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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Çiftçiyi topraklandırma Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun lâyihası ile 

Ekonomik istatistiklere mütedair 14 Aralık 
1928 tarihli Milletlerarası Cenevre Sözleşmesi 
ile bunu tâdil eden 9 Aralık 1948 tarihli Paris 
Protokolüne katılmamıza ve bu senetlerin tasdi
kine dair kanun lâyihası, Başvekâletin talebi 
üzerine geriverildi. 

Muhtelit Tahkikat Encümeni çalışma süresi
nin 15 gün daha uzatılmasına dair Encümen Re
isliği tezkeresi okundu ve müddetin 1 1 . V I . 1956 
tarihinden itibaren 15 gün daha uzatılmasına 
karar verildi. 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce görüşülmesi hakkındaki 
takrir kabul edildi. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yap?.;.-
masına dair kanun kabul edildi. 

5442 sayılı i l idaresi Kanununun 42 ııei 
maddesinin (E) bendinin değiştirilmesine, 

Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin değişti
rilmesine, 

Berat taleplerinde aranan formalitelere müta-
allik Avrupa Anlaşması ile İhtira Beratlarının 
Milletlerarası tasnifi hakkında Avrupa Anlaşma
sına iştirak edilmesine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile israil Devleti Hükü
meti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli ödeme 
Anlaşmasına Ek Protokolün tasdikine, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 75 nci maddesinin tadili ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna muvakkat bir madde eklenmesine, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 53 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine, 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler 
hakkında 30 Mayıs 1949 tarihli 5401 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi 
Kanununun muaddel 11 nci maddesinin tadili
ne ve bu maddeye muhtelif kanunlarla eklenen 
fıkralar ile 4554 sayılı Kanuna 4798 sayılı Ka
nunla eklenen maddelerin ve muvakkat madde
nin kaldırılmasına ve bu kanuna muvakkat iki 
maddenin eklenmesine, 

Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 31 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına ve muvakkat bir madde eklen
mesine, 

Kırıkkale yapısı 81 mm. lik 2 000 aded pi
yade havan mermisinin Libya Devletine hibe 
edilmesine, 

Orman Umum Müdürlüğü teşkilâtına dair 
3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına, 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı 
yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurin Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
4459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının tadiline, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna yeni maddeler ilâvesine dair kanunun 
3 ncü maddesinin tadiline, 

Çay Kanununun 5478 sayılı Kanunla muad
del 4 ncü maddesinin (B) fıkrası ile Çay Kanu
nuna ek 6133 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesine, 

Denizde can emniyetinin korunması hakkın
da 1948 yılında Londra'da toplanan Milletler
arası Konferansta kabul edilen Nihai Karar ile 
eklerine katılmamıza, 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevlerine dair 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların 
eklenmesine, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair Olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihalarının birinci müzakereleri biti
rildi. 

13 . VI . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Zonguldak Mebusu 
Fikri Apaydın Edibe Sayar 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı A / l ve D işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/478) (Bütçe Encümenine) 

2. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün 
1954 malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası 
(1/479) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

3. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı ver
gi ve resimlere zam icrasına ve bâzı maddelerin 
mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair 3828 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun lâyihası (1/480) (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Gümrük Muhafaza deniz vasıtaları sa-
tmalmması için gelecek senelere sâri taahhüt
lere girişilmesi hakkında kanun lâyihası (1/481) 
(Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe encümenle
rine) 

5. — Harçlar Kanununun 97 nci maddesi
nin tâdili ve bu kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/482) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

;6. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğünün 1954 malî yılı hesabı katî kanunu 
lâyihası (1/483) (Divanı Muhasebat Encü
menine) 

7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1954 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası (1/484) (Di
vanı Muhasebat Encümenine) 

8. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1954 
malî yılı hesabı katî kanun lâyihası (1/485) 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

9. — Köy eğitmenleri ve köy sağlık me
murları Sosyal Yardım Sandığının ilkokul öğ
retmenleri Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı 
ile birleştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/486) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

10. — Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vazifelerine dair 2287 sayılı Kanunla ilgili 4926 
ve 6389 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/487) (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine) 

11. — Maarif Vekâleti teşkilât kadrolariy-
le merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/488) (Ma
arif ve Bütçe encümenlerine) 

12. — Maarif Vekâleti merkez teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 3087 
sayılı Kanunla muaddel 12 nci ve bu kanuna 
ek 2773 sayılı Kanunun 5980 sayılı Kanunla 
değiştirilen üçüncü maddelerinin tadiline dair 
kanun lâyihası (1/489) (Maarif ve Bütçe encü
menlerine) 

13. — 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Fede
ral Almanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına 
mütaallik protokollerle ilişiklerinin tasdiki hak
kında kanun lâyihası (1/490) (Hariciye ve Ti
caret encümenlerine) 

14. — Ordu mensupları ile Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara bir er tayını ve
rilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihası (1/491) (Gümrük ve inhisarlar ve 
Bütçe encümenlerine) 

15. — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idare
si Enstitüsü teşkilât kanunu lâyihası (1/492) 
(Maarif, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

16. — Yüz elli milyon liralık madenî ufak
lık para basılması hakkında kanun lâyihası 
(1/493) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
17. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 8 

arkadaşının, Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
Kanununun 5652 sayılı Kanunla tadil edilen 1 
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/322) 
(Ticaret, Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

18. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
polis ataşeliği ihdası hakkında kanun teklifi 
(2/323) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

19. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
modern kışlalar, ordu evleriyle, subay evleri iri-
şa edilmesi ve ordu mensupları çocukları için 
leylî yurtlar tesisi hakkında kanun teklifi 
(2/324) (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

20. — Giresun Mebusu Abdullah Izmen'in, 
Tapulama Kanununun 16 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/325) 
(Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

21. — Giresun Mebusu Abdullah Izmen'in, 
Türk Kanunu Medenisinin 659 ncu maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifi (2/326) (Adli
ye Encümenine) 
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î : 76 13 .6 . 
22. — Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, ya- 1 

bancı memleketlere gönderilecek memurlar hak
kındaki 4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde • 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/327) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
23. — Hâkimler Kanununun 58 nci maddesi 

hükmünün, mezkûr kanunun 72 nci maddesi 
mucibince hâkim ve müddeiumumilerle muavin
lerinden Adliye Vekâleti idari vazifeleriyle mü
fettişliklerine nakledilenlere teşmil edilip edilemi-
yeceği hususunun tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi (3/368) (Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

24. —: Karayolları Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be- | 
yannam esinin sunulduğuna dair Divanı Muhase- I 
bat Reisliği tezkeresi (3/369) (Divanı Muhase
bat Encümenine) I 

(Erzurum mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı) 

1. — Tahran'a giden Münakalât Vekili Arif 
•Demirer'in avdetine kadar kendisine Dahiliye Ve
kili Etern Menderes'in vekillik edeceğine dair Ri
yaseti Cumhur tezkeresi (3/373) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Tahran'a giden Münakalât Vekili Arif De
mirer'in avdetine kadar kendisine, Dahiliye Ve
kili Etem Menderes'in vekillik etmesinin, Başve
kilin teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu 
saygı ile arz ederim. Reisicumhur 

C. Bayar 

. 1956 O : 1 
25. — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşe

hir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teşriî masuni
yetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/370) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

I 26. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'iıı, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/375) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) 

27. — Urfa Mebusu Aziz özbay'm, teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/372) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

Mazbata 
I 28. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, 
I Vakıflar idaresini ıslah için bir Danışma Kurulu 

teşkiline dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
I encümenleri mazbataları (2/32) (Ruzııameye) 

REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir efendim. 

2. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve iki ar
kadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ve 40 nci maddelerinin tadili hak
kındaki kanun teklifini geri aldıklarına dair tak
riri (2/192, 4/215) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Muhtelit Encümende diğer tekliflerle birlikte 

müzakere edilmekte olan 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununun 39 ve 
40 nci maddelerinin tadili hakkındaki kanun tek-

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15,05 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Edibe Sayar (Zonguldak) 

3. — YOKLAMA 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 
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t : 76 13. 
lifimizin geriverilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Bingöl Kocaeli Erzurum 
N. Araş S. Dinçer A. Eryurt 

3. — Antalya Mebusu Enver Karan'm vefat 
ettiğine dair Başvekalet tezkeresi (3/374) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Antalya Mebusu Dr. Enver Karan'm kalb în-

faktüsünden 2 . VI . 1956 tarihinde vefat etti
ği, Dahiliye Vekâletinden alman 5 . VI . 1956 
tarih ve 23302/64 - 6273 sayılı tezkerede bildiril
miştir. 

Teessürle arz ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

REÎS — Arkadaşlarımızın hâtırasına hürme-
ten üç dakikalık ihtiram vakfesine davet edi
yorum 

(Üç dakika ihtiram duruşu yapıldı) 
REÎS — Baha Akşit Bey, gündem dışı bu

yurun. 

4. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Yunan 
Parlâmentosunun kararı veçhile Kıbrıs Türkleri 
aleyhinde Yunan Parlâmento Reisinin dünya par
lâmentolarına gönderdiği mesnetsiz telgraflar 
hakkında Hükümetin Büyük Millet Meclisini ten
vir etmesine ve mukabele olarak Riyaset tarafın
dan birer telgrafla hakiki durumun dünya par
lâmentolarına bildirilmesi hususunun karara bağ
lanmasına dair takriri. (4/214) 

• REÎS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Kıbrıs'ın, Türkiye ve Türk mil
leti için ne kadar hayati ehemmiyeti haiz ol
duğunu huzurunuzda tekrar etmeyi lüzumsuz 
telâkki ederim. Bu mevzunda Hükümetimiz gö
rüşünü Dünyaya bildirmiş bulunmaktadır. Türk 
milleti ve Türk Hükümeti ağırbaşlı ve hakkın
dan emin, dostluğa kıymet veren bir Devlet 
olarak vakar içinde hâdiseleri takibetmektedir. 
Hal böyle iken geçenlerde Yunan Parlâmento
sunda Kıbrıs mevzuunda görüşmeler yapılmış
tır. Yunan Parlâmentosunda bu görüşmelerden 
sonra, Yunan Parlâmento Reisi, Dünya parlâ
mentolarına adadaki Türkler'in oradaki Rum-
lar'a karşı feci tothiş hareketinde bulundukla
rını protesto eden telgraflar göndermiştir. Ada
da dünyanın gözü önünde cereyan eden hadi-

\. 1956 C : 1 
; seleri Türk milleti çok iyi takibetmektedir. Ted-
{ hiş hareketinde bulunanlar, adadaki Rumlar'-

dır. Tedhiş hareketlerini kimlerin körüklediği ve 
I idare ettiği bilinen hakikatlerdendir. Bu haki

kati tahrif etmek suretiyle dünyaya mesele ters 
olarak aksettirilmek istenmektedir. Maksat, 
bundan istifade etmek suretiyle, dünya muvace
hesinde Türkiye'yi antipatik göstermek için bu 
işi parlâmentoya getirmek suretiyle Adayı Yu
nanistan'a ilhak etmeyi temin etmektir. Bu du
rum karşısında Türk milletinin ve Büyük Mil
let Meclisimizin daima gerekli hassasiyeti gös
termesi aşikâr olduğuna göre, Büyük Meclis Ri
yaseti tarafından dünya parlâmentolarına bi
rer telgraf çekilmek suretiyle hakiki vaziyetin 
bildirilmesi hususunun karara bağlanmasını ve 
Hükümetimizin de bizi bu mevzuda tenvir et
mesini arz ve teklif ediyorum. 

Bu mevzuda bir takririm vardır, lütfen ka
bul buyurmanızı rica ediyorum arkadaşlar. 

REÎS — Söz Hariciye Vekilinindir. 
HARİCÎYE VEKÎLÎ FUAD KÖPRÜLÜ (İs

tanbul) — Muhterem Baha Akşit arkadaşımızın 
bahsettiği Kıbrıs hakkındaki görüşme Yunan 
Meclisinde vukubulmuş ve Meclis Reisi de dün
ya parlâmentolarına filhakika bir mesaj gön
dermiştir. 5 Haziran tarihinde yapılan bu mü
zakerelerin siklet merkezi ve bu müzakereler 
sırasında hâkim olan hava ve haleti ruhiye hak
kında bir fikir edinilebilmesi için Meclis Reisi 
M. Rodopulos'un dünya parlâmentolarına gön
derdiği anlaşılan mesajın metnini müsaadenizle 
aynen okuyacağım : 

«Kıbrıs halkının ehemmiyetsiz ekalliyeti aza
ları, İngiliz idaresinin müsamahasından istifa
de ederek, ada halkının bilindiği gibi 5/6 sim 
teşkil eden Kıbrıslı Yunanlıları öldürüyorlar ve 
yaralıyorlar. Bundan başka Lefkoşe, Larnaka, 
Mağusa ve Kıbrıs'ın diğer başka noktalarında 
Yunanlıların mallarını yağma ediyor, ateşe ve
riyor ve tahribediyorlar. 

İngiliz idaresi, mücrimleri cezalandırmak ve 
adadaki Yunan halkının tamamiyle imhasını 
hedef tutan bu cürümlerin istikbalde yenilen-

! meşine mâni olmak için hiçbir tedbir almıyor. 
i İngiliz makamatmın bu tarzı hareketi Türk 

güruhunu yeni cürümler işlemeye teşvik ettiği 
j gibi, sulh için de pek yakın tehlikeler arz et-
! mektedir. 
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Yunanistan Millet Meclisi, bu barbarca ha

reketler ve İngiliz idaresinin müsamahası kar
şısında duyduğu derin nefreti ifade eyler. Mec
lis şiddetli protestosu ile birlikte hürriyet için 
mücadele eden Kıbrıs halkı aleyhine bu yapıla
nı ihbar eder. Nihayet bu büyük adada hür
riyet ve sulhun avdeti için hür milletler parlâ
mentolarının desteğini talebeder.» 

Evvelâ şunu söyliyeyim ki, Kıbrıs'ın umumi 
nüfusu içinde Türklerle bir nevi rumca konu
şanların adedi arasındaki nispet; M. Rodopulos'-
un mesajında ileri sürdüğü gibi 5/6 nispetinde 
değildir. En büyük bir tarafgirlikle bunu, olsa 
olsa, 4/5 olarak vasıflandırmak mümkündür ki, 
bu bile biraz mübalâğalı olur. 

Fakat bu mesajın hakikatleri baştan aşağı 
tahrif edip tamamen tersine gösteren tarafı, 
orada vukubulan fecayiin tasvir ediliş tarzıdır. 

Kıbrıs'ta gizli bir tedhişçilik teşkilâtı var
dır ki, bu kendisine EOKA adını vermektedir. 
Bu teşkilât adadaki rumca konuşan cemaatten 
bâzı kimselerle, Yunanistan'dan Kıbrıs'a gizlice 
sivil kıyafetinde gönderilmiş olan Yunan subay
ları ile bâzı tedhişçilik mütehassıs ve gönüllü
lerinden müteşekkildir. Bunların ellerindeki si
lâhlar, bir kısmı esasen ellerinde bulunup ma
hallî makamların teslimini emretmesine rağmen 
gizledikleri silâhlarla, külliyetli kısmı Yunanis
tan'dan doğrudan doğruya gizlice gönderilen 
veya yine oradan gelen paralarla tedarik edil
miş silâhlardır. 

Bir seneyi mütecaviz bir zamandan beri bu 
teşkilât adam öldürmek, tedhit mektupları gön
dermek, öteden beri bombalar patlatmak veya 
yangınlar çıkarmak suretiyle Kıbrıs'ı Yunanis
tan'a iltihakı iddiasını (ki buna Enosis ismini 
vermektedirler) zor ve dehşet saçmak suretiyle 
tahakkuk ettirmek gayesini gütmektedir, işitti
ğimize göre, bunlar Kıbrıs'ta yaptıklarından 
başka Londra'da bir panik havası yaratmak için 
oraya da ajanlar göndermişler. 

Hattâ Ne\v - York'taki Birleşmiş Milletler 
Merkezine, Kıbrıs'ı kurtarma teşkilâtı namına 
meçhul şahıslar tarafından telefon edilerek, bu
raya bomba konulacağına dair tehditler savuru-
hıyormuş. 

Kıbrıs'ta Kumca konuşan ve mecmuu 370 000 
kadar olan kimselerin hepsinin EOKA tedhiş 
taraftarı âzası olduğunu zannetmek asla doğru 
Qİmaz. Bunlar arasında bu teşkilâtın faaliyetle-
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rini tasvibetmiycnlerin, bundan bizar olanların, 
hattâ Türk cemaatiyle iyi geçinmek lüzumuna 
kaani bulunanların adedinin büyük olduğunu 
söylemek mübalâğalı olmaz. Fakat bunlar ted
hişçilerin tazyiki altında sinmiş yahut istemeye 
istemeye onlara tâbi olmuştur. 

Mecmuu 120 000 e baliğ olan Kıbrıs Türkle
rine gelince : Bunlar bugüne kadar sabır ve ta
hammülleri, metanetleri ve kanun ve nizamlara 
riayetkârlıklariylc temayüz etmişlerdir. Kıb
rıs'ın Yunanistan'a ilhakına bütün mevcudiyet-
leriyle muarız oldukları halde böyle feci bir hak
sızlığın önüne geçilmesi bakımından anavatan
ları Türkiye'nin azmine ve sebatına, İngiliz 
idaresinin adalet ve basiretine ve cihan efkârı 
umumiy esinin nasaf etine itimadetmektedirler. 
Zorbalıkla ve tezvirci propagandalarla hakkın 
çiğnenemiyeceğine inanarak, dürüst ve mertçe, 
dâvalarını müdafaa etmek yolunu tutmuşlardır. 

Bundan dolayıdır ki, bundan bir müddet ev
vel Kıbrıs Valiliğinin, ellerindeki silâhları hü
kümete teslim edilmesi hususunda ısdar ettiği 
emre EOKA'cılarm yaptıklarının tamamen hi
lâfına olarakk riayet etmişlerdir. Ellerinde Tür
kiye'den gönderilmiş veya Türkiye'den gelme 
para ile satmalmmış silâhları da asla yoktur. 

İşte, Yunanistan Meclis Reisinin bütün dün
ya parlâmentolarına gönderdiği bu mesajın da, 
tedhişçilik yapmakla ve barbarlıkla itham ettiği 
cemaat budur. 

Şimdiye kadar tedhişçiler, bu cemaate men
sup şahıslardan mahallî idare emrinde en dü
rüst ve feragatkâr şekilde vazife gören bâzı po
lisleri şehidetmişl erdir. Türk cemaati efradının 
bulunduğu bâzı köyler tedhişçiler tarafından tah-
ribedilmiş, sakinleri, ihtiyar, genç, kadın, erkek 
kanlı tecavüzlere mâruz kalmıştır. 

Bütün bunlara mukabil, bu cemaat erkânı, 
nefret ve infiallerini meş'um nümayişler yap
mak ve - vüsati ve şiddeti bakımından mâruz 
kaldıkları fecayi ile asla kıyas edilemiyecek - ba
sit mukabelelerde bulunmaktan kendilerini men-
edememişlerdir. 

İşte, Mösyö Rodopulos'un mesajında «fecayi, 
barbarlık, tethiş» diye tavsif edilen hareketler de 
bunlardır. 

