tekevvün edip etmediği hu
susunun, ceza hukuku sahasında etraflıca tetkik
ve raporda yer almış olması iktiza eder. Bu iti
barla da rapor noksandır, kusurludur.
Muhterem arkadaşlarım, rapoıla uztııı uzadıya verilmiş olan izahatın pek büyük ve mü
him bir kısmı, Devlet Demiryolları İdaresi ilgili
yetkililerinin ihale işlemlerindeki hareketleri,
sinirlilikleri, resmî ve özel durumlarıdır. Kana
atimce Devlet Demiryolları İdaresi yetkililerinin
hareketlerinin olaydaki suçluluk derecelerinin
takdiri her şeyden evvel Ulaştırma Bakanı arka
daşımızın hukukî durumunun Türkiye Büyük
Millet Meclisince bir karara bağlanmasına bağlı
bulunmaktadır. Zira, şayet Sayın Ulaştırma Ba
kanının hâdisede ihmali bulunduğuna T. B. M.
M. karar verir ve bu ihmali ile vazifelerini suiis
timal etmiş bulunan Devlet Demiryolları yetki
lilerinin suiistimal suçları arasında irtibat bu
lunursa, o takdirde Devlet Demiryolları yetkili
lerinin mesuliyetleri olup olmadığı hâdisedeki
hareketlerinin suç olup olmadığı hususu, T. B.
Millet Meclisince incelenir. Şayet hâdisede baka
nın mesuliyeti olmadığına T. B. M. Meclisi ka
rar verir veya hâdisede, ihmal suçu olduğuna ka
rar verilen bakanın, ihmal suçu ile, Devlet De
miryolları yetkililerinin suiistimal suçları ara
sında bir irtibat bulunmaz ise, o takdirde Dev
let Demiryolları yetkililerinin cezai veya hukukî
sorumluluklarının takdiri ve bunun incelenmesi,
T. B. Millet Meclisinin yetkisi dışındadır. Ma
lûmunuzdur ki, Anayasamız, görev ayırımı esa
sına istinadetmektedir. Türkiye Büyük Millet
Meclisi asla ve asla icra işine karışamıyacaktır.
Devlet Demiryolları yetkili memurlarının vazi
felerini icra ederken işledikleri suçtan dolayı
tahkikat, takibat ve nihayet muhakeme safhası
tamamen ilgili idari ve adlî merciye aittir. Bu
hususta, takdir her şeyden evvel adlî merciye
aittir. Şayet Devlet Demiryolları yetkili mesul
lerinin suçlariyle bunların başında siyasi âmir
olarak bulunan bakanın suçluları arasında bir

irtibat bulunduğu takdirde Türkiye Büyük Mil
let Meclisince kurulacak olan komisyon, bakana
tebaan, ona bağlı olarak Devlet Demiryolları yet
kililerinin hâdisedeki durumlarım takdir ve ka
rara bağlıyacaktır. Bu itibarla DDY yetkilileri
nin, raporda tafsilen arz edilen ihale işlemlerin
deki sorumluluklarını gerektirip gerektirmediği
henüz malûm olmıyan muameleleri hakkında bu
rada şimdiden bir fikir serd etmenin, bir düşün
ce söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ev
vel emirde, ilgili Bakan arkadaşımızın durumu
T. B. M. Meclisince karara bağlanmalıdır. Bu
karardan sonra DDY İdaresi yetkililerinin hâ
disedeki suçluluk durumlarının takdirinin han
gi makama aidolacağı belli olacaktır. Şayet Mec
lisimize aidolduğu bakana tebaan karar altına alı
nırsa bu takdirde ilgili memurların durumları
hakkında T. B. M. M. olarak görüşlerimizi arz
ederiz, müzakere ederiz. Fakat bakanın ihmal
suçunun bulunmadığına veya bakanın ihmal su
çu ile DDY İdaresi yetkililerinin suçları arasın
da bir irtibat bulunmadığına karar verdiği tak
dirde Devlet Demiryolları yetkililerinin durum
larının takdiri Meclisin yetkisi dışında olup, ta
mamen ilgili adlî ve idari mercilere aidolur. Bu
düşüncelerin tesiri altında şimdiden Devlet De
miryollarının yetkilileri hakkında, onların hare
ketleri hakkında düşüncelerimizi söylemenin er
ken olduğu kanaatindeyim ve hele hele merci
belli olmazken, Devlet Demiryollarının ilgilile
rini böyle bir mesele dolayısiyle burada ithama
mâruz bırakılmaları yetkimiz dışındadır. Yapı
lacak inceleme sonunda ihmalin doğru olup ol
madığı bakan hakkında yapılacak müzakereler
neticesinde meydana çıkacaktır. Şimdi bakanın
mesuliyetine ve ona tebaan Devlet Demiryolları
yetkililerinin mesuliyetine karar verildiği tak
dirde, o zaman T B Millet Meclisinde bu mevzu
müzakere edilecektir. Bu düşüncelerle hâdisede
bakanı itham eden araştırma komisyonunun yet
kisi dışında bir ithamda bulundu, kanaatiyle
yetkisi dışında bir itham, ister istemez bu Mec
lisin yetkisi dışında bir müzakereye yol açmıştır.
Bu Meclis, bakanın mesuliyetini müzakere ede
cek bir Meclis değildir. Bu mesuliyet Türkiye
Büyük Millet Meclisince verilmiş olan ithamı
havi önerge üzerine müzakere edilecek, karara
bağlanacaktır. Komisyon yetkisi dışına çıkmış
olduğu için Meclisi yetkisi dışında bir müzake
reye zorlamıştır. Bunun dışında komisvonnn bir
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hatası daha vardır. Komisyon önergede zikredi
len diğer şahısların durumları ile ilgili 7 No. lu
bölümün, 7 nei maddesinde kendisine verilen
yetkiyi tamamen aşmıştır. 7 nci madde, 7 numa
ralı bend okunduğu takdirde görülecektir ki,
DDY idaresine petrol naklini taahhüdetmiş bu
lunan bir anonim şirketin bu petrol ihalesi ile
ilgili teminat mektubunu DDY idaresi ilgilile
rinin zamanında takibedip almadıkları iddiası
yeralmıştır.
Muhterem arkadaşlarım, araştırma önergesin
de yalnız 33 dizel lokomotifi ile ilgili işlerin in
celenmesi komisyona yetki olarak verilmişti. Ko
misyon bu yetkiyi böylece aşarak bir tetkikata
girişmiş, rapora yetkisi dışında bu tetkikatm ne
ticesini almış. Ama dikkat edecek olursanız yal
nız ihaledeki teminat mektubunun muayyen za
manda istenmemiş olmasını iddiasına alarak
bu mektubun muayyen zamanda istenmemiş ol
masının nedenleri ve sebepleri üzerinde her han
gi bir fikir tetkikatı ve neticesi yer almamıştır.
Komisyon yetkisi dışında Devlet Demiryolları
idarecilerinin bâzı yetkilerinde, zamanında te
minat mektubu istememiş olmakla suçlandırıyor
ki, bunun sebeplerini kendilerine sorarak, onla
rın gösterdiği esbabı mucibenin vâridolup olma
dığı hususundaki kanaatlerini de belirtmek su
retiyle raporda yazmak durumunda olacaklar
dır. ister istemez, yalnız ithamla yetinilmek su
retiyle hattâ itham değil, yalınız ve imaya işaret
•edilmek suretiyle yetinmekle, hâdisede komisyo
nun bir başka maksat gütmüş olduğu kanaatini
ve şüphesini uyandırıyor. 372 bin liralık teminat
mektubunun zamanında istenmemiş olması hu
susunda şahsan yaptığım tetkikat ve inceleme
sonunda ihaleyi taahhüdetmiş olan firmanın en
ucuz fiyatla ihaleyi almış olduğu teminat mek
tubunun zamanında istenmesi halinde ve veril
memesi üzerine ihalenin iptali cihetine gidilerek,
muvakkat teminat mektubunun irat kaydı cihe
tine gidildiği takdirde, idarenin el'an 480 bin
liralık zararı olduğu ilgililerce ifade edilmekte
dir. Bu itibarla 130 bin liralık bir muvakkat te
minat mektubunun irat kaydedilmesi üzerine
ihalenin 480 bin lira bir menfaati gözetilmiş ol
duğu iddianın komisyona yapıldığı ifade edil
diğine göre komisyonun bu iddianın vâri dol ma
diği hususunda raporunda bir bilgi vermesi ik
tiza ederdi. Raporun yedinci bölümünden daha
önceki bir bendinde bu vedinci bölümde bahis
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mevzuu edilen Ersan Petrol Anonim Ortaklığı
nın bir ortağının da Sayın Başbakanın oğlu ol
duğu iddiası yer almaktadır. Böylece yaptığı
araştırmalarda siyasi nüfuz ve tesirin olmadığı
nı kesin olarak tesbit etmiş bulunan ve bunu ra
porunda ittifakla ve kesin olarak ifade etmiş
olan Araştırma Komisyonunun yeniden ortaya
böyle bulanık bir iddia atmak suretiyle efkârı
umumiyeyi teşevvüşe götürdüğü kanaatini ve
şüphesini bendeniz taşımaktayım. Petrol işini
taahhüdetmiş olan Ersan Petrol Anonim Ortaklı
ğının ifade edildiği gibi bu Anonim Ortaklığı
dır. Ortaklığın hisse senetleri, yaptığımız tet
kikten öğrendiğimize göre, nama muharrer hisse
senetleri olmadığı, hamiline muharrer hisse se
netleri olduğu anlaşılmıştır. Hisse senetlerinin
hali hazırda kime aidolduğu hususunun hiçbir
surette tesbit edildiği iddia edilemez. Bu itibarla
komisyonun gerek ortaklık zaviyesinden, gerek
ortaklığın taahhüdetmiş olduğu ihalenin hattâ
teminat mektubunun neden istendiğini, istenen
nedenleri üzerinde yapmış olduğum tetkikat
noksansızdır. Bu noksanlıkta bir, kasıt aramak,
iddia etmek belki mümkün değildir. Ama ister
istemez komisyon bu muğlâk ve noksan ifadelerle
yetki dışı ve tetkikatmda bâzı kimseleri şüphe
altında bırakmak gibi doğru olmıyan bir düşün
cenin tesiri altında kalmıştır, denebilir. Böyle
bir şüphe insanın üzerine gelmektedir. Komisyo
nun, Heyeti Umumiyeyi bu noktada aydınlatma
sını bilhassa rica edeceğim. Hüretlerimle.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın
Zeki Baltacıoğlu konuşmasının bir yerinde Yük
sek Meclisinizin de yetkisi dışında bir müzakere
ye zorlandığını iddia ettiler.
içtüzüğümüzün 88 nci maddesinde Meclis
araştırması şöyle tarif edilmiştir : (Meclis araş
tırması belli bir konuda bilgi edinilmek için ya
pılan incelemeden ibarettir.
Konunun belli olması da verilmiş olan öner
genin kabulü ile vuzuha varır.) Yüksek Meclisi
niz verilmiş olan önergeyi kabul etmekle belli bir
konuda sözüne vuzuh vermiştir, işte bu önerge
de de bakan ve başbakandan da bahsedildiğine
göre araştırma komisyonunun belli hale gelen
mevzuda yapmış olduğu bu araştırma üzerinde
Meclisinizdeki müzakere Yüksek Meclisinizin
yetkisi içindedir. Şimdi, komisyona söz veriyo
rum. Buyurun Komisyon.
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ORHAN APAYDIN (Aydın) — Usul hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Hangi mesele için usul hakkın
da söz istiyorsunuz?
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Riyasetin
bu görüşü muvacehesinde bu meselenin görüşülemiyeceği hususunda usulen maruzatta buluna
cağım.
BAŞKAN — Mesele görüşülemiyeceğine ya
ni rapor üzerinde müzakere açılamıyacağı hak
kında mı?.
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Efendim ar
kadaşımız usulle teadül meselesinden bahsetti.
Riyaset burada görüşünü Heyeti Umumiyeyc
bildirdi. Ben Riyasetin görüşüne iştirak etmiyo
rum. Meclis araştırması, Meclis Tahkikat Mü
essesesine intikal etmiştir. Bunu izah edeceğim
efendim.
BAŞKAN —- Buyurun, size söz veriyorum.
Orhan Bey, yalnız usul hakkında olsun.
ORHAN APAYDTN (Aydın) —' Muhterem
arkadaşlarım, Anayasamızın 88 nci maddesinin
kenar başlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
denetim yolları unvanını taşır. Bu murakabe
müesseseleri, bu maddede «soru, genci görüşme,
Meclis soruşturması ve Meclîs araştırması» şek
linde tesbit edilmiştir. Şimdi bu mesele Millet
Meclisine başlangıçta bir Meclis araştırması ola
rak gelmiştir. Meclis araştırması olarak tetkikat
yapılmış, rapor tanzim edilmiş, fakat raporun
tanziminden sonra arkadaşlarımız Meclis tahki
katı talebinde bulunmuşlardır. Şimdi bu Meclis
tahkikatı müesesesi çalışmaktadır. Birleşik top
lantıda yarın bu aynı mesele görüşülecektir. Ya
ni şunu demek istiyorum: Meclis Araştırma Mü
essesesi Meclis Tahkikat Müessesesi şekline inkilâbetmiştir. Şimdi, nasıl kazai meselelerde, adlî
meselelerde aynı mesele iki kaza unsurunda bir
den tetkik edilemezse, burada da bir garabet
var. Bu mesele hem Meclis araştırması, hem de
Meclis Tahkikatı müesseelerinde aynı zamanda
tetkik edilemez. Şu bakımdan tetkik edilemez:
Meclis tahkikatında Anayasamız grupların ka
rar almasını men etmiştir. Bunun mânası şudur:
Bir disiplin mevzuu haline getirilmesin, mebus
arkadaşlarımız vicdanlarına göre hareket etsin.
Şimdi ne oluyor?. Biz bu meseleyi burada birle
şik toplantı dışında ortada karar sahibi arkadaş
larımızın bulunmadığı bir toplantı olarak bura-
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da görüşüyoruz. Senatör arkadaşlarımız yok bu
rada, aynı meseleyi görüşüyoruz. Riyasetin görü
şüne iştirak etmiyorum. Mesele Başbakan mese
lesi olarak, Reisicumhur meselesi olarak daha ge
niş şekilde tetkik ediliyor denilemez. Çünkü,
Meclis tahkikatında da bu rapora isnadedilmiştir. Ve bu meseleler orada da tetkik edilmekte
dir. icabında Başbakan aleyhine Meclis tahkika
tı açılması yoluna gidilecektir. Bu bakımdan,
aynı meselenin iki müesseseden birinde aynı za
manda tetkik edilmesi benim hukuk anlayışıma
sığmıyor. Bu melseılie de madcımki Meclis Tahki
kat Müessesesinde görüşülüyor ve Meclis tahki
kat raporu tanzim edilmiştir, raporda Heyofri
Umumiye ıttıla kesbetmiştir. Bu itibarla mesele
Meclis araştırması şeklinde görüşülemez kanaa
tindeyim. Hürmetlerimle
.BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ra
por üzerinde görüşmeler çoktan beri devam et
mektedir. Sayın arkadaşımızın okuduğu 88 nci
madde filhakika «Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetleme yolları» başlığını taşımakta ise
de; orada tadatedilen denetim müesseseleri,
«her iki Meclisin salâhiyetinde» cümlesi ile bit
mektedir. İki bakımdan Meclisiniz bu konuda
müzakereye yetkilidir, yetki dışına çıkmamıştır.
Ancak, arkadaşımız burada, bir tek konusu
üzerinde, aynı mevzuun hem Meclis araştırması,
hem de Meclis soruşturması olarak talebedilmiş
olması karşısında aynı mevzuun mükerrer mü
zakeresi karşısında bir hal şekli teklif etmesi
ve bu teklifin Umumi Heyetçe kabul edilmesi
meseleyi vuzuha götürür. Aksi halde, bugünkü
müzakereler usule uygundur, Meclisinizin salâhi
yeti vardır. Müzakere devam ediyor. Şimdi, söz
komisyonundur, başka kimseye söz vermiyeceğim. Buyurun Komisyon.
KOMİSYON ADİNA MEHMET TURGUT
(Afyon Karahisar) — Muhterem
arkadaşlar,
Komisyon adına sözlerime başlarken, Komisyo
numuz raporunu tetkik edip ve komisyonumuza
teşekkür eden arkadaşlarımıza ve Komisyonu
muzun raporunu beğenmeyip tenkid eden arka
daşlarımıza da teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Şimdi, gerek Komisyonu tenkid eden, gerek
se Komisyonda soru soran arkadaşların sorula
rını cevaplandırmaya çalışacağım. Yalnız bâzı
hususlar vardır ki; hukuk meselesidir. Bunla
rı İrfan Baran arkadaşım cevaplandıracaktır.
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Bu bakım'dah beiuleh sonra, İrfan ıBaran arka
daşım bilhassa komisyon salahiyetli salâhiyetsiz mesel eleri cevaplandıracaktır. Şimdi evve
lâ sön konuşandan başlamak istiyorum. Ko
misyonumuz rakoru hazırlarken bü 'hakikaten
raporu ofkuyan arkadaşlarım görmüşlerdir ki;
politika kapısı içine so'knıamıştlr. Gönül ister
di ki, burada konuşan arkadaşlar da politi
kayı bu katlar ımü'him İni* mevzuda, buraya getirmesihler.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, raporun so
nunu okuyor, işiiıe gelen taraflarını kabul edi
yor ve eksik olarak okuyor, Gönül isterdi ki,
bu raporun 'bu kısmini tamamıyle okusun. İşi
ne gelen tarafları kabul ediyor, «komisyon
bunları tetkik etmiş, suç yoktur,» demiştir,
eliyor. Komisyonun suç olmadığını .söylediği hu
susları kabul ediyor. «'Suç vardır, kısmı .gelince,
yok, diyor, komisyon salahiyetli değildir.»
Muhterem arkadaşlarım, eğer komisyon sa
lahiyetli ise her ikisinde de salâhiyeti vardır.
Yoksa her ikisinde de salâhiyeti yoktur. Ar
kadaşımız bunu böyle görmelidir ve 'burada
böyle ifade etmeliydi.
Şimdi bu ÜO lokomotif mevzuunun 'bir şans
sızlığı vardır. İki nokta bilhassa çok m'ühimdir.
Bunlardan biri şu : General Motors Türkiye'de
imalât yapmış olsaydı bu ihalenin biricik ter
cih .sebebi, General Motors'un imalât yapmış ol
ması ve 5 Yıllık Plânın âmir hükümleri olacaktı.
General Motors Firmasının Türkiye'de imalât
yapmamış olması bu mevzuu bir tarafa bırak
tı rmış.
İkinci şanssızlık noktası, şayet bu müzakere
lerde AID bu ihaleyi tasdik etmiş olsaydı
AID nin bu ihaleyi tasdik etmiş olması bu kür
süde burada .yolsuzluk 'bulunmadığı için tek
müdafaa şahidi olarak gösterilecek. Görüyor
sunuz arkadaşlar, «Beyneymilel teşekküller bu
nu tasdik etmiştir,'bunun suiistimal neresinde?/)
denecekti, halbuki, burada, şimdi «AID tasdik
•etmemiştir, iş tekemmül etmemiştir. (Bunun
suiistimal neresinde, nasıl müdahale edelim?»
diyorlar. Ben bunu ne Devlet anlayışı ile, ne
mesuliyet hissi ile ne de Bakan anlayışı ile
bağdaştıramıyorum arkadaşlar. (Bir müessese
nin işinde suiistimal varsa, muhakkak işin te
kemmül etmesini, Devleti zarara 'götürmesi
ni beklemek mi lâzımdır, yoksa nerede İm işin
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Haberini alırsa 'orada, müdahale etmefe mi lâzım
dır. İBunu takdirlerinize arz ediyorum arkadaş
lar. Ve şunu ifade etmek isterim 'ki; burada
suiistimal varsa bunun AID nin tasdiki ile veya
tasdik etmemesi ile hiçbir alâkası yoktur. O
ayrı bir meseledir, 'bu ayrı bir meseledir. Mec
lis koridorlarında «AID bunu tasdik etmiştir
ve AID 'bunu tasdik ettiğine göre 'burada sui
istimal yoktur.» diye propaganda yapan Bakan
arkadaşımızın burada «AID ye 'bunu tasdik et
memiştir. İş tekemmül etmemiştir., Bunun sui
istimal neresindedir?» demesini bendeniz me
suliyet hissi ile komisyon da mesuliyet hissi
ile kabili telif görmemektedir.
Şimdi Zeki Baltacıoğlu arkadaşımızın bâzı
tarizlerine cevap vermek isterim :
Muhterem arkadaşlarım, Kalıta petrolleri
meselesi, raporumuza şu sebeple girmiştir.
Devlet Demiryolları, Dündar özey firmasına
gösterdiği hususi alâkayı göstermelk için rapo
rumuza geçin iştir. 'Bunun ben sebebi üzerinde
duracak değilim. Bizim komisyonumuzun vazi
fesi hâdiseyi tesbit etmektir. Biz size hâdiseyi
tesbit ettik, «Burada bir yolsuzluk var.» dedik.
Bundan, sonra 'hadîs en in sebepleri Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kuracağı Tahkikat Ko
misyonunda araştırılacaktır. Bizim vazifemiz
sadece hâdiseyi tesbit etmektir. Biz hâdiseyi
huzurunuza getirdik, Kâhta petrolleri meselesi
'hâdisenin içerisindedir. Devlet Demiryollarının
Dündar özey Firmasına başka yiönden göster
diği hususi alâkanın ispatıdır. Bakınız arka
daşlar, bu mektubu okuyorum. Yolsuzluk var
mı, yok mu? Kendilerinin yazdığı mektubu
okuyorum :
Devlet Demiryolları Umum Müdür Muavi
nini. ayın 19 nda sorguya çekiyoruz, daha doğ
rusu malûmatına müracaat ediyoruz.. Malû
matına müracaat ettiğimiz zum an, Kâhta pet
rolleri meselesi mevzuubasoluyor. Ayın 20 sin
de Devlet "Demiryolları, Ersan Petrol Sanayii
Anonim Şirketine şu mektubu gönderiyor :
«uhdenize ihalesi 30 bin ton ham petrole ait
şu numaralı mukavele imzalanarak noterlikçe
tescil edilmişse de buıttı ait 372 bin liralık
katı teminat miitaaddit müracaatlarımıza rağ
men bugüne kadar idaremize teslim olunma
mıştır. Bu mevzuda açılan eksiltmeye iştirak
hususunda verdiğiniz teklif mektubunda 30 000
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tön hfeıri petrole ait şartname ve mukavele
projesini okuyup, bütün hükünileriki kabili
ettiğiniz bildirilmektedir. Şartnamenizin 17 hci
maddesi aynen; mütaaİıhit TCDD n'a mûraeaatle
muvakkat teminâtım kati teminata çevirmeye
hazırlanan mukaveleyi imza ve noterliğe tescil
ettirerek, TCDD vermeye mecburdur. Bu veci
beye riayet edilmediği takdirde protesto çek
meye ve bir hüküm istihsaline hacet kalmak
sızın yapılan, ihale hükümsüz sayılarak mu
vakkat teminat irat kaydedilir; tİ72 OÖÖ liralık
katî teminat mektubunu derhal idaremize verme
diğinim takdirde şarttıânlehih İ7 hci maddesi
ahkâmına uyularak ihale hükümsüz sayılacak
ve muv*akkat teminatınız irat kaydedilecek
tir.»
Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz diyoruz
ki; haklı haksız, şartnameyi, mukavelenameyi
tatbik etmemişler, anva tatbik etmediklerini
bizim malûmatına müracaat ettiğimiz günü
beklemişler ve biz malûmatına müracaat ettik
ten sonra protesto mektubunu göndermiştir.
Bir gün sonra da elden Dündar Özey gelmiş
872 bin liralık teminat mektubunu vermiştir.
Biz sadece Devlet Demiryollarının Dündar
özey'e hususi muamele yaptığını bu vesile ile
kaydetmiş bulunuyoruz, hiçbir şahsı, hiçbir
zümreyi itham altında tutmuş değiliz. Bilâ
kis bâzı şahıslar ve bâzı zümreler komisyonu
itham altında tutmak istemişlerdir.
Şimdi Devlet Demiryollarının bu hususta
başka bir, raporda olmıyan başka bir vesika
sını sizlero göstermek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, komisyonumuza bir
ihbar yapılmıştır, denilmiştir ki; imalât mev
zuunda ilk istenen mektuplardan sonra bâzı
firmalar Devlet
Demiryollarına
müracaatte
bulunmuşlar ve imalâta hazır olduklarını bil
dirmişlerdir.
Biz Devlet Demiryollarına mektup yazdık,
dedik ki ; «Size zarflar açıldığı zaman firma
lardan istenen mektupların dışmdn imalât mev
zuunda mektup gelmiş midir?» Bize verilen
cevapta ışu söyleniyor arkadaşlar : «Alco Fir
masından 21 . 5 . 1963 tarihinde, General Elec
tric Firmasından . 16 . 5 . 1963 tarihinde, Gene
ral Motors'dan 3 . 6 . 1960 tarihinden itiburen
teklif veyahut bir muhtıranın idaremize geliş
kaydına raslanmamıştır. Ancak "Ulaştırma Ba-

kaııliğıhdaiı Ağustos ortalarına doğru fi Hıralar
dan bir tanesine, muhtemelen General Elec
tric Firmasından lisans verilmesine dair bir
mektup gönderildiği bâzi memurlar tarafıiıdaii
hâtırlanmaktaysa da, kaydeii. bülünamaııııştir;
Şayet komisyonumuzda bu şekilde bir mektup
veyahut bilgi mevcutsa idaremizin görüşüne
arz edilmek üıseı'e gönderilmesi ömirlefinize ara
edilir.»
Şinidi arkadaşlar, Û ğüh sbrira bize bu mek
tupları fotokopisi geliyor, firma göndermiştir.
Firma diyor ki «5 yıllık plâhııiızâ göre inialâi
lisansının da 1964 Martına kadar aİınımasi la
zımmış. lİu husus'tâ ıgörüşınıeye 'hazirmu» diylor;
İşte firmanın mektupları. Baı nasıl Devlet Demiryollarıdır ki; bu mektupların aslı dosyala
rında bulunduğu halde, Millet Meclisinin seçmiş
olduğu komisyona bu mektupların sureti gönderilmiyor. Devlet Demiryolları idarecilerinin bü
mevzuda ne kadar taraflı ne kadar peşin hüküm
lü ve ne kadar bir tarafın lebine çalıştıklarını
gösteren delillerden sadece bir tanesidir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım; Kâhta Pet
rollerinin ortakları hakkında Zeki Baltacıoğlu
arkadaşımız komisyonu itham eder mahiyette
konuşma yaptılar. Komisyon bu mevzuu bugü
ne kadar sadece dokunmakla izah etmiştir. Eğer
arzu ederseniz Kâhta Petrolleri ortaklarının lis
tesi de buradadır. Ticaret Bakanlığının 25 Ey
lül 1963 tarihli yazısında Ersan Petrol Anonim
Şirketi hissedarlarının adları sermayeleri, mikta
rı ve adresleri yazılmak suretiye hazırlanan cet
vellere ilişik olarak sunulmuştur. Bilgilerinize
arz edilir deniyor. Adları, sermayeleri, adres
leri.. Adresleri bırakıyorum, sadece adları ile
sermayeleri (Orta sıralardan, bu şirket ne za
man kurulmuş sesleri) Bu şirket 1962 senesinin
son ayında kurulmuştur.
Ersan Ticaret Limited Şirketi : 250 000 lira.
Dündar Özey : 2 000 000 lira.
Necla Özey : 1 100 000 lira.
Arif Sermet : 300 000 lira.
Feride Tarpan : 300 000 lira.
Muhtar Batu : 300 000 lira.
Ömerînönü =225 000 lira.
Abdurrahmaıı Doğukan : 225 000 lira.
Nermiıı Ateş : 105 000 lira.
Fikret Kunten : 105 000 lira.
Suat Bilge : 45 000 lira.
Selçuk Yener ; 45 000 lira,
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Şimdi arkadaşlar; bir hususu da biz bunla
rın pek açıklanmasını istemiyorduk. Fakat bir
hususun açıklanmasında fayda vardır. Bu şir
ketin ortaklarından olan Feride Targan, Muh
tar Batu aynı zamanda G. Motorsun eski Tür
kiye mümessillerindendir. Dündar özay bu
mümessilliği onlardan devren almıştır.
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun)
—- Hangi tarihte almıştır?
MEHMET TURGUT (Devamla) — Şimdi
ımu'hterem arkadaşlar, Ertuğrul Akça Arkadaşı
mın sorularına cevap verdikten sonra, yine bâzı
hususlara dokunmak istiyorum.
Arkadaşımız tali komisyon raporunda «Hak
kı Tomsu'nun durumu nedir?» diyorlar. Şimdi
arkadaşlarım, Hakkı Tomsu Cer Dairesi Reisi
ve Satmalma komisyonu üyesidir. Tali komisyo
nun, vazifelerini tesbit eden Satmalma komis
yonu kararında satmalma komisyonu üye
lerinden Cer Dairesi Reisi Hakkı Tomsu
ve Fabrikalar Dairesi Reisi Orhan Alp'
in toplantılara iştirak edeceği ifade edilmekte
fakat toplantıların asil üyesi olduklarına dair
hiç bir kayıt yoktur. Komisyonumuzda Satm
alma komisyonu Hakkı Ugan'm ifadesine göre
bu iki arkadaş tâli komisyonun üyesi olmayıp
sadece tâli komisyonun toplantılarına, daire
reisleri olmak sıfatıyla iştirak edebilecekleri
şeklindedir. Üstelik tâli komisyonların listesi
verilir'ken bu iki arkadaşın da, tâli komisyonun
listesinde isimleri yoktur*. Gerek evraklarda ge
rekse ifadelerden anladığımıza göre Hakkı
Tomsu tâli komisyonun üyesi değildir ve tâli
komisyonda bir asıl üye de imza atmıştır.
EMÎN PAKSÜT (Ankara) •— Tâli komis
yonun listesini kim vermiş ?
KOMİSYON ADINA MEHMET TURGUT
(Devamla) — Arz edeyim efendim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yalnız
yerinizden usul dışı sualler sorup buna göre ce
vaplar beklemeyin, komisyona sual sormak
mümkündür. Konuşmalardan sonra suallere sı
ra gelir.
Sizin için faydalı olabilir, usul bu değildir,
lütfen.
KOMİSYON ADINA MEHMET TURGUT
(Afy.on Karahisar) — Efendim, ikinci soru,
Tâli Komisyon raporunu 16 da verdiği halde,
Satmalma Komisyonu kararını 3 - 7 de vermiş-
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tir. Bu arada ne yapılmıştır diye soruyor arka
daşlar. Açz edeyim, ne yapılmıştır:
Ayın 14 ünde yani 11 inden 14 üne, 3 gün
sonra, Cer Dairesi mühendislerine re'sen Hakkı
Ugan tarafından mektuplar yazılmıştır. Ayın
15 inde Sait Aytaç isminde bir makinistten G.
E. lokomotiflerinin arızalarına- dair vesika top
lanmıştır. Aym 18 zinde Hakkı Tomsu'ya G. E.
lokomotiflerinin yakıt sarfiyatının daha az
olduğuna dair bir rapor hazırlattırılmıştır. Ayın
22 sinde Ali Cur ve Sait Aytaç isminde iki ma
kiniste yine mevcut G E lokomotiflerine ait arı
zalar ve çekmediğine dair tecrübeler yaptırıl
mıştır.
Ayın 2 sinde yani 3/7 den bir gün evvel yi
ne Hakkı Tomsu, Hakkı Ugan tarafından çağı
rılmış ve «bana bir rapor hazırlıyacaksm, fa
kat fiyatı nazarı itibare almıyacaksm» denmiş
tir. Hakkı Tomsu da fiyatı nazara almadan bir
rapor hazırlamıştır. Bu, aym 2 ile aym 3 ü
arasındaki geçen zamanda, hülâsa olarak; aym
üçünde 'karar verilebilmesi için General Motors'
un, lehine, zannedilen bâzı vesikalar tamamlan
mıştır. Başka bir şey yapılmamıştır. Hiçbir top
lantı ve hiçbir müzakere yapılmamıştır. Ayın
İkisinde bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı
nın zaptı yoktur. Bu toplantıda el yazısıyla
bir puanlama cetveli tutulmuştur, Bu puanla
ma cetvelindede fiyat nazarı itibara alınmamış
tır.
Üçüncü soru; Orhan Alp ve Orhan Alp'in
muhalefeti ve 8/7 tarihli zabıt hakkında komis
yon raporunda malûmat yoktur dediler. Biz
komisyon olarak 3/7 den sonra yapılan toplan
tıları usulsüz addettik 8/7 de bir toplantı ya
pılmıştır. Bu toplantı, Orhan Alp'in muhale
fet şerhini çürütmek mahiyetindedir ve bunun
dosyada bir zaptı da mevcuttur. 8/7 toplantısı
budur. Beş Yıllık Plânı sordular arkadaşlar.
Muhterem arkadaşlar, bu 33 lokomotif işinde
en mühim noktalardan birisi Beş Yıllık Plân
dır. Beş Yıllık Plânda 33 lokomotifin ihalesi,
'diğer 50 lokomotifin imalâtiyle birrbirine bağ
lanmıştır. Beş Yıllık Plânda aynen şunlar var
dır. Beş Yıllık Plân iliyor ki; «ilk Beş Yıllık
Plân 83 lokomotife ihtiyaç gösterme'ktedir. İlk
beş yıl için bunun 33 ünün finansmanı temin
edilmek üzeredir. Bu temin edilen finansman
dan geri kalan 50 lokomotif Türkiye'de imal
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edilecektir. Yalnız İm 33 lokomotifin ihalesi
yapılırken Türkiye'ye uygun bir tip seçilmeli
dir ve imalât izni de Iberaber alınmalıdır.» de
mektedir. Plânın âmir hükmü budur. Bunu
Devlet Demir Yolları başlangıçta nazarı itibara
almış, evvelâ 'fennî şartnameye koymuştur. Fen
nî şartnameden AID bunu çıkarmayı tavsiye
etmiş, yalnız bir şart koşmuştur. Devlet Demir
Yolları bu şartnamenin dışında imalât mevzu
unu firmalarla 'ayrıca görüşebilir, konuşabilir,
karara bağlıyabilir, demiştir. Buna göre Dev
let Demir Yolları yine gayet normal olarak 'ha
reket etmiştir ve zarflar açıldıktan sonra fir
malara Türkiye'de imalât yapıp yapmıyacakları sorulmuş, firmalar bu mevzuda, iki tanesi
yapacağını, bir tanesi yapmıyacağını, fakat
montaj fabrikası kuracağını söyledikten sonra
bu imalât mevzuu bir kenara atılmış ve Bakana
da bu şekilde malûmat verilmiştir. Ertuğrul
Akça 'arkadaşımız bir de Müdürler Kurulu Ka
rarı ile, Satınalma Komisyonu Ka.rarı arasında
geçen 33 günlük bir zaman ne yapıldığını sor
dular. Bu 38 günlük zaman içinde yapılan iş
leri açıklamak icabederse, Satmalıma Komisyo
nunda ittifak sağlamak için uğraşılmıştır. Ayın
19 una kadar /bunda muvaffak olamayınca daha
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yukarı makamlar işe girip onları da karara iş
tirak ettirme yolu tutulmuştur. Ve iş İktisadi
Kurula aksettirilmiştir. Bu 33 günde yapılan
iş budur. Bu da normal bir husus değildir.
Raporda bu husus hakkında geniş malûmat var
dır.
33 dizel lokomotifi mevzuunda Aİ'D niıı
durumu nedir diye arkadaşlar bir soru sordu
lar. Bu hususta da raporun ilk kısmında geniş
malûmat vardır. AİD bâzı şartlarla bu krediyi
açmıştır ve raporun ilk kısmında bu mevcuttur.
Şimdi arkadaşlar, meselenin hukukî cep
hesine ve Bakanın durumuna ait İrfan arka
daşım izahat verecekler. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; evvelce
alınan karar gereğince müzakereler saat 19'a
kadar devam edecekti. Müzakerelerin devamını
oylarınıza sunarım. Kabul edildiği takdirde mü
zakereye devam ederiz.
Müzakerenin devamını kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul edilmemiştir.
16 . 10 . 1963 Çarşamba günü Türkiye Bü
yük Millet Meclisi birleşik toplantısından sonra
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 19,05

6. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Ur fa Milletvekili
Atalay Akan'm, na
kil vasıtalarının fabrika tonajlarına göre eşya
taşımasına mâni olunup olunmadığına dair yazılı
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/333)
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygılarımla rica ederim.
9 . 7 . 1963
Urfa Milletvekili
Atalay Akan

VE

CEVAPLARI

Soru :
Memleketimize ithal edilmiş bulunan nakil
vasıtalarının fabrika tonajlarına göre eşya taşı
masına, son zamanlarda mâni olunduğu ve bunun
bâzı yolsuz hareketlere sebebiyet verdiği memle
ket ölçüsünde umumi bir şikâyet konusudur. Ba
yındırlık Bakanlığına da bu şikâyetler intikal et
tirilmiş bulunduğuna göre, bu vasıtaların çalışa
bilmesi ve yolsuzlukların önlenmesi, cezaların kal
dırılması için ne gibi kanuni ve idari tedbirler
alındığının açıklanması.

— 277 —

M. Meclisi B : 152 15.10.1963
T. C.
Bayındırlık Bakanlığı
özel Kalem
Sayı : 144/712

5 .10 .1963

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 11 . 7 . 1963 gün ve 7/333 - 6172/36461
sayılı yazınız.
Nakil vasıtalarının fabrika tonajlarına göre
eşya taşımasına mâni olunup olunmadığı hakkın
da Urfa Milletvekili Atalay Akan tarafından ve
rilen yazılı soru önergesinin aşağıda cevaplandırıldığmı arz ederim.
Bayındırlık Bakanı
îlyas Seçkin
Karayollarının inşasında 'kabul edilmesi mûtadolanlarm üstünde dingil ağırlıkları olan
taşıtların
karayolları
üzerindeki
tahrip
kâr tesiri karşısında karayolu taşıtlarının âzami
dingil ağırlıkları, memleketimizin de katılmış bu
lunduğu, milletlerarası bir anlaşma ile tesbit edil
miştir. Ancak, tesbit edilen bu üst sınırın üstün
de dingil ağırlıkları olan birtakım taşıtların mem
leketimize ithal edilmiş bulunduğunun müşahade
edilmesi üzerine bir taraftan, bu çeşit ithallere
bundan böyle mâni olacak tedbirler almakla be
raber, evvelce ithal edilmiş bulunan taşıtların ce
vaz verilen duruma 5 yıl içinde getirilmesine im
kân vermek üzere Karayolları Trafik Tüzüğüne
10 Ağustos 1963 günlü Bakanlar Kurulu kararı
ile geçici maddeler eklenmiştir.
2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne ili Havsa ilçesindeki tarihî camiin ve
hamamın
tahribattan
kurtarılması
için bir
tedbir düşünülüp
düşünülmediğine
dair yazılı
soru önergesi ve Devlet Bakanı Vefik Pirinççioğlu'nun yazılı cevabı (7/345)
Özü : Havsa'da bulunan
Sokullu'ya ait eserlerin
tamirleri hakkında Dev
let Bakanlığından yazılı
soru H.
Millet Meclisi Başkanlığı
eliyle
Devlet Bakanlığına
Ünlü vezirlerimizden Sokullu Mehmet Paşa
nın hayatında en ziyade sevdiği iki memleketten
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(Lüleburgaz ve Havsa) ilçelerindeki yaptırdığı
tarihî değere haiz eserlerinden :
Edirne ili Havsa ilçesindeki Camiin ve Ha
mamın tabiat tahribatından kurtarılması için bir
tedbir düşünülmekte midir?.
Bu eserlerin tamirleri hangi tarihte mümkün
olabilecektir. Yazılı olarak bildirilmesini saygıla
rımla rica ederim.
7 . 8 . 1963
Edirne Milletvekili
Fahir Giritlioğlu
T. C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : 88

3 . 10 . 1963

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 21 . 8 . 1963 günlü ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/345, 6392 - 37879 sayılı yazıları.
Edirne ili Havsa ilçesi tarihî Cami ve Hama
mın tahribattan kurtarılması için tedbir düşü
nülüp düşünülmediğine dair Edirne Milletvekili
Fahir Giritlioğlu tarafından verilen yazılı soru
önergesine ait cevabın ilişik olarak sunulduğunu
saygı ile arz ederim.
Devlet Bakanı
Vefik Pirinççioğlu
1. Edirne Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğ
lu'nun yazılı soru önergesinde bahsi geçen Havsa
ilçesindeki cami ve hamamın restorasyon işi 5 Yıl
lık Plânın 1967 yılında 400 bin liralık tahsisat
dâhilinde ele alınacaktır.
Bununla beraber tahsisat kaynaklarımızın ge
nişlemesi halinde bahis konusu eserlerin 1967 yı
lından evvel dahi programa alınması mümkün ola
bilecektir.
2. Tamir ve restorasyonu icabeden 3 500 es
ki eserin kısa zamanda ele alınabilmesi bilhassa
şu iki sebeple mümkün olamamaktadır.
a) Mütehassıs teknik eleman konusu :
Sanat eserlerinin tamirleri, işe başlamadan ev
vel inceleme, rölöve, plân bakımından dikkatli ve
hususiyetlerine göre zaman istiyen bir çalışmaya
ihtiyaç göstermektedir. Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün devamlı surette adedini artırmaya çalıştı
ğı bugünkü teknik kadrosu her yıl ancak 20 - 25
milyonluk bir iş hacmini karşılayabilmektedir.
Mütehassıs teknik elemanlar temin edilip ye
tiştirildikçe her yıl ele alınacak mimari ve tarihî
eserlerin adedi de artırılacaktır.
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Böyle bir düşüncesi varsa, bu mevzudaki tasa
b) Tahsisat konusu :
rıyı ne zaman Meclise sunacaktır?.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilme
Bu hususların Başbakan tarafından yazılı ola
si gerekli görülen eski eserlerin tahminî keşif tu
rak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile arz
tarı 600 milyondur.
ve rica ederim.
Bu ihtiyaca mukabil 1963 bütçesinde restoras
Kırşehir Milletvekili
yon çalışmaları için bütçemize yalnız 17 milyon
Memduıh Erdemir
liralık Ödenek konmuştur.
[
1964 yılında, Plânlama Müsteşarlığı ile yapı- I
T. C.
lan temaslara göre bu miktarın 20 milyon olaca
İçişleri Bakanlığı
3.10.1963
ğı anlaşılmıştır.
İller id. Gn. Md.
Şb. Md. 22103/558 - 7953
3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ve Ko
Millet Meclisi Başkanlığına
zaklı ilçelerinin Kırşehir'e bağlanması hususun
İlgi: 10 . 9 . 1963 tarih ve Kanunlar ve Ka
da ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi ve
rarlar Tetkik Dairesi 7/349/4219 sayılı yazı.
Başbakan adına İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz BeKırşehir Milletvekili Memduh Erdemir tara
kata'nın yazılı cevabı (7/349)
fından Başkanlığınıza sunulan ve Nevşehir İline
bağlı Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinin Kırşe
Millet Meclisi Başkanlığına
hir'e bağlanması hususunda ne düşünüldüğünün
Hükümetin, umumi mahiyette mülki teşkilât
ta bir revizyon fikrinin dışında, ihtiyaca göre, ye
Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ni ilçeler ihdas veya bâzı ilçeleri bağlı bulundu
ması dileğini muhtevi bulunan yazılı soru öner
ğu illerden başka illere bağlamak için Yüksek
gesine Başbakan adına cevabımı arz ediyorum.
Meclise tasarılar getirdiği bir vakıadır.
Evvelce Kırşehir'e bağlı iken bilâhara Nevşe
Abana'nm yeniden ilçe yapılması, Taşlıtarla'- | hir'e bağlanan Hacıbektaş ve Kozaklı ilçesinin
nın ilçe haline getirilmesi, Kaynarca'nm Kocaeli'- | tekrar Kırşehir'e bağlanması ile ilgili müracaat
nden Sakarya'ya bağlanması hakkında Meclise
lar üzerine, Kırşehir Valiliğinin müspet mütalâ
sunulan Hükümet tasarıları bu meyanda zikredi
asına karşılık Nevşehir Valiliği menfi mütalâada
lebilir.
bulunmuş olduğundan bu konunun mahallinde
Kırşehir'in siyasi sebeplerle ilçe haline getiril
incelenmesi için merkezden bir heyetin gönderi
mesi üzerine bu ile bağlı; Hacıbektaş, Kozaklı il
leceğini ve bu heyetin vereceği rapora göre ka
çelerinin halkın arzusu hilâfına Nevşehir iline
nun mevzuu ve mülkî taksimatın revizyonu ile
bağlandığı malûmdur.
ilgili bu husus üzerinde Bakanlıkça lüzumlu te
Hükümet, halkın temayülünü, bir haksızlığın
emmülün yapılacağını arz ederim.
tamiri mülâhazası, iktisadi, içtimai, coğrafi se
Başbakan adına
bepleri nazara alarak, bu ilçeleri tekrar Kırşehir
İçişleri Bakan
Vilâyetine bağlamayı düşünmekte midir?.
|
Hıfzı Oğuz Bekata

»>•••<•*-—«»•
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7. — DÜZELTÎŞLER
15 .10 .19t03 tarihli 15ı2 nci Birleşim tuitanağı sonuna ekli 494 S. ıSayılı îbasmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır :
ıSayfa
2
4
4
0
7
7
8
8
9
'9
10
10
10
11
11
112
13
14
17
17
19
20
28
25
25
26
28
28
33
33
34

»Satır
20
28
40
8
1,12,3,5
sondan 2'
28
sondan 2
13
316
15
31 - 32,36,41
3
1,25
38
12
26
18
4
20
'Bütün sayfada
»
»
34
12
15
27
116
son
1
6
13

Yanlış

Doğru

Bakanlığında yapılacak
cağaltılaeak
TGDDY
20 . 5 .19163
ibuji
4. yüksek
'Tâli Komisyonun
önlemek
,n
suretle
«L. Yapılmış
d) Transiısyon
P. S.
peşin '690
transisyon
ıGM'in
:.." --"-t
200 PJS.
beirtilen
Ekrem Ali Can
hesalbiyle
bir zapta ıgeP . IS.
transisyon
ikarraları <
ayrılmış
istenmektedir
olaralk
G*E ye de 3
dizer
önerge
edilememiştir
etmediği, ve bu suretle görevini

[Bakanlığınca yapılacak
'çoğaltılacak
TGDD
29 . 5 .1963
boji
(Dört yüksek
'Tâli Komisyonu
önleme
süratle
«I. Yapılmış
d) iTramzisyon
İH. P.
peşin 590
tranzisyon
GE'in
200 H. P.
belirtilen
Ekrem Alican
hasebiyle
İbir zapta da geH. P.
tranzisyon
Ikararlari!
yazılmış
ist enmemelkt edir
>alarak
OE ye de 2
dizel
önergede
edilmemiştir.
etmediği, mükerrer ikazlara
rağmen meseleyi derhal 'bir
tahkikat 'konusu yapmadığı ci
hetle görevini

..,<....
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Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanunun ikinci oylamasına verilen oyların neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye aayiAi
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

: 450
: 264
: 257
2
:
5
: 177
g

[Kabul edenler]
ADANA
Mehmet Geçioğlu
Melih Kemal Küçüktepepınar
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Savrun
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğiu
ADIYAMAN
Mehmet özbay
AFYON KARAHİSAR
Veli Başaran
Asım Yılmaz
AMASYA
Mustafa Kemal Karan
İsmail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
İsmail Büftü Aksal
Hüseyin Ataman
Nihat Berkkan
Bülent Eeevit
Muhlis Ete
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu
İbrahim tmirzalıoğlu
İhsan Köknel
Mıehd Mıhçıoğlu
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün
ANTALYA
Etemı Ağva
İhsan Ataöv
Ömer Eken

Nazmi Kerimoğlu
Nihat Su
ARTVİN
Nihat Ata
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Orhan Apaydın
Melâhat Gedik
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren *
Reşat özarda
tsımet Sezgin
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Fennî Islimyeli
Ahmet İhsan Kırımlı
Cihat Turgut
BÎLEOİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul
BİTLİS
Nafiz Giray
BOLU
Zeki Baltacıoğiu
Ahmet Çakmak
Kemal Demir
BURDUR
Mehmet özbey
BURSA
Hikmet Alkalin
Edip Rüştü Akyürek
Mustafa Tayyar

Ahmet Türkel
Ziya Uğur
İsmail Yılmaz
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Süreyya Endik
Şefik İnan
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Rahmi Ineeler
Şaban Keskin
ÇORUM
Nuri Aibıskalıoğfcu
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Hilmi Ineesulu
İhsan Tombuş
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
İsmail Ertan
İbrahim Kocatürk
Hüdai Or&l
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Reeai îskenderoğlu
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Süleyman Bilgen
îlhami Ertem
Fahir GMtlioğlu
Nazmi özoğul
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ELAZIĞ
Naci Güray
Hürrem Müftügjl
Ömer Faruk Sanaç
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Zeynel Gündoğdu
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Cevat Dursunoğlu
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
İbrahim Cemalcılar
Seyfi öztürk
Celâlettin üzer
Aziz Zeytinıağlu
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
GİRESUN
Aüi Cüeeoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
İbrahim Eteni Kıhçoğlu
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Neomeddin Küçüker
Sabahattin Savacı
HAKKARİ
Ahmet Zeydan
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Lâtif Aküzüm
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Saki Zorlu
Sum öktem
ÎÇEL
Bahtiyar Vural
Mehmet Ali Aralan
Rıza Yalçın
Burhan Bozdoğan
KASTAMONU
Yahya Derımancı
Avni Doğan
Celâl Kılıç
Fethi Doğançay
Sadık Kutlay
İhsan Şeref Dura
îhsan önal
Osman Zeki Oktay
İSPARTA
ismail Hakkı YılanlıAli İhsan Balım
oğlu
;
Lokman Başaran
KAYSERİ
Sadettin Bilgiç
Mehmet Gökeır
Mustafa Gülcügil
Hüsamettin Gümüşpala
İSTANBUL
Vedat Âli Özkan
Ziya Altmoğlu
Mehmet Sağlam
Ratip TaMr Burak
Bahri Yazır
Tahsin D emir ay
KIRKLARELİ
Ömer Zekâi Dorman
Abdurrahman Altuğ
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökaj' Mehmet Alâeddin Eriş
Muhiddin Güven
KIRŞEHİR
Ali Coşkun Kurca
Ahmet Bilgin
Hilmi Oben
Memduh Erdemir
Ahmet Oğuz
Oğuz Oran
KOCAELİ
Naci öktem
Nihat Erim
Selim Sarper
Hâldan Kısayol
ismail Hakkı TeMnel
KONYA
Hüsamettin Tiyanşan
Ahmet Gürkan
Reşit Ülker
ömeır Kart
Abdüssamet Kuzucu
İZMİR
Rüştü özal
Osman Sabri Adal
Fatih özfakih
Şükrü Akkan
Fakih
özlen
Mehmet Ali Aytaş
Faruk Sükan
Ali Naili Erdeni
Arif Ertunga
I Sait Sına Yücesoy
Ziya Hanhan
KÜTAHYA
Saim Kaygan
Ahmet Bozbay
Necip Mirkelâmoğlu
Ali Erbek
Şinasi Osma
Mehmet Kesen
Kadri özek
Rauf Kıray
Mustafa Uyar
Sezai Sarpaşar
Lebit Yurdoğlu
MALATYA
KARS
I H. Avni Akşit
Necmettin Akan
| Halit Ziya Özkan

MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Nusret Köklü
Hürrem Kubat
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Adnan Karaküçük
MARDİN
Şevki Aysan
VaJhap Dizdaroğlu
Talât Oğuz
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
ORDU
Refet Aksoy
Ata Bodur
Ferda Güley
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat
Sadi Pehlivanoğlu
Ata Topaloğlu
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Muıslihittin Gürer
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Mehmet Başaran
Nurettin öeritoğlu
Fevzi Ceylân
Bahri Cömert
Fevzi Geved
Hâmit Kiper
Uyas Kılıç
SÜRT
Cevdet Aydın
Süreyya öner
Hayrettin özgem

SİNOP
Mahmut Alieanoğlu
Cemil Karahan
SİVAS
Adil AJtay
Rahmi Çeltekli
ibrahim Göker
Rahmi Günay
Ahmet Kangal
Güner Sansözen
Reşat Turhan
Tahsin Türkay
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Tttrhan Kut
TOKAT
Reşit önder
TRABZON
Ekrem Dikmen
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Atalay Akan
KemafBadıllı
Kadri Eroğan
Salbri Kılıç
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
ibrahim Bulanalp
VAN
Muhlis Görentaş
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konak
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin
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[Reddedenler]
TRABZON
Nazmi ökten

KIRKLARELİ
Fikret Filiz

-

[Çekinserler]
ANKARA
Ferhat Nuri Yıldırım

KASTAMONU
Sabri Keskin

MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürk

KIRŞEHİR
Halil özmen

[Oya Uatılmıyarila/r]
ADANA
Hasan Aksay
Yusuf Aktimur
Ali Bozdoğauoğlu
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Cavit Oral
ADIYAMAN
Arif Aıtalay
Mahmut Deniz
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Hasan Dinçer (B.)
Şevki Güler
Mehmet Turguft
Şüİkrü Yüzbaşıoğiu
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem özean
Rıza Polat
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
ANKARA
Burhan Apaydın
Raif Ayfoar*(B.)
Osmıan Bölükbagı
Fuat Börekçi ( t )
Mustafa Kemal Erkovan
İsmail Gence
îlyas Seçkin (B.)
Abdülhak Kemal Yörük
(B.)
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe

Rafet Eker
ARTVİN
Sabit Osman Avcı (I.)
AYDIN
Hilmi Aydınçer
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolak
Gökhan Evliyaoğlu
Cevat Kanpulat
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğliu
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
BİTLİS
Müştak Okumuş
BOLU
Turgut Çulha
Kâmil İnal
Fuat Ümit (1.)
BURDUR
Fethi Çeliklbaş (B..)
Nadliır Yavuzkan
BURSA
Sadrettin Çanga
İbrahim öktem (B.)
Ereni. Paksoy (I.)
Cevdet Perin
Baha Cemal Zağra (î.j
ÇANAKKALE
Burhan Arat
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Faruk Küreli (î.)
Necimi ökten (B.)

DENİZLİ
Sinan Bosna
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Şehmus Arslan
Hilmi Güldoğan
Vefik Prinçcioğlu (B.)
EDİRNE
Talât Asal
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu (B.)
Kemal Satır
ERZİNCAN
Naci Yıldırım
ERZURUM
Gıyasettin Karaca
ESKİŞEHİR
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Canbolat (t.)
Kudret Mavitan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
Ali Köymen
Naîm Tirali
GÜMÜŞANE
Nureddin özdemir
HATAY
Bahri Bahadır
Abdullah Çilli (1.)
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip înal (1.)
İÇEL
Mazhar Arıkan
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İSTANBUL
İbrahim Abak
Cihad Baban
Suphi Baykaım
Mahmut Rıza Bertan
Ferruh Bozbeyli
(Bşk. V.)
Nurettin Bulak
Saadet Evren
Sahabettin Orhon
Vahyi özarar
Ilhami Sancar (B.)
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan

(t)
Malik Yolaç (t.)
Zeki Zeren (1.)
İZMİR
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Ragıp Gümüşpala (t.)
İhsan Gürsan
Nihat Kürşat
KARS
Kemal Kaya
Kemal Okyay
KASTAMONU
Ali özdikmeHi
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Turhan Feyzioğlu (B.)
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu (1.)
Süreyya Sofuoğlu
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KONTA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
irfan Baran
İhsan Kabadayı
Kadirean Kaflı
Mdkld Keskin (Bşk. V.)
Vefa Tanır
Cahit Yılmaz
KÜTAHYA
Sadrettiın Tosbi
MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
ismet înönü
(Başba'kan)
MANİSA
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
Şevket Raşit Hatipoğlıı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
MARAŞ
Kemali Bay azı t

Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan (î.)
MUĞLA
Adnan Akarca (t.)
Turan Şahin
tlhan Tekinalp

SAKARYA
Burhan Akdağ
Ekrem Alican (B.)
Hami Tezkan
SAMSUN
Kâmran Evliyaoğlu
Hüseyin Özalp (I. Ü.)
Osman Şahinoğlu

StlRT

NEVŞEHİR
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer (t.)
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Yusuf izzettin Ağaoğlu
RİZE
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)

Adil Yaşa
SÎNOP
Mustafa Kaptan
Hasım Tan
SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Hayri Mumcuoğlu
Orhan Öztrak (B.)
TOKAT
Sabahattin Baybura
H. Ali Dizıman
Mehmet Kazova (I.)
Zeyyat Kocamemi

fAçtk üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
istanbul
Kocaeli

0:1

1
1
1
1
1
1

Muş
Trabzon
Zonguldak
Yekûn

Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy (I.)
TRABZON
Ali Şakır Ağanoğlu
Selâhattin Güven
Kâmuran Ural
Zeki Yağmurdereli
URFA
Osman Ağan
Bekir Sami Karahanh

(D
Celâl öncel
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
VAN
ihsan Biedirhanoğlu
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
ismet Kapısız
Mustafa Kepir
Celâl Sungur (I. Ü.)
Veli Uyar
ZONGULDAK
Feyzi Fırat

Dönem

:1

Toplantı: 2
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Amerika'dan ithal edilecek 33 Dizel - Elektrik Lokomotifinin ihalesi
mevzuunda bilgi edinmek ve.aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün
177 nci maddesi gereğince kurulan Araştırma Komisyonu raporu
(5/66)

33 Dizel Elektrik Lokomotifi ihalesi konusunda Kurulan Millet Meclisi Araştırma Komisyonu
raporu
Millet Meclisi
Araştırana Komisyonu
'Esas No. : 5/66
Karar No. : 14

3 . 10 . 1963
.
MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA

Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdoğan ve 2 arkadaşının önergeleri üzerine; Yüksek Mec
lisçe 33 Dizel elektrik lokomotifi ihalesi konusunda bilgi edinmek amacı ile, içtüzüğün 177 nci
maddesine göre seçilen komisyonumuz; bir ay süren çalışmaları sonucunda, edinâiği bilgi ve
kanaate dayanarak bu raporunu düzenlemiştir.
Komisyon çalışmaları sırasında, ihale işlerine mütaallik bütün evrakı, raporları ve belgeleri
celp, ve tetkik etmiştir. Bundan başka lüzum görülen evrak, rapor ve malûmat toplanmış; olayda
ve basında adı geçenlerle, ilgili firma mümessillerinin ifadelerine müracaat edilmiştir. Tahkik ko
nusu olaylar, seyirleri içerisinde kanaat ve müşahedelerimizle birlikte, aşağıda gösterilmiştir :

/ - HÂÜİSELERÎN
A)

İLK

SAFHASI

Malî imkânların sağlanması safhası :