Masum kimseleri öldürmekten dolayı iki ted
hişçinin geçenlerde idam edilmesi üzerine rehi
ne olarak ellerinde bulunan iki İngiliz askerini 
mukabele bilmisil olmak üzere boğazlıyan ted-
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hişçilerin bu hareketi karşısında infial duymak 
şöyle dursun, idam edilen bu iki şahsı millî kah
raman ilân edenlerin, cemaatlerine mensup fert
lerin öldürülmesi, yaralanması, kadın ve çocuk
larının namsularma tecavüz edilmesi karşısın
da infial gösteren Türkleri barbarlıkla ve ted
hişçilikle itham ederken ne kadar feci bir teza
da düştükleri meydandadır. 

Bütün bu sözleri söylemekten maksadım, as
la bir heyecan havası yaratmak değildir. Bilâ
kis sizlerden rica ve istirhamım şudur : Heyeca
na kapılmıyalım. Hakikatlerin olduğu gibi or
taya konulmasının, haksızca, yolsuzca, insaf
sızca hareket edenlere karşı ifade ettiği itham 
hiddetle kullanılabilecek en ağır kelimelerden 
daha beliğ ve daha müessirdir. 

Baha Akşit arkadaşımızın, Yunan Meclisi 
Reisinin bahis mevzuu mesajına mukabil Sayın 
Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından, bu me
sajlar yanlış mülâhazalara sevk edilmek isteni
len parlâmentoların ikaz edilmesi teklifine ben 
de taraftarım. 

Çünkü, bu tamamen meşru bir mukabeledir 
ve bunun mesuliyeti bu mukabeleye bizi mecbur 
etmiş olanlara raci bulunacaktır. 

Mösyö Rodopulos'un bu mesajında hakikat
lerin bu derece göz göre göre tahrif edilmesiyle 
takibedilen maksatların aşikâr olanları şunlar
dır : 

1. Dünya efkârı umunıiyesi nazarında, Kıb
rıs'taki Türklere karşı an t ipa t i - hattâ kabilse 
nefret - uyandırılmak ve bu suretle onlar, kaale 
alınmıya lâyık bulunmıyan muzir ve hattâ ber
taraf edilmesi gereken bir kütle şeklinde göste
rilmek istenmektedir. 

2. Aynı vesile ile tethişçiler birer mazlum 
kahraman ve yaptıkları fecayi de meşru ve ulvi 
hareketler olarak kabul ettirilmek istenmekte
dir. 

3. Bu suretle, milletlerin kendi mukadderat
larını kendilerinin tâyini - yani self-detehmina-
tion - prensibi perdesi altında gizlenen Enosis 
dâyasına - yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı 
gibi, doğrudan doğruya mahdut «Megalo Idea» 
nın bir tecellisini teşkil eden dâvaya - cihan ef
kârı umumiyesinde sempati toplamak istenmek
tedir. 

4. Aynı zamanda da, geçen sene reddedil
miş olmasına rağmen, bu seneki Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulu gündemine «Kıbrıs mesele- ' 
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si» nin alınmasını temin için zemin hazırlanmak 
istenmektedir. 

5. Acaba tethişçilerin Türk cemaatine kar
şı ileride (fecaati bakımından demiyeceğim, 
çünkü, şimdiye kadar yapılanlar kâfi derecede 
fecidir, fakat vüsati bakımından) daha mühim 
hareketlere geçmeleri için zemin hazırlamak 
maksadı da mı güdülmektedir? işin içinde böy
le menfur bir maksat da varsa, buna karşı in
giliz dost ve müttefiklerimizin son derece müte
yakkız ve tedbirli olması icabeder. Bu hususta 
lâzımgelen teşebbüsleri ingiltere Hükümeti nez-
dinde - onların dahilî işlerine her hangi bir şe
kilde müdahale mahiyetini vermeksizin - yapmış 
bulunuyoruz. 

Kıbrıs Valisi Mareşal Sir John Harding'in 
adada nizam ve asayişin tesisi için icabeden her 
şeyin yapılacağı hakkında geçen gün yeniden 
yaptığı aleni beyanatı inşirahla öğrendik. 

Kıbrıs adasında ika edilen tethiş cinayetleri, 
biraz evvel işaret ettiğim gibi, Kıbrıs'ın Yuna
nistan'a ilhakı iddiası uğrunda gösterilen gay-
rimeşru faaliyetlerin bir cüz'üdür. Biz, gerek 
işin bu cüz'ü, gerek iddianın heyeti umumiyesi 
hususunda en büyük hassasiyeti göstermekte
yiz. 

Kıbrıs'taki soydaşlarımızı yalnız bırakmamız 
asla mümkün ve mutasavver olamaz. 

Meselenin, yani ilhak iddiasının heyeti umu-
miyesine gelince : Bu hususta en yüksek resmî 
şahsiyetlerden tutunuz da muhtelif memleket
lerdeki Yunanlılara kadar, Enosisciler tarafın
dan yapılan propagandaların kesafeti ve şekli 
cidden şayanı dikkattir : Garbi - Almanya 
halkına, ikiye bölünmüş olan Almanya'nın bir
leştirilmesi meselesi ne ise Kıbrıs'la Yunanis-
ta ' ın birleştirilmesinin, de aynı şey olduğu yo
lunda akıllara hayret verici şeyler söylenmekte, 
Fransa'da Lord Byron'lar, Chateabriand'lar, 
Victor Hugo'lar zamanlarında yazılan romantik 
şiirler ve cereyan eden hâdiseler hatırlatılıp 
Kıbrıs meselesi Yunanistan'ın istiklâlini kazan
ması hâdisesinin bir eşi olarak gösterilmek is
tenmektedir, Yunan medeniyeti mefhumu istis
mar edilmektedir. Birleşik Amerika'da, bu bü
yük devletin mevcudiyetini medyun bulunduğu, 
milletlerin kendi mukadderatlarını kendilerinin 
tâyin etmeleri, yani şelf - determination ulvi 
prensibinin Kıbrıs'ta tatbik edilmesinin insani
yet için bir vazife teşkil eylediği ileri sürül-
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mekte, bu mesele Amerika'nın yakında vukubu-
lacak olan dahilî intihabatmda başlıca bir, me
sele haline getirilmek istenmektedir, istiklâlini 
yeni kazanmış memleketlerde Kıbrıs meselesi
nin emperyalizm ile mücadele meselesi olduğu 
kanaati yaratılmaya çalışılmaktadır. Velhâsıl, 
her memlekette, o memleketin en hassas olduğu 
telden çalınmak suretiyle - ve, bittabi, Türki
ye 'nin bu işteki hayati durumuna temas edilme
den ve Kıbrıs'taki Türklerin ehemmiyeti hiçe 
indirilerek onlara ekalliyet hakkı tanınması 
meselesi diğer ufak bir teferruat meselesi varsa 
bu hakların tanınması, temin edilmesi suretiyle 
en basit ve tabiî şekilde halledilebileceği söy
lenerek - ilhak lehinde efkârı umumiyeler sefer
ber edilip hükümetleri tazyika sevk etmek is
tenmektedir. 

İşin İçyüzünü her yerde, bütün meşru vası
talarla izaha bütün imkânlarımızla gayret edi
yoruz ve edeceğiz. Bunu yaparken müttefik 
Yunanistan hakkında ölçülü konuşmaya, Türk -
Yunan dostluk ve ittifakına verdiğimiz ehemmi
yet ve kıymeti tebarüz ettirilmeye daima itina 
gösteriyoruz; çünkü, biz, kanlı istiklâl Müca
delemizden sonra bu dostluğu kurmak lüzumu
nu anlıyan, onu kurmasını bilen Atatürk'ümü
zün kiyasetinden ve yapıcı realizminden ilham 
almaktayız ve Eleftrios Venizelos'un salim gö
rüşünün de Yunanistan'da galebe çalacağından 
halâ ümidimizi kesmek istemiyoruz. 

Suni şekilde ortaya çıkarılan ve çok vahîm 
neticeler tevlidedebilecek bir tarzda mütemadi
yen körüklenen bu Kıbrıs meselesi hakkındaki 
nöktai nazarımızı, Hariciye bütçesinin Yüksek 
Meclisinize sunulması münasebetiyle birkaç ay 
evvel burada arz ve teyideylemiştim. Şimdi, sa
dece, bu tezimizde hiçbir değişiklik olmadığı
nı ifade ile iktifa edeceğim. 

Bizim katî olan bu durumumuz muvacehe
sinde, sanki ortada tarafların karşılıklı ufak 
tefek anlayışlı ve munsifane tavizleri ile müspet 
şekilde halli mümkün olan bir mesele varmış da 
biz mütemadiyen menfi şekilde hareket ediyor
muşuz kanaati cihan efkârı umumiyesinde ya
ratılmaya çalışılmaktadır. Halbuki, mesele asla 
böyle değildir. Taraflardan birisi, bizim de çok 
itibar ettiğimiz - ve fakat her yerde, her zaman 
körükörüne tatbik edilmesinin mümkün ve mu
hik olamıyacağı bilcümle milletlerarası hukuk 
âlimleri ve birçok siyaset adamları tarafından 
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teslim edilen ve mütaaddit misallerle sabit ol
duğu veçhile fiiliyatta da tatbiki mümkün ol
mamış olan - milletlerin kendi mukadderatları
nı kendilerinin tâyin etmeleri (Şelf - determina-
tion) prensibini alet ederek Kıbrıs'ı ilhak gibi 
mantığın kabul edemiyeceği bir iddiayı ileri 
sürmekte ve bu iddianın tahakkuku için Türk -
Yunan dostluğunu yıkacak, NATO'yu sarsacak, 
Balkan Paktını atalete uğratacak - bir kelime 
ile, sulh ve emniyet cephemizde rahneler aça
cak - hareketlerden ve sözlerden çekinmemekte 
ve, ondan sonra da, bize dönüp : «Vaziyet çok 
vahimdir, birşeyler yapıp bu işi halletmelisiniz» 
demektedir. 

Bu iddianın, bu ilhak iddiasının, mesnetsiz, 
gayrimâkul ve bize karşı gayridostane olduğu
nu söylemek, bu iddianın tahakkuku için teves
sül edilen hareketlerin vahîm neticeler tevlidet-
mekte olduğunu, Lozan Muahedenamesine rah
ne açmanın çok tehlikeli olacağını tebarüz ettir
mek ve hatırlatmak menfilik midir? Yıkıcılığa 
mâni olmak istemek, bilâkis yapıcılık değil mi
dir? Bütün bunları izah ederken acı hakikatleri 
- onu da, en mutedil ve dostane ifadeler kulla
narak - söylemeye mecbur kalıyorsak, bunun 
mesuliyeti bizi bu mecburiyetin karşısında bıra
kanlara racidir. 

Mâruzâtımı bedbin ifadelerle bitirmiş ol
mamak için şunu söylemek isterim : Bütün bu 
hakikatler cihan efkârı umumiyesince yavaş ya
vaş anlaşılmaktadır. «Yavaş, yavaş» diyorum. 
Çünkü maalesef demogojiye müsait mevzular
da her zaman mantığın galebesini süratle temin 
etmek mümkün olmuyor. Sonra, şunu da itiraf 
etmek lâzımdır ki, dünyanın Türkiye'ye ve 
Kıbrıs'a nispetle uzak köşelerinde bulunanlar, 
bizim için hayati bir ehemmiyet arz eden bu me
seleyi, maalesef, bizim gibi yakından, inceden 
inceye ve iddiaları vakıalar ve hakikatlerle kar
şılaştırıp kontrol ederek tetkik etmek zahmeti
ni ihtiyar ediyorlar ve kulaklarına çalman bâ
zı sözlere göre, ne kadar büyük fenalık yapabi
leceğini hissetmeden - hattâ belki de hüsnüni
yetle - sathi ve yanlış hükümler veriveriyorlar. 

işte bundan dolayıdır ki, demin Yunan 
Meclis Reisinin bâzı muhitleri yanlış düşünce
lere sevk edebilecek hakikatlere aykırı mesajı
na mukabil, bizim de sesimizi, ö mesajın ulaş
tığı aynı muhitlere ulaştırmamız hususunda 
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Baha Akşit arkadaşımızın mütalâasına iştirak 
ettiğimi arz eylerim. 

REÎS — Efendim, bu mevzu üzerinde söz al
mış bulunan arkadaşlarımız mevcuttur. Meclis 
Dahilî Nizamnamesinin tatbikine mütaallik 119 
numaralı tatbikat notundan da tasrih edildiği 
üzere, hükümetin izahından sonra söz verilemi-
yeceği cihetle söz alan arkadaşlarımıza arzı iti
zar ederim. Buna ait ilgili maddeyi okuyarak 
takriri reylerinize arz edeceğim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Usule 
dair konuşacağım, Nizamnamei Dahilînin sureti 
tatbiki hususunda... 

REÎS — Burada usule dair bir şey yok, Mu
ammer Bey. Şimdi 119 numaralı notu, daha iyi 
tenevvür etmek için okuyorum : «Nizamname 
tatbikatına mütaallik 119 numaralı not» : «Mil
letvekilleri hükümeti iç ve dış durum hakkında 
demeç vermeye davet için önergeler verebilirler. 
Hükümetin bu yolda verdiği demeçten sonra ge
rek önerge sahipleri, gerekse başkalarına söz ve
rilmez.».. 

Şimdi takriri okuyoruz : 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Şifahen de arz ettiğim veçhile Kıbrıs'ın Tür

kiye. için arz ettiği hayati ehemmiyet ve orada 
yaşıyan Türklerin her gün tedhiş hareketlerinin 
elîm neticeleriyle yüz yüze bulunduğu, dünya
nın gözü önünde cereyan eden ve hepimiz tara
fından bilinen bir hakikattir. 

Hal böyle iken geçenlerde Yunan Parlâmen
tosunda Kıbrıs'a dair yapılan müzakereler so
nunda Yunan Parlâmento Reisi, Dünya Parlâ
mentolarına, Kıbrıs'taki Türklerin oradaki Rum
lara karşı feci şekilde tedhiş hareketlerine giriş
mesini protesto eden telgraflar gönderdiği öğre
nilmiş bulunmaktadır. 

Halen Ankara'da bulunan Türk Cemaatı Re
isi Dr. Fazıl Küçük tarafından hakikatlere ta
mamen aykırı olan Yunan Parlâmento Reisinin 
protesto telgraflarına karşı Türk Cemaatının in
fial ve hayreti ajansa beyan edildi. Suni şekilde 
ortaya çıkarılmış olan Kıbrıs meselesi birbirini 
takibeden şaşırtıcı ve tahrif edici propaganda
larla dünya umumi efkârına tamamen ters bir 
şekilde aksettirilmektedir. Benim anladığım, bun
dan maksat Türkiye'yi cihan efkârı umumiyesi-
ne karşı antipatik göstermek, işi patırtıya ve kim 
vurduya getirmek suretiyle Kıbrıs'ın Yunanis
tan'a ilhakını temin etmektir. 
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Yunan Parlâmento Reisinin bütün dünya 

parlâmentolarına gönderdiği bu mesnetsiz telgarf 
muvacehesinde : 

1. Büyük Millet Meclisi Reisimizin dünya 
parlâmentolarına birer telgraf göndermek sure
tiyle hakiki durumun bildirilmesi hususunun 
karara bağlanmasını, 

2. Hükümetimizin bu mevzuda bizi tenvir 
etmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
Baha Akşit 

REÎS — Meclis Reisimiz tarafından dünya 
parlâmentolarına mesaj verilmesi hususunu rey
lerinize arz edeceğim. Kabul edenler lütfen işa
ret versinler... Etmiyenler... İttifakla kabul edil
miştir. (Şiddetli alkışlar.) 

5. — Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, Top
rak Mahsulleri Ofisi hesabına yaptırılacak çelik 
siloların inşaat ve montaj isleri dolayısiyle es
ki İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı ile Ha
riciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu hak
larında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 
(4/163) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususlar hakkında alâkalı eski İk

tisat ve Ticaret Bakanı Bay Sıtkı Yırcalı ve Ha
riciye Bakanı Bay Fatin Rüştü Zorlu hakkında 

j Meclis tahkikatı açılmasını arz ve teklif ederim. 
I F. O. A. dan alman tahsisat ile memleketi

mizde Toprak Mahsulleri Ofisi hesabına çelik 
silolar yapılması düşünülerek bu siloların 60 
adedinin inşaat ve montaj işleri Raymond -
Byrne organization isimli Amerikan firmasına 
26 . IV . 1954 tarihinde yapılan mukavele esas
larına göre verilmiştir. 

1. İhaleye Türk firmaları dâhil edilmiyerek 
ecnebi firmaların girmeleri şart konmuş ise de 
bilâhara yalnız Amerikan firmalarının girmeleri
ne müsaade edilmiş ve ihaleye giren 6 Amerikan 
firmasından Ofisin salahiyetli mütehassıs eleman
larının verdikleri raporların hilâfına en müsait 
teklifi yapan firmalara verilmiyerek en gayrimü 
sait teklif veren Raymond - Byrne Organization 

I firmasına masraf + sabit kâr usuliyle ihale olun-
j muştur. 
| 2. Mukavele müddeti bittiği halde firmanın 
! 60 silodan bir tanesi (Balâ) hariç hiçbirine baş-
' lanmadığı grülerek mukavelenin feshi ile tazmi-
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hat hususlarına gidilmesi gerekirken ve Toprak 
Mahsulleri Ofisindeki salahiyetli şahısların ve 
komisyondakilerin kanaatleri hilâfına hesapların 
tasfiyesi emredilmiş, memleketimiz aleyhine mil
yonlarca dolar ve para zararı kabul edilmiştir. 
Bu firmanın hesaplarının tasfiyesinde 100 kü
sur bin dolar ve 150 küsur bin de Türk liralık 
hesaba ait faturaları firma ibraz edememiş, tas
fiye heyetinin bunlara ait faturaları istemeleri 
üzerine firma mümessilleri bunların faturalarını 
veremiyeceklerini kendilerince malûm şahıslara 
verildiği, (eğer fazla ısrar ederlerse pek kendileri
nin hayrına olamıyacağını söylemişler, bu durum 
Ticaret ve Hariciye Vekâleti vekillerine bildiril
miş, bu hesapları aynen kabul etmelerinin emre-
dilriıesi üzerine f aturasız ve karşılığı belli olmıyan 
bu paralar şirketin masraflarına dâhil edilmiştir. 

3. Mukaveledeki sarahata rağmen firmanın 
hesaplarının tasfiyesi anında vergiler hesabedil-
memiş ve Ofis ödemesi icabeden birkaç milyon 
vergi ile karşı karşıya bırakılmıştır. 