Devlet Demiryolları, dizetizasyon etüdlerine 1950 den evvel başlanmıştır. Hazırlanan program
ve projeler, malî yetersizliklerden dolayı gerçekleştirilememiştir. Bu konu 5 Yıllık Kalkınma
Plânında da nazarı itibara alınarak tetkik edilmiştir. Türkiye'nin demiryolları dizelizasyon progra
mının tahakkuku için TCDD tarafından Amerika'dan finansman temini hususunda yapılmış olan
teşebbüsler üzerine, Hariciye Bakanlığının 24 . 6 . 1960 tarih ve 310 - 086 - İKT - ME/2 işaretli
yazıları ile 62 dizel lokomotifi, depo ve atelye teçhizatı, teknik hizmetler, deniz nakliyatı ve sigor
taları olmak üzere (DLF) Amerika Birleşik Devletleri Kalkınma ikraz Fonu Teşkilâtı, demiryollarınca yapılacak bir müracaatı müspet karşılıyacağını bildirmiştir.
62 dizel lokomotifi ve yukarda belirtilen teçhizat ve hizmetler* için 18 685 000 dolar olarak ha
zırlanmış bulunan aplikasyon, mezkûr teşkilâta gönderilmiştir.
Bahis konusu teşkilât, 1960 yılında Türkiye'ye gelerek tetkikler yapmış ve bâzı tavsiyelerde
bulunmuştur. Bu tavsiyelerden en mühimmi, Ankara - Haydarpaşa hattında başlanmış olan (OTO)
merkezî trafik kontrol sisteminin ikmali ile daha randımanlı bir dizel sisteminin teminidir.
Bu arada; 8 . 11 . 1960 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından (DLF) kredisinin mahdut ol
ması hasebiyle TCDD ye ancak, 10 milyon dolarlık bir kredinin verilebileceği bildirilmiştir. Bu
nun üzerine aplikasyon iki kısma bölünmüş ve ilk kademe 4 kısma ayrılarak tesbit edilen 10 mil
yon dolar aşağıdaki şekilde taksim edilmiştir :

a) 33 dizel elektrik lokomotifi için
b) Yedek parça için
c) Teçhizat makinaları ve hizmetler için
d) Nakliye ve sigorta için
Yekûn

(7
(
(
(

920
790
910
380

000) dolar
000) dolar
000) dolar
000) dolar

10 000 000

dolar

Bu aplikasyonun uygun bulunduğu 28.11.1960 tarihinde, Dışişleri Bakanağa taralından oıldirilmiş ve 1 . 2 . 1962 tarihinde (DLF) Komitesi tarafından aplikasyon aynen tasdik edilmiştir.
(DLF), Maliye Vekâleti ve TCDD arasında, yapılan çalışma ve yazışmaların neticesinde; 10
milyon dolarlık kredi sözleşmesi.iki kısım halinde akdedilmiştir. Sözleşme evvelâ Maliye Vekâ
leti, (DLF) ve (A. I. D.) arasında ve sonra da, TCDD ile (A. t. D.) arasında imzalanmıştır. Söz
leşmenin imzası 23 . 11 . 1962 tarihinde olmuştur.
B)

Maliye Bakanlığı ile (A. 1. D.) arasındaki közleşmenin özeti:

1. Sözleşme tutarı âzami 10 milyon dolardır.
2. Kredi, Haydarpaşa - Ankara hattının kısmî dizelâsyonü için lüzumlu olan lokomotifler,
yedek parça, takım ve lokomotiflerin tamiri ve bakımı için gerekli atelyelerin döviz bedellerinin
karşılanmaları hususunda TCDD ye verilecektir.
3. Ana paranın itfası, kredinin TCDD tarafından kullanılmaya başlanıldığı tarihten itibaren
10 sene sonrası mebde-alınacak ve altışar aylık 61 eşit taksitte ödenilecektir. Bu suretle Maliye
Bakanlığında yapılacak itfa, hiçbir şekilde TCDD ödeme vecibesine bağlı olmıyacaktır.
4. Kredi muamelesi ücreti, senede % 0,75 olarak ödenilecektir.
£. Ana paranın itfası ve faiz, her türlü vergiden muaftır.
6. Sözleşme A. B. D. Kolombiya eyalet kanunları tahtında yapılmıştır.
C) TCDD ile A. İ. D. arasındaki sözleşmenin özeti :
1. Sözleşme tutarı âzami 10 milyon dolardır.
2. Verilecek olan 10 milyon dolarlık kredi, Haydarpaşa - Ankara hattının kısmî dizelizasyonu için kullanılacaktır.
3. Ana paranın itfası TCDD tarafından Maliye Bakanlığına T. L. olarak 15 sene içinde altışar
aylık taksitler halinde ödenecektir. Dolânn T. L. sı karşılığı (A. t. D.) ce tatminkâr bulunacak
bir rayiç üzerinden hesabedilecektir.
4. Faiz nisbeti senelik % 3,5 olarak tesbit edilmiştir. Maliye Bakanlığına T. L. olarak ana
para itfa edilinceye kadar ödenilecektir.
5. Mubayaa, münhasıran A. B. D. lerinden yapılacak ve A. B. D. leri menşeli olacaktır.
6. Eksiltme ilân suretiyle olabileceği gibi; A. B. D. lerindeki bellibaşlı dizel lokomotifi fir
malarından teklif istenme suretiyle de, yapılabilecektir. Bu işte, mâkul fiyat ve rekabet, esastır.
7. Eksiltme şartnameleri, ilândan önce (A î. D.) nin tasvibine sunulacaktır. îlân müddeti
asgari 30 gündür.
.
8. Gelen tekliflerin bir hülâsası hazırlanarak, ihale karan ile birlikte (A.Î.D.-) nin tasvibine su
nulacaktır. İhalenin en düşük fiyatı veren veya teklifte bulunan, firmadan gayri bir firmaya ya
pılması halinde; verilen düşük fiyat veya teklifin, reddedilme sebepleri ve ihalenin yapıldığı firma
nın kabul edilme sebepleri bildirilecektir.
9. (A'.-l.D.) nin tasvibini mütaakıp müsait teklifi veren firma ile mukavele hazırlanarak ve yi
ne (A.t.D.) nin tasvibi alınmak suretiyle yürürlüğe girecektir.
10. Firmalardan ayrıca kredi talep edilecektir. Teklif edilen krediler makbul bulunduğu tak
dirde ; 10 milyon dolardan, teklif edilen kredi tutarı, tenzil edilecektir.
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11. Amerika'dan mubayaa edilen malzemenin asgari % 50 si Amerikan gemileri ile nakledile
cektir. Bakiyesi, Türk gemileri ve (899. A.t.D.) kod. dahilî memleketlere ait gemilerle naklettir!lecektir.
12. (A.t.D.) zaman zaman kontrollar yapabilecek ve teftişlerde bulunabilecektir. TCDD pro
je hakkında üç aylık olmak üzere raporlar verecektir.
, 13. Sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde, TCDD İşletmesini sağlam malî esaslara dayıyacak ve bu, cümleden olarak, kendi bünyesine uygun bir tarife strüktürünün ihdası için alâkalı ma
kamlara tebliğlerde bulunacak ve bunlar da, (A.t.D.) ye bildirilecektir.
14. Ankara - Haydarpaşa arasımda (Merkezî Trafik Kontrol) O.T.C. sisteminin ikmali için ve
yine Ankara - Haydarpaşa hattı üzerindeki hafif rayları daha ağır raylarla tebdil etmek üzere ha
zırlanacak katî plân ve programlar (A.t.D.) ye bildirilecektir.

II - İHALE
A)

HAZIRLIKLARI

Şartnamenin Hazırlanışı

Anlaşma gereğince, 27 . 11 . 1962 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğünce ihale şartnamesini ha
zırlamak üzere bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon; Fabrikalar Dairesi, Cer Dairesi, Malze
me Dairesi, Muhasebe Dairesi ve Hukuk işleri Dairesi temsilcilerinden meydana getirilmiştir. Bu
rada, şartnameyi hazırlamak için; Cer Dairesinden 7 kişi, Fabrikalar Dairesinden 5 kişilik elema
na mukabil diğer 8 daireden sadece birer kişi seçilmiş olması, bu meselede salahiyetli dairelerin
Cer ve Fabrikalar Daireleri olduğunu göstermektedir.
Bu komisyonun bir aydan fazla süren çalışmalarının neticesi olan şartname 4 . 1 . 1963 tarihli
bir mektupla (A.t.D.) nin tetkik ve tasvibine sunulmuştur.
(A.t.D.) şartnameyi tetkik ederek gördüğü eksiklikleri ve, çıkarılmasını istediği hususları
TCDD ye 26 . 2 . 1963 tarihli bir mektupla bildirmiştir. Değiştirilmesini istediği hususlar ara
sında bilhassa idari şartnamenin 7 nci maddesinde bulunan imalât mevzuu ehemmiyetlidir. Bu mev
zuu; ilerde çok geçeceği için, raporumuza aynen almakta fayda mülâhaza etmekteyiz. (A.t.D.)
mektubunun 6 ncı maddesinde bu hususu şu şekilde ifade etmektedir: «idari şartnamenin 7 nci
maddesinin eksiltme şartnamesinden çıkarılmasını tavsiye ederiz. Türkiye'de lokomotif imalâtı ve
ya montajı için yapılacak arajmanlarm, mubayaa fiyatlarına tesir etmemesi için, bu sözleşme tah
tında yapılacak lokomotif mubayaasından ayrı tutulması gerekfr. Bununla beraber (A.t.D.) şimdi
den veya bilâhara her hangi bir lokomotif imalâtçısı ile, müşterek arajmanlar yapması hususunda
TCDD nın her hangi bir şekilde ayrıca gayretlerde bulunmasına muteriz değildir.»
Yukarıya geçirilen (A.t.D.) nin mütalâasından da anlaşılacağı üzere; (A.t.D.) imalâtla alâkalı
maddeyi şartnameden çıkarmakta ve çıkarma sebeplerini de, izah etmektedir. Fakat TCDD şart
name dışında, firmalarla imalât mevzuunda temas edebileceğini ve anlaşmalar yapabileceğini, bu
mevzularda.serbest olduğunu ifade etmektedir.
TCDD mektupta gösterilen tashih ve değiştirmeleri yaptıktan sonra 19 . 3 . 1963 tarihli mek
tupla yeni şartnameyi (A.t.D.) ye yollamıştır. (A.t.D.) şartnameyi tekrar tetkik ettikten sonra sa
dece bir maddesi üzerinde tashih yaparak ve bu tashihin yapılması kaydı ile şartnameyi kabul etti
ğini 9 . 4 . 1963 tarihli mektubu ile cevaplandırmıştır. Aynı mektupta ayrıca aynen şu satırlar
da yazılıdır: «Şartnamelerin firmalara verilmesine (A.t.D.) hiçbir'şekilde muteriz değildir.
(A.t.D.), TCDD nin hiçbir itirazı olmıyacağını kabul ederek doğrudan doğruya mâruf üç lokomotif
imalâtçısına verilmek üzere, 6 nüsha şartnameyi Türkiye Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğine vermiye amadedir. Diğer geriye kalan şartnameler 30 günlük bir eksiltme müddeti ile Small Busi
ness vasıtasiyle tevzi edilebilir.»
Mektubun bu kısmından anlaşılacağı üzere şartnamelerden bir kısmının firmalara verilebilece
ği, bu firmaların da mâruf firmalar olacağr (A.I.D.) tarafından uygun görülmektedir.
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TCDD nin bu mektuba karşı verdiği ve 12 . 4 .1963 tarihini taşıyan cevapta: «A.Î.D nin istedi
ği değişikliğin kabul edildiğini, Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğine, mev
cut değişikliğin şartnamelere ilâve edilmesini ve O aded şartnamenin mâruf üç firmaya imza muka
bili elden verilmesini bildirdikleri» yazılmaktadır. Bu yazışmalardan anlaşıldığına göre şartnamenin
eksiltme tarihi 20 . 5 . 1963 olarak değiştirildikten sonra, Small Business sirkülerde 20 . 4 . 1963
tarihinde yayınlanmak üzere Maliye Müşavirliğine talimat verilmiştir.
Buna muvazi olarak Türkiye'de de, Resmî Gazetede ilân verilmiş olduğu mevcut evraklardan
anlaşılmaktadır.
Ayrıca yukarda da izah edildiği gibi bu ilânlara başlanmadan evvel 15 . 4 . 1963 tarihinde mâ
ruf üç firmaya şartname elden verilmiştir. Şartnamelerin verildiği mâruf firmalar : Alco, General
Elektrik ve General Motors firmalarıdır.
Bu noktaya bilhassa işaret etmek isteriz. TCDD normal ilânları dışında, ihaleye iştirak eden bu
üç firmaya, teklif vermeleri için hususi olarak müracaatta bulunmuştur. Yani, bu üç firma TCDD'ca
muteber firmalardır. Ve malları da, asgari derecede normal standartlara uygundur, ihalemize giri
niz diye şartname gönderilmesinin, başka türlü tefsir ve izahına imkân görememekteyiz.
B)

Şartnamenin önemli •maddeleri :

1. Taliplerin bu işe ait tekliflerini, en geç 20 . 5 . 1963 tarihinde
ve. bu tarihten sonra hiçbir orijinal veya ek veyahut tadil tekliflerinin
tenzilâtının da, nazan itibara almamıyacağı, bu itibarla firmaların
özellik, .teslim müddeti ve tediye şartları bakımından nihai şekilde ve
tır. (2 nci madde)

saat 15 e kadar bildirmeleri
kabul edilemiyeceği ve fiyat
tekliflerini; fiyat, teknik
kısmî olarak vermeleri şart

2. Tekliflerde ileri sürülen hususlara üç ay müddetle bağlı kalacaklarını teyidetmeleri lâ
zımdır.
3. Tekliflerin sabit fiyat esasına göre yapılacağı, firmaların birim fiyatlarını, 33 lokomotif sipa
riş edileceğine göre bildirmeleri ve lokomotif adedinin 33 ten az veya çok olması halinde fiyatlarda
yapılacak değişmeleri sarih olarak göstermeleri gerekir. (5 nci madde)
4. Tekliflerin, tetkik neticesinde elde edilecek fiyat ve şartlara göre (A. î. D.) nin muvafakati
ile sipariş edilecek lokomotif miktarının azaltılıp çağaltılabileceği ve TCDD nin dilediği firmaya
sipariş vermekte serbest olduğu, hiçbir şekilde pazarlık yapılamıyacağı, derpiş edilmiştir.
5. İmalâtçı firmalar lokomotiflerin teslimat ve garanti müddetleri içinde mutadolarak kendi
hesabına göndereceği personelin miktarını ve Türkiye'de kalacakları müddeti tekliflerinde göstere
ceklerdir. (8 nci madde)
C)

Mukavele projesinin

önemli hükümleri

:

Bu hususlar aşağıya hulâsa olarak geçirilmiştir :
1. Lokomotif ve yedek parçalar C. F. Haydarpaşa olarak teslim edilecektir. Lokomotifler, kendi
dingilleri üzerinde monte edilmiş ve işler vaziyette Haydarpaşa'da ray üzerinde muvakkat tesellü
me arz edilecektir. (Mukavele madde 3)
2. Fiyatlar gümrüklenmiş olarak C. F. Haydarpaşa'dan teslim edilmek üzere sabittir. (Mukave
le madde 3)
3. -Malzemenin mülkiyeti Haydarpaşa'da ray üzerinde ve TCDDY tarafından teslim almıucaya
kadar mutaahhit firmanın üzerinde kalacaktır. (Mukavele madde 4)
4. TCDD imalâtı kontrol etmek salâhiyetin ^, haizdir. (Mukavele projesi madde 5)
5. Lokomotiflerin katî teslimatı Türkiye'de yapılacaktır. (Mukavele projesi madde 6)
6. Tediyeler, (A. î. D.) tediye şartları icind*, lokomotiflerle malzemenin mal teslimatına para
lel olarak, Türkiye'de katı tesellümü mütaakıp yapılacaktır. (Mukavele projesi madde 9)
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İ. Lokomotiflerle, yedeklerin Haydarpaşa'da teslimine kadar tediyesi gereken bütün vergi, re
sim ve sair masraflarla, mukavele ve diğer evraka ilsak edilecek pul masrafları firmalara aidolacaktır. (Havale projesi madde 3)
8. Teslim edilen her parti lokomotif bedelinin % 2 si nisbetinde garanti mektubu, firmalar ta
rafından verilecektir. (Mukavele madde 9)
9. İhtilâflar Ankara mahkemelerinde halledilecektir. (Mukavele projesi madde 15)

/ / / - İHALE
A)

SAFHAM

Tekliflerin alınması :

Şartnamede belirtilen gün ve saatte (20 . 5 . 1963 tarihinde) üç firmanın ihaleye iştirak ettikleri
görülmüştür. Bu firmalar, verilen ilâna ilâve olarak kendilerine teklif mektubu gönderilen, Alco,
General Elektrik ve General Motors firmalarıdır. Firmaların bu teklifleri Alım - Satım Talimatna
mesinin 5 nci maddesine göre kurulan Muvakkat Komisyona tevdi edilmek üzere 20 . 5 . 1963 ta
rihinde 4 imzalı.bir zabıtla teslim alınmış ve muameleye konulmuştur.
B)

Satmalma

Kumi>:ı/onunun kurulmas-ı :

20 . 5 . 1963 tarihli ve Umum Müdür İhsan Pulak imzalı yazı ile Satmalma Talimatnamesinin
5 nci maddesine tevfikan Muvakkat Satmalma Komisyonunun kurulduğu, komisyon üyelerini teşkil
eden daire reisliklerine ayrı ayrı bildirilmiştir. Umum Müdürlük yazısının 1 nci maddesinde mu
vakkat İhale Komisyonunun yapacağı işlerle, bu komisyonun Hakkı Ugan Başkanlığında çalışa
cağı ifade edilmektedir.
Satınalma komisyonu kurulduktan sonra; 3 firmaya ait teklif zarflan açılarak 22 . 5 . 1963 tari
hinde firma mümessilleri huzurunda teklifler okunmuş ve teklif edilen fiyatlar bir zabıtla tesbit edil
miştir.
C)

Tâli Komisyon teşkili ve görevleri : ~ .

Genel Müdürlüğün, satınalma komisyonunun kurulmasına dair 20 . 5 . 1963 tarihli yazısının 2
nci maddesinde «Komisyona dâhil reisler, daire girüşlerini tesbit ve teknik teferruatı hazırlamak
üzere; tâli komisyon çalışmalarına katılacak elemanların isimlerini Genel Müdürlüğe bildirecek
lerdir.» denilmektedir. Bu yazıya istinaden satmalma komisyonu bir tâli komisyon kurmuştur.
22 . 5 . 1963 tarihli Satmalma Komisyonu kararında; tâli komisyonun yapacağı işler aşağıdaki şekil
de tesbit edilmiştir :
a) Şartnameye uygunluğun tesbiti,
b) Cer karekteristiklerinin mukayesesi,
c) Yakıt sarfiyatının mukayesesi,
d) Bakım masraflarının mukayesesi,
e) Yedek parça fiyat mukayesesi,
f) Teslim müddetleri bakımından mukayese,
g) Tamiratta kolaylık ve ucuzluk bakımından mukayese,
h) Fiyat bakımından mukayese,
i) Lokomotif aksamının ve muhtelif parçalarının memlekette imal imkânları bakımından mu
kayese.
Kararın 6 nci maddesinin a ve b fıkralarında cer ve fabrika dairesi mensuplarının kendilerini
alâkadar eden mevzuularda çalışmalar yapacakları ve raporlarını beraber veya ayrı ayn verecekleri
bildirilmektedir.
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Kararın 7 nci maddesinde daire reisi olan ve satmalma komisyonununda üye bulunan şahısların
«çalışmaları yakınen takibetmek ve kendi konulariyle ilgili koordinasyonu sağlamak maksadiyle
diledikleri zaman sürekli olarak tali komisyonla birlikte çalışmalara katılabilecekleri» derpiş
edilmiştir. Gerek bu ifadede gerekse ihale komisyonu başkam Hakkı ilgan'm komisyonumuz hu
zurundaki ifadesinden anlaşıldığına göre daire reisleri tâli komisyonun asli üyesi değildirler. Ni
tekim tâli komisyonun kurulmasına ait kararda komisyon üyelerinin isimlerini bildiren listede
daire reislerinin isimleri mevcut değildir.
Tâli komisyon çalışmalarının 20 . 5 . 1963 tarihinde bitirilmesinin ieabettiği aynı kararın 5 nci
maddesinde derpiş edilmiştir.
Hulâsa olarak, Genel Müdürlük tarafından kurulması derpiş edilen ve satmalma komisyonu
tarafından elemanları ve bu elemanların tetkik edeceği hususlarla çalışma şekilleri karara bağla
nan tâli komisyon 22 . 5 . 1963 günü çalışmaya başlamıştır. Tâli komisyona görevlerini 4 - 5 gün
içinde bitirmeleri şifahen bildirilmiştir. Bu husus, komisyonumuzda vâki beyanlardan anlaşılmak
tadır. Satmalma komisyonu karannda ise kendilerine yukarda da arz edildiği gibi bir haftalık
mehil verilmiştir. Fakat işlerini bitiremediklerinden; geniş olan çalışma koriulannı tamamlıyarak
raporlannı vermeleri 17 ve 18 günde mümkün olmuştur.
D)

Tali komisyon raporları :

Tâli komisyon raporlan; hâdiselerin inkişafında önemli derecede rol oynıyan vesikalar oldu
ğundan muhtevalarını özetliyerek takdimde fayda mülâhaza edilmiştir.
a) Fabrikalar dairesi raporu :
5 yüksek makiha mühendisi ile kurulu olan fabrikalar dairesi komisyonu 6 sayfalık raporu
nu 10 . 6 . 1963 gününde tamamlamış olarak satmalma komisyonuna vermiştir. Raporun özet
lenmiş muhtevası şöyledir:
1. Fennî şartnameye uygunluk bakımından mukayese:
Tekliflerin fennî şartname ile alâkalı hususlar arasında mevcudolan ufak çaptaki farklar, tek
liflerden her hangi birinin ne ret, ne de rüçhan hakkı verilerek kabul edilmesi durumunda ol
madığını göstermektedir.
2. Yedek parça fiyat mukayesesi :
Bu mevzuda yapılan mukayeseden, bir neticeye varma imkânının bulunmadığı ifade edilmek
tedir. Ancak, motorların silindir adedleri ve sairenin nazarı itibara alınarak yapılan takribi bir
mukayesesi neticesine göre, iki bin H. P. lik dizel lokomotiflerinde GE ile GM in fiyatlarının
aşağı - yukarı eşidolduğu belirtilmektedir. Alconun fiyatlarının ise bu iki tip lokomotiflere ait
motorlann yedek parça fiyatlanndan daha pahalı olduğu ifade edilmektedir.
Bu kısmın sonu aynen «bu parçalann servis ömürleri mukayesesi yapılamadığından, bu husu
sun teklif edilen lokomotiflerin seçilmesinde müessir olmıyacağı kanaatine varılmıştır.» şeklinde
bitirilmektedir.
3. Tamiratta kolaylık ve ucuzluk bakımından mukayese :
Raporun bu kısmında; motor aksamı ayrı ve diğer mekanik parçalarla elektrik aksamı da
ayn olmak üzere 2,5 sayfalık bir mukayeseden ve her tipin durumunun ayn ayrı gösterilmesin
den sonra, «lokomotiflerin teklif ve katologlarda verilen teknik malûmat üzerinde yapılan mu
kayesesinde, yukarda belirtildiği üzere kısım kısım bâzı aksamın yekdiğerine karşı avantajlı ve
dezavantajlı durumlan müşahede edilmekle beraber, tüm olarak düşünüldükte, teknik vasıfla
rının tamirat ve bakım kolaylığı bakımından birbirine eşit mertebelerde bulundukları görülmek
tedir.» denilmektedir.
4. Lokomotif ve motor aksamının memleket dâhilinde imal imkânı ve kolaylıkları bakımın
dan mukayese :
5 yıllık plânın derpiş ettiği mâna ve çerçeve dâhilinde, lokomotif ve motorlara ait muhtelif
kısımlann memlekette imali 'bakımından tetkiki yapılarak birbirleriyle karşılaştmlıp neticelere
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varılmaktadır. Bu arada teklif edilen her üç tip lokomotiflerde buji ve dizel motorundan başka
bütün aksamın imalât şartlannm eşit olduğunun görüldüğü bildirilmektedir. Buji kısmı için
«GE bujisi kısmen çeliktir. Parçalarla kaynaklı şekilde imal edildiğinden memleket dâhilinde
yapılması mümkün görülmektedir. Bununla beraber Aleo ve GM tarafından imal edilen döküm
bujilerin de kaynaklı olarak tadilatlı yapılması mümkündür.» denmektedir. Motorların imalâtı
na ait kısımda her parça ayrı ayn tetkik edildikten sonra neticeye varılarak «5 yıllık kalkınma
plânı gereğince kurulması kararlaştınlan ağır dizel motoru sanayii için seçilecek motor tipinin
demiryollanmızda cer vasıtası standardizasyonu bakımından -satınalmacak 33 lokomotifdeki moto
run aynı olması şayanı tercihtir. Aksi takdirde değişik bir tip lokomotif dizel motorunun demiryollan parkına girmesi mahzuru doğacaktır» denilmektedir. Daha sonra «yukardaki sebeplerden
dolayı 4 zamanlı dizel motoru, 2 zamanlı motorlara nisbetle memleketimizde imali bakımından da
ha avantajlı durumdadır» hükmü verilmektedir.
5. Fiyat bakımından mukayese :
Teknik şartname yönünden fiyatlar aynı baza getirildikten sonra lokomotifler 5 grupa aynlarak mukayese edilmektedir. Bu gruplar aşağıda gösterilmiştir.
1 nci grup (1850/1800 H. P. lokomotifler) :

Pirinanın adı
General Elektrik
D)" General Elektrik
c) Alco
a) General Motors
a)

Cer Motoru
GE
GE
GE
D

- 761
- 762
- 761
- 57

Ana Generatör
GT - 581
GT - 586
GT - 581
D - 22

F i y a t : (Dolar)
207
216
221
223

720
850
935
435

2 nci Grup (2150/2000 H.P. lokomotifler)
a)
b)
e)

General Elektrik
General Elektrik
Alco

GE - 761
GE - 752
GE - 761

GT - 581
GT - 586
GT - 581

209 730
218 860
226 130

3 nci Grup (2450/2300 H.P. lokomotifler)
Bu grupta .sadece General Elektrik lokomotifleri bulunduğundan Fabrikalar Dairesi Tâli Ko
misyon raporunda bir sıralama yapıldığı "halde, buraya alınmasında fayda mülâhaza edilmemiştir.
4 nci Grup (2600/2300 H.P. lokomotifler)
a)
b)

General Motora
Alco

D - 57
GE - 768

D - 22
GT - 586

-241 899
254 057

5 nci Qrup (2750/2600 H.P. lokomotifler)
a) General Elektrik
GE - 761
GT - 581
b) General Elektrik
GE - 752
GT - 586
ıBu sıralamadan anlaşılacağı üzere bütün vâriyantlarda General Elektrik
tiflerinin birindi sırayı aldığı görülmektedir.

234 930
244 110
Firmasının lokomo

b) Öer dairesi raporu :
4. Yüksek makina mühendisi ve 1 jvüksek elektrik mühendisi ile teşekkül eden (cer dairesi
Komisyonu 25 sayfalık ' raporunu 11 . 6 . 1963 gününde tamamlıyarak satmalma komisyonuna
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vermiştir. Üyelerden elektrik mühendisi Sabri Çetin' komisyon mesaisi esnasında seyahata
çıkmış olduğundan raporun tanziminde buSu^arnaînıştır. Bu sebsple adı geçenin raporda
imzası da yoktur. Cer Dairesi Tali Komisyonunun raporunun özeti şöyledir:
1. Şartnameye uygunluk bakımından mukayese :
'
Raporun bu kısmı «yukarda arz edilen mukayese neticelerinden g'örüleceği veçhile; şartna
meye uymayan hususların, lokomotiflerden her hang-i birinin, ihale dışı mütalâa edilmesine
sebebolabilecek önemde olmadığı görülmüştür» şeklinde bitmektedir.
2. öer karekteristikleri ve yakıt sarfiyatı bıkmandan mukayese :
Muayyen cer kuvvetlerinde erişilen azami süratler yönünden küçük tip lokomotifler tak
riben birbirinin aynı durumdadır.
Yakıt sarfiyatı nazarı itibara alındığı takdirde dizel motorunun 2 zamanlı olması dolayısiyle General Motors Firmasının G 16 [lokomotifi diğerlerine nisbetle daha fazla yakıt sarfetmektedir. Bu fark bilhassa yüksek yüklerde daha da artmaktadır.
Büyük güçlü lokomitiflerde, ıaynı cer kuvvçileri için elde edilen süratler GM'de ve Alco'da
aşağı yukarı ıbirbirinin aynıdır. Fakat GE'in u 28 - G tipi lokomotifinde bu sarat, takat fazla
lığı dolayısiyle bariz bir şekilde yüksektir.
Büyük tip lokomotifle? arasında yapılan yakıt sarfiyatı mukayesesinde, GM ve Alco loko
motiflerinde GM Firmasının U-26 C lokomotifi na nazaran kilometre başına 0,5 ilâ 0,8 kilo
gram kadar daha fazla yakıtın sarf edildiği neticesine varılmıştır.
> '
3. Bakım masrafları • ve tamir kolaylıkları bakımından mukayese :
Raporun bu kısmında bakım ve tamir kolaylıkları bakımından mukayeseler yapıldıktan sonra
raporun sonu «tamir kolaylıkları ve yedek parça sarfiyatı bakımından elde mevcut katalog değer
leri ve teklifte verilen bakım müddeti esas alınarak, çalışma yeri veya mahallî işletme şart
larını geniş ölçüde bağlı bir mevzuda, hakiki neticeler çıkarmak imkânsızdır. Bu bakımdan ta
mir - bakım parça sarfiyatı hususunda, bu üç marka lokomotif arasında bir tercih imkânı tesbit edilememiştir.» şeklinde bitirilmektedir.
4. Lolomotif fiyat mukayesesi :
Cer Dairesi Tâli Komisyonun da Fabrikalar Dairesi Tâli Komisyonu gibi fiyat bakımın
dan lokomotifleri gruplara ayırarak tetkik etmiştir. Yalnız bu komisyon diğer komisyon
gibi 5 grup yerine 4 grup tesbit etmiştir. Her grup da GE lokomotifleri en ucuz lokomotif
ler olarak gösterilmiştir. Fiyatların listesi Fabrikalar Dairesi raporundakinin aynıdır.
5. Yedek parça fiyatları mukayesesi :
Bu kısımda, belli başlı parçaların mukayesesi neticesinde, esas itibariyle motor parçala
rında GM'in, elektrik aksamında ise GE'nin daha ucuz olduğu ifade edilmektedir. Alco loko
motiflerinin yedek parça bakımından diğer iki tipten daha pahalı olduğu belirtilmiştir.
6. Takat katagorisinin tesbiti :
Lokomotif tipleri arasında daha geniş ve daha derinliğine mukayeseler raporun bu kısmında
yapılmış bulunmaktadır.
Yapılan hesap ve mukayeselerden sonra iki ka tagoriye ayrılan lokomotifler için; «büyük lo
komotiflerin mecmu takat fazlalığı ve seyir müddeti kısalığı avantajlarına karşılık, ufak ta
katli lokomotiflerin de aded fazlalığı ye işletme güvenirliği bakımından avantajları mevcuttur»
denilmektedir. Ayrıca fabrika dairesi mensuplarının imalât bakımından tercih edeceği takat
katagorilerinin tesbitine de işaret edildikten sonra «mevcut tahsisatla daha çok lokomotif satmalmak imkânları mevcudolduğu takdirde küçük tipin tarafımızdan tavsiyeye şayan olduğunu
arz ederiz.» şeklinde neticeye varılmaktadır.
° t!,i'
Raporda, gerek büyük tipler, gerekse küçük tiplerin dizel motorlarının güç mukayesesi,
ana genaratörlerin güç mukayeseleri ve cer motorları arasında mukayeseler yapıldıktan sonra,
transisyon ve patinajı önlemek sistemlerinde e?gmiyotle durulmaktadır. Patinajdan ileri gelen
mahzurlar sayıldıktan sonra «her ne kadar GE bu mahzurları bertaraf ettiğini bildirmekte
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- 9 ise de, gerek GE ve gerekse diğer firmaların patinaj ve transisyon sistemleri hakkında yu
karıda belirtilen malûmattan başka bir bilgi ve tecrübe mevcut değildir. Bu bakımdan ilerde,
işletme esnasında zuhur edebilecek mahzurları ve transisyon ve patinaj sisteminden müte
vellit ânzaları ve hamule azalmasını önlemek üzere, mukavele yapılacak firmadan katî bir
garanti sağlanmalıdır.» şartı ileri sürülmektedir. Bu son hususun nasıl sağlanacağına dair ra
porda bâzı tavsiyeler de mevcuttur.
Raporun bu kısmında, büyük tip lokomotiflerde GE'nin diğerlerine nisbetle yılda takriben
1 680 000 T.L. bir yakıt tasarrufu Bağlıyacağı hesaplanmıştır. Yine bu kısımda, küçük tip loko
motiflerin yakıt sarfiyatı mukayese edilirken Alco 541 lokomotifinin GM G - 16 lokomotifine nis
betle ortalama 0,7 Kg. Km. daha az yaktığı ve yıllık tasarrufun 2 242 130 T.L. olduğu ifade edil
mektedir. Bu hesap muayyen kabullere göre yapılmıştır.
Alco Firmasının DL - 543 lokomotifi ile GE'nin U - 20 O lokomotifinin mukayesesinde ise (her
İki lokomotif 2150/2000 H. P. takatındadır.) General Elektrik lehine suretle fark olduğu gibi,
yakıt sarfiyatında da, kilometre başına 0,9 kg. lık bir farkın mevcudiyeti tesbit edilmiştir.
Raporlarda müştereken belitrilen bir nokta : İmalât adedi bakımından her tipin mukayesele
rinde GM'in başta gelmesi hususudur.
Raporun son kısmı aynen şu satırları ihtiva etmetkedir : «Satınalmaya dâhil lokomotifler; tetkika esas aldığımız dizel motor, ana generatör ve cer motoru takati, seyir müddeti ve yakıt,
sarfiyatı bakım ve tamir kolaylıkları, patinaj ve transisyon sistemleri, imalât adedi ve fiyat bakir
mından yapılan mukayese neticesinde, muhtelif tekliflerde verilen ve iki kategoriye ayrılan lokomo
tifler tercih sırası ile aşağıda belirtilmiş olup; mukavelenin akdi sırasında garanti hususlarının
ehemmiyetle üzerinde durulması kaydiyle şöyledir :
1950 - 2150 H. P. gücündeki kategori :
a) GE U - 20 C (761 cer motoru ile)
b) GMG-16
c) Alco DL - 541
d) Alco DL - 543
2400 - 2750 H. P. gücündeki kategori :
a) t. GE ü - 26 C (752 cer motoru ile)
b ) ' GM GT-16
»
c) Alco DL-560»
»
Bu iki rapordan fabrikalar dairesi raporu iktifakla verilmiştir. Cer dairesi raporunun altında ise
ild kişinin itizar kaydı mevcuttur. Bunlardan îl'ıan Üçer itirazında, birinci kategorideki sıralama- •
nın GE, Alco ve GM şeklinde olması icabettiği kanaatini izhar etmektedir.
Nurettin Erguvanlı ise iki madde halinde sıraladığı itirazında «L. Yapılmış olan tetkikler ve
mukayeseler bütün teferruatı göstermiyen dokümanlara ve elimizdeki GE lokomotiflerinden alman
tecrübelere dayanmaktadır. Bu bakımdan tetkikat umumiyetle nazari esaslara göre yapılmıştır. Bu
mevzuda işletme tecrübeleri ve masrafları (Amelî) nın da göz önüne alınmaları gerekirdi.
II - Lokomotiflerin çekme gücünde mühim bir rol oynıyan tranzisyon ve patinaj mevzuunda ha
kiki bir değerlendirme ve mukayese yapılamamıştır. Bu balamdan eldeki dokümanlara göre yukardaki değerlendirmeye iştirak etmekle beraber, yukarda arz ettiğim hususların da nazarı itibara alın
ması lâzımgeldiğini arz ederim.» şeklinde bir ifale kullanmaktadır. Bu ifadeden çıkarılan mâna,
eldeki dokümanlara göre yapılan tetkik ve mukayeselerde eksiklikler olmakla beraber, yapılan de
ğerlendirmeye esas itibariyle Nurettin. Erguvanlı'mn da iştirak etmiş olduğudur.
Bu şerhlerden anlaşılacağı üzere öer dairesi tâli komisyonu raporu da, ittifaka yakın bir bera
berlikle verilmiş bulunmaktadır. İtiraz kayıtları esasa münhasır değildir. Ve birinci sıradaki fir
manın durumuna tesir etmemektedir.
Rapora muhalefet şerhi veren Cer Dairesi Reisi Hakkı Tomsu'nun tâli komisyonun asli üyesi
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olmaması dolayısiyle muhalefeti üzerinde burada dımıhna-naktadır. Ancak» Hakkı Tomsu hakkın
da, muhalefet şerhi ve ihaledeki rolü üzerinde de olmak üzere ayrıca malûmat verilecektir.

IV - S AT İN ALMA KOMİSYON!' KAL' ARI
Cer dairesi tâli komisyonu raporunu 11 . 6 . 1963 tırihinde verdi/p. halde, satmalına komisyonu
kararını ancak 3.7.1963 tarihinde vermiş bulunmaktadır.
A)

.V . 7 . /.%',V lavihii

sahnahna

hovıisııonıvn ını nihai htınaa-fini f/öslcrcn

zahit

reıja ha var :

Kararın 1 nci sayfasında ihalenin muhtelif safhalarına ait malûmat verildikten sonra 2 nci say
fada «teklif edilen lokomotiflerin birbirine nazaran üstünlüklerini ortaya çıkarmak için idaremiz
işletme şartları göz önünde tutularak, lokomotiflerin aşağıdaki esaslara göre değerlendirilmesi ko
misyonumuzca esas alınmıştır» denilmektedir. Komisyonu]! mukayeselerde kıstas aldığı esaslar :
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Teknik bakımdan
Lokomotif takati üstünlüğü bakımından mukayese,
Generatör takati üstünlüğü bakımından mukayese,
Cer motorları üstünlüğü bakımından mukayese,
Transisyon sistemi bakımından mukayese,
Çok sayıda imal edilmiş olmak bakımından mukayese,

2. İdari bakımdan :
a)
b)
c)
d)
e)

İmalât garantisi bakımından mukayese,
Tediye şartlan bakımından mukayese,
Nakliye rizikosu bakımından mukayese,
İhtilâfların halli yeri bakımından mukayese,
Fiyat bakımından mukayese.

Şeklinde sıralanmaktadır.
Bu esaslara göre yapılan mukayeselerde lokomotif takati bakımından Alco ve GE'nin üstün
olduğu neticesine varılmıştır.
Generatör takati bakımından her üç lokomotifin birbirine muadil olduğu kabul edilmiştir.
Cer motorları takati bakımından, U - 20 C ve DL - 543 lokomotiflerinde bulunan 761 tipi cer
motorlarının tekliflerdeki 450 H.P. lik takati vereceklerinin şüpheli bulunduğu kanaati izhar edi
lerek «İdaremizde çalışmakta olan U-18 C lokomotiflerinde de aynı 761 tipi cer motorları mevcut
olup, firma aynı numara altında bu motorları 300 P.S. gücünde ve 590 amperlik olarak ifade et
miş idi. Firmaca gücün 450 P.S. yani % 50 artırılmış olarak gösterilmesine karşılık nominalamperin 690 dan 615 e çıkarılması suretiyle temin edebildiği bir türlü anlaşılamamıştır.» denilmek
tedir. Ayrıca raporun bu kısmında GM motorunun şartnameye daha uygun ve daha üstün oldu
ğu neticesine varılmaktadır.
Transisyon mevzuuna gelince, transisyon sistemleri arasında mukayeseler yapıldıktan ve
TCDD'nın elinde bulunan lokomotiflerin patinaj hataları üzerinde durulduktan sonra, GE'nin
yeni teklif ettiği lokomotiflerden yapmış olduğu ıslahatın ve değişikliğin «fiiliyatta ne netice ve
receği bilinmemektedir» denilmektedir. Alco ve GE lokomotifleri, GE'nin elektrik teçhizatı ile
teçhiz edilmiş olduğundan, GE için söylenenlerin Alco içinde söyleneceği ifade edilerek GM loko
motiflerinde «Patinaj halinde yanlış transisyona geçilmesi varit değildir. Ve dolayısiyile hamule
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- 11 çekememenin patinaj tesiri altında, yanlış transisyon dolayısiyle vukubulacağı mevzuubahsolamaz.
Bu sistemin öteden beri tatbik edilmesi ve pek çok sayıda lokomotife uzun müddetten beri uygulan
ması müspet bir kanaat uyandırmaktadır. Bu bakımdan GM G-16 müspet puvan arz etmektedir.»
şeklinde hükme varılmaktadır.
Çok sayıda imal edilme bakımından Alco ve GE'nin durumuna kısTıca dokunulduktan sonra yi
ne GM'in üstün olduğu neticesine varılmıştır. îdarî şartlara gelince, bu kısım üzerinde uzun uzun
durularak netice ve hulâsa olarak; imalât garantisi, tediye şartları, nakliye rizikosu ve ihtilâf
ların halli yönünden yapılan mukayeseler de, ihtilâf lann halli hariç GM ve Alco'nun müspet puvan
aldığı GE'nin ise tekliflerinin açık olmadığı ve TODD'nin tekliflerini tam olarak kabul etmediği
ifade edilmiştir, ihtilâfların halli mevzuunda Alco'nun hakem usulünü GE'nin New -York mahke
melerinin salahiyetli olmasını istemesi karşısında, GM'in şartnameyi aynen, kabul ettiği ve dolayı
siyle bütün idari şartlar bakımından en müspet durumda olduğu neticesine varılmıştır. Fiyat ba
kımından firmaların lokomotiflerine ait mukayesede sıralama şu şekilde olmuştur.
Firma Adı
General Elektrik
General Motors
Alco

Tip

Fiyat: Dolar

U-20 0/761
G-16 /EMD
9L-543/761

210. 400
225.113
226. 311

Raporun son kısmında «Zahirî fiyat bakımından GE firması önde, GM ve Alco firmaları onu
takibetmek suretiyle arkadan gelmekte iseler de, başlıbaşına fiyat unsuru Komisyonumuzca muba
yaa için esas olarak addedilmemiş, lokomotiflerin kalite bakımından üstünlüğü, çok sayıda imal
edilerek çeşitli memleketlerde denenmiş olması, nihayet kendisinden beklenilen hamule cerretmeyi aksaksız görmesi, işletme, bakım, uzun ömürlülük yönlerinden emniyet telkin etmesi muka
yeseler de esas olarak kabul edilmiştir. En ucuz fiyat teklif eden firma durumunda olan GE fir
ması lokomotifinin fiyatına diğer maddelerde sarahaten arz edilen imalât garantisf nakliye rizikosu
ve nihayet transisyon sisteminin emniyet bahşetmemesi yüzünden ilerde hamule tenzili bakımla
rından birim fiyata inikas miktarlarının da ilâvesi gerekmektedir,
Diğer maddelerde arz edilen hususlardan kabili hesabolanlara göre U-20 C birim fiyatına takri
ben beher lokomotif için 7. 000 dolarlık bir farkın ilâvesinden sonra fiyat mukayesesi yapmak icabetmektedir.» denmektedir.
Kararda, idarî şartnamenin bu mukayeselerindışında kalan maddelerine uyarlık bakımından
da GM'in başta geldiği ve «Dünya literatüründen edinilen malûmata göre» Almanya, İsveç, Belçi
ka, Âvusturalya, İspanya ve Cenubî Afrika memleketlerinin bâzı tecrübeler yaparak 3 lokomotif
firması lokomotiflerinden GM'i beğendikleri ve bunun lisansını alarak imâlata başladıkları üze
rinde durularak, yine GM'e üstün puvan verilmiştir.
Raporun nihayetinde «Yukardan beri ortaya konup tartışmaları yapılmış olan maddelere göre
GM firması teknik ve idarî şartname ile mukavele örneğine en uygun teklifte bulunan firma ola
rak tecelli etmiş bulunmaktadır. Bu firmanın teklif ettiği lokomotif tipinin teknik üstünlüğünde
ittifak vardır. GM'in Haydarpaşa yerine Amerikada teslimi teklif etmiş olması ve mülkiyetin ge
mi küpeştesinde devrini teklif etmiş bulunması, ihtilâfların Amerika'da ve Amerikan kanunları
na göre hallini teklif eVlemesi şartnamemize tamamen aykırıdır.
Binaenaleyh bahis mevzuu- firmaların verdikleri fiyatlar kâzip olmayıp samimî ve reel olsa dahi, teknik üstünlük ve teklifin her yönden şartnameye uygunluğu bakımından heyetimiz GM fir
masının teklifini uygun bulmaktadır, »hükmü verilmiştir.
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Bu kararın altında 8 kişinin imzası vardır. Bunlardan Fabrikalar Dairesi Reisi Orhan Alp mu
halefet şerhi vermiştir. Orhan Alp muhalefet şarhini 7 madde halinde toplamıştır. Bu maddeler
hulasa olarak:
«1. Satmalmması bahis mevzuu olan 3 firmaya ait lokomitiflerin fiyatları şu şekildedir.
Firma

Tip

General Elektrik
Alco
General Motors

U-20 O
DL-581
G-16

Fiyat: Dolar
209 730
221 935
223 433

Teknik heyet raporlarından anlaşılacağı üzere her üç lokomotif de dünyanın en tanınmış üç
firmasının mamulleri olup her üçü de fennî şartnameye uygundur. Aralarında da fiyatlara önem
li derecede tesir eden bariz bir üstünlük veya fark mevcut değildir. Üstelik GE lokomotifi ta
kat baJkımından 200 P.S. lik bir fazlalığa sahiptir.
GM lokomotifi dizel motoru 2 zamanlı olduğundan yakıt sarfiatı fazladır. Bundan dolayı
daha masraflıdır. GM lokomotiflerinde yıllık yakıt sarfiyatı bakımından 33 lokomotif için takri
ben 3 300 000 T.L. daha fazla yakıt sarf edilecektir.
2. 5 Yıllık Plân ve yerli imalât bakımından, 33 aded Dizel lokomotifini ihale ederken ima
lâtı düşünmeyi plân meoburi kılmışltır. Son defaya mahsus olmak üzere 33 Dizel lokomotifi
hariçten almamıza mukabil ilk plânda mütebaki 300 kadar dizel lokomotifinin yurt içinde ecne
bi firma lisansı ile imal etmek durumundayız.
GM lisans vermemektedir. Bu,sebepten GM için imalât ımevzuubahsolamaz. GM in alınması
halinde TCDD da standardizasyon mümkün olamıyacaktır.
Teklif zarfları açılırken firmalara 5 Yıllık Plân'gereğince yurt içinde imalât yapmak mev
zuunda ne düşündükleri sorulduğu halde, bu husus kararda nazarı itibara alınmamıştır.
3. Satmalına komisyonunun idari şartlar için ileri sürdüğü hususlar ve kararma esas mesnedolarak, idari şartname ve mukavele tasansına ait maddelerin alınması doğru değildir.
4. Dünyanın en tanınmış bu 3 firmasından belki en fazla tanınmış olan GM firmasının alın
masına fiyatlar eşit olsa ben de muarız değilim. Ancak beynelmilel şöhrete sahip diğer firmalarla
aradaki fiyat farkı ve imalât imkânları muvacehesinde komisyonun GM için ileri sürdüğü tercih
sebeplerini kâfi görmüyorum.
5. Komisyon kararlannda yakıt sarfiyatına hiç dokunmıyaralk bu mevzuu birtarafa bırak
mıştır.
6. Mevcut 5 lokomotifimizin durumu, bu meselede kıstas olarak alınamaz. Bunlar 6 yıl ön
ce idaremiz tarafından alınmış ve bütün tecrübesizliğimize ve imkânsızlığımıza rağmen de iyi ne
tice vermişlerdir.
7. Yukarda 3 ncü maddede de belirttiğim şokilde satınalma komisyonunun ucuz teklif veren
firmaları daha çok idari şartlardan reddederek en pahalı firma teklifine itibar etmesini ve bunun
ihale zarfları açıldıktan 40 gün sonra yapmasını doğru bulmuyorum.
Maddelerde izah ettiğim sebeplerden dolayı GM firması üzerinde ısrarla durulmaması kana
atindeyim.» şeklindedir.
1i)

Satınalma

komisyonu, kararının

iktisadi

kurula götürülüşü :

3.7.1963 tarihli zabıt olarak tanzim edilmiş ve kanaati gösterdiği belirtilmiş olan satınalma
komisyonunun kararı bilâhara Ulaştırma Bakanının 22 . 7.1963 tarihinde malûmatına sunulun
ca Bakan tarafından Başbakanlığa yazılan bir yazı ile bu karar iktisadi kurula götürülmüştür.
İktisadi kurul mesele üzerine TCDD Genel Müdürü ve Genel Müdür muavinlerinin verdikleri
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izahat sırasında firmalardan birinin verdiği teklifi mektubunda ihale şartnamelerindeki husus
ları kabul edip etmediği sarahatle ifade olunmadığı komisyonumuzun dikkatini çekmiş bu du
rum muvacehesinde tekliflerin hakiki mahiyeti belli olmamış bir firmanın ve ihaleye iştirak et
tirilmemesi yahut tekliflerin vuzuha kavuşturulmaya davet olunması tabiî görülmüştür. Mev
zu her yönü ile önemli bir mahiyet taşıdığından komisyonumuz idarenin noksan kalan bu kısmı
nı ikmali icabettiği neticesine varmıştır. İşin gerektirdiği sürat dikkate alınarak bu yolda
hareket olunmasının ittifakla uygun mütalâa edildiğini» karara bağlamıştır.
C) Firmalara tekliflerinin tavzih ettirilmesi :
İktisadi Kurulun bu kararı üzerine; TCDD İdaresi A. 1. D. nin de muvafakatini temin etmek
suretiyle idari ve hukukî mevzulardaki tekliflerini tavzih etmeleri ve şartnamedeki hususları
aynen kabul edip etmediklerini sarahaten bildirmeleri hususunda her üç firmaya aynı günde bir
mektup göndermiştir. Bu hususta firmaların muvafakatleri de alınmıştır.
5.8.1963 tarihli her üç firma temsilcisinin huzurunda tutulmuş bir tutanakla her 3 firma
nın verdiği cevaplar diğerlerine tevdi edilmiştir. TCDD nin yukarda bahsettiğimiz husustaki su
alleri ihtiva eden mektuplanna her 3 firmada idari şartları ve mukavele projesini aynen kabul
ettiklerine dair cevaplar vermişlerdir. Bu suretle idari ve hukukî yönlerden her 3 firmanın teklif
leri arasındaki farklılık kabul veya tefsirleri iktisadi kurulun kararından sonra yapılan bu mu
amele ile giderilmiş bulunmaktadır.
D) Satınalma Komisyonunun 5.8.1968

tarihli ek karan :

Yukarda izah edilen safhanın tekemmülünden sonra Satınalma Komisyonu 5.8.1963 tarihinde
ek bir karar vermiştir. Bu kararda aynen: «Eski kararımızda bertafsil ifade edildiği üzere; idari
şartlar ve mukavele projesine uygunluk bakımlarından her üç firma eşit olsalar dahi GM Firması
lokomotiflerinin teknik üstünlüğü ve GE'nin fiyatlarındaki zahiri olarak GM'ye nazaran % 5 dü
şüklük görülmüş olmasına rağmen gerçek fiyatlar bakımından daha uygun görülmüş olması göz
önünde tutularak eski kararın değiştirilmesi için ortada bir sebep görülmediğinden ipkasına karar
verildi.» Denilmektedir. Bu karara da üye Orhan Alp'in evvelce beirtilen muhalefeti devam etmek
tedir. Bu suretle Satınalma Komisyonunun işlemlerine mütaallik normal safha tamamlanmış ol
maktadır.

V - İHALENİN

TASDİKİNE

VE MÜDÜRLER KURULU KARARINA AİT
SAFHASI

MUAMELELER

Satınalma Komisyonu yukarda bahsettiğimiz kararını 6.8.1963 tarihli bir yazı ile tasdikini
teminen Müdürler Kuruluna sunmuştur.
A)

Müdürjer Kurulu kararı:

TCDD Müdürler Kurulu Satınalma Komisyonunun 33 aded dizel elektrik lokomotifi ile yedek
malzemesi ve sair teçhizatının Amerika'da General Motors Firmasına ihalesi hakkındaki kararını,
dosyanın kendisine intikal ettiği aynı günde, 6.8.1963 tarihinde tasdik etmiştir.
Bu kararda gerekçe olarak şu hususlar gösterilmiştir :
1. GM lokomotifinin tranzisyon sistemi daha üstündür. İdarede çalışan GE firmasının loko
motifleri tranzisyon sistemi bakımından iyi netice vermemiştir. Teklifte bunun ıslah edildiği bil
dirilmekte ise de ne netice vereceği bilinmemektedir.
2. Sarf edilen mekanik yedek parça bakımından GM Firması fiyatları diğerlerinden ucuz ol
duğundan işletmedeki bakım ve tamirleri iktisadilik arz etmektedir.
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3. GM lokomotiflerinin umumi konstrüksiyonu bakımından çalışan parçalardaki mamul mal
zeme miktarı daha fazla ve dolayısiyle lokomotifsağlam, uzun ömürlü ve daha mukavimdir.
4. GM lokomotiflerinin gerek teklif edilen tip ve gerekse diğer tipler bakımından imalât
adedleri GE'den fazladır. GM'nin 564 adedine mukabil GE'nin imalât miktarı 175 tir. Genel imalât
ta ise 27 000 GM adedine mukabil GE imali 1 300 den ibarettir.
5. Hizmette emniyet ve servise âmadelik bakımından GM lokomotifi üstündür.
Yukarda sayılan üstünlükler zahiri % 6 (takriben) fiyat farkını kaldırdığı gibi GM lokomo
tiflerini daha ucuz ve iktisadi hale getirmiştir.
Ayrıca GM lokomotifleri idaremiz işletme şartlarına göre.daha tasarruflu yakıt sarf edecek
leri Cer Dairesi raporundan anlaşılmış olup bu hususun da üstünlüklere ilâvesi icabeder.
Yukarda tesbit edilen teknik vasıflar muvacehesinde GM Firmasının teklif ettiği 1800/1950
beygir takatli lokomotif hem şartnameye hem de işletme şartlarına uygunluğu ve kalite üstünlü
ğü göz önünde tutularak ihale kararı tasdik edilmiştir, denilmektedir.
Ji) İhale konusunun yeniden iktisadi kurula götürülüşü :
thale kararı Müdürler Kurulunun tasdikinden geçip TCDD bakımından kesinleşmeden evvel
Ulaştırma Bakanı tarafından yeniden İktisadi Kurula götürülmek istenilmiştir. İktisadi Kurul
meseleyi görüşmek üzere 8.8.1963 tarihli gündemine dâhil etmiştir. Bakan kendisi Kurulda bulun
mak istediği cihetle İktisadi Kurul Başkanı Ekrem Ali Çan'dan muvafakat almak suretiyle bu işi
seyahat dönüşüne bıraktırmak maksadiyle gündemden çıkarttığını ifade etmektedir. Yine Ba
kanın beyanatına göre kendisi seyahatte iken TCDD idarecileri meselenin gündeme alındığı gün
de görüşülmesini ısrarla istemişler ve bunu Maliyenin ve Yardım Heyetinin acele etmesi hasebiyle
istediklerini bildirmişlerdir. Bakanın muvafakati üzerine mesele İktisadi Kurulda görüşülmüştür.
İktisadi Kurul 8.8.1963 günlü kararında konunun ilgili bakanlık ve dairenin yapacağı teknik
etüdler neticesindeki kararına bağlı olup İktisadi Kurulca bir karar alınmasına lüzum olmadığı
sonucuna varmıştır. Oysa ki, bu tarihten evvel 6."8.1963 tarihinde Müdürler Kurulu ihale kararını
tasdik etmiş bulunuyordu; Calibi dikkat noktaları ihtiva eden bu konulara ileride tekrar dönüle
cektir.
V.) Son safha :
TCDD Genel Müdürlüğü 9.8.1963' tarihinde ihale kararını muvafakatlerini temin için A.l.D. ye
imalâtçı kredilerin hakkında düzenlenen rapor ve ihale kararı ile birlikte bildirmiştir. Bir kısım
mukayese etüdlerine ait raporların da bilâhara gönderileceği bu yazıda zikredilmektedir.
Diğer yandan 12 Ağustos 1963 tarihinde 3 firmaya ait tekliflerin idari ve teknik yönlerden
mukayeselerini gösteren bir yazı ve ek cetvelleri A.l.D. ye gönderilmiştir."
Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura, 6.8.1963 tarihli Genel Müdürlük yazısına 13.8.1963 tarihli
bir yazı ile cevap vererek aşağıdaki ifadeyi bu metinde aynen kullanmıştır.
«İdari ve malî yönlerden kabule şayan ve eşit durum arz eden tekliflerin geri kalan teknik
şartlar muvacehesinde yapılan mukayese sonunda GM teklifinin mütebariz şekilde üstünlük arz
ettiği ve bu üstünlüklerin para olarak değerlendirilmesinden meydana gelen bedelin dikkat naza
rına alınması halinde teklif bedeli bakımında da tatminkâr olduğu ihale komisyonunuz tarafından
ifade edilmektedir.
1. Bu durum karşısında sorumluluk tamamen idarenize aidolmak şartiyle Genel Müdürlüğü
nüzün haiz olduğu yetki içinde hareket edilmesini,
2. İdareniz İhale Komisyonu ve Müdürler Kurulu tarafından ihaleye iştirak eden firmalar lo
komotiflerinden tercih edileninin teknik tercih sebeplerini, hesaplara müstenidolmak üzere, tesbit
eden tutanakla, İhale Komisyonunda muhalif kalan üyenin yine hesaplara dayanan teknik müta
lâasını ve muhalif kalmasını gerektiren mucip sebepleri bildiren raporunun derhal
Bakanlığa
gönderilmesini önemle rica ederim.»
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Şu suretle ihale konusunun TCDD ve Ulaştırma Bakanlığını ilgilendiren safhası tamamlanmış
olmaktadır.
VI - MV AMELELERDE,

KISIRLAR

İHMALLER

VE KASITLI

HAREKETLER

Buraya kadar, 33 dizel elektrik lokomotif ihalesi ile ilgili olarak cereyan eden resmî muame
leleri tarih sıralarına göre yüksek ıttılaınıza arz etmiş bulunmaktayız. Aylardan beri halk efkâ
rını işgal eden ve bir çok akisler yapan ve iktisadi kurul raporunda belirtildiği üzere «her yönü
ile önemli bir mahiyet taşıyan mevzuu hakkında hiç bir vicdanda tereddüt kalmamasını temin
için» Yüksek Heyetinizi aydınlatmakla görevlendirilmiş bulunan Komisyonumuz hâdiselere ışık
tutarken mevzuun ehemmiyeti ile mütenasip hassasiyet ve endişelerle dolu olarak, titizlik ve itina
ile bu fasla ait hususları tesbit etmiştir.
*
A)

Komisyonların teshil tarzı :