4. Bu kadar basit bir inşa ve monte işini 
memleketimizde yapacak Türk firmaları varken 
hattâ bizzat Ofisin mütehassıs elemanlarının yap
ması mümkün iken Ofiste mütehassıs elemanların 
Türk firmaları yaptığı takdirde döviz ve para 
kârımızın muazzam olduğuna dair verdikleri 
müdellel izahat ve raporlara rağmen tekrar ikin
ci bir Amerikan firmasına (Raymond - Conce-
rete Pile) 12 . V . 1955 tarihinde ihale edilmiştir. 
Bu firmanın da 8 aydan beri maalesef fazla bir 
iş yapmamış olduğu meydandadır. îşte yukardaki 
suiistimallere bizzat meydan ve emir vererek 
memleketimizi milyonlarca dolar ve Türk lirası 
zarara sokan ve bu işlerin uzun zamandan beri 
sürüncemede kalmasına sebebolan eski Ticaret 
ve iktisat Bakanı Bay Sıtkı Yırcalı ve eski Ha
riciye Bakan vekili ve Döviz Tahsis Komisyon 
Başkanı Bay Fatin Rüştü Zorlu'nun akçeli veya 
cezalı sorumlulukları bulunup bulunmadığı hak
kında Büyük Millet Meclisee tahkikat açılmasına 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kars Mebusu 
Hasan Erdoğan 

REİS — Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıt
kı Yırcalı! 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlarım, F.O.A. yardımından temin edilen 
Amerikan kredisi ile satın alman 240 bin ton is-
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tiap hacmında çelik siloların inşaat ve montaj 
işlerinin Raymond Byrne Organization isimli 
Amerikan Firmasına ihalesi, bilâhara bu firma 
ile çıkan ihtilâf neticesinde aynı işin ve buna 
ilâveten kurulacak silolar mecmuu 470 bin ton 
istiap hacimli çelik silo montaj işlerijnin 
Raymond Concreete Pile Co. Firmasına devir ve 
ihalesi münasebetiyle Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğü ile mezkûr firmalar ara
sında akdedilmiş mukavelelerden dolayı Cum
huriyet Halk Partisinden Kars Mebusu Hasan 
Erdoğan'ın Meclis Tahkikatı açılması talebine 
ait takririne arzı cevabediyorum. 

1. İlk ihaleye ait mezkûr mukavele 26 . 
XV . 1954 tarihinde akdedilmiş ve mütaakıben 
cereyan eden muamelelerle tasfiye ve devir iş
lerinin ana şartları o mukavele hükümlerine gö
re icra edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh 
bu husus zamanı vekâletime taallûk etmemek
tedir. 

2. Toprak Mahsulleri Ofisi 3491 sayılı 
Kanuna göre kurulmuş hükmi şahsiyeti haiz 
bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Umum Mü
dür ve idare meclisi tarafından idare edilir. 

Ancak 3460 sayılı Kanunun hükümlerine 
giren diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri gibif 
İktisat ye Ticaret Vekâletinin ve Hükümetin umu
mi murakabesine tâbidir. Bu bakımdan yaptığı her 
türlü idari ve hukuki tasarruflar binnetice 
akdettiği mukavelelerde müstakil salâhiyeti haiz 
bir hüviyeti vardır. Bununla beraber lüzum 
gördüğü prensip meselelerinde ve bilhassa 
Hükümetin umumi politikasını ilgilendiren hu
suslarda vekâletin mütalâaasını alır. 

Usule ait bu noktaları kaydettitken sonra 
takrirde ileri sürülen iddiaları esas bakımın
dan Yüksek Heyetinize izah edeceğim. 

1. İlk bunlar dört noktada hulâsa edilebi
lir. İhaleye yalnız Amerikan firmalarının işti
rak ettirilmesi ve daha müsait teklifler varken 
en gayrimüsait teklif veren Raymond Byrne 
organisation Firmasına masraf 4- sabit kâr usulü 
ile ihale olunması, 

2. Üzerine taahhüdü alan firmanın işi ik
mal edememesi karşısında mukavelenin fesh-
edilmiyerek işin gene bir Amerikan firmasına 
vekâletin emriyle devrinin yaptırılarak Türk 
rııütaahhitlerine işin verilmemiş olması, 
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3. Tasfiye ve devir mukavelesinde 150 bin 

Türk lirası ile 100 bin dolarlık bir masraf tedi
yesinin vesikasız olarak yapılmış bulunması, 

4. Tasfiye ve devir muamelesinde vergilerin 
Ofisçe kabul edilerek fuzuli masrafların yükle
nilmiş bulunması, . 

1. F. O. A. yardımından temin olunan do
larlarla alınmış olan çelik silo malzemesinin in
şaat ve montaj işleri bidayette memleket içinde 
ve memleket dışında ilân edilmek suretiyle iha
leye çıkarılmış ve ayrıca 150 ye yakın dünyaca 
tanınmış firmaya Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından keyfiyet mektupla duyurulmuştur. Bu 
ilân üzerine 34 firma işe tâlibolmuştıır. Alman 
bu teklifler incelenmiş ve muhtelif memleket
lere mensup 16 firmaya bu hususta ehliyet bel
gesi verilmiştir. Ancak bu iş için lüzumlu ve 
Amerikan Yardım idaresinden temin edilen 
(1 665 000) bin dolarlık kredinin tedarik müsa
adelerinin (OOP.A ların) Amerika üzerinden 
kullanılması mecburiyeti Amerikan kanunlarına 
göre zaruri olduğu anlaşıldığından Toprak Mah
sulleri Ofisinin müracaatı üzerine vekâlet 24 . 11. 
1954 tarih ve 1713 sayılı yazısı ile teklif verip 
ehliyet belgesi almış bulunan Amerikan firma
ları arasında en müsait teklifte bulunan firma
ya işin ihale edilmesinin muvafık olacağını bil
dirmiştir. Alman teklifler neticesinde Toprak 
Mahsulleri Ofisinin tamamen iç bünyesinde tek
nik elemanları tarafından verilen raporlar ve 
Umum Müdürlüğün mütalâasına dayanarak 
idare meclisi işi incelemiş ve 31 . TII . 1954 ta
rih ve 11/1790 sayılı Kararında görüldüğü üze
re en müsait görülen iki firmadan (Umum Mü
dürlüğün teklifi veçhile ve bu işi tetkike memur 
komisyonun aşağıda metni yazılı kararma uyu
larak mezkûr işin Raymot Brymo Organization 
firmasına ihalesi uygun görüldü) mütalâasiyle 
bu firmaya ihale yapılmış bulunmaktadır. Bu 
kararı, mütaakıp de Toprak Mahsulleri Ofisiyle 
alâkalı firma arasında 26 . IV . 1954 tarihinde 
mukavele akdolunmuştur. 

Binaenaleyh zaman itibariyle şahsımla ilgisi 
olmadığı gibi esas itibariyle de mesuliyeti mu
cip bir hâdise mevcut değildir. 

2. İşi üzerine alan firma ile Toprak Mahsul
leri Ofisi ve Amerikan Yardım Heyetinin kredi
lerin vaktinde açılmaması hakkında birbirine 
atfettikleri muhtelif sebeplerden dolayı muka-
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velesinin tatbiki ve muayyen müddette işin ik
mali mümkün olamamıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi bilâhara doğacak 
ihtilâflarda hakkını mahfuz tutabilmek için fir
maya icabeden kanuni ihtarlarda bulunmuştur. 

Bu arada da Toprak Mahsulleri Ofisi ile mez
kûr firma ve F. O. A. İdaresi arasında muhtelif 
görüşme ve yazışmalar cereyan etmiştir. 

Diğer taraftan firma mümessilleri ve bilhas
sa (F. O. A.) Amerikan Yardım idaresi Reisliği 
vekâletimiz, Hariciye Vekâleti ve Hükümet nez-
dinde ihtilâfta sulhen bir hal çaresine varmak 

, için teşebbüslere geçmiş ve bilhassa firmanın 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Amerikan Yardım 
Heyetinin bâzı akreditif ve kredilerin vaktinde 
temin edilememesine dayanarak ve mukavelenin 
bir hükmünden istifade ederek işi bir Amerikan 
firması olan, Eeymond Concreet Pileç o. firması
na devir talebi tetkik konusu edilmiştir, işte bu 
münasebetledir ki, keyfiyet Hariciye Vekâletin
de iktisadi iş Birliği Umumi Kâtibi, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Umum Müdürü ve teknisiyen-
ler firma mümessilleri ile F. O. A. idaresi Re
isinin hazır bulunduğu bir toplantıda uzun boy
lu görüşülmüş ve bu müzakereler ve bunlara ait 
protokoller talebimiz üzerine Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından yazı ile vekâletimize intikal et
tirilmiştir. 

18 . IV . 1955 tarih ve 11812 numaralı mez
kûr Toprak Mahsulleri Ofisi yazısında bu görüş
melerin safahatı izah edilerek hulasaten; 

A) Kredinin, bir Amerikan firmasının tavas
sut veya nezareti zarureti olmadan memleketimizde 
kullanılması imkânı var ise, eski mukavelenin fes
hine gidilerek işin doğrudan doğruya Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından devam ve ikmal edil
mesi, 

B) İlk ihalede olduğu gibi kredinin Ame
rika üzerinden kullanılması ve bu görüşmelerde 
Amerikan Yardım idaresi Başkanlığı tarafından 
ileriye sürüldüğü gibi işin mutlaka bir Amerikan 
firmasının nezaretinde icrası mecburiyeti var ise 
taahhüdünü yerine getirmiyen firma ile bir tas
fiye anlaşması yapılarak teklif edilen Reymond 
Concreet Pile Co. Firmasına işin devredilmesi
nin uygun olacağı, çünkü; gerek işin bir an ev
vel ikmali ve mevsimin kazanılması, gerekse devr
alacak firmanın çok tanınmış ehliyeti müsellem 
bir firma olması bakımından muvafık olacağı bil
dirilmiştir. 

— 306 — 



1 : 76 13. ( 
İktisat ve Ticaret Vekâleti bu hususları te

barüz ettirmekle beraber ofisin mütalâalarını göz 
önünde tutarak Hariciye Vekâletine bütün bu 
noktaların Hariciye Vekâleti İktisadi îş Birliği 
Genel Sekreterliği, Vekâlet Mümessili P. O. A. 
Yardım Heyeti Başkanı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürü ile ilgili teknisiyenler hazır bu
lunmak suretiyle bir kere daha müştereken tet
kiki hususunu talebetmiştir. 