Komisyonların teşkil. tarzına geçmeden evvel Jbâzı zevatın bu günkü bulundukları vazifelere
. getiriliş tarihlerini zikretmek isteriz. TCDD Genel Müdürü îhsan Pulak ve Genel IVJüdür Muavini
Hakkı Ugan 19 . 10 . 1962 de tâyin edilmişlerdir Satınalma Komisyonu üyelerinden Sıtkı Baykara 8 . 1 . 1963 tarihinde Hareket Dairesi Reisliğime , Edip Sirmen 15 . 3 . 1963 tarihinde Teknik
ve Plânlama Kurulu Başkanlığına ve Fevzi özdü'de .14 .3 . 1963 tarihinde Malzeme Dairesi Re
isliğine tâyin edilmişlerdir.
Komisyonların teşkil tarzında bâzı hususlar nazarı dikkatimizi çekmiştir. Bunlardan birisi
satınalma komisyonunun başkanlığına getirilen Hakkı Ugan'in aynı zamanda ihale kararını tas
dik eden Müdürler Kurulunun da âzası olmasıdır. JSu suretle Müdürler Kurulu ile satınalma komis
yonu arasındaki irtibat Haklq. Ujgan vasıtasiyle sağlanmış olmalîtadır. Diğer taraftan satınalma
komisyonunun azaları Hakkı Tomsu ile Orhan Alp'da teknik tâli komisyonlarında vazifelendiril
mek suretiyle tâli komisyonlarla satınalma komisyonu arasında irtibat kurulmuştur. Bilhassa
Hakkı Tomsu, Komisyonumuzdaki ifadesinde kendisini tâli teknik komisyonun da asli âzası saydı
ğını öyle çalıştığını ve bir asli âza gibi imza attığını söylemiştir.
B) Tâli teknik komisyonların çaiışmaları esnasındaki olaylar :
Tâli teknik komisyonların çalışmaları esnasında bâzı olaylar cereyan etmiş bulunmaktadır.
Bunların hulâsa olarak verilmesinde zaruret vardır."
a) Evvelâ Tâli Komisyonun hangi mevzular üzerinde çalışma yapacağı, hangi faktörleri nazarı
itibara -alacağı ve neleri mukayese edeceği huşu mnda bu komisyona yazılı bir. talimat verilmemiş
tir. Ayrıca komisyondan çalışmalarını 4 - 5 gün içerisinde bitirmesi istenmiştir. Tâli Jcomisyon
üyelerinin istekleri karşısında yazı ile vazifelerini gösteren hususlar tâli komisyona bildirilmiştir.
b) .Başlangıçta gayet sakin ve normal karşılanan tâli komisyon çalışmaları, karar safhasına
yaklaşıp fikirler tebellür etmeye başlayınca komisyon çalışmalarından Hakkı Tomsu vasıtasiyle ha
berdar olan Hakkı Ugan sinirli bir hava yaratmak suretiyle üyeleri baskı altına almak istemiştir.
c) Başlangıçta komisyonun çalışmasını kısa zamanda bitirmesi istendiği halde kararlar belli
olmıya başladıktan sonra komisyon" kararına karşı umursanmaz bir tavır takınılmıştır.
d) Komisyon çalışmalarının sonlarına doğru satınalma komisyonunda, tâli komisyonun fiyat
ları nazarı itibara almaması yolunda bir teklif ortaya atılmış ve bu husus tâli komisyon üyelerine
telkin edilmek istenmiştir. Tâli komisyon üyelerinin.fiyatlarla teknik hususlar arasında yakın niünasebet olduğu yolundaki itirazları karşısında bundan vazgeçilmiştir.
e) General Elektrik firmasının 5 lokomotifinin Türkiye'de çalışmakta olması karşısında, işlet, me, bakim ve tamir mevzularında Alco lokomotifleri kullanan Yunanistan'a ve General Motors lo
komotifleri kullanan Yugoslavya'ya-dörder kişilik iki heyetin kısa bir müddet için gönderilmesi ve
ya bu iki memleketten bu lokomotifler için heyetler istenmesi veyahutta hiç olmazsa firmaların bi
rer mühendis göndererek münazara şeklinde TCDD mühendisleri ile bâzı meselelerin ırçünakaşa edil
mesi yolundaki tâli komisyon teklifleri reddedilmiştir.
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katin, fiyata tahvili hususunun daktiloda yazıldığı esnada, kendisine haber verilmiş intibaını uyan
dıran bir tavırla çalışma salqnuna girip buna mâni olması ve tâli komisyon üyelerinden birisini ma
nalı şekilde tehdidetmesi, tâli komisyon üyeleri arasında bir baskı ve tehdit şeklinde telâkki edil
miştir.
g) Cer Dairesi Reisi ve satmalma komisyonu üyesi Hakkı Tomsu tâli komisyonla beraber çalış
tığı ve onların kanaatine iştirak ettiği halde satınalma komisyonu ile sık sık temaslar yapıp bu
temaslardan sonra fikir değiştirerek komisyonu da görüşlerine çevirmek istemiştir. Halbuki tek
nik komisyonun çalışmalarının bitiminde tamamiyle üyelerle hemfikir olan bu zat, ek raporun tan
zimi sırasında «bu paralarda saçı bitmedik yetimlerin de hakkı vardır. En ucuz lokomotifi tercih
etmemiz bu tetkik ve etütler sonunda elzemdir. Ben de buna kanaat getirdim,» demiştir. Bilâhara
kçndisi satmalma komisyonu başkanı tarafından çağrılınca, fikrinden dönmemesi, şaka yollu arka
daşları tarafından ifade edildiği zaman kanaatinden ve kararından dönmiyeceğini söylemiştir.
Kendisi bütün bu hususatı komisyonumuzdaki ifadesinde teyidetmiş, ancak bilâhara cer mihaniki
hesaplarının ışıkları görülünce kanaatinden rücu eylediğini ifade etmiştir.
h) Bâzı teknik mukayeseler için tekliflerde kâfi derecede sarahat bulunmaması hallerinde, her
üç firmadan da olmak üzere ve aydınlatıcı mahiyette teknik bâzı malûmat alınması yolundaki ta
lepler satmalma komisyonu tarafından kabul edilmemiştir.
j)

Tâli teknik komisyonun rapor kırına karsı tutum, :

Satmalma komisyonu üyeleri komisyonumuzda verdikleri yazılı ve şifahi ifadelerinde kendileri
ni lokomotif ve tekniği mevzuunda, en bilgili ve y3tkili kimseler olarak takdim etmişlerdir. Başka
larının bilgi ve etüdlerine ihtiyaçları olmadığını bu yolla da ifade etmek istemişlerdir. Müdürler
Kurulu azalan da bu hükme ve fikre katılmışlar lir. Kendisini bu vasıfta gören bir komisyonun
ihale konusunda, teknik heyetler kurmadan re'sen karar vermesi gidilecek yollardan biridir. Bu şık
ihtiyar edilmemiştir. Diğer yol ise tâli veya su ko niteleri kurmak, bunlardan rapor istemek yolu
dur. Olayda da, teamülden olduğunu kabul ettikbri bu yola gidilmiştir. Fabrika ve cer daireleri
nin raporları gelince, satmalma komisyonu bu raporlar muhteviyatına itibar eder veya bunları ka
bule şayan bulmıyabilirdi. Kabule şayan bulunmadığı takdirde ise, seçilen yol bakımından yeni bir
teknik heyetten rapor almak; kabule şayan görülniyen raporların retlerine dair gerekçeleri tesbit
ve dercetmek gerekirdi. Satınalma Komisyonu, tâli teknik komisyonların raporlarına itibar etme
miştir. Yeni bir teknik heyete de meseleyi götürmemiştir. Raporlara itibar edilmemesinin sebeple
ri tesbit edilmemiş ve bu raporların reddine dair bir karar da verilmemiştir. Satınalma Komisyo
nu üyeleri, 10 kişilik ve hepsi yüksek mühendislerden müteşekkil teknik komisyon âzalarının ilmî
kifayet ve raporları hakkında küçümseyici beyanlarda bulunmuşlardır. 3 . 7 . 1963 tarihli ihale
kararlarına ek 5 . 7 . 1963 tarihli kararın metninde şu ibarelere raslanmaktadır: «Teknik Komis
yon mevzuun geniş ve çok teferruatlı olması dolayısiyle komisyonumuz üyelerinin bu teferruata
girmesi kabil olmıyacağmdan vereceğimiz teknik karara ışık tutmak üzere ilgili mütehassıslardan
mürekkebolarak komisyonumuzca kurulmuştur. Genel Müdürlük emriyle kurulmamıştır. Mütalâa
sının komisyonumuz tarafından kabulünü mecbur kılan hukukî bir veçhesi yoktur.» denilmekte
dir. Komisyonumuzda verdikleri ifadelerde de sadece teknik mesailerinden istifade edilmesi ve me
seleye ışık tutmaları için bu komisyonların kurulduğu beyan edilmiştir. Genel Müdür ihsan
Pulak ise. komisyonumuzda tâli komisyonların Satmalma Komisyonunca kurulduğunu söylemiştir.
Halbuki :
a) Daire görüşlerini tesbit ve teknik teferruatı hazırlamak üzere tâli komisyonlar kurulmasını
Genel Müdür İhsan Pulak 20 . 5 . 1963 tarihli yazısının 2 nci maddesiyle Satmalma Komisyonun
dan bizzat istemiştir,
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b) Teknik tâli komisyonlar sadece teknik mesailerinden istifade için kurulmuş değildirler. Sa
tmalına Komisyonu ihale konusuna ait mevcut bütün önemli ve esas meselelerin mukayeselerini
tümden bu komisyonlardan istemiştir. Bu komisyonların raporları verilen müddet içinde mevzuun
genişliği hesabiyle bitmediği için 17 gün sonra gelmiş olmasına rağmen o tarihe kadar başkaca
bir iş görülmiyerek raporlar beklenmiştir. Bu da teknik mukayeseler hususunda komisyon raporu
alınmak istendiğinin delilidir. Zira teferruata mütaallik bir teknik mesai sayılması halinde esas
için başkaca muamele ve çalışmalar yapılması gerekirdi.
c) 10 yüksek mühendisin bilgi ve teknik kifayetlerinin; bu işlerle görevlendirilmek suretiyle
Satmalma Komisyonunca kabul edildiği anlaşılmaktadır.
d) Bu raporlarda Genel Müdürlük yazısı veçhile Cer ve Fabrika dairelerinin görüşleri tesbit
edilmiş bulunmaktadır.
e) Teknik komite raporlarının hukukan ve mutlaka Satmalma Komisyonunu bağlamıyacağı
belirtilmiştir. Ancak bu raporlar açıkça reddedilin 3miş, ret gerekçeleri de gösterilmemiştir. Tâli tek
nik komisyon kurma yoluna gidildiğine göre; bu raporlar ihticâca salih bulunmamışsa yeni bir
heyetten mütalâa istemek yoluna gidilmemiştir. Bu suretle Satmalma Komisyonunun peşin kararla
rı aksine çıkan teknik komite raporlarının sebepsiz muallâkta bırakılarak meselenin normal prose
düre göre sonuçlandırılmadığı kanaat ve sonucuna varılmaktadır.
D)

Satmalma Komisyonu çalışma usulleri ve faaliyetleri:

Satmalma Komisyonu teamüllere uygun bir şekilde toplanıp meseleleri münakaşa etmemiş, tah. kik veya tetkikine lüzum gördüğü konulan tesbit ve karâra bağlamamış ve bunları bir zapta geçirmemiştir. Nitekim aşağıda vereceğimiz tipik misaller bu hususu açıkça gösterecektir. Komisyon
bir heyet halinde çalışmamış sadece ferdî hareketlere ve bu fertlerin tâyin ettikleri istikametlere
tabi olmuştur.
1. Su komisyonları veya sair komisyonlar teşkili yoluna gidildiği zaman bunlar Satmalma Ko
misyonunun kararı olarak tecelli etmemektedir. Başkan Hakkı Ugan tarafından vazifeler verildiği
görülmektedir. Bu husus komisyonumuzda alman ifadelerle tesbit edilmiştir.
2. Hakkı Ugan tarafından komisyonla alâkalı olmıyan şahıslara ve komisyon üyelerinden Hak
kı Tomsu'ya şifahi, ve şartlı emirler verilerek şahsi maksadına uygun raporlar hazırlatılmıştır.
Hakkı Tomsu'nun çalışmalarına ve çalışma muhteviyatına Hakkı Ugan'm tesir ettiği ve birçok ke
re mevzularını tâyin ettiği alınan ifadelerden anlaşılmaktadır.
3. Ferdî çalışmalardan elde edilen neticeler, hazırlanan cetveller ve raporlar münakaşa
edilmeden ve kontrola tabi tutulmadan kabul edilmiştir. Bunlardan bir kısmından sonraları
vazgeçmek mecburiyeti hâsıl olmuştur.
4. Satmalma Komisyonunun ve ezcümle Başkanının Tâli Komisyon raporları geldikten sonra
ihale kararının verildiği 3 . 7 . 1963 tarihine kadar geçen zaman İçinde sadece peşinen veril
miş bir hükme mesnet bulmak ve onun için delil toplamak yolunda gayret sarf ettikleri in
tiba ve kanaati açıkça uyanmaktadır.
5. Çalışmalarda 5 Yıllık Kalkınma Plânının âmir hükümleri kaale alınmadığı gibi imalât
mevzuunun bu ihale ile münasebeti olmadığından bahisle A. t. D'nin bu meseleye ait tavsiyesi
menfi mânada tefsir edilmiştir.
6. Tipik olaylardan birisi de Satmalma Komisyonunun haber ve karan olmaksızın Başkan
Hakkı Ugan'ın Adapazarı'nda Adapazan Fabrikası Müdürü Celâl Tanerle görüştükten sonra
' fabrika müdürlerinden müteşekkil bir komisyon kurarak teknik meseleyi bunlara havale etme
sidir. Bu hususta Hakkı Ugan'la fabrika müdürlerinin beyanları arasında da tenakuzlar vardır.
Bütün bu karar dışı ferdî davranışlar karşısmda satınlama Komisyonu üyeleri hiçbir reaksi
yon ve itirazda bulunmamakta ve bunlan aynen kabullenmek suretiyle fiillere iştirak etmek
tedirler. Adapazan, Sivas ve Eskişehir fabrika müdürlerinden kurulan bu komisyon kendilerine
vazifenin Genel Müdürlükçe verildiğinden bahsetmektedirler. Halbuki Satmalma KomisyonuM. Meclisi
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nun yapacağı tetkikatın re'sen Genel Müdürlükçe deruhde edilmemesi icabettiği aşikâr bir
husustur. Kaldı ki, Hakkı Ugan ve diğerleri ifa delerinde Satınalma Komisyonunun haberi ve ka
rarı dışında bu Komisyonu bizzat Hakkı Ugan'm kurduğunu beyan etmişlerdir.
Bu komisyon mukayese için lüzumlu gördüğü unsurlar hakkında idarede mevcut GE loko
motifleri üzerinde tetkikat yapıp bir kanaate vardıklarını fakat diğer firmalara ait lokomotif
ler hakkında bilgileri bulunmadığını ve bunun yabancı demiryollarından ,temini itkiza et
tiğini beyan etmişlerdir. Bu malûmat bulunmadığı için verilecek bir kararın hatalı sonuçlar
doğuracağı ve 5 yıllık plânda imalât hususu da derpiş edildiğine göre işletme kolaylığı, yedek
parça temini ve imali bakımından en doğru karara varabilmek için her iki firmadan aynı aded
ve takatte lokomotif sâtmalınarak ve aynı şartlar içinde çalıştırılarak yapılacak etüdlerden
sonra müstakbel tipin seçilmesini tavsiye etmişlerdir,
Bütün dosyayı tetkik sonucunda yani toplanan rapor mukayese cetvelleri ve sair bilgileri in
celedikten sonra verildiği beyan edilen ve ihale kararından 4 gün evvelki tarihi taşıyan 29.6.1963
tarihli fabrika müdürleri raporu da dosyada kesin hükme götürecek malûmatın bulunamadığı
noktasında toplanmaktadır.
7. îhale kararının verildiği celsede yapılan müzakereler ve oylama şekli de teamüllere uygun
değildir. Alman karar yani hangi firmaya ait hangi tip lokomotifin alınmasına karar
verildiği
hususu bir zabıtla tesbit edilmemiştir. Komisyonumuza gönderilen evrak meyanmda bulunmıyan
Fevzi özü "in ifadesi' alınırken ibraz ettiği ve karar zaptı olarak gösterilmek
istenen puvantaj
cetvelinde ihalenin sıklet merkezini teşkil etmesi gereken en önemli unsurlardan fiyat nazarı iti
bara alnmıamıştır.
E)

Henşel Firması ile temas :

Komisyonumuzun tesbit ettiği ifadelerine göre TCDD Müdürler Kurulu ihaleye katüan firma
larla her ne sebeple olursa olsun hiçbir şekilde temasta bulunmamak prensip kararını almış ve sa
tınalma komisyonu ile birlikte bunu büyük bir titizlikle takip ve tatbik etmiştir. Nitekim teknik
komitelerin bâzı teknik konularda firmalar teknisyenlerinin davet edilerek münazara şeklinde ve
aleni bir surette kendilerinden bilgi istenmesi yolundaki teklifleri de bu esbabı mucibe ile kabul
edilmemiştir.
Tatbikat bu durumda iken Satınalma Komisyonunun kararından biraz evvel bir nezaket zi
yareti yapılmakta olduğundan bahsile General Motors Firmasının Almanya'da ortak çalıştığı
Henşel Firması mensuplarından bir zat yanında hüviyeti tesbit edilemiyen bir Türk tercümanla
Genel Müdür îhsan Pulak'la görüşmüştür. îhsan Pulak bu görüşmeye Hakkı Ugan'ı da Almanca
bildiğinden bahsile çağırmıştır. Hakkı Ugan GM ortağı Henşel'e mensup zatı îhsan Pulak'ın ma
lûmatı tahtında Satınalma Komisyonu üyelerine götürmüştür. Satınalma Komisyonu üyeleri bu
zat tarafından kendilerine General Motors lokomotifleri hususunda izahat verildiğini kabul ve
beyan etmişlerdir. Hakkı Tomsu'nun Komisyonumuzdaki ifadesinden anlaşıldığına
göre bu zat
General Motorsun 2 zamanlı olan motorunun çok iyi olduğunu, ömrünün uzun bulunduğunu, gi
dip gelen parçalarının ufak olduğunu, hususi tezgâhlarda imal edildiğini, bakım devreleri arasın
daki zamanın uzun olduğunu ve imalâtın seri halinde yapıldığını söylemiş ve diğer bâzı izahlarda
bulunmuş ve Satmaıma Komisyonu üyelerinden gayrı bu konuşmalarda hazır bulundurulan ve
Satınalma Komisyonuna (Komisyon kararı olmaksızın) raporlar veren Sabri Çetin ve Nurettin
Erguvanlı da sorular sormuşlar ve cevaplarını almışlardır. Bu hususta ileride başka bilgiler veri
lecektir. îzah ettiğimiz kararlarına rağmen özel olarak GM nin ortağı olduğu reklâmlarla ilân
edilen Henşel Firması ile Satınalma Komisyonu üyelerinin sureti mahsusada teması sağlanarak
GM hakkında izahat alınmasının ifade ettiği mâna gayet açıktır.
*
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F)

Satmalma Komisyonunun 3.7.1963 tarihli ihale karan :

TCDD İdaresi, İdare için lüzumlu gördüğü lokomotiflerde aradığı evsafı ve teknik hususiyet
leri hazırlattığı teknik şartnamede göstermiştir. Mukavele projeleri de buna göre hazırlanmıştır.
Teklif aldığı üç firmanın da teklif ettiği lokomotiflerin teknik şartnameye tamamiyle tetabuk et
tiği hususunda ittifak vardır. Hiç kimse ve hiçbir rapor aksine mütalâada bulunmamaktadır. Şu
suretle her teklif teknik bakımdan şartnameye uygunluk arz ettiğine ve bu firmaların teklifte
bulunmasını bizzat ,elden teklifleri ileterek TCDD da istediğine göre ihalede karara müessir
faktör olarak fiyat hususu kalmaktadır. A.İ.D. Anlaşmasına göre ihale en düşük fiyatı teklif ede
ne yapılacaktır. Olayda bu yol tutulmadığına göre yine A.İ.D. Anlaşmasının bahsi geçen hükmü
mucibince bunun mâkûl mucip sebeplerini göstermek gerekmektedir. Satmalma
Komisyonunun
kararında teknik mukayesede esas alınan hususlar şunlardır :
a) Lokomotif takati bakımından yapılan mukayesede GE lokomotifi takatçe üstün bulun
muştur.
b) G-eneratör takati bakımından yapılan mukayesede her üç firmanın lokomotifleri birbirine
muadil sayılmıştır.
c) Cer motorları takati bakımından yapılan mukayesede GE firmasının U-20 C 761 tipi cer
motoru teklifinde 450 P. S. takatinde ve 615 nominal amper şiddetinde gösterilmiştir. Buna mu
kabil GM cer motorlarının takati 375 P. S. dir. Ancak satmalma komisyonu idarede çalışan U-18
C lokomotiflerinde de 761 tipi cer motoru mevcudolup bunun son teklifte 590 nominal amperin
015 şe çıkarılması suretiyle gücün % 50 artırılamıyacağı ifade edilmiş ve firmanın teklif ettiği
üzere 450 P. S. gücü ancak komisyon hesabına göre 330 P. S. gücü olarak kabul edilebileceği
cihetle G-M cer motoru bu izah ve kabul tahtında üstün bulunmuştur.
d) Transisyon sistemi bakımından yapılan mukayesede GM lokomotifi üstün bulunmuştur.
e) Çok sayıda imal edilmiş olmak bakımından da GM lokomotifi önde sayılmıştır.
Görülüyor ki, satmalma komisyonu ucuz teklif yerine pahalı teklifi tercih ederken kararma
mesnet yaptığı teknik vasıflar için 5 unsur saymıştır. Bu unsurlardan birinde ucuz teklif sahibi
GE lokomotifi üstün bulunmuş, bir diğerinde ise her üç firmanmki yekdiğerine eşit sayılmıştır.
Şu suretle ihalede teknik tercih sebebi olarak GM lokomotifi lehine üç teknik vasıf zikredilmiş
bulunmaktadır.
Satmalma komisyonunun ihale kararında teknik vasıflara ait önemli diğer bâzı unsurlara
hiç temas edilmemiştir. Bunların mubayaada esasa müessir olacağını düşünerek tali komisyon
lardan tetkikini istediği halde; bu hususlarda raporlar da almış olmasına rağmen meskût geçil
mistir. Bunlar ezcümle yakıt sarfiyatı, bakım masrafları mukayesesi, yedek parça fiyatları mu
kayesesi gibi (hususlardır.
Mahiyeti yukarda açıklanan bu karardaki GM lokomotifinin teknik bakımdan tercihine dair
üç sebebin dosya muhteviyatına göre durumları şöyledir.
1. Yukardaki özette de belirttiğimiz üzere GE lokomotifi cer motorunun 450 P.S. takatında
olduğunu firması taahhüdetmiştir. Buna mukabil GM motorunun taahhüdedilen takati 375 P.S.
dir. Fakat satmalma komisyonu G-M firması teklifinin ihtiva ettiği rakamı aynen kabul ettiği
halde; GE firmasının taahhüdettiği rakamın sıhhatini reddederek diğerinden fazla olan gü
cü daha aşağı düşüren farazi bir rakamı hükmüne esas almaktadır. General Elektrik firmasının
teklifinde taahhüdettiği 450 P.S. gücünün doğru olmıyacağını kabul, firmanın beynelmilel hüvi
yeti bakımından güç bir husustur. Kaldı ki taahhüdedilen güçte lokomotif teslim edilemediği
takdirde mukaveleye riayet edilmemiş olacağı cihetle taahhüdedilen evsafta olmıyan bu malın
teslim alınmasından idare sarfınazar edecektir. Taahhüdedilen evsafta I mal teslim etme
me hali her firma için ve her işte muhtemeldir. Bunun hukukî ve kanuni yolu mukavele şart
larına uygun teslimatta bulımmıyacak firmanın malını reddetmekten ibarettir. Değilse, peşinen
bir firmanın taahhüdünü bildirdiği evsafta yerine getireceğini kabul; buna mukabil diğerinin
getirmiyeceğini öne sürmek ve firmanın taahhüdettiği evsafı tebdil ederek bulunan farazi bir
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- âo rakamla daha az »güçte teklifte bulunanı üstün bulmak mantığa, usule, teamül, tatbikat ve 'ka
nunlara aykırı suiistimal ve keyfîliğe yol açacak mahiyettedir. Görülüyor ki, satmalm$ komis
yonunun ihalede tercih sebebi saydığı teknik vasıflardan birinin mülâhaza ve mütalâa şekli
bundan ibarettir ve tamamiyleı yanlış bir tutumun sonucudur. Teklifler haricinde sübjektif ve
farazi bir hesaba dayanmaktadır.
2. Transisyon sistemi mevzuunda daha önce çok fazla durulduğu halde bu raporlar satmal
ına komisyonu kararında nazan itibara alınmamıştır. Transisyon mevzuunda evvelâ cer daire
si tâli komisyonu tarafından verilen raporda oldukça geniş izahat vardır. îki tip arasında
fazla bir fark görülmemekte ve mukavele yapılırken bu hususun garantiye bağlanması tavsiye
edilmektedir. Bu raporlardan sonra Hakkı Ugan tarafından cer dairesi mühendislerine ayrı
ayrı sorular sorulmuş, transisyon ve patinaj mevzuunda izahat alınmıştır. Ayrıca tâli komis
yon üyeleriyle satmalına komisyonunun teknisyen üyeleri arasında bir toplantı yapılmış, bu
toplantıda Yüksek Mühendis Şecaeddin Sevgen goniş izahat vermiştir. Toplantının neticesinde
firmalara bâzı teknik hususların sorulması kararına varılmış, gelen cevaplar üzerinde cer daire
si ve fabrikalar dairesi tâli komisyonları çalışarak ayrı ayrı ek raporlar vermişlerdir. Gerek
bu raporlar, gerekse verilmiş olan izahatta tranfsyon sisteminde GM ile GE arasında ihalede
tercih sebebi olacak bir mahiyet görülmediği bildirilmiştir.
Bu mevzua ait fabrikalar dairesi mühendislerinin ek raporunda «Her üç lokomotifte de tek
lif edilen transisyon ve antipatinaj tertibatı fennî şartnameye uymaktadır. Gerek transisyon ve
gerekse antipatinaj tertibatı, iki ayrı sistemde olmakla beraber, teklif edilen lokomotiflerin
değerlendirilmesinde farklı bir durum ) yaratacak mahiyette görülmemiştir.» denilmektedir. Ay
rıca «Diğer taraftan, teklif edilen U-20 C lokomotiflerinde bulunan bâzı mütekâmil , tertibat
U-18 C lokomotiflerimizde mevcut değildir. Binaenaleyh mevcut lokomotiflerin hali hazır durum
larının U-20 C lokomotiflerinin tetkikinde bir esas olarak almamıyacağı kanaatine varılmıştır.»
hükmü verilmektedir.
Cer dairesi mühendislerinin raporunda transisyon mevzuu ele alınarak «Ancak, yeni bir şöntleme kademesinin ilâvesiyle transisyona geçme sürati 31,5 kilometre saatten, 41,9 Km/h'a çıka
rılmış olduğundan ve bu süratleri işletme şartlarmdaki patinaj sahası dışında kaldığından yan
lış transisyona geçme ihtimali azalacaktır.
Bu durumda antipatinaj ı sistemlerinin aynı prensipte olduğu görülmüştür. Transisyon sis
temi bakımından GM lokomotifi lehine bir fark kaydedilmiştir. Her üç lokomotif için işletmede
iyi netice vermesi mukavelede konacak garanti hükümleriyle sağlanmalıdır.
tdari şartnamedeki hususlar nazan itibara alınmadan tesbit edilen mevcut fiyat farkları
muvacehesinde bu raporda belirtilen sadece transisyon sisteminde GM lehine olan farkın bu lo
komotifin tercihine sebebo7amıyacağı neticesine varılmıştır.» hükmü verilmektedir.
3. Satmalına Komisyonunun teknik üstünlük olarak ileri sürdüğü çok sayıda imal etme mev
zuunda GM'in önde olduğu hususu doğrudur. Ancak komisyon burada bir noktayı nazan itibara
almamıştır. Bu nokta, GE'nin en çok itiraz edilen elektrik aksamının, aynı zamanda Alco Fir
ması tarafından kullanıldığı ve Alco Firmasının da, GM kadar olmamakla beraber, çok sayıda
lokomotif imal ettiğinin ve dünyanın meşhur lokomotif firmalanndan birisi bulunduğunun üze
rinde durulmamasıdır. Komisyon raporunda, GE'nin aleyhine olan hususlarda Alco'da bunu kul
landığı için o da aynı mahiyette görülmüş fakat Alco'nun çok sayıda imalâtı üzerinde durulma
mıştır. Komisyonca üzerinde durulmıyan bir nokta da firmalann lokomotif (dizel) yapımına baş
ladıkları tarihler mecmu imal yekûnuna tesir edeceği aşikârken bunun tesbit ve raporlarla zikredilmemesidir.
Hulâsa Satmalma Komisyonu teknik tercihin o esas aldğı beş mukayese unsurundan birinde
GE lokomotifini üstün bulmuş, ikincisinde üç firmayı eşit saymış, üçüncüsünde taahhüdedilen mo
tor takati GE'nin lehinde iken bu rakamın doğru olamıyacağından bahisle ve farazi bir hesapla
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- âi aleyhinde göstermiş ve dördüncü unsur olarak zikredilen transisyon konusunda dosya mündereca
tına ve mevcut raporlara göre bunun münhasıran bir tercih sebebi addedilemiyeceği hususu belir
tilmiş bulunmasına göre imalât adedindeki fazlalık konusundaki teknik mukayese farkını esas
alarak pahalı teklifi tercih etmiş görünmektedir. Yani ileri sürülen sebeplerin tahlilinin verdiği
sonuç bu olmaktadır.
Satınalma Komisyonunun kararında firmaların idari teklifleri yönünden farklılıklar olduğun
dan bahisle mukayeseler yapılmaktadır. Bu mevzuda da birçok zorlamalar ve dosya muhteviyatı
na uygun olmıyan kabul ve tefsirler mevcuttur.. Ancak bilâhara iktisadi kurulun tavsiyesi ile fir
malara yapılan teklif sonucunda idari şartlar bakımından bütün firmalar eşit duruma gelmiş ol
dukları cihetle bu mevzu üzerinde bilgi verilmesine lüzum görülmemiştir.
Satınalma Komisyonu idari şartlarda ileri sürdüğü farklılıkların ortadan kaldırılıp firmaların
eşit duruma gelmiş olmasından sonra 5.8.1963 tarihli ek kararın da aynen, «İdari şartlar ve mu
kavele projesine uygunluk bakımlarından her üç firma eşit olsalar dahi eski karanınızda bertaf- sil ifade edildiği üzere GM firması lokomotiflerinin teknik üstünlüğü ve GE'nin fiyatlarındaki za
hirî olarak GM'ye nazaran % 5 düşüklük görülmüş olmasına rağmen gerçek fiyatlar bakımından
daha uygun görülmüş olması göz önünde tutularak Orhan Alp'in muhalefetine mukabil diğer
âzalann ittifakiyle eski kararın ipkasına karar verildi.» denilmekte ve böylece eski karar ipka
edilmiş bulunmaktadır.
G) îhdle kararından sonra cereyan eden olaylar:
Satınalma Komisyonunun ihale karan vermesinden sonra kendisinin geçici bir komisyon vas
fında olduğu da nazara alınırsa artık bir sıfatı kalmaması muktazidir. Vazifesini bitirdiği cihet
le tekemmül ettirdiği ihale dosyasını tasdik için Müdürler Kuruluna sunmakla yetinmesi gerek
mekte iken aksine dosyanın kapanmasından sonra,verilen karar için yeni dokümanlar ve delil
ler toplanmasına devam edildiği, bazan Müdürler Kurulu ile müştereken yeni faaliyetlere girişildiği görülmektedir. Resmiyete ve zapta intikal etmiş bir kararda, kapanmış bir dosyadan son
ra mevzua sahip çıkılarak yapılan bu usul ve hukuk dışı faaliyetler ve tutumlar hakkında aşağı
daki hususlar tesbit edilmiştir.
1. Muhalif üyeye karşı tutum :
Yukarda belirtildiği üzere Satınalma Komisyonu Üyesi Orhan Alp karara muhalif kalmıştır.
Normal olarak yazılan ihale kararının kendisine götürülerek imzalaması istenilmek ve tabiatı ile
muhalefetinin mevcudiyeti halinde dilerse gerekçesi ile birlikte buna dair şerhi vermesine imkân
vermek gerekirken; İhale Komisyonu karan kendisine gösterilmeden muhalefet şerhini gönderme
si Komisyon Başkanı tarafından istenmiştir. Esasen Satınalma Komisyonu kararının son kısmın
da Orhan Alp'in muhalefet şerhine rağmen, «Orhan Alp'in muayyen bir rey izhar etmemiş olma
sına karşılık» üyelerin ittifakiyle ibaresi kullanılmaktadır. Adı geçen üyenin ısran üzerine karar
kendisine okunmuş fakat tetkikine imkân verilmemiştir. Bu üye muhalefet şerhini Komisyona ver
niktir. Muamelenin burada tamam olması usul bakımından gereken bir cihet olduğu halde satınal
ma komisyonu 8 . 8 . 1963 tarihinde toplanarak muhalefet şerhindeki hususların varidolmadığma
dair bir zabıt tanzim eylemiştir. Bir heyetten sâlır olan karardaki muhalefet şerhine karşılık bu
yol ihtiyar edildikten sonra; karar dışında bâzı yeü mevzular üzerinde durulmaya başlandığı görül
mektedir. Müdürler kurulunun tavsiyesiyle satınalma komisyonu 19 . 8 . 1963 tarihinde Orhan
Alp'i davet ederek muhalefet sebepleri üzerinde bir tartışmaya girişmiştir. Bu tartışmanın zaptı
tutulmuştur. Satınalma komisyonu bu ana kadar hiçbir muamelesi için zabıt tutmadığı gibi karar
larını da yani muameleye mütaallik kararlarını da tesbit ve zabtetmemiştir. Dosyada bunu gösteren
bir evraka raslanmamıştır. Bütün üyelerin Orhan Alp'le münakaşa ettikleri bu toplantıda taraflar
hükümlerini değiştirmemişlerdir.
*
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2.

Müdürler Kuruluna yazılan yazı :

İhale kararı 3 , 7 . 1963 tarihinde verildikten sonra doküman toplama faaliyeti devam etmiş ve
bu arada mesele bir kere de iktisadi kurula gidip dönmüştür. Satınalma komisyonu Başkanı Hakkı
ilgan kendisinin de âza bulunduğu Müdürler Kuruluna 6 . 8 . 1963 tarihli bir yazı ile başvurarak
ihale kararını tasdiklerine sunmuştur. Bu yazıda ihalenin safahati izah ve bâzı raporlar eklenmiştir.
Bunlar yukarda geçen hususlardan başka cihetleri de ihtiva etmektedir. Bu yazıda nihayet ihale
kararının mucip sebepleri ve ihale kararının tam veya özet olarak verilebileceği aşikârdır. Hal
böyle iken bu yazıda mucip sebep olarak kararda bulunmıyan hususlar öne sürüldüğü görülmekte
dir. Şöyleki :
* '
a) ihale kararında teknik vasıflar mukayesesinin 5 bahsinden 3 nü teşkil eden lokomotif takati
generatör takati ve cer motorları takati bakımından yapılan mukayeseler bu yazıda hiç zikredil
memiş transisyon ve imâl adedine ait diğer iki "husus tercih sebepleri meyanmda gösterilmiştir.
b) Buna mukabil ihale kararında bahse konu olmıyan bâzı yeni tercih sebeplerinin tasdik iste
mine dair bu yazıya' dercedilmiş olduğu görülmektedir. Bunlar yedek parça, lokomotiflerin umumi
konstriksiyonu bakımından çalışan parçalardaki mânıûl malzeme miktarı ve hizmette emniyet ve
servise âmâdelik ve yakıt sarfiyatı gibi bahislerdir, ihale kararında hiç bahse konu olmamış bu 4
yeni unsur da yapılan mukayeselerde GM lokomotiflerinin üstün bulunduğu zikredilmektedir, ihale
kararı dışında, takdim yazısında gösterilen bu hususlar aynen müdürler kurulu kararına da mesnet
yapılmış olduğu cihetle bu bahislere ait tahliller müdürler kurulu kararı bahsinde yapılacaktır.
3.

Hâdisede Hakkı figan ve Hakkı Tomsu'nuu rolü :

•'•!.»

Müdürler kurulu üyesi ve aynı zamanda satınalma komisyonu başkanı bulunan Hakkı Ugan'ın
hâdisenin başından sonuna kadar tutumu başına buyruk olmuştur. Hakkı Ugan'ın tâli komisyon ça
lışmalarının sonlarına doğru bâzı sinirli haller göstermesi, çalışmalar esnasında Hakkı Tomsu'yu sık
sık çağırarak çalışmalar hakkında malûmat alması, satınalma komisyonu raporunu yazdıktan son
ra bunu Orhan Alp'e göstermek istememesi üzerinde durulacak hususlardandır. Ayrıca komisyon ve
ya müdürler kurulundan karar almadan fabrika müdürlerini Ankara'ya çağırarak yeni bir rapor
istemesi, Cer Dairesi tâli komisyonunu teşkil eden yüksek mühendislere hiçbir kurul ve komisyo
nun kararı olmadan isimlerine hitaben yazılar yazarak sualler sorması, Henşel firması mümessilini
getirerek satınalma komisyonu üyeleriyle görüştürmesi, Hakkı Tomsu ve Sabri Çetin'e şifahi emir
ler vererek şartlı raporlar hazırlatması ve muhtelif kademeleri atlıyarak makinistlerden yazı, ra
por ve cetveller istenmiş olması kendisinin bu meselede tarafsız olmadığını ve peşinen kabul ettiği
bir kararı haklı gösterecek, delilleri topladığını göstermektedir.
Bu rapor ve vesikalar arasında 22 . 6 . 1963 tarihinde tanzim edilen, Sait Aykaç ve Ali Çur'a ait
çekme tecrübesi zaptı bilhassa tâli komisyon raporlarından sonra hazırlanarak mevcut GE loko
motiflerini gözden düşürmek için dosyaya konmuş intibaını vermektedir. Yine dosyada Ali Çur ta
rafından hazırlandığı anlaşılan hangi makama yazıldığı belli olmıyan ve çoğunda tarih dahi bulun
mıyan arıza cetveli ve saire aynı maksatla dosyaya konulmuş bulunmaktadır.
Hakkı Tomsun'un hâdise içerisinde hususi bir yeri vardır. Kendisi Cer Dairesi mühendisle
rinden kurulan Tâli Komisyona, üyesi olmadığı halde, bir asil üye gibi devam etmiş ve Komis
yon raporuna muhalefet şerhi vererek imza atmıştır.
TâH Komisyon tarafından hazırlanan raporun sonuna gelindiği zaman Hakkı Tomsu tara
fından kararı diğer üyeler huzurunda şu şekilde açıklanmıştır. Mevcut lokomotifler tercih
sırasına görer GE, GM ve Alco şeklinde sıralanmış ve Hakkı Tomsu müsvette kâğıdına yazılan
bu sıralamanın altına imzasını atmıştır. Bilâhara bu kâğıt Komisyonumuza verilmiştir. Ertesi
günü bu kararından vazgeçerek yukarda da izah edildiği gibi muhalefet şerhi vererek kara
rından dönmüştür. Muhalefet şerhinde 3 ncü madde olarak gösterdiği husus «lokomotiflerin nak
liyesi maksadiyle ayrılması gereken paranın A. I. D'ye bildirilmesi zaruri olduğundan firma
lardan bu hususunda öğrenilmesi lâzımgeldiği» şeklindedir. Kendisine idari bir mevzu olan nak.
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liye hususunun teknik rapora dercedilmesinin sebebi sorulduğunda «cer masraflarının muka
yesesi mevzuunda maliyetin bilinmesi lâzımgeldiğinden dercettim» demiştir. Halbuki raporların
bitmiş olması muvacehesinde hesapların da bitmiş olması gerekirdi.
Muhalefet şerhinin 4 ncü maddesinde yakıt mevzuu üzerinde durarak «Bu sebeple raporda
zikredilen senelik yakıt tasarrufu, keyffiyet bakımından müspet kabul edilmekle beraber, ke
miyet bakımından ancak esaslı teknik bir etüde istinadetmedikçe aynen kabule şayan görül
memektedir.» denmektedir. Bundan sonra 2 . 7 .1963 tarihinde ve Hakkı Ugan'm şifahi emir
lerine göre tanzim ettiği raporda yakıt mevzuuna «GE U - 20 C lokomotifi dizel motoru 4 za
manlı, GM G - 16 lokomotifi dizel motoru 2 zamanlı olduğundan, GE lokomotifi yakıt sarfi
yatı bakımından biraz daha müsaittir,» hükmünü vermektedir. Aynı şahıs 18 . 7 . 1963 tarihli
«yakıt sarfiyatı» isimli başka bir raporda Haydarpaşa - Ankara arasında GM ve GE lokomo
tiflerinin yakıt sarfiyatına ait bir hesap, yaptık tan sonra «Yukarda yapılan tetkikat neticesi
GE - U 20 lerin, GM - G 16 lara nisbetle % 1,5 ilâ %10,5 arasında fazla yakıt sarf. ettikleri tesf
bit olunmuştur», neticesine varmaktadır.
^
19.7.1963 tarihli münazara ismi verilen toplantıda Orhan Alp'm iddialarını çürütme yolunda
yine Hakkı Tomsu «U-20 C nin daha fazla yakıt yaktığı görüldü. Bu, % 1,5 ile % 6,5 fazla ya
kıyor. Bu mevzu ince hesaplarla daha da değişir. U-20 O 1er vasati % 5 ilâ 6 fazla yakıt sarf
edryorlar.» iddiasında bulunmaktadır. Gerek raporların gerekse raporlarla konuşmaların tarih
leri arasındaki yakın farklar Hakkı Tomsu'nun bu meselelerdeki tutumunu kısa zaman içerisin
de ne kadar değişik olduğunu göstermeye kâfidir.
Yakıt mevzuu bunlarla da bitmemektedir. A. î, D. ye gönderilen hesaplarda muhtelif yer
lerde GE nin daha az yakıt sarf ettiği ifade edilmiş bulunmakta ve V numaralı tabloda da bu
hususa işaret edilerek, ilk iddia ve raporlar bu suretle naMedümiş olmaktadır. Ayrıca Hakkı
Tomsu komisyonumuza verdiği ifadesinde «bu hesapların doğru bir netice verebilmesi için cer
mihaniki hesaplanna göre yapılması lâzımdır. Cer mihaniki hesaplarına göre mesele etüdedildigi
zaman General Eelektrik lokomotifi lehine vaziyetin tecelli etmesi gerekir. Yaptığımız hesap
larda bu neticeye vardım. Cer mihaniki hesaplarına göre, hatırladığıma göre % 4 ve % 5 nisbetinde GE lehine netice doğabilir» demiştir.
4. Satınalma

komisyonu üyelerinin

olaylar irindeki tutumları :

'

Satınalma komisyonu üyeleri cereyan eden bütün muamelelere ait mesuliyeti tekabbül etmiş
durumdadırlar. Bu hususu ifadeleriyle teyidetmişlerdir. Kendilerini, yukarda da bahsedildiği
üzere, komisyonumuzda yazılı ve şifahi-beyanlarda bulunurken bu konularda ilmî ve teknik yön
lerden kimsenin bilgi ve yardımına ihtiyaçları olmıyan otoriteler olarak tanıtmışlardır. Fakat
karralan mevzuuna giren hususlarda ve ihale kararına mesnet gösterilen rapor ve dokümanlar,
cetveller hususunda kendilerine sualler tevcih edildiği zaman «bu konunun ya kendi ihtisasları
dışında olduğu veya bu konu ile ilgilenmedikleri; ilmine şehadet «ettikleri Hakkı Tomsu'nun be
yanları veya etütlerine itibar ederek bunları aynen kabullendikleri» şeklinde beyanlarda bulun
muşlardır. Bu suretle kendilerinden başka hiçbir teknik kurulun veya teknisiyenin bilgi ve
hükmüne ihtiyaçları olmadığı söyliyenler Hakkı Tomsu'nun beyanlarını kabul ve teyitle iktifa et
mişlerdir. Hakkı Tomsu'nun hâdiseler içindeki durumu yukarıda topluca anlatılmıştır. Raporumu
zun diğer kısımlarında da pasajlar vardır. Bu zatın vaktiyle bir Alman dergisinde Türkiye'de kul
lanılan GE dizel lokomotifleri hakkında bir makale neşrettiği görülmüştür. Bu makalede GE lo
komotiflerinin kullanılma faktörü % 91,59 olarak gösterilmiştir. A.Î.D ye gönderilen ve kendi ka
leminden çıkan yazıda ise kullanılma faktörü çok daha düşük gösterilmesi hasebiyle bu tenakuzun
neden ileri geldiği komisyonumuzda sorulmuştur. Mumaileyh dergideki nisbetin yanlış gösterildiği
ni, % 64,4 olması iktiza ettiğini fakat beynelmilel olduğu söylenen bu dergideki önemli rakam
hatasına birkaç ay sonra muttali olmuş ise de tashihine ihtiyaç hissetmediğini ifade etmiştir.
M. Meclisi

( S. Sayısı : 494 )

— 24 —
II)

Müdürler Kurulu kararı:

Evvelice bahsedildiği üzere Müdürler Kurulu âzası ve Satınalma Komisyonu Başkanı Hakla
Ugan'm Müdürler Kuruluna 6 . 8 . 1963 gününde Satınalma Komisyonu kararının tasdikini teminen yazdığı yazıda; ihale kararında hiç bahsedilmiyen teknik mukayeseler yapılmış ve tercih sebep
leri gösterilmiştir. Müdürler Kurulu kendisine - 6 . 8 . 1963 tarihinde sevk edilen ve mukayese,
tesbit ve tahlillere ve kontrollara muhtaç pek çok rapor, cetvel ve vesaiki ihtiva eden ihale dosya
sı üzerinde aynı gün karara vararak 6 . 8 . 1963 tarihinde ihale kararını tasdik etmiştir. Aynı
günde bu geniş dosyanın tetkikine maddeten imkân yoktur. Nitekim Müdürler Kurulu azaları bu
hususta yani dosya muhteviyatına ne şekilde vukuf peydah eyledikleri hususunda birbirini tutmıyan mütenakız beyanlarda bulunmuşlardır. Diğerleri gibi ve işin bidayetinden beri önceden karar
vermiş durumda oldukları cihetle tahkik ve tetkika fazla ihtiyaç hissetmeksizin kendilerine tak
dim edilen yazıdaki tercih sebeplerini aynen kararlarına esbabı mucibe göstermekle yetindikleri an
laşılmaktadır. A.Î.D. ye yazılan yazıda başka tercih sebepleri de gösterilmesi ve evvelkilerden bir
kısmının çıkarılması hususu da bunu açıkça göstermektedir. Müdürler Kurulunun tasdik kararın
da ihale kararında bahsedilmemiş olan mukayese ve tercih sebepleri şunlardır: Mekanik yedek par
ça fiyatûarı bakımından GM firmasının fiyatları diğerlerine nazaran yarıya yakın derecede ucuz
dur. Bu bakımdan işletme bakım ve tamirleri iktisadilik arz etmektedir. GM (lokomotifleri umu
mi konstrüksiyon bakımından çalışan parçalardaki mamul malzeme miktarını daha fazla ihtiva et
tiği cihetle sağlam, uzun ömürlü ve daha mukavimdir. Hizmette emnivet ve servise âmadelik
G M lokomotifinde daha üstündür. Ayrıca G M lokomotiflerinin daha az yakıt sarf ettikleri de an
laşılmış olup bu hususun da diğer üstünlüklere ilâvesi icabetmektedir. Müdürler Kurulunun tas
dik kararında zikredilen bu yeni sebepler üzerinde de dosyada mevcut vesaik ve raparttar, alman
ifadeler muvacehesinde durmak lüzumu vardır.
1. Dosyada mevcut tarihsiz ve kimin tarafından tanzim edildiği belli olmıyan imzasız bir liste
de yedek parça fiyatlarının teker teker hesabedildiği görülmektedir. Bu listede dizel motorları
na ait çok kullanılan 10 parçanın fiyatları göstırilmiştir. Burada bir mukayese hatası yapıldığı
göze çarpmaktadır. Zira GE lokomotifi 12 silindirli, GM lokomotifi 16 silindirlidir. Bu sebep
ledir ki, yedek parçaların teker teker mukayesesi hatalı sonuca götürür. GM lokomotifinde par
ça adedi yukardaki nisbetlere göre G E den üct3 bir nisbetinde daha fazladır. Dolayısiyle bun
ların değiştirilme ve eskime nisbetleri de üçte bir nisbette bir fazlalık gösterecektir. Yani dizel mo
torlarının parça fiyatlarından doğru bir netice çıkarabilmek için her iki tip motorun ne kadar par
çaya ihtiyaç olduğu tesbit edilip bunların fiyatlarının toplamının mukayesesi yapılmalıdır. Dos
yada mevcut olduğunu bildirdiğimiz listede bu hesap yapıldığı zaman Müdürler Kurulu kararında
belirtilenin aksine olarak aradaki farkın kalkmakta olduğu görülmektedir.
2. İlk ihale kararında mevcudolmadığı halde müdürler kurulunun tasdik kararında bir ter
cih sebebi olarak gösterilen «GM lokomotifinin umumi konstrüksiyon bakımından çalışan parça
lardaki mamul malzeme miktamnın daha fazla olduğu» meselesine gelince, bu mevzu çeşitli şekil
lerde ortaya atılmıştır. Mevzuu ilk defa ortaya attığı dosya münderecatından anlaşılan Sıtkı Baykara'ya, Komisyonumuzda sorulduğu zaman verdiği cevapta «Bu mevzua ait rakamları şu anda
verecek durumda değilim. Yalnız iki lokomotif arasındaki ağırlık farkı 7840 Kg. dır. Bunu Cer
Dairesinden bana verdiler» demiştir. A.Î.D. ye gönderilen raporda bu miktarın 7 ile 8 ton oldu
ğu ifade edilmiştir. Fakat A.Î.D. ye gönderilen ve lokomotiflerin ağırlıklarına ait verilen rakam
lardan yapılmış olan hesaptan çıkardığımıza göre iki tip lokomotif arasında 8560 Kg. fark oldu
ğu anlaşılmıştır. Bu farkın lokomotiflerin hangi kısımlarından ileri geldiği son derece mühimdir.
Yine dosya münderecatından anlaşılacağı üzere iki lokomotif tipi arasında mevcudolan bu ağırlık
ana generatör, cer motorlan ve diğer mekanik aksamdan ileri gelmektedir. GM in ana generatörü
8 022 Kg., cer motorlarından tanesi 2 854 Kg. ve 6 tanesi 17 124 Kg. dır. Buna karşılık GE nin
ana generatörü 5 325 Kg., cer motorlarından tanesi 1 902 Kg. ve 6 tanesi de 11 412 Kg. dır.
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Bu rakamlara göre G-M m lehine olan ağırlığın 8 409 Kg. ı ana generatör ve cer motorlarından
ileri gelmekte, geri kalan 151 kilogramı ise diğer aksama ayrılmış bulunmaktadır.
Şimdi bu ağırlığın lokomotife üstünlük vermesi için ana generatör ve cer motorlarının ağır ol
masının üstünlük olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. Dosyada bu mevzuda her hangi bir ma
lûmat mevcut değildir. Yalnız dosya muhteviyatından anlaşıldığına göre lokomotif
tekniğinde
güc ihtiyacının gittikçe arttığı, buna karşılık generatör ve cer motorlarının ebatlarının küçüldü
ğü vakası mevcuttur. Ayrıca cer motorlarının dingil üzerine oturması sebebiyle dingil, ray ve
yol durumlarına göre daimî olarak bir düşey titreşim hareketi yaptığından yol üzerinde darbe
tesiri göstereceği ve bu sebeple cer motorlarının hafif olması isteği gittikçe yayılmaktadır. Dos
yada mevcut * «Beynelmilel Demiryolları Kongre Birliği Mecmuası, Ekim 1960» sayısında P. K.
Budığ tarafından yazılan «Modern Cer Motoru» isimli makaleden anlaşıldığına göre 1910 yılında
Kw. başına 24 Kg. olan cer motorları ağırlığı, 1950 yılında Kw. başına 3,6 kilograma düşmüştür.
Bu da gösteriyor ki, cer motorlarında birim takate isabet eden ağırlık gittikçe azalmaktadır. Bu
husus Satınalma Komisyonunun GE'ye verdiği 2 . 9 . 1960 tarihli cevabi yazının 1 nci sayfasın
da da kısmen izah edilmektedir. Bu ifadeye göre cer motorlarının ağır olması istenmektedir. İfade:
«6 muharrik dingilli GE U - 20 C lokomotiflerinden, 200 H. P. lik dizel motoru cer takatma kar
şılık, 5220 H. P. lik mecmu takatte (GE - 762) cer motorları ve 2600 H. P. lik (GT - 586) generatörünün seçilmesi mâkul ve makbul görülmemiştir. Kaldı ki, 1,9 yerine, 3,9 ton ağırlığındaki cer
motorları ile, bojilerde sustalanmış kütle artacağından, yol ve lokomotif arasındaki dinamik kuv
vetler tesiriyle zorlanmalar da yükseltilmiş olacaktır.» şeklindedir. Bundan çıkan mâna cer mo
torlarının ağırlığının zararlı olduğudur. Ancak burada cer motorlarının ağır olmasını istemiyen bir
komisyonun başka yerde 2 854 ton olan GM'in cer motoruna ağır olduğu için fazla değer takdir et
mesi anlaşılamamıştır.
•
*'
Lokomotiflerin çıplak ağırlık farklarının nereden geldiğini bu şekilde ifade ettikten sonra, iki
lokomotifin toplam ağırlıkları ile çıplak ağırlıkları arasındaki farkı firmaların ne şekilde kapattık
larını gösteren yüksek mühendis Kenan Tüzün'ün Komisyonumuzun sormuş olduğu suale verdiği
yazılı cevabından aynen olarak göstermek istiyoruz. Bu raporun 4 ncü sayfasında «Buna mukabil
ek 1 de TCDD'ye teklif edilen lokomotiflerin ağırlıklarının mukayesesi yapılmıştır. Bu mukayese
den GE. lokomotifi şasi aksamının GM lokomotifininkine göre* 9 069 Kg. daha ağır olduğu meyda
na çıkmaktadır. GE teklifinin 7, 1, 9, ncu maddecinde bu ağırlık farkının şasi takviye edilerek el
de edildiği belirtilmektedir. Bu da açıkça gösteriyor ki, GE U - 20 C lokomotifinde ağırlık artırmak
için safra konulmamaktadır. Bu takviyenin daha kuvvetli bir şasi sağlıyacağı ise ek. 3 deki GE
U - 20 C nin iki tip lokomotifinin mukayesesinden görülebilir. Şöyleki : Aynı lokomotifin hafif
cer motorları ve ana generatör ile teçhiz olanının şasi mukavemeti, daha ağır cer motorları ve ana
generatör ile teçhiz edilmiş olanından 49,8 ton (% 18,3) daha yüksektir.
Bu mukavemet hesabı şartnamede istenilmiş olmasına rağmen, GM teklifinde GM G - 16 lokomo
tifi için verilmemiş olduğundan, iki lokomotif arasında bu yönden hesaplara dayanan bir mukayese
yapılamamıştır.
Aynı malzemeden imal edilmiş olan şasilerde, GM ve GE lokomotiflerindeki ağırlık farkı GM
şasisinin GE'ye nazaran daha zayıf olduğunu açıkça göstermektedir.
Diğer paraftan GM, 17,8 ton olarak verdiği dingil tazyikini şartnamede istenilen 18 tona yük
seltmek için 1,2 ton safra ilâve edeceğini ve bunun için de munzam bedel alacağını teklifinde açık
olarak belirtmektedir.
Bu sebeplerle, GE lokomotifi üzerinde her han?i bir bir safra yahut gayrimamul ağırlık bulun
madığı, aksine olarak OW lokomotifine gayrimamul 1,2 tonluk safranın ilâve edileceği tekliflerin
tetkikinden sarahaten anlaşılmaktadır.
GE lokomotifinde, GM lokomotifine göre ana generatör ve cer motorları ağırlıklarından yapılan
tasarrufun şasi mukavemetini artırmakta kullanılması daha ucuz, ömürlü ve darbe ve deformasyona daha dayanıklı bir şasi sağlaması bakımından GE U - 20 C lehine bir faktördür.
M. Meclisi
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Bu mevzuda Satmalma Komisyonu tarafından yapılan hesaplar (8.7.1963 tarihli ek zabıtta
ve Orhan Alp'le yapılan 19 . 7 . 1963 tarihli tartışmada ortaya atılmıştır.) ve verilen rakamlar birbi
rini tutmamaktadır. îlk ihale Komisyonu kararında da buna ait hiçbir işaret mevcut değildir.
Bu ağırlığın 19 . 7 . 1963 tarihli toplantıda Sıtkı Baykara tarafından fiyata tahvil edilen şekil
deki hesap ise varılan netice ile bağdaştırılamıyacak kadar basit ve kanaatlerini takviye etmek ba
kımından ortaya konulmuş intibaını vermektedir.
3. Yakıt sarfiyatının General Elektrikte daha fazla olduğu iddiası 3 . 7 . 1963 kararından son
ra ortaya çıkarılmış, Hakkı Tomsu'nun yaptığı bir hesaba göre ilk defa 8 . 7 . 1963 tarihli ek zabıtta
mevzuubahsedilmiştir. Bu mevzu tâli komisyon raporlarının hepsinde G. E. in lehine olduğu halde
sonradan G. M. nin lehine çıkarılması ve Millet Meclisi müzakerelerinde Bakan tarafından bunun
bu şekilde iddia edilmesi, Satmalma Komisyonu çalışmalarının ne şekilde yapıldığını gösteren
en mühim delillerden biridir. A. İ. D'ye gönderilen hesaplarda ve tercih sebeplerinde bu mev
zuun çıkarılarak GE'nin lehine gösterilmesi Satmalma Komisyonunun bir meseleyi Müdürler
Kuruluna başka türlü, A. I. D'ye başka türlü göstermiş ve göndermiş olduğunun delilidir. Yakıt
mevzuunda Hakkı Tomsu'ya ait verilen, malûmatta lüzumlu bilgi verilmiş olduğundan bu ka
darla itkifa edilmiştir.
4. Hizmette emniyet ve servise amedelik hususu A. I. D'ye gönderilen raporda işlenmiş olup
Müdürler Kurulu karar verirken her hangi bir rapor, doküman veya bilgiye istinadetmemiştir. Bu sebeple bu konu hakkındaki açıklamalar A. î. D'ye yazılan yazı bahsinde yapılacak
tır.
İ)