24, 25 Nisan 1955 tarihlerinde yapılan top
lantılarda mezkûr kredilerin ancak, Amerika 
üzerinden kullanılabileceği ve işin mutlak suret
te bir Amerikan firmasının nezaret ve muraka
besi altında yapılmasının sadece inşa ve montaj 
için tahsis edilen krediler bakımından, vekil ev
velce verilmiş bulunan silo malzemesi için de 
şart olduğunu ve ayrıca Exim Banktan temin 
edilen altı milyon dolarlık kredinin de kullanıl
masının bu devir muamelesinin bir an evvel bu 
firmaya yapılması ile kaabil olacağını Amerikan 
Yardım Heyeti Başkanı sarahaten bildirmiş, aksi 
takdirde hibe olarak verilen 4,5 milyon dolara 
yakın inşaat ve montaj kredilerinin kesileceğinin 
ve hattâ memleketimize gelmiş olan yedi milyon 
dolarlık hibe malzemesinin dolar olarak bedelinin 
hükümetimizden isteneceğini ve Exim Bank kre
disinin durdurlacağmı beyan etmiştir. 

Binaenaleyh, bütün bu şartlara göre işin bu 
noktaya ait Toprak Mahsulleri Ofisinin de mü
talâasına da uygun olarak tasfiye ve devrin ic
rasının zaruri olduğu neticesine varılmıştır. Top
rak Mahsulleri Ofisi 28 . IV . 1955 tarihli 1202 
sayılı yazılariyle bu konuşmaları vekâletimize 
intikal ettirmiştir. Bu yazı üzerine bütün bu 
mütalâalar ve dosya teknik raporlarla beraber 
29 . I V . 1955 tarih ve 3572 sayılı yazımızla Ha
riciye Vekâletine yeniden intikal ettirilmiş ve 
yazılı mütalaaları istenmiştir. Bu şartlar içinde 
devrin icrası zarureti mezkûr vekâletçe 5.V.1955 
tarih ve 1927 sayılı yazı ile bize teyidedilmiştir. Ve 
bunun üzerine devir ve tasfiye işi de ilgili fir
ma ile Toprak Mahsulleri Ofisi arasında muka
veleye bağlanmıştır. Buna rağmen bu mukave
lenin tatbika girmesi için zaruri olan muvafakat 
mektubu verilmeden evvel Amerikan Yardım 
İdaresinde husule gelen bir değişiklik üzerine 
gerek buradaki ÎCA idaresi nezdinde gerekse 
Hariciye Vekâleti kanalı ile Vaşington'daki 
merkez idaresinde inşaat ve montaj işlerinin bir 
Amerikan firmasının nezaretine başvurmadan 
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doğrudan doğruya Toprak Mahsulleri Ofisi ta
rafından yapılması hususunda son bir teşebbüste 
bulunduk. Hariciye Vekâletinden alman cevap
ta 12 milyon dolara yükselen ve tamamen hibe 
olan çelik silo malzeme ve inşaat ve montaj kre-
dilerinm kullanılması için bir Amerikan firma
sının nezaretinin şart olduğu ve ayrıca Exim' 
Bank'tan temin edilmiş bulunan 6 milyon do
larlık yeni kredinin de kullanılmasının bu şar
ta mütevakkıf bulunduğu aksi takdirde bunla-

> rm (Refond) iptal edileceği ve binaenaleyh bir 
an evvel devri tazammun eden mukavelenin 
yürürlüğe girmesi için Hükümetimizce muvafa
kat mektubunun verilmesi bildirilmiştir. Bi
naenaleyh 12 milyon dolara yakın bir hibenin 
şartı olarak bir Amerikan firmasının nezareti 
mecburiyeti devir ve tasfiyeye âmil olmuştur. 
Ve vekâletlerin bütün bu işteki prensibin tâyi-
nindeki rolü böyle bir tavassutun mecburi olup 
olmadığının tesbiti hususuna taallûk etmiştir. 
Bunu da bertaraf edebilmek için elden gelen 
bütün gayretler yapılmıştır. Bir Amerikan fir
masının nezareti mecburiyeti bulunduğu tak
dirde esasen eski mukavelenin feshedilmeyip 
tasfiye ve devrin yapılması hususu tamamen 
Toprak Mahsullerinin kendi mütalâasına isti-
nadetmekte olup ne vekâletimin ne Hariciye Ve
kâletinin bu hususta başkaca bir müdahalesi 
olmamıştır. Kaldı k i ; takrir sahibinin mütalâa
sının tamamen hilâfına ve ilk mukavele hüküm
lerinin aksine olarak bu tasfiye ve devirde Türk 
mühendis ve mütaahhitleri lehine de büyük bir 
imkân sağlamış bulunmaktayız. İlk mukavelede 
Amerikan firması sadece nezaret ve murakabe 
hakkına sahibolmayıp aynı zamanda bütün in
şaat ve montaj işini emaneten üzerine almıştı. 
Halbuki devir mukavelesinde onun bütün rolü 
sadece nezaret ve murakabeye inhisar ettirilmiş,. 
diğer inşaat ve montaj işlerinin Türk mühendis 
ve mütaahhitlerine yaptırılması temin edilmiştir. 
Bu yüzden de yine Toprak Mahsulleri teknisi-
yenlerinin raporlarına nazaran bu mukavele ile 
yeni hükümlerine nazaran Toprak Mahsullerine 
10 - 12 milyon liralık bir fayda sağlanacağı tah
min edilmektedir. 

3. Evrakı müsbitesiz olarak temin edildiği 
iddia edilen 150 bin Türk lirasiyle 100 bin do
larlık masraflar meselesine gelince : 26.IV.1954 
tarihli ana mukavele, '(maliyet zait sabit kâr) 
esasına dayanan bir nevi emanet inşaat ve mon-
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taj mukavelesidir. Bu mukavelenin esasları 
umumiyetle Nafıa Vekâletince buna benzer işler
de tatbik edilen usullere göre tesbit edilmiştir. 
(Bilhassa Seyhan barajına ait mukavele örnek 
olarak kullanılmıştır. 

Mukaveleye ekli şartnamede masrafları gös
teren 5 cetvel mevcuttur. Dördü teknik malze
me, mesai ve buna müteferrik masrafları ihtiva 
etmektedir. 3 sayılı cetvelde ise diğer cetvellere 
girmiyen umumi ve gayrimelhuz masraflar diye 
adlandırabileceğimiz 'hususlara taallûk etmek
tedir. Bu cetveldeki masraflara 'âzami bir had 
tanınmıştır. Bu âzami had kısım kısım ödenmek 
ve iş bittiği takdirde tamamı tediye edilmek 
kaydiyle 1 780 000 Türk lirasiyle 480 bin dolar
lık bir miktardan ibaret olacaktır. 

Mukaveleye bağlı umumi şartnamenin (5 C. 
29) ncu maddesinde aynen (Bu cetvel yekûnu 
mütaahhidin umumi masrafı olarak kabul ve 
muhteviyatının tediyesi fatura veya makbuz 
mukabilinde olmıyacaktır) diye hükme bağlan
mıştır. 

Tam miktarlarının tesbiti mümkün olmıyan 
gayrimelhuz masraflar bakımından böylece âza
mi haddi sabit, götürü bir miktar kabul edil
miştir. Nitekim ilk ihaleye de bu hususlar kon
muş ve ihale bedelinin tesbitinde ve tekliflerinin 
incelenmesinde bunlar nazarı dikkate alınmış
tır. Binaenaleyh iş ikmal edilmiş olsaydı bu 
miktarları firma hiçbir vesika ibraz etmeden 
tamamen almış olacaktı. Fakat işin yeni bir 
Amerikan firmasına devri ve tasfiyesi esnasında 
bu götürü masraflardan talebettiği miktarlar 
hakkında fiilî tediye ve sarfiyatı tesbit edebil
mek için tetkikat yapılmış ve karşılıklı bir tas
fiye ve devir anlaşmasına gidildiği için bunun 
için de resmî vesika ve kayıtlar aranmıştır. Bi
naenaleyh götürü olarak kabul edilen bu 150 
bin lira için de esasında hiçbir vesika istememek 
icabederken sarf edilen hakikî miktarı tâyin 
edebilmek için firmanın resmî defterlerindeki 
hakiki tediyelerine inhisar ettirilmiştir. Size 
bunların noterce musaddak defter üzerinden 
alınmış müfredat ve tediye tarih ve numaraları
nı da arz edeyim : 

İstişare ücreti 10 742,97 
Faiz 84 157,88 
Kereste zayii 3 953,15 
îşç.i ücreti 3 842,70 
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Taksi 714,50 
Otel ve seyyahat 24 677,23 
Müteferrik 3 080,73 
16 . EK . 1955 te 495 sıra No. su 

ile kâr olarak kayda alman 18 850,84 

Yekûn 150 000,00 

Dolar olarak kabul edilen miktar ise yalnız 
umumi yekûn üzerinden değil diğer cetvellerde
ki gibi, takrir sahibinin iddiasının hilâfına ev
rakı müsbiteye tâbi tutulmuş ve 75 bin dolar 
olarak kabul edilen (59 448) dolarını alabilmiş
tir. 

Bu tediyelerde devir ve tasfiye heyetinin 
müştereken hazırladığı tasfiye ve devir mukave
lesinin 3 ncü maddesinin 5 nci bendinde miktar 
ve nevi itibariyle sarahaten dercedilmiş ve bu 
mukavele hükümlerine göre tediyeler yapılmış
tır. 