t hal e karanımı

A. İ. l)'y<> iril dirilmesi :

Devlet Demiryolları bakımından ihale kararının kesinleşmesinden sonra bu işle ilgili Bakan
dahi, beklenmeden A. İ. D. Sözleşmesi gereğince ihale kararı A. t. D. makamlarına gönderilmiş
tir. Bunda o kadar acele edilmiştir ki, tıpkı olayların evvelki safhalarında olduğu gibi deliller,
raporlar ve dokümanların bilâhara hazırlandıktan sonra gönderileceği bildirilmiştir. A. I. D.
makamlarına yazılan bu yazıda da şayanı dikkat birçok noktalar bulunmaktadrı. Peşin ka
rarlarını resmiyete intikal ettirebilmek ve tescil ettirebilmek maksadiyle hilafıhakikat rapor
lar düzenliyenler, bu raporları kullananlar (Müdürler Kurulu kararındaki yakıt»bahsi, Baka
nın Meclisteki beyanatında aynı terimi kullanması) başka makamlara gittikleri zaman yeni
sebepler imal ve bunları kullananlar A. î. D. makamlarına yazdıkları yazıda ve sundukları ihale
kararında aynı usulü kullanmışlardır.
1. A. I. D. makamlarına sözleşme icabı ihale kararı da sunulmuştur. Ancak komisyonumuz
mütemadiyen muhtevaları ve metinleri değiştirilen kararlar ve evrak muvacehesinde ihale ka
rarının hangi metin olduğunu anlamakta müşkülât çekmektedir. Zira ihale kararı 3 . 7 . 1963
tarihinde Satmalma Komisyonu tarafından verilmiş ve 5 . 8 . 1963 tarihli ek kararla birincisi
ipka edilmiştir. Hukuk kaidelerine göre ihale kararının bu metin olması gerekli ve zarurudir.
Bir de ihale kararının tasdikine dair 6 . 8 . 1963 tarihli müdürler kurulu tasdik kararı vardır.
Halbuki A. İ. D. makamlarına ihale kararı olarak sunulan metin ne satmalma komisyonunun bahsi
göçen ihale kararı ve ne de müdürler kurulunun tasdike mütaallik kararıdır. Tamamiyle bambaş
ka ve evvelki kararlarda geçmiyen hususları da ihtiva eden yepyeni bir metin ihale kararı namı al
tında A. î. D. makamlarına sunulmuştur. Resmî bir muamelenin safahatinde, asla sadakatten bu ka
dar uzaklaşmayı tavsif edebilecek bir kelime bulabilmek zordur.
2. A. I. D. makamlarına ihale kararı diye takdim edilen ve aslında esas ihale kararı metniyle
ayniyet arz etmiyen metinde muamelelerin evvelki safhalarına uymıyan aşağıdaki hususlar mev
cuttur :
a) İktisadi kurulun tavsiyesi ile ve A. I. D. makamlarının tasvibiyle firmaların idari şartlar ba
kımından vazıh olmıyan teklifleri vuzuha kavuşturularak idari bakımdan tekliflerin eşit hale ge
tirildiği, her üç firmanın da TCDD. nın bütün idari şartlarını kayıtsız şartsız kabul ettiklerini bilM. Meclisi
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buna göre vermiş ve kendilerince tesbit ve tefsir edilen idari farklar ortadan kalkmış ise de, tek
nik sebepler muvacehesinde ihalenin GM firmasına, yapılmasında İsrar kararı verilmiştir. Bu kere
A. î. D. makamlarına ihale kararı olarak sunulan farklı metinde, idari şartlarda firmalar arasın
da bir farklılık kalmadığı halde, idari şartlarda firmaların durumlarında farklılıklar bulunduğu
na dair hakikate uygun olmıyacak şekilde izahlar yapılmıştır. Farklılık bilâhara tavzihle ortadan
kaldırılmış olduğu cihetle, mevcudolmıyan hususları mevcudolarak göstermenin hakikate aykırı
olacağı aşikârdır. Muamelenin bu safhasına kadar GM firmasının bütün idari şartları kabul ettiği
ne dair kayıtlar mevcut iken bu kere bahse konu yazıda «lokomotif bedellerinin tediye zamanı ile
Türkiye'de ihale kararı ve mukaveleye yapıştırılacak pullar bakımından» GM firmasının dahi şart
nameye uygun teklifte bulunmadığı zikredilmiş fakat diğerlerine nazaran en yakın teklifi verdiği
ifade olunmuştur.
b) Teknik mevzuda yapılan mukayeseler aşağıdaki şekilde A. İ. D. ye gönderilmiş bulunmak
tadır.
aa) Umumi konstrüksiyon bakımından GM'in üstün olduğu,
bb) Cer motorları ve ana generatör bakımından GM'in kapasitesinin fazla bulunduğu,
cc) Transisyon sistemi bakımından GM'in üstün bulunduğu,
dd) İşletme ve bakım masrafları bakımından GM'in daha iktisadi bulunduğu
ifade edilerek, yeni bir mevzu ortaya çıkarılmıştır. Bu mevzu yazıda «Ayrıca, Türkiye'nin coğ
rafî mevkii muvacehesinde CENTO memleketlerinin gayesi, Türkiye'yi devamlı bir hatla İran ve
Pakistan'a bağlamaktır. Bunun bir kısmı halen bugün yapılmaktadır. Ve gerek Pakistan, gerekse
îran GM lokomotifleri kullandıklarından, istikbal nazarı itibara alınırsa Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları tarafından GM lokomotiflerinin kullanılmasını nazarı itibara almak daha tavsiye
ye şayandır.» şeklinde ifade edilmiştir.
Yazıda «hizmette emniyet ve servise âmâdelik» bakımından GM'in üstün olduğuna dair bir mad
de mevcut değilse de, raporun umumi havasında bu iddianın mevcudolduğu çıkmaktadır.
Teknik bakımdan çok mühim olan ve bundan evvelki kararların, raporların ve bakana ait Mec
lis konuşmasının ağırlık sıkletlerinden bir maddesini teşkil "eden yakıt sarfiyatı mevzuunda durum
tamamiyle aksine dönmüştür. A. t. D. ye gönderi len raporun 2 222 işaretli sayfa da «diğer taraf
tan 2 zamanlı bir motor olarak yakıt sarfiyatı GM'de vasati olarak % 4 fazladır.», 2 223 işaretli
sayfada «Alco ve GE dizel motorları GM motorlarına nazaran 200 H. P. fazladır. Ve keza yakıt
sarfiyatlarının daha az olmaları lehlerine bir faktördür.» şeklinde ifadelerle GM'in yakıt sarfiyatı
bakımından diğerlerine nisbetle daha geride olduğu kabul edilmiştir. Aynca hesaplara eklenen V
numaralı cetvelde de yakıt sarfiyatının GM'de fazla olduğu hesaplanmıştır.
Şimdi daha evvel münakaşa edilmiyen ve GM'e ait üstünlük olarak gösterilen kısımların hakiki
veçhesini göstermek gerekmektedir.
GM'in generatör takatinin diğer tip lokomotiflerden üstün olduğu beyanı, evvelâ satınalma
komisyonunun kararlannda mevcut değildir. 3.7.1963 tarihli kararda her üç tip lokomotifin
generatörleri birbirine muadil sayılmıştır. Aslında lokomotifin takati dizel motorunun takati
ile tahdidedilmiş olduğundan generatörün takatinin az veya çok olması üstünlük bakımından
bir mâna ifade etmez. Som madde olarak, Cento ile alâkalı beyana gelince bu husuls GM fir
ması tarafından TCDD ye imalât mevzuunda yazılan ve montaj fabrikasının tesis edilebileceği
ni bildiren mektupta tavsiye edilmiştir.
A.t.D. ye gönderilen yazı eki, hesap ve cetvellerden «hizmette emniyet ve servise âmâdelik»
mevzuu ile tamir ve bakım masrafları mevzuunda bâzı kabul hataları yapılmış ve bu kabul ha
talarında yanlış neticelere gidilmiştir.
Evvelâ Haydarpaşa - Ankara arasında; ekspres trenleri, yolcu trenleri, yük trenleri ve
konfor servisleri için 29 aded lokomotife ihtiyaç olunduğu tesbit edilmiştir. Bu tesbitten sonra
5 seneden beri işletilmekte olan GE U-18 C lokomotiflerinin durumuna işaret edilerek ve Alco'M. MeclM
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nun da GE nin elektrik teçhizatını kullandığı ifade edilerek, her iki firma, lokomotiflerinde,
29 aded lokomotifin serviste kalması için 5 aded lokomotifin bakımda bulunacağı kabulü yapıl
mıştır.
GM lokomotifleri için ise «GM lokomotiflerini kullanmakta olan diğer demiryollannın tecrü
belerinde : Aynı tonajda ve aynı tren adedi için bakım yönünden sadece 4 aded lokomotifin ser
vis dışı kalacağını göstermektedir.» kabulü yapılmıştır. Komisyonumuzda GM lokomotifi kulla
nan diğer memleketlerin hangileri olduğu sorulduğu ve bu hususta belge istendiği halde müspet
bir cevap alınamamıştır.
Yine 5 seneden beri işletilmekte olan GE U-18 C lokomotiflerinden edinilen tecrübeler ileri
sürülerek «Sadece aylık muayeneler için lokomotif başına ayda vasati 30 saatlik kalifiye bir iş
çiliği icabetıtirmektedir. Bundan başka U-18 C tipi lokomotifler 5 sene zarfında boji ânzaları
sebebiyle yekûnen 183 gün servis dışı kalmıştır.» denilmektedir. GM mevzuunda ise «Demiryollan neşriyatında GM lokomotifleri kullananlar tarafından bildirilen istatistik! kayıtlar, aylık.
muayeneler için lokomotif başına ayda 8 saatlik kalifiye bir işçiliğe lüzum gösterdiğini belirt
mektedir» denilerek, bütün bu kabuller neticesinde bakım ve tamir için GE ve Alcö'nun ihtiyacı
olan 5 lokomotife ilâve olarak ânza tamiri için de Alco'ya 1, GE ye de 3 lokomotif daha eklen
mektedir. Ânza tamiri için GM ye her hangi bir ilâve yapılmamaktadır.
Bu suretle yapılan kabuller neticesinde muayyen bir işi görmek için 33 aded GM lokomotifine
mukabil 35 aded Alco ve 36 aded de GE lokomotifine ihtiyacolduğu sonucuna vanlmaktadır.
Komisyonumuzdaki araştırma sırasında bu hesaplan yaptığı anlaşılan Hakkı Tomsu'ya hesabı
na ait dokûmanlan ve istatistiklerin ne zaman, ve hangi memlekete ait, hangi kaynaklardan alın
dığı sorulduğunda : «Şu anda bunlara cevap verecek durumda değilim. Galiba bir
mecmuada
gözüme ilişmiş ve oradan hafızamda kalmıştır» diyerek cevaplandırmıştır.
Diğer bir husus, bellibaşlı mekanik aksamın GM de ve Alco'da 40 senelik GE de ise 35 sene
lik ömre sahip bulunduğu ve yine «diğer mekanik parçaların teknik ömrü» adı altında bir kı
sım, ayrılarak, bunlann ömürlerinin GE ile Alco'da 30 sene GM de ise 35 sene olarak kabul
edilmiş olmasıdır. Bunun neden böyle olduğunu ve mesnetlerinin ne olduğunu anlamak mümkün
değildir. Zira dosyada buna ait bir evrakı müsbiteye ve bilgiye raslanmamıştır. Birtakım netice
lere götüren temel hesapların nereden alındığı, fennî ve teknik kıstaslarının ne olduğu, bu su
retle meçhuldür. Bu sebeple sıhhat derecesini peşinen kabul etmeye de, imkân bulunamamaktadır.
J)

5 Yıllık Plân ve Plânın bu mevzudaki hükümleri :

Malûm olduğu üzere 5 Yıllık Plân, Bakanlar ve Devlet daireleri için bir rehber veya çerçeve
kararı mahiyetindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikinden de geçtiğine göre ona riayet
edilmesi mecburidir. Plânda yapılabilecek bir derişikliğin ne şekilde olacağı da, aynca bir ka
nunla gösterilmiştir. Bu bakımdan Plânın gelişigüzel değiştirilmemesi ve üzerinde hassasiyetle
durulması icabeder.
33 dizel lokomotifi ile alâkalı olarak 5 Yıllık Kalkınma Plânının 354 ncü sayfasında şöyle de
nilmektedir : «b. Yeni imalât :
1. Dizel lokomotifi imalâtı : Birinci 5 yıllık dönemde dizelli lokomotif
ihtiyacımız 83 tane
olup, bunun ilk 33 tanesinin ithalât finansmanı sağlanmak üzeredir. Bu lokomotifler yurdun şartlanna uygun tipte seçilmeli, aynca geri kalanın yurtta aynı tipte imali için gerekli imalât izni
de birlikte alınmalıdır.
Dizel motoru gemi dizelleriyle birlikte etüd sdilmiş ve yurt içinde imali plânlanmıştır.
Dizel lokomotiflerinin, dizel motorlan dışında kalan parçalarının büyük kısmı, bugünkü tesis
lerde imal edilebilir.
Eskişehir'de buharlı lokomotif onanmmdan boşalan yerde, eldeki tesislerden de, yararlanıla
rak bir dizer lokomotifi imal ve montaj fabrikası kurulacaktır. Kapasitesi yılda 30 lokomotif ol
malıdır.»
. M. Meclisi
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Yukarda plândan pasaj halinde aldığımız dizel lokomotiflerinin imalâtına dair emredici hü
kümlerden başka, 1964 yılı iş programı 3 ncü cilt, 1 nci müsvedde 262 nci sayfada «dizel elektrik
lokomotifi ile ilgili lisans anlaşmaları ve diğer formaliteler Mart 1964 ayına kadar bitirilip ima
lât hazırlıklarına geçilecektir.» Ve yine aynı cildin 241 nci sayfasında «TCDD tarafından imal
edilecek ağır dizel motorları ile. ilgili lisans ve benzeri formaliteler, en kısa zamanda bitirilecek
ve en geç 1964 yılı içinde imalâta başlanmış olacaktır» denilmektedir. Üstelik Devlet Plânlama
Teşkilâtı Müsteşarlarının 19.6.1963 tarihli yazısı ile, bu iş, TCDD na vazife olarak verilmiştir.
imalât mevzuunda A.l.D. nin tavsiyesine gelince : Raporumuzun 5 nci sayfasında izah edildiği
gibi, A.t.D. imalât mevzuunda şartname dışmdâTCDD nın her türlü teşebbüsü
yapabileceğini
ifade etmektedir. Zaten, zarflar açıldığı zaman, imalât mevzuunun firmalara sorulması ve tâli
komisyonlara imalât bakımından lokomotiflerin tetkik ettirilmesi de gösteriyor ki; TCDD, A.t.D.
nin tavsiyesini başlangıçta normal şekilde anlamıştır. Ancak GM Firmasının Türkiye'de imalât
yapmak istememesi anlaşıldığından sonra, imalât meselesi bir tarafa bırakılmıştır. Hattâ, Türki
ye'de plâna rağmen imalât yapılamıyacağı yolunda mülâhazalar öne sürülerek bunun yayılmasına
başlanmıştır. Komisyonumuzda verilen ifadelerden bu intiba hâsıl olmuştur.
Plândaki açık ve katı hükümler muvacehesinde, ihalenin yapılmasında imalâtın gerek komis
yon, gerek müdürler kurulu, gerekse bakan tarafından ele alınıp üzerinde İsrarla durulmaması
son derece dikkate şayandır.
Şu noktayı İsrarla belirtmek isteriz ki;
5 Yıllık Plân ve 1964 programı; gerek İller Bankası, gerek Denizyolları için, lüzumlu dizel mo
torlarının imalâtı ile, TCDD iein lüzumlu dizel lokomotiflerinin imalâtının 1964 yılı içinde mem
leketimizde yapılmasına başlanmasını mecbur tutmuştur.
Bu imalâtın lisansının alınmasını da, 33 dizel lokomotifi ihalesine bağlamıştır. Ve ayrıca yukar
da zikredilen plânlamanın yazısı ile de, her çeşit dizel lokomitifi imalâtı vazifesini, TCDD Genel
Müdürlüğüne vermiştir.
5 Yıllık Plânın âmir hükümleri, böylece : Ulaştırma Bakanı ve TCDD idarecileri tarafından
nazarı itibara alınmamıştır.
K)

Ulaştırma Bakanlığı ile münasebetler ve Ulaştırma Bakanının tutumu :

Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Dura'nm ifadesine göre : 33 dizel lokomotifi mubayaa hâdisesi
ne, Bakanlığa geldikten 2 - 3 gün sonra, Ekrem Alican veya Ferid Melen'in işin safahatini sorma
ları üzerine muttali olmuştur. Bu önemli konuda Bakan bâzı hâdiseler zuhur etmesi, ezcümle
suiistimal iddiaları hususunda basında neşriyatın başlaması üzerine; meseleyi bir kere de, iktisadi
kurula götürmek istemiştir. İfadesine göre, neşriyat üzerine maiyetindeki vazifelilerden bir kısmı
vasıtasiyle, TCDD'den meselenin son durumu hakkında izahat istemiştir. Bunun üzerine îhsan
Pulak, Hakkı Ugan ve Habip Germiyanlıgil kendisine gelerek, General Motors'u tercih ettiklerini
bildirmişler ve bu tercih sebeplerini muhtevi bir de not vermişlerdir. Bütün bu hâdiseler, Tem
muz ayı içinde cereyan etmiştir. Müdürler Kurulu 6 . 8 . 1963 tarihinde ihaleyi tasdik ettiğine gö
re, o tarihte henüz resmî bir karar olmadığı halde Müdürler Kurulu azaları Umum Müdür îhsan
Pulak'la Muavini Habip Germiyangil'in GM'i tercih ettik, diye Bakana haber vermeleri ve buna
dâir tercih sebeplerini gösteren bir de not vermeleri kendilerinin resmen karar verdiklerinden çok
daha evvelki tarihlerde bu hususta peşin kararlı olduklarının delilidir, ihaleyi 6 . 8 . 1963 te tas
dik eden Müdürler Kurulu azalan 25 Temmuzdan evvelki bir tarihte yukardaki şekilde beyanlar
da bulunabilmektedirler. Halbuki kendilerine ihale dosyasının tevdi tarihi 6 . 8 . 1963 tür. Kararı
da aynı gün vermişlerdir. Bakan bu notta firmaların idari teklifleri mevzuunda bâzı noktaların
üzerinde tereddüde düşerek bunlann firmalara tavzih ettirilmesinin mümkün olup olmadığını
sormuş, adı geçenler, mümkün olmadığı cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine Bakan meseleyi ik
tisadi Kurula, Başbakanlığa bir yazı yazarak havale ettirmiştir, iktisadi Kurul tavzihin mümkün
olduğuna karar vererek bu yola gidilmesini tavsiye etmiştir. Firmalann tavzih mektuplannı tevdi
ederek her üçünün de idari şartlan aynen kabul ederek aynı hizaya gelmelerinden sonra Bakan
M. Meclisi
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Karadeniz seyahatine çıkmıştır. Bu seyahate çıkacağı günlerde kendisine firmaların üç gün için
de cevap verecekleri hususu bildirilmiştir. Seyahatte bulunduğu sırada kendisine telefon edile
rek firmaların idari ve malî yönden eşit hale geldikleri, sadece teknik hususların ortada kaldığı
bildirilmiştir. Oysa ki, bizzat Bakan fiyat unsuru ortada durduğuna göre malî eşitliğin sureti katiyede mevzuubahsolamıyacağını komisyonumuzda ifade etmiştir. Buna rağmen kendisine ait tahri
ratta ve Meclisteki beyanında dahi bizzat malî eşitlik tâbirlerini kullandığı görülmektedir. Me
seleyi ifadesine göre Ulaştırma Bakanı yabancı mütehassıslara veya Teknik Üniversiteden bir
heyete tetkik ettirmek ve bunun için de iktisadi kurula götürerek tehirini temin etmek istemiş
tir. Bu tasavvurunu TCDD idarecilerine de açtığı zaman «Onlar bizden daha iyi mi bilecekler?»
sözleriyle itiraz ve buna lüzum olmadığını söylemişlerdir. Buna rağmen Bakan evvelce de sevk
edilmiş olduğu için neticeden de haberdar kılmak maksadiyle İktisadi Kurula götürmüştür. İkti
sadi Kurulun bu meseleyi 8 . 8 . 1963 günlü gündemine dâhil ettiğini öğrenince Başbakan Yar
dımcısı ve İktisadi Kurul Başkanı Ekrem Alican'dan rica ederek kendisinin de bulunabilmesi için
meseleyi gündemden çıkartmıştır. İfadesine göre, bunu öğrenen TCDD idarecileri, kendisine tele
fon ederek Maliye Bakanlığı ve Yardım Heyetinin meselenin bir an evvel neticelendirilmesini iste
mekte olduğundan bahisle, evvelce mukarrer günde İktisadi Kurulda görüşülmesini istemişler ve
Bakanın muvafakatini de almışlardır. İktisadi Kurul, 8 . 8 . 1963 günü «Konunun ilgili bakanlık
ve dairenin yapacağı teknik etüdler neticesindeki kararma bağlı» olduğu cihetle başkaca bir karar
alınmasına lüzum olmadığı sonucuna varmıştır. Bu bahiste iki noktaya temas etmekte fayda var
dır. Meseleyi bu şekilde süratle geçiştirmek istiyen TCDD idarecileri esasen daha evvel resmî mu
ameleyi tekemmül ettirmiş bulunmaktadır. Bakan mesele kesbi katiyet etmeden İktisadi Kurul
dan bir tehir kararı alarak bir teknik heyete götürmeyi tasavvur ederken 6 . 8 . 1963 tarihinde
Müdürler Kurulu esasen ihale kararını tasdik etmiş bulunuyordu. Bu suretle İktisadi Kurulun ka
rar verdiği günde kendi aralarında meseleyi daha evvel halletmiş bulunmaktaydılar. İkinci nok
ta da Bakanın İktisadi Kurul gündeminden çıkarttığı meseleyi aynı günde koydurtmak için sebebolarak gösterilen ve Maliye Bakanlığı ile Yardım Heyetinin acele ettiklerine dair husustur. Bu ci
het araştırıldığında Satınalma Komisyonu Âzası Fevzi Özil'in dosya içinde bir notuna Taşlanmış
tır, Bu notta « 6 . 8 . 1963 gününde Maliye Bakanlığından ismini tam hatırlayamadığım Şevket
veya Sedat adında bir zat Umum Müdür ve. Hakkı Ugan'ı bulamadığını beyanla «İhale kararını bir
an evvel neticelendirin, İktisadi Kurula bir an önce götürün, müddetiniz azaldı» demiştir. Muma
ileyh de bu malûmatı Umum Müdüre götürmüştür. Bu bilginin Ulaştırma Bakanına ne suretle
iletildiği belli değildir. 6 . 8 . 1963 tarihli Rize'de kendisine ulaştırılan telefon notunda böyle
bir husus yoktur. Bakanın ifadesine göre Maliye Bakanlığından kimin telefon ettiği hususu bilâhara yaptığı araştırmada meydana çıkmamıştır. Bu durum başından beri anlatılan muamele safa
hatı düşünülürse şüpheyi mucip bir nokta olarak kalmaktadır. İtibar edilen bir telefonun sahibi
nin kim olduğu dahi tesbit edilmemiş fakat isteğine göre muamele yürütülmüştür. Görünüş böyle
dir.
Bu safhadan sonra, Müdürler Kurulunun tasdik kararından resmen haberdar edilmiş bulunan
bakanın bu hususa muvafakatini bildiren bir yazı hazırlanmış ve kendisine telefonla okunmuş
tur. Bakan, ifadesine göre, «Teknik üstünlüğü aşikâr olarak görülen GM Firmasının
lokomotifleri...» mealindeki bir ibareyle bu yazıda teknik üstünlüğün re'sen kendisine
de tesbit ve tevsik ettirilmek istendiğini gördüğü için imza etmeyi reddetmiştir. Bizzat kendi
sinin imzaladığı ve metnini ayarladığı 13.8.1963 tarihli yazı ile «İdari ve malî yönlerden kabule
şayan ve eşit durum arz eden tekliflerin geri kalan teknik şartlar muvacehesinde yapılan muka
yese sonunda GM teklifinin mütebâriz şekilde üstünlük arz ettiği ve bu üstünlüklerin para ola
rak değerlendirilmesinden meydana gelen bedelin dikkat nazarına alınması halinde teklif bedeli
bakımından da tatminkâr olduğu ihale komisyonumuz tarafından ifade edilmektedir. Bu durum
karşısında sorumluluk tamamen idarenize aidolmak şartiyle Genel Müdürlüğünüzün haiz oldu
ğu yetki içinde hareket edilmesini» denilmektedir. Bakanın bu muvafakati bildirdiği tarihten
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birkaç gün evvel esasen mesele TCDD İdaresinden de bir başka merciye aktarılmış bulunmakta
idi. Zira bu yazı 13.8.1963 tarihini taşıdığı halde TCDD Genel Müdürlüğü ihale karannı 9 . 8 .
1963 tarihinde ve yukarda tahlili yapılan yazısıyla A. î. D. makamlarına göndermiş bulunuyordu.
Mesele Mecliste bir araştırma önergesi verilinceye kadar bakan tarafından yapılan neşriyata
ve Alco ve GE firmalarının müracaatlarına rağmen bir tahkikat konusu yapılmamıştır.
Ulaştırma Bakanı ihsan Şeref Dura'nın olayların seyri içindeki durum ve tutumunu yukarda
belirttikten sonra şu hususlara da ayrıca işaret etmek lüzumu vardır.
1. 3460 nolu Kanunun 13 ncü maddesinde, «Alâkadar vekâlet lüzum gördükçe bu kanun hü
kümlerine tabi teşekkükllerle müesseselerin muamele ve hesaplarını ve idare tarzlariyle ekonomik
vaziyetlerini tâyin edeceği memurlar marifetiyle tetkik, teftiş ve murakabe edebilir.» hükmü ko
nulmuştur. TCDD ilgili Bakanlık olarak Ulaştırma Bakanlığına bağlıdır. Ulaştırma Bakanlığının
zikredilen kanun hükmüne göre TCDD İdaresinin muameleleri ve idare tarzları üzerinde murakabe
hakkı mevcuttur. Bu husus Meclisteki ve Komisyonumuzdaki beyaniyle Ulaştırma Bakanı İhsan Şe
ref Dura tarafından da teyidedilmiştir. 33 dizel lokomotifinin ihalesi konusunun taşıdığı önem ve
bundan mütevellit şikâyetler, söylentiler ve neşriyat da nazara alınırsa mevzu ile murakabe görevi
icabı Ulaştırma Bakanının yakından ilgilenmesi gerekeceği aşikârdır. Nitekim iktisadi kurulda, «Bu
ihale dolayısiyle âmme vicdanında hiçbir tereddüdün hâsıl olmaması gerektiğini» belirtmiştir.
İşi bu derecede takibedebilmek için evvelemirde mevzu hakkında kâfi ve objektif bilgiye sahibolmak gerekmektedir. Bakana ait, Komisyonumuzda celbedilen dosya muhteviyatına ve Mecliste
ki ve komisyonumuzdaki ifadelerinden edindiğimiz intibaa göre Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref
Dura mesele hakkında kâfi derecede malûmat sahibi olma yoluna gitmemiştir. Haklarında isnat
lar yapılmış mesuliyet sahiplerinden ve onların görüş açısından izahat almakla yetinmiştir. Mu
ameleleri şikâyet konusu olanların kendisine verdikleri malûmatın sıhhat derecesini araştırmadan
bunları kullanmıştır. Nitekim, «Malî bakımdan firmaların eşit duruma geldiklerinin» söylenemiyeceğini kendisi de ifade ettiği halde bu tâbirlerin muhtelif yazılarda ve beyanlarda kullanılma
sına bigâne kalmış ve kendisi de tekrarlamıştır. Hilafı hakikat olduğu bizzat konuyu ortaya
atanlar tarafından ikrar edildiği ve komisyonumuz zabıtları ile de tevsik edildiği halde Millet
Meclisinde GM lokomotiflerinin daha az yakıt sarf ettiğinden bahseylemiştir. Dosyasında bu
mevzuda kendisine verildiği görülen bilgiler çok yetersiz ve kontrolsuzdur. Bu dosyasında mev
cut tarihsiz ve imzasız bâzı belgelerin kimler tarafından verildiğini bilmemektedir. Komisyonu
muzda vâki bir suale bu şekilde cevap vermiştir. Hulâsa, murakabe vazifesini ihtimamla, lâyıkı
veçhile görebilmek için evvelemirde mevzu ile ünsiyet peydan etmesi gerekirken bu hususta kâ
fi derecede bilgi temin etmemiş ve hâdise dışında bulunanlar vasıtasiyle bu bilgilerin sıhhat de
recesini araştırma lüzumunu da duymamıştır.
2. Bir Hükümet âzası olarak kendi bakanlığına bağlı bir müessesenin çalışma ve faaliyet
lerinin ve muamelelerinin 5 yıllık plânla irtibat ve tetabukunu sağlamakla görevli ollduğu halde
bu ciheti temin için de, her hangi bir harekette bulunmamıştır. Kendi dosyasında mevcut 22.7.1963
tarihli imzasız bir notta dizelizasyon programının 5 yıllık plânla münasebetleri hususunda bir pa
saj mevcut iken bundan mülhem olarak dahi bir harekete* tevessül etmemiştir. Komisyonumuzda ise
Bakanlık mevkiine yeni geldiği cihetle 5 yıllık plânda bu mevzuda bâzı tavsiyeler bulunmasına
rağmen şahsan tetkik etmediğini ve bir kanaat sahibi olmadığını söylemiştir.
3. Suiistimal iddiaları, idari mekanizma, matbuat ve her çevrede yayılmış olduğu ve bundan
bizzat haberdar olduğu halde Bakan murakabe vazifesini evvelemirde mevzuu tahkik ettirmek sure
tiyle olsun yapmamıştır. Kendisi bunu muhtar bir idarenin işlerine müdahale sayılacağı ve mesele
tekemmül etmediği esbabiyle yapmadığını fakat tetkikat yoluna gittiğini ifade etmiştir. Oysa ki,
Bakana ait bu işle ilgili dosyada bu şekilde vasıflandınlabilecek bir belgeye raslanmamaktadır.
Ancak bu ihale işinde mesuliyet sahibi olanlar tarafından tanzim edilmiş ve bir kısmı imzasız bir
takım not başlıklı yazılardan başka bir idari tetkikatı gösterebilecek vesika ve muamele yoktur.
Olaylara adı karışanlardan bilgi alınmakta ve fakat başka kaynaklardan bunları temin ve kontrol
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yolun gitmediği gibi bizzat ve re'sen de muameleler dosyasını tetkik ettiğine dair de bir emareye
raslanmamaktadır. Bir hâdise ile ilgilenmek için, hâdiseler silsilesinin tamam olup kat'ı kesbiyet et
mesinin bekleneceğine dair bir kaide de mevcut değildir. Aksi halde gayrikanuni muameleleri mu
ayyen bir merhalede durdurmak mümkün olmıyacak ve bunların mutlaka katı neticeye varması
beklenecek demektir ki, bu anlayışın tervicedilemiyeceği bedihidir.
4. Ulaştırma Bakanı meselenin önemi karşısında bununla ilgilenmek gerekirken tamamiyle
dışında kalmak pozisyonu içinde bulunduğu kanaatini vermektedir. Nitekim şikâyet ve suiistimali
iddiaları karşısında tahkikat açtırmayı muhtar bir idareye müdahale telâkki ederek bundan tevak
ki ederken, yetkili mercilerin kararlarını diğer yandan iktisadi kurula götürerek mümkünse bir
müdahale temin etmek istemektedir. Murakabe vazifesinin icabı olan tahkikatı müdahale sayan
Bakan, daha ağır bir müdahaleyi bu suretle terviç etmekte ve uygun bulmaktadır. Ancak îdare
kanunen kendi Bakanlığına bağlı oflduğu halde bunu da bizzat yapmamakta ve kendisini sorumlu
luktan uzak tutmak için iktisadi kurula veya Bakanlar Kuruluna götürmektedir. Nitekim kendi
Bakanlığına ait bir husus olduğu iktisadi kurul kararında da belirtilen bu ihale işini hukukan bir
mükellefiyet ve münasebeti bullunmryan iktisadi kurula götürmüştür. Bu suretle kendisine vazife
terettübettiği ve bu hatırlatıldığı zaman İdarenin muhtariyetinin zedeleneceğinden bahsile bunu
yapmamakta; ve fakat daha ağır olarak tavsif edilebilecek bir müdahaleyi lüzumlu gördüğü ah
valde de bizzat vazifeli olduğu halde kendi yetkileri içinde re'sen yapmıyarak başka bir kurula ak
tarmaktadır.
5. Meseleyi, öneminden dolayı teknik bakımdan başka bir heyete tetkik ettirmeyi düşünen
Ulaştırma Bakanı, bunu bizzat yapmıyarak iktisadi kuruldan karar almak istemiştir. Fakat bu
kere iktisadi kurula da mevzua aksettirmemiştir. Firmaların üç günde cevap verecekleri kendisi
tarafından bilindiği halde iktisadi kurulda meseleyi görüşmeden seyahata çıkmıştır. Kendisinin iş
tirakini temin için mevzuu gündemden çıkarttığı hailde bilâhara bulunmadığı sırada görüşülmesine
TCDD idarecilerinin teklifleri üzerine muvafakat etmiştir. Mahiyeti şüpheli bir telefon hâdisesinin
bilâhara sıhhatli olmadığı anlaşıldığı halde; bu konuda kendisini yanıltanlar hakkında her hangi
bir muameleye tevessül etmediği de görüllmektedir. Keza iktisadi kuruldan karar alınmadan Mü
dürler Kurulunun ihaleyi tasdik etmiş olduğu ve kendi muvafakat yazısını bildirmeden A.Î.D. ye
muamelenin intikal ettirilmesi hususlarında da hor hangi bir hassasiyet gösterilmemiştir.
6. Murakabe ille mükellef olduğu TCDD idaresi hakkında yolsuzluk ve suiistimal iddiaları üze
rine Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura tahkikat açtırmak suretiyle de görevini yerine getirme
miştir. General Elektrik ve Alco firmalarının şikâyetlerini muameleye koymamış, cevap verilmesi
için şikâyet edilenlere göndermiştir. Bunlara şikâyet edilen müessesenin hâdiseye adı karışan yetki
lileri tarafından verilen cevapları da kendi ifadesine göre okumadan komisyonumuza göndermiş
tir. Bu mey anda bir hafta zarfında cevaplandırılmasını önemle istediği hususlara vaktinde cevap
verilmediği halde bu da takibedilmemiştir. 13 Ağustos 1963 tarihli muvafakat yazısında ihaleye
iştirak eden firmalar lokomotiflerinden tercih etili enin tercih sebeplerine ait evrakı müsbite ile mu
halif âzanm mütalâasının aynı suretle ve derhal bakanlığa gönderilmesini istediği halde; kendi
sine bu malûmat ancak *20 günde ve tahkikat komisyonunun kurulmasından sonra verilmiş ve
bu da komisyonumuza (gelmiştir.
'
7. İhalede suiistimal ve tesir iddiaları basında çok evvelden başladığı ve bakanın ifade
sine göre şiddetini gittikçe artıran bir kesafet peydah eylediği halde !bu neşriyat, üzerine de
Meclis araştırması yapılmasına karar verilinceye kadar hiçbir tahkikat yapılmamıştır. Hattâ
TCDD Umum Müdürü İhsan Pulak komisyonumuzda bu neşriyat üzerine' ne yaptıkları husu
sundaki bir suale cevaben «ben gazetelerde yazılanların niçbirisine ehemmiyet vermedim ve
bunların tetkikine de lüzum görmedim.» diyerek cevap vermiştir. Ulaştırma Bakanı İhsan Şe*ref Dura çok geniş olduğunu ve devamlılığını ve gitgide şiddetini artırdığını söylediği neş
riyat kargısında lumum müdür kadar kayıtsız kalmamakla beraber murakabe görevinin kendi
sine tahmil ettiği işi yaparak bü konularda 'tahkikaJi da açtırmamıştır.
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VII. — ÖNERGEDE ZİKREDİLEN

DİĞER ŞAHISLADIN DUNUMU

Araştırma istemini muhtevi önerge olaylara ismi karıştığı iddia edilen bâzı şahıs ve mü
esseselerden de bahsedilmektedir. Komisyonumu^ tahkikatında mubayaa işi ile ilgisi olanların
durumlarını bundan evvelki bölümde tesbit etmiştir. Komisyonumuzun tahkik edebildiği me
seleler içinde dosya münderecatına igöre:
1. Sayın Cumhurbaşkanının olaya 'karıştığı ve oğlu özdem&r Gursel'in ihalenin
firma mümessili Üe iş münasebetleri olduğu hususu t63bit edilememiştir.

yapıldığı

2. Eski Ulaştırma Bakanının Japonya seyahatinin bu alım satım işi dolayısiyle ve Japon
ya'dan mubayaaya mâni olmak için iptal edildiği hususu da varit değildir. Zira A. î. D. Andlaşmasına £öre mubayaanın ancak Amerika'dan yapılması mümkündür.
3. Başbakan ismet İnönü'nün eşi ile akrabalığı bulunduğu hususunu ıOM Firması mümes
sili Dündar özey komisyonumuzda ifade eylemiştir. Fakat bu akrabalığın mubayaa işinde
tesiri bulunduğuna dair bir delil ve emareye raslanmadığından bu akrabalığın gerçek olup ol
madığı hususunun araştırılmasına lüzumj görülmemiştir.
, 4. Başbakan İsmet inönü'nün oğlu ! Ömer inönü'nün ihalenin yapıldığı firma mümessili
Dündar özey ile bu ihaleden dolayı bir iş münasebeti yoktur. Adı; geçen Dündar ösey'in ve eşi
nin % 09 hisseye sahiboldukları ursan Petrol Sanayi Anonim Ortaklığında hisse senetleri bu
lunduğu Ticaret Bakanlığından celbedilen evraktan ve Dündar özey'in ifadelerinden anlaşılmış
tır.
5. iktisadi kurulda ve Bakanlar Kurulunda bu mubayaa işinde siyasi veya ; sair surette bir
tesir yapıldığı vâki değildir. Bu hususta hiçbir delil yoktur. Bilâkis iktisadi kurulun hâdisede
müspet tesirleri olmuştur. Kendisine aksettirilen nisbette, kanuni vazifesi de olmadığı halde;
meselenin önemi ve âmme vicdanında hiçbir tereddüt bırakılmaması endişesiyle vazifelileri te
yakkuza davet etmiş ve idari şartlarda firmaların tavzih yoluyla eşit duruma gelmelerini sağla
mıştır.
6. Önergede Akis dergisi de itham edilmiştir. Firmalara ait teklif zarflarının açılmasından
üç gün sonraki 25 Mayıs 1963 tarihli Akis dergisinde yatırımlar başlığı altında bir yazı çık
mıştır. Bunda «Amerika'nın A.l.D. kredisinden memleketimizde verdiği 10 milyon dolarla TCDD
için alınacak 33 dizel elektrik lokomotifinin ihalesi bu hafta başında yapıldı. Yalnız ortada
bir mesele vardır : Halen eski ihale Kanunu yürürlüktedir. 10 milyon dolarla en iyi mi yoksa
en ucuz mu lokomotifler alınacaktır. Bir tarihte en ucuzu tercih edilerek alınan gemilerin akı
beti göz önünde bulundurulursa en iyi lokomotiflerin bulunup alınmasını şiddetle istememek
imkânı yoktur. Anlaşılıyor M, ucuz etin yahnisi sadece bizde değil her yerde tatsız oluyor.» de
nilmektedir. Dergi sorumlusu komisyonumuzda verdiği ifadede bunu bir prensibin müdafaası için
yazdıklarını ve yapılan ihale ile ilgili olmadığını beyan etmiştir. Bu ifadede belirtilen husus
lar varit görülmemekle beraber bu yazının ihale işine tesiri hakkında bir delil bulunmamıştır.
7. Komisyonumuz, lehine ihale yapılan firmanın mümessili Dündar özey'in, TCDD ile müna
sebetlerini tahkiki sırasında bu şahsın büyük ölçüde hissedar bulunduğu Ersan Petrol Sanayii
Anonim Şirketinin TCDD'na 30 bin ton petrol teslimini taahhüt eylediğini tesbit etmiştir. Bu
ihale 29 . 5 . 1963 tarihinde müdürler kurulunun kararı ile kesinleşmiştir. Fakat şartnamenin
17 nci maddesine rağmen muamele derhal tekâmül ettirilmemiştir. Bu işe ait evrakın celbi ko
misyonumuzca istendikten sonra adı geçene 372 000 liralık kati teminatım getirmesi için tebligat
yapılmış ve 20 . 9 . 1963 de bu tebligatın tebellüğü üzerine teminat müteahhit tarafından 21.9.1963
tarihinde elden yatırılmıştır. Bu konunun tahkik konumuzla ilgisi olmadığı cihetle vazifesini
takip etmiyenler hakkında gerekli işlem yapılmak üzere keyfiyetten Ulaştırma Bakanlığınm bu
raporumuzla malûmattar kılınması münasip bulunmuştur.
M. MeelM

( S. Sayısı : 494 )

— 34 —
NETİCE
Yukardan beri tafsilâtiyle arz edilen olay münasebetiyle; Komisyonumuz, netice olarak aşa
ğıdaki şekilde kanaate varmıştır:
1. Satınalma Komisyonu Başkanı ve Umum Müdür Muavini Hakkı Ugan, Satınalma Komis
yonu azaları Hakkı Tomsu, Fevzi Özil, Abbas Çetin, Sıtkı Baykara, Edip Sirmen, Niyazi Şahin
ve müdürler kurulu azaları Devlet Demiryolları Genel Müdürü İhsan Pulak, Genel Müdür Mua
vini Habib Germiyanlıgil, Neylân Ünsaç, Muhittin Ersun vazifelerini ifada kanun ve nizamların
emrettiği objektiflikle hareket etmedikleri bilâkis vazifelerini kötüye kullandıkları kanaatine
varılmıştır.
2. Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura'nııı, Bakanlığa yeni getirilmiş olması ve meseleyi ikti
sadi kurula aksettirmek gibi müspet bir davranışta bulunmasına rağmen; 3460 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesinin emrettiği tarzda Devlet Demiryolları İdaresinin bu muamelesini murakabe
etmediği, yolsuzluklara dair neşriyat ve şikâyetler karşısında vesayet müessesesinin icabettirdiği
bir şekilde meseleyi inceleyip vaziyed etmediği, ve bu suretle görevini ihmal ettiği kanaatine varıl
mıştır.
Bakanın siyasi, hukukî ve cezai mesuliyetinin mevzuubahsolduğu bu konuda Anayasa ve İçtüzük
hükümlerine göre keyfiyetin teemmülü kanaatinde olduğumuzu Yüksek Meclisin takdir ve ıttılaı
na saygılarımızla sunarız.
Araştmmıa Kıamisyoııu Başkanı
Sözcü
Siirt
Afyon Karahisar
A. Yaşa
M. Turgut

Kâtip
Edirne
F. Giriüioğlu

Üye
Konya
t. Baran

»<B<i

M. Meclis
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Üye
Kırşehir
M. Erdemir

Millet Meclisi
GÜNDEMI
YÜZ EIiLlîlKlNOl BİRLEŞİM
15 . 10 . 1963 Salı
Saat : 15,00
I
A • BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Konya Milletvekili irfan Baran'ın,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun, kürtçülük cereyanları ve şüpheli der
neklerle ilgi derecesi, siyasi hükümlülerle mü
nasebet ve irtibatlarının mahiyeti ve Reşat Akşemsettinoğlu ile Zeki Erataman'ın kaçışı olay
ları konularında genel görüşme açılmasına dair
önergesi. (8/6)
2. — Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda bilgi
edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün
177 nci maddesi gereğince kurulan Araştırma
Komisyonu raporu (5/66) (S. Sayısı : 494)
[Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963]
B - İKlNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER
1. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı. (M. Meclisi 1/554,
O. Senatosu 1/308, (M. Meclisi S. Sayısı : 484)

n
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Gümüşhacıköy ve Göynücek- ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
(6/589)
2. — 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)
3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/607)
4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nuh, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola

rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/608)
5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609)
6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610)
7. — 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.
(6/618)
8. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
keri Tıp Akademisi binasının durumuna dair
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614)
9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi
Baş'ın emniyeHcarakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615)
10. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616)
11. — 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)
12. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'in,
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/818)
13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde

2 kalan bir kısım arazinin istimlak bedellerinin
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619)
14. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in,
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmalann tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/620)
15. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in,
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621)
16. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in,
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622)
17. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
{6/623)
18. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in,
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakalarmda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624)
19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu
(6/625)
20. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/626)
21. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu
(6/627)
22. — İsparta Milletvekili Ali îhsan Balım'ın, 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)
23. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'Uf 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)
24. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiğine ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/630)
25. — Erzurum Milletvekili Chyasettin Kanı
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
fo Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631)
26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülktr'in,
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dın sözlü sorusu. (6/632)
27. — 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)
28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in,
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634)
29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından
sözlü sorusu (6/635)
30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğîu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark
olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636)
31. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/637)
32. — Kırşehir Milletvekili Halil özmenln,
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638)
33. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un,
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından

ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639)
34. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'in, Görele Kaymakamı Babur Unsal'in
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640)
35. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641)
36. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından
sözlü sorusu. (6/642)
. 87. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından
sözlü sorusu. (6/643)
38. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu.
(6/644)
39. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın,
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu.
(6/64D)
40. — 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)
41. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın,
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647)
42. — 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)
43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649)
44. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl

makta olan evlerin göçmen eylerinde oturanla
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650)
45. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/651)
46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653)
47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654)
48. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza
Bertan'm, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara istiııadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655)
49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevleriyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656)
50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına
çevrildiğine dair Malîye Bakanından sözlü so
rusu (6/657)
51. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün,
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından
sözlü sorusu (6/659)
52. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun,
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660)
53. — 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)
54. _ Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un,
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662)
55. _ Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Emniyet Genel Müdürü thsan Araş'in gö-
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revinden alınması sebebine dair îçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663)
56. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza
Bertan'm, 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)
57. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair îçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665)
58. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in,
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666)
59. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın,
Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/667}
60. — 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)
61. — 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)
62. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Tekirdağ ipsala hudut yolunun inşaatının
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670)
63. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671)
64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672)
65. — 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)
66. — Kırşehir Milletvekili Halid Özmen'in,
memleketimizin b|zı bölgelerinde görüjen şap

hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674)
67. — Ankara Milletvekili ibrahim îmirzalıoğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675)
68. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına
dair îçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676)
69. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce
satmalmmasma karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677)
70. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in,
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına
dair, îçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678)
71. — Ankara Milletvekili ibrahim îmirzalıoğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu.(6/679)
72. — Ankara Milletvekili ibrahim İmirzalıoğlu'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)
73. — BaJlıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir
daha uzatılmamasmın düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681)
74. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'nın,
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/682)
75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu (6/683)
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76. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın,
Devlet Demiryollannca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından
sözlü sorusu (6/684)
77. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un,
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685)
78. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686)
79. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687)
80. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688)
81. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689)
82. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm,
tütün müstahsılma verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690)
83. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Gemlik İlçesinin Urnurbey köyünde Ziraat
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691)
84. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692)
85. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693)
86. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694)

87. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyariri,
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695)
88. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten
zarar görenlere yardım yapılması
hususunda
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696)
89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne
dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697)
90. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698)
91. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile İl Sağlık
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu (6/699)
92. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700)
93. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701)
94. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702)
95. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703)

06. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704)
97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma
Bakanından sözlü sorusu (6/705)
98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 'in, îkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve îmar ve. îskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706)
99. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Trabzon'un, Of kazasına îkizdere Hidro Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve
îmar "ve îskân Bakanlarından sözlü sorusu
(6/707)
100. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın,
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün faa
liyetlerine dair, Dışişleri Bakanından sözîü so
rusu. (6/708)
101. —- Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, içişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/709)
102. — İsparta Milletvekili Ali îhsan Balım'in, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri
bakanlarından sözlü sorusu (6/710)
103. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü
sorusu (6/711)
104. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçları hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712)
105. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu. (6/713)
106. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu (6/714) •
107. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine

ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715)
108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716).
109. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717)
110. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu
(6/718)
111. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair îmar ve îskân Bakanından sözlü
sorusu (6/719)
112. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın,
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720)
113. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 'Aybar'in, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721)
114. — Çorum Milletvekili Abdurrahman
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve içiş
leri bakanlarından sözlü sorusu- (6/722)
115. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün,
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu. (6/723)
116. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan
yasak bölge karannın kaldınlması hususunda '
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724)
117. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nin,
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair,
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725)
118. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum ili ve dolaylarındaki yollann ne za
man karayolları programına alınacağına dair,
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726)

110. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın,
128. — Tokat Milletvekili Zeyyat KocameBolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin ingiliz
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair,
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727)
dra Sefaretoine yazı yazıludığı hususundaki söy
120. — îzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in,
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736)
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
129. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın,
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin
rusu. (6/728)
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
121. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
kanından sözlü sorusu (6/737)
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim
III
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu.
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTIRıLAN IŞLER
(6/729)
X I . — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve
122. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın,Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in,
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir
Bakanından sözlü sorusu (6/730)
Milletvekili
Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
123. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcüvekili
Fakih
Özfakih ve Edirne Milletvekili îlgil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve
hami
Ertem'in,
4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
Maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu.
ve
Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413,
(6/731)
2/506)
(S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi :
124. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa15.7.1963]
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
2. — Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve iç
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732)
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici
125. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm,
Komisyon raporu (İ/474, 2/440) (S. Sayısı -:
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963]
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasansı
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
Zeren
ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî
(6/733)
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
126. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm.
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529)
Trakya'da yapılan SOUTHES - 63 NATO tatbi
(S. Sayısı : 368) | Dağıtma tarihi : 17 . 8 .19631
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet
4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine
dan sözlü sorusu (6/734)
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
127. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
ğişiklik baklanda Millet Meclisi Plân Komisyo
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
t 215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi:
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine
1 . 7 . 1963]
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735)

IV
A - HAKLARINDA ÎVÜDlLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in
5602 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]
2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'ın, Millet Meclisi
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi :
20 . 8.1963]
3. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve^ taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi:
2 . 9 . 1963]
4. — Malatya-Milletvekili Mehmet Delikaya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi :
3 . 9 . 1963]
5. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali
İhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat Özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188,
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 .1963]

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684,
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328)
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963]
7. — Temsilciler Meclisi eski Üvesi Ekrem
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18)
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963]
8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
•Rifat Öztürkçine'mn, 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve İçişleri Komisyonunun
mütalâası
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi :
14.9.1963]
9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221)
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963]
10. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân Komisyonları raporları (2/148)
(S. Sayısı : 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963]
11; — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı:
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963]
12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268)
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963]

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma
tarihi : 14 . 9 .1963]
14. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396)
[Dağıtma tarihi : 14.9 .1963]
15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
Ömer Lûtfi Bozcak'nm, 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye
ve Plân komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963]
16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S.
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963]
17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S.
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963]
18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M.
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı :
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963]
19. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis

yonu raporları (M! Meclisi 5/41; C. Senatosu
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18.9
1963]
20. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir
Milletvekili Mithat Şükrü'Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu
4/24) (S. Sayısı ; 405) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .
1963]
21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı
kararın Genel Kurulda, görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları
' (M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1963]
22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; C. Senatosu
4/42) (S. Sayısı : 407) [Dağıtma tarihi :
18.9 .1963]
23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca 'hin, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı
sı :408) [Dağıtma tarihi : 18 .9 1963]
24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu
4/44) (S. Sayısı : 409) [Dağıtma tarihi :
18'. 9.1963]
25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M.
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410)
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963]
26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca 'nın, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M.
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411)
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963]
27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M.
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412)
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963]
28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M.
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413)
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963]
29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M.
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414)
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963]
30. — Majiye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M.
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı : 415)
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963]
31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırcfi'nm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963
tarilıli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner- •

g'esi ve Dilekçe Karma Komisyon:: raporları (M.
Meclisi 5/54; C.-Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419)
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963]
32. — Maliye Bakanı Merid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963
tarihli Haftalık Karar -Cetvelindeki 255 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihf : 19 . 9 . 1963]
33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27)
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963]
34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29)
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963]
35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31)
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963]
36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporlan (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32)
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963]
37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
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dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33)
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963]
38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35)
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963]
39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36)
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963]
40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37)
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963]
41. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38)
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963]
42. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe
Karma Komisyonu Genal Kurulunun 3 1 . 5.
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266
«ayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40)
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963]
43. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar .Cetvelindeki 294
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine

dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23)
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963]
44. — Maliye Bakanı*Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kumlunun 3 1 . 5 .
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22)
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963]
45. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21)
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963]
46. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu. 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963]
47. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 , 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963]
48. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963]
49. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
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önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor |
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S.
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963]
50. — Maliye Bakımı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair ı
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor I
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963]
51. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Millet vekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S.
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963]
52. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M.
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı :
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963]
53. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1903
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S.
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963]
54. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440)
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963]
55. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeeîrinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali JI

Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S.
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963]
56. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963]
57. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi
Kudret Bayhan ve üç arkaadşının, 1111 sayılı
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'in,
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaşın; Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145,
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9. 1963]
58. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S.
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963]
59. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi :
20 . 9 . 1963]
60. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun,
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci
ve- ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair
5585 sayılı Kanuna muvâkkat madde eklenmesi
haldanda kanını teklifi ve Maliye ve Plân ko-
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misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448)
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963]
61. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna çk kanun teklifi ve Sağlık ve
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi :
20 . 9 . 1963]
62. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı :
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963]
63. Bolu Milletvekili Puat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarıgöz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe
olmıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91,
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma
tarihi : 20 .9 .1963]
64. — Maliye Bakanı Perid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. Sa
yısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 , 9 .1963]

65. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakriıaz ve Sivas Milletve
kili Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi
hakkında kanun teklifinin C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile
M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47)
(M. Meclisi S. Sayısı : 313 e 2 nci ek, C. Sena
tosu S. Sayısı : 170) (S. Sayısı : 313 e 3 ncü
ek) [Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963]
X 66. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186,
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 5 . 1 0 .
1963]
67. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanım tasansı ve Dışişleri, Tarım,
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269)
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963]
68. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında
^çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 .10 ,1963]
69. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi :
4 .10 .1963]
70. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc-
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reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1963]
71. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma
tarihi : 4 . 10 . 1963]
72. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım,
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963]
73. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (Günve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963]
74. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Akşit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470)
[Dağıtma tarihi: 4 .10 .1963]
75. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi :
4 . 10 . 1963]
76. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80)
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 .1963]
77. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma

liye ve Plân komisyonları raporları (2/401)
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963]
X 78. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 bütçe
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su-.
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (3/516, 1/127) (S. Sa
yısı : 476) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963]
X 79.— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü1959 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118)
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963]
X 80. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/542, C.
Senatosu 1/306) (S. Sayısı : 485) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963]
X 81. — Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasansı ve
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/529, C. Senatosu 1/304)
(S. Sayısı : 486) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963]
X 82. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair O.
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/523, C. Senato
su 1/305) (S. Sayısı : 487) [Dağıtma tarihi :
7 . 10 . 1963]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - iKiNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R
X I . — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261)
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi :
27 . 6 . 1963]
X 2. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çösülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön-
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ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri
ve Adalet komisyonları raporlan (1/293) (S.
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963]
X 3. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963]
4. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Bekiroğlu Beîkısa'dan doğma 1939 doğumlu Bedih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963]
5. — 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
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963]
6. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235)
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963]
7. — Havsa 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 .19631
8. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane, 32,
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ahmetoğlu 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]
9. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmarioğlu, Na

zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'ın ölüm cezasına çarptırılmağı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963]
X 10. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasansı
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963]
X 11. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonlan
raporlan (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963]
X 12. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında kanun tasans: ve
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963]
X 13. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sansı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporlan (1/214) (S. Sayısı : 216)
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963]
14, — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat
okullan hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlan raporları (1/263)
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 .
9 . 1963]
X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonlan raporları
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963]
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonlan raporlan
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi :
1 . 4 . 1963]
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2. — 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 3. — 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]
4. — 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]
5. — 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 : 1 2 . 6 . 1963]
6. — 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 Yenisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456)
(S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963]
X 7. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret
Turhangil, Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 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]
8. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34,
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Saitoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Eecep
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi :
18 . 6 .1963]*

9. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 264)
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963]
10. — 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]
11. — 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 . G . 1963]
12. — Isiahı 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
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963]
13. — Devlet memurları 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]
14. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporlan (1/320) (S. Sayısı: 271)
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963]
15. — Millî Eğitim Bakanlığı 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]
16. — İstanbul Millet vekili 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]
17. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında
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kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu I Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma sarihi :
rihi : 3 . 7 . 1963]
27.6.1968]
X 25. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
X 18. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir
tarihi : 3 . 7 .1963]
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili
26. — Kaçakçılığın men ve takibine dair
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395,
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tarîçakçılığın
men ve takibine dair olan 1918 sayılı
hi :29 . 6 . 1963]
Kanunun
6829
sayılı Kanunla değişik 53 ncü
X 19. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı. 288)
leri
ve Adalet komisyonları raporları (1/295,
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963]
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma
20. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vastarihi : 4 . 7 . 1963]
fi Gerger'in, kesin idari kararlar baklanda Da27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
nıştaya baş vurulacağına dair kanun teklifi ve Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları {2/33)
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963]
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
21. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963]
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son
28. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcubendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza
ve İstanbul Milletvekili tlhami Sancar ve iki Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S.
rasının kaldınlmasına dair kanun teklifi ve Ma
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963]
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268,
X 29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
2/10) (S. .Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi :
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun
1 . 7 . 1963]
teklifi ve Geçici- Komisyon raporu (2/437)
22. — Baraj inşaatı dolayisiyle sular altında
(S. Sayısı :- 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963]
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
X 30. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütasarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963]
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
23. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : tarihi : 9 . 7 . 1963]
296) [Dağıtma tarihi : 2 .7 .1963]
X 31. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve
X 24. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mühinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri,
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme»
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, I tarihi : 9 . 7 . 1963]
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X 32. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel ı
39. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 34Ö) [Dağıtma
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
tarihi : 11.7.1963]
masına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Gümrük
40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan raporladüğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
n (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi :
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
9 7.1963]
let ve İçişleri Komisyonlan raporlan (2/387)
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 ,1963]
X 33. —Teşhis ve tedavi maksadiyle saağlık
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
41. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında
sûs terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
rı raporlan (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı :
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963]
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963]
X 34. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan
42. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav* « san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptınlması
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dışişle
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ri ve Plân komisyonlan raporlan (1/428)
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963]
(S Sayısı • 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963]
X 43. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
X 35. — Ambalajların muvakkat ithaline
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S.
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15.7.1963]
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlan raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
44. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963]
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın
ma
Komisyonu raporu (1/473) (S; Sayısı :
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun
364)
[Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1968]
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki
45. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu I
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
nsı ve İçişleri ve Plân komisyonlan raporlan.
rihi : 1 1 . 7 .1963]
(1/457) (S. Sayısı : 365) [pağıtma tarihi :
37. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve
16
. 8 . 1963]
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
46. — Türk Farmakopesi hakkında kanun
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde
tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı :
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375)
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963]
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963]
X 47. T— Cumhuriyet Senatosu İstanbul
38. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka Üyesi Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
nun tasansı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosmi İncesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile
val Yardım ve Plân komisyonlan raporlan
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi :
11.7.1963]
| İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve
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himaywiwimahfuıkanun'teklifi (2/377, 2/505,
2/2520 (B. Sayısı: 370) [Dağıtma tarihi:
20.8.1063]

mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân
Komisyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı • 385)
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963]

X 48. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okullan mütedavil sermayesi
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin'değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi:
2.9.1963]

55. — Nüfus plânlaması hakkında kanun
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı:
388) [Dağıtma tarihi: 13 . 9 .1963]

X 49. — Gumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/810) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963]

56. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları
raporlan (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963]

50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/185) (S. Sayısı : 378)
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963]

57. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Bifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S.
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi: 17.9 .1963]

51. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkımda ka
nım tasarısı ve PÜn Komisyonu raporu (1/492)
(S; Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963]

58. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi : 17.9 .1963]

52. — Nakdi Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin
değiştirilmesine ve bu kanuna - bir madde eldenraesine daim kanun1 tasarısı ve Gümrük ve Tekel,
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440)
(S. Sayısı: 382) [DsJğıtma tarihi : 5.9.1968]

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının silin
mesi hakkındaki kanun tasarısına dair Anaya
sa Komisyonunun mütalâası (1/433) (S. Sayısı:
286 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 20.9 .1963]

53,: — istanbul MilletvekilrVahyi özararve
İM ? arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik, ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Kannaft.gfiçieir madde eMenmesme dair kanun
teklifv ve, İmar ve* iskân, içişleri, Maliye ve
Plân. komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384)
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963]
54. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen

X 60. —16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı,
Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mfttaallik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye
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Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, ittifak Andlaşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türkiye
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan İttifak Andlaşmasımn uygulanması için imza edilen Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963]
61. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve
Plân komisyonları raporları (1/423, 2/424)
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963]
62. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963]
X63. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri
gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası
(2/97/ 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma
tarihi : 23 . 9 . 1963]
X 64. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530)
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963]

X 65. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S.
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963]
66. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm,
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458) [Dağıt
ma tarihi : 1.10 .1963]
67. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi,
Sarmaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu,
Melek'ten doğma 23 .10 .1936 doğumlu Recep
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963]
68. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : 460)
[Dağıtma tarihi : 1.10 .1963]
69. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 5 .
10 . 1963]
70. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı:
474) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963]
71. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili
Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 475)
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963]
(Yüz Elliikinci Birleşim)

- S İ 72. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nüfu
sa kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Eliften doğma
21.4.1928 doğumlu Kadir Oeylan'ın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/713) (S.
Sayısı : 488) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963]

73. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231)
(S. Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 .10 . 1963]
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(Yüz Ellükinci Birleşim)