Yoksa her hangi bir memur ve makam ta
rafından bir takdir hakkı kullanılmak suretiy
le icra edilmemiştir. Kaldı ki, böyle bir mikta
rı her hangi bir kanuni ve akdî hükme istinâd-
etmeden bir memurun, değil şifahi; hattâ yazı
lı bir emre dayanarak ödenmesine kanunen ve 
fiilen imkân yoktur. Oysa ki, şahsiyeti hükmi-
yeyi haiz bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğü bu gibi mukavelelerin her 
türlü metnini hazırlayıp imza ve icrasına re'sen 
salahiyetlidir. Bunlar hiçbir zaman Vekâletin 
tasdikinden geçmez. Geçse de kanuni bir hüküm 
ifade etmez. Maddelerdeki bütün teknik ve ma
lî noktaları o tertip ve tanzim eder. Vekâlete 
intikal eden hususlar bâzı prensipler, umumi 
hükümet politikası bakımından doğan tereddüd-
lere inhisar etmektedir. 

4. Vergiye ait hususa gelince: 
26 . IV . 1954 tarihindeki mukaveleye bağlı 

1 numaralı cetvelde Türk parası olarak ödene
cek vergilerin (Gelir Vergisi hariç) Toprak 
Mahsulleri Ofisince ödeneceği tasrih edilmiştir. 
Tasfiye mukavelesinde de bu esasa göre muame
le icra edilmiştir. 

Esasen 1 numaralı cetvele göre ödenmiş olan 
vergilerin yekûnu (497 639) liradan ibarettir ve 
bunun içinde her türlü rüsum, sigortalar, pul ve 
belediye resimleri, navlun vesaire mevcuttur. Bi
naenaleyh tasfiye dolayısiyle ofisi birkaç mil-
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yon liralık vergi ile karşı karşıya kaldığı hak
kındaki mütalâa bile bütün iddiaların ne kadar 
mesnetsiz olduğunu göstermeye bir delildir. 

Şunu da işaret etmek isterim ki, gerek yu
karda bahsedilen ve yersiz olarak evrakı müs-
bitesiz tediyeler diye gösterilen miktarlarla ge
rekse vergiler; ister tasfiye yapılsın, ister mu
kavele fesih veya iptal edilsin, hattâ iş ihtilâf 
halinde hakeme ve binnetice mahkemeye inti
kal etsin mukavele hükümlerine göre ödenmesi 
mecburi olan miktarlar olup tavsiyeden dolayı 
ödenmiş değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu umumi izahtan 
sonra meseleyi bir kere daha hulasaten tebarüz 
ettirmek isterim, usul bakımından; 

1. Ana mukavele 26 . IV . 1954 tarihinde 
akdedilmiş tasfiye ve devrin ana hükümleri de 
o şartlara göre tanzim edilmiştir. Bu mukave
le zamanı vekâletimden evveldir. 

2. Toprak Mahsulleri Ofisi hükmi şahsiyeti 
haiz bir müessesedir. Vekâletten alacağı direk
tif ve mütalâalar işlerinin umumi prensip ve po
litik veçhelerine ait tereddütlere inhisar etmek
tedir. Geri kalan bütün teknik ve malî ve hu
kuki hususları kendisi tertip, tanzim ve yürüt
mekle mükelleftir. 

Esasa gelince : 
I - 12 milyona yakın hibe ve 6 milyonluk 

munzam kredinin şart ve mahiyetine nazaran 
mukavalenin ilk aktiyle tasfiye ve devrin ya
pılmasında işi bir Amerikan firmasının neza
ret ve murakabesinde yapılması mecburiyeti 
Hariciye Vekâletindeki tanzim edilen protokol
lerde ve mezkûr vekâlet kanaliyle Ankara ve 
Washington'da girişilmiş olan teşebbüslerden 
anlaşılmış ve bu hususlar yazı ile de vekâleti
mize teyidedilmiştir. 

II - Tasfiye .ve devir bir Amerikan firma
sının nezareti altında bulunduğu takdirde Top
rak Mahsulleri Ofisince teklif edilmiş ve devri 
üzerine alan firmaya verilmesi hususu da işin 
müstaceliyet ve firmanın ehliyeti müsellem ol
duğu mütalâası ile yine Toprak Ofisi Umum 
Müdürlüğünce muvafık görülmüştür. Bu husus
ta vekâletimizce bu teklif üzerine uygun müta
lâa edilmiştir. Kaldı ki, tasfiye ve devirde Ame
rikan firmasına sadece nezaret ve murakabe 
hakkı tanınmış inşaat ve montaj işlerinin Türk 
mühendis ve mütaahhitlerine ihalesi hususu te
min edilmiştir. 
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III - Tasfiye ve devir anlaşması dolayısiy-

le kabul edilen 75 bin dolar ve 150 bin T. L. lık 
tediyeler ilk mukaveleye göre hiçbir vesikaya 
istinadetmeden ödenmesi kabul edilen sabit mas
raflardan iken devir ve tasfiye esnasında bu 
sarfiyat fatura resmî musaddak defter kayıt
larına göre hakiki masraflara inhisar ettirilmiş 
ve tasfiye anlaşmasının 3 ncü maddesinin 5 nci 
bendindeki hükümlere dayanarak ödenmiştir. 

IV - Vergiler ana mukavelenin sarih hü
kümlerine göre esasen Ofis tarafından ödene
cektir. Ve bu hükme istinaden Ofisçe ödenmiş
tir. 

Mlhterem arkadaşlarım; bütün bu mukave- • 
leler, görüşmeler cereyan eden muameleler Top
rak Mahsulleri Ofisi, İktisat ve Ticaret Vekâ
leti, Hariciye Vekâleti, Amerikan Yardım He
yeti ile firmalar arasında görüşmeleri tesbit 
eden resmî protokol, muhabere ve resmî kayıt 
ve vesikalara dayanmaktadır. Ve bütün bu ve
sikalara da teknik heyetlerin raporları bağlı
dır. Ve bunlarda her üç idarenin dosyalarında 
meveudolan evraktır. Gizli kapaklı ne bir emir 
ve ne de bir rapor vardır. Hâdisede bilhassa 12 
milyon dolara yakın bir hibe ile 6 milyon dolar
lık bir kredinin memleket lehine kullanılıp kul
lanılmaması, bu husustaki şarta riayet ederek 
iptal edilip edilmemesi meselesi mevcuttur. 
Memleketin bütün hububatını her mevsime 
ulaştırabilecek imkânların büyük bir kısmını 
sağlıyacak olan böyle bir işin muayyen bir şar
ta riayet etmek suretiyle bir an evvel gerçek
leştirilmesi için elden gelen her türlü gayretin 
gösterilmesinden başka ne yapılabilirdi. Aksine 
olarak bütün bu görüşme, yazışma ve teşebbüs
lerden sonra, hayır biz bir Amerikan 'firması
nın murakabesini istemiyoruz, hibesinin ve kre
disinin bu şartını kabul etmiyoruz demek su
retiyle dün takibettiğimiz, suale maraz kaldı
ğımız l\areket tarzının aksini takibetseydik ve 
o zaman da 35 - 40 milyon Türk liralık hibe, 
kredi iptal edilmekle kalmayıp ayrıca memle
ketimize kadar gelmiş ve iş yerlerine kadar 
sevk edilmiş silo malzemesinin 20 - 22 milyon
luk bedeli dolar olarak bizden istenmiş olsaydı 
bugün bize tevcih edeceğiniz mesuliyet sualine 
nasıl cevap verebilirdik? İşte asıl o zaman bizi 

' bu mesuliyetten kurtaracak tek mazeretimiz bu
lunmazdı. 

Hiçbir maddi ve hukuki sebebe dayanma-
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dan 60 milyon liralık biı* menbadan ve onun te
min edeceği tesislerden memleketi mahrum et
mek suretiyle ürkeklik ve keyfi bir takdir hak
kının kurbanı olurduk. 

İddia edilen hususların geri kalanları sa
dece bu gibi mukavelelerin mahiyetinden do
ğan hususiyetlere taallûk etmektedir. Onlarda 
da ne usul ve ne esas bakımından bir mesuliyet 
mevzuu yoktur. Diğer işlerde olduğu gibi bun
da da hattâ bazan ağır bile telâkki edilebilecek 
bir titizlikle meseleleri tetkik edip millet men
faatlerine göre en iyi şekli vermeye uğraştık. 
Fakat bir defa da müspet kanaate vardıktan 
sonra kararlarımızı geniş ve cezri olarak almak
ta ve'memleket menfaatlerine en uygun bir 
tarzda tatbik için de maddi ve mânevi takati
mizin vüsati dâhilinde cesaretle hareket etmek
te tereddüdetmedik. Bu hâdisenin cereyanını 
tevsik eden vesika ve muamelelere bu hareket 
tarzımızın yeni bir delilini vermektedir. 

Takdir en âdil ve en iyiye hükmedip ka
rar verecek olan Yüksek Heyetinizindir. (Sol
dan; şiddetli alkışlar) 

REİS — Fatin Rüştü Zorlu. 
FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar; arkadaşımız Hasan Erdo
ğan'ın silolar hakkındaki takriri üzerine muhte 
rem arkadaşım Sıtkı Yırcalı'nm yaptığı konuş
madan sonra bana söyliyeeek pek az şey kalıyor. 

Mesele gayet basittir. Türk ve Amerikan hü
kümetleri, İktisadi İş Birliği Anlaşmasının tat
bik safhalarından biri olarak Türkiye'nin en bü
yük ihtiyacı olan iki yüz küsur bin tonluk kap<ı-
sitede bir silonun imali hususunda anlaşmaya var
mışlardır. İlk önce bu çelik siloların malzemesi 
için 7 milyon dolarlık bir para tahsis edilmiştir. 
Daha bu para tahsis edilirken, bunun montajının 
ehil bir firma tarafından yapılması takarrür et 
miş bulunuyordu/Bu çelik silolar, malzeme ola
rak 1953 -1954 tahsisinden gelmiştir, ve 1954 se
nesi iptidasında hepsi teslim edilmiş bulunmak 
ta idi. 

Bunların montaj işi kalıyor. Montaj işi yapı
lırken bunun ayrıca 1 milyon 200 küsur bin do
larlık bir masrafı mucibolacağı ortaya çıkıyor. 

Yine Türk - Amerikan makamatı bir araya 
geliyor ve bunun da temin edilebileceği söyleni
yor. Fakat bunun da şartı aynı olup bir Ameri
kan firmasının montaj işleri ile meşgul olması 
şeklindedir. 
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Burada arkadaşım Hasan Erdoğan soruyor. 

diyor ki : «Türk firmaları neden iştirak ettiril
memiştir de sadece Amerikan firmaları iştirak 
ettirilmiştir » 

Bu, bize verilen paranın şartlarından doğan 
bir vecibedir. Bu, İktisadi İş Birliği Anlaşması
nın iki tarafı bir araya gelerek vardıkları bir 
neteenin icabatmdandır. Binaenaleyh her hangi 
bir suiidare, her hangi bir yanlış hareket mevzuu-
bahis değildir. Amerikalıların verdiği para (sıfır 
sıfır P.A) dediğimiz esas üzerinden verilmiştir 
ve Amerikan firmasına yaptırılması şarttır. Bu 
sebeple Amerikan firmaları müracaat ediyorlar 
ve bunların yaptıkları teklifler Toprak Ofisin 
teknik heyetleri tarafından tetkik ediliyor ve bu
na göre biı* firmaya ihale ediliyor. 

Burada bendenizi - usul bakımından söyliye-
yim - alâkadar eden bir husus yoktur. Çünki o 
tarihte vekâlet makamını işkâl etmediğim gibi 
mebusluk sıfatını da haiz bulunmuyordum. Fakat 
muamelelerde tam ve dürüst hareket edildiğine 
kaani olduğumu belirtmek maksadiyle söylü
yorum. 

Bilâhara bu mukavelenin tatbikatına başlanılı
yor ve Amerikan firması ile birtakım ihtilâflar 
meydana çıkıyor. Bu ihtilâf 11 ay kadar devam 
ediyor ve iki taraf birbirinden şikâyetçi oluyor. 
O zaman FOA, yine aramızdaki anlaşma icaba-
tmdan olarak, müdahale ediyor. FOA Toprak 
Ofis ve Amerikan şirketi arasında cereyan eden 
müzakerelere rağmen bunlar anlaşamıyorlar. 
İşler yürümüyor. O zaman Toprak Ofisi işi fes-
etmek yoluna gitmek istiyor FOA İdaresi 
karşısına çıkıyor, «Bunu fesih yoluna giderse
niz ben de verdiğim 7 milyon dolarlık malzeme 
bedelini geri alırım.» diyor. 1 690 000 dolar, 
bilâhara 2.5 milyon dolar oluyor. «Onu da kul
landırmam.» diyor. Anlaşamıyorlar, Ticaret Ve
kâletine müracaat ediyorlar. Orada yaptıkları 
konuşmalar neticesinde Hariciye Vekâletinde bir 
toplantı yapmaya karar veriyorlar. «Bu işte dü
veli münasebetler var» diyorlar. Toplantı yapı
yorlar. İşin kârlı ve zararlı tarafları uzun uzun 
teşrih ediliyor. Amerikalılar taleplerinde musir 
davranıyorlar. 

Bir yandan da Toprak Ofisin elinde bulunan 
yedi milyonluk çeliğin bedelinin Amerika'ya 
iadesi, 6.5 milyonluk Eksim Bank'dan alınmış, 
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henüz kullanılmamış kredinin iptali, gelen mal
zemenin inşaat için lüzumlu 2.5 milyonunun do
lar olarak dövizden feragati, diğer taraftan fe
sih mi tasfiye mi Rususu... Feshedersek bütün 
bu 17 milyon dolardan mahrum olacağız. Tasfi
ye yoluna gidersek bunlar bizim üstümüze kala
cak. Yine bunlardan istifade edemiyeceğiz. Bu 
iki vaziyet arasında hangisini tercih edersiniz, 
tereddüt etmeye imkân yok.. Gayet tabiî olarak 
dolar yardımlarının devamını ve alman 7 mil
yon doların iade edilmemesini tercih etmiş bu
lunuyoruz. Bunun üzerinde de müzakereler de
vam ediyor. O sırada ÎCA'nm Daire Başkanı 
değişiyor, yeni bir zat geliyor. «Acaba meselede 
bunun şahsi politikası ne olabilir?» deniliyor. 
Biliyoruz şahsi politikası esas değildir ama, bir 
ihtimal olarak tecrübe edelim diyoruz ve tecrü
be ediyoruz. O zaman bendeniz Hariciye Vekili 
bulunuyordum. Bu hal Ekim 1955 e kadar de
vam ediyor. Ekim 1955 te müracaat ediyoruz ve 
diyoruz ki, «Bırakın bunu biz yapalım, siz de bu 
paraları geri almaktan vazgeçin.» Amerikan Hü
kümeti ve Eksim Bank aynı cevabı veriyorlar, 
diyorlar ki, fesih yoluna gidilerek evvelce size 
verdiğimiz 7 milyon dolar geri alınsın, hibe ola
rak verdiğimiz 2,5 milyon doları iptal edilsin.» 
Eksim Bank diyor ki, «Ben de kredimi keserim.» 
Yine aynı vaziyet karşısında bulunuyoruz. Veri
lecek karar aklı selim bakımından gayet tabiî 
olarak aynı oluyor. Ve gene bu işin idare ve ne
zaretinin bir Amerikan firmasına verilmesi şek
lini ihtiyar ediyoruz. , 

Şimdi burada karşımıza çıkan mesele, B a 
san Erdoğan arkadaşımızın söylediği gibi, 

Birincisi : Türk firmalarına neye verilmedi? 
Sebebi malûmdur. Çünkü Amerika'dan 7 mil
yon dolar ve bilâhara 2,5 milyon dolar verilir
ken şunu şart koştular : Amerikan firmaları 
olacak dediler. 

İkincisi : Avrupa firmaları niye iştirak et
medi? Avrupa firmaları iştirak edemezdi, çün
kü Amerikan dolarları Amerikada kullanıla
caktı. 

Üçüncüsü, tasfiye olunurken neden feshe de
ğil de tasfiyeye gittik.? Adamlar diyor ki, öy
le ise size verdiğimiz parayı geri isteriz. Bu
rada 45 milyon dolardan mahrum olmak var
dı. Bunun için tereddüde mahal yoktur. 
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I Dördüncüsü, vergi ve zarar. Bunu Sıtkı 

Yırcalı arkadaşım gayet vazıh bir şekilde ve
sikalara dayanarak izah etmişlerdir. Bunla
rın vesikaları ve saireleri hepsi meydanda ve 
açıktır. 

! Sonra beşinci olarak soruyorlar, bu işi Türk 
j firmaları yapamaz mı idi? Bunu belki ya

pardı, belki yapamazdı her halde yapılmasının 
I imkânı şerefimizi yükseltir. Ancak bu işi yap-
I mak ve bu paralar bulunması için onun mu

tabakatı ve muvafakat alınması şart idi. Bunu 
elde edebilmek için iş Amerikalıların neza
retinde cereyan etmiştir. 

j Mesele bundan ibarettir, arkadaşlar. (Sol-
j dan alkışlar) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, haklarında Meclis tahkikatı talebet-
tiğim sayın iki eski bakan sizlere kendi görüş
lerini izah ettiler. 

Bendeniz hiçbir tesir altında kalmadan eski 
bakanların mevcut vesaik ve evraktan kendi 
lehlerine mütalâa ettikleri tarafları değil, bü-

I tün hâdisatı, hakikatleri dilimin döndüğü kadar 
temas edeceğim, vesikalardan izaha çalışacağım. 

Mâruzâtımı yaptıktan sonra sayın eski ba
kanların bendenize tevcih etmiş olacakları ve 

I aramızda ihtilâf mevzuu olan Yüksek Heyeti
nizin karara varacağı meseleleri dahi evraklar 
üzerinden teker teker Yüksek Heyetinize arz 
etmeye gayret edeceğim. 

Arkadaşlar, bu girizgâhı yaptıktan sonra 
! sözlerime memleketin hakikaten ihtiyacı olan 
j çelik silolarla başlıyorum. 

Son senelerde ziraatimizin mekanize edilme
si sayesinde istihsalde meydana gelen artışlar 

| karşısında buğdayımızın ziyama meydan ver
meden korunması müstacel bir zaruret idi. Bu 

j gaye ile de betonarme silolara nazaran daha az 
avantajlı olmasına mukabil, süratle kurulması 
gibi, rüçhaniyeti olan çelik siloların derhal ku
rulması suretiyle hububatımızın depolanması
nın temini düşünülmüş ve 1953 senesinde de F. 
O. A. yardımı sayesinde bu çelik silolara ait mal
zeme Co. Steel. Tane .Firmasından mubayaa 
edilerek memlekete ithal edilmişti. 

Mecmu kapasitesi 240 bin ton olmak üzere 
I memleketin muhtelif yerlerinde ceman 60 aded 
! çelik silo kurdurulacaktı. Malzemenin mubayaa 
I edileceği mezkûr Colombian Firması aynı za-
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manda bu silolara ait bulunan temel ve montaj 
projelerini de hazırlamış olduğu gibi ayrıca da 
bu işte ihtisası olan altı teknik elemanı Türki
ye'ye göndermişti. 

Arkadaşlar; ileride karıştırılmaması için şu 
hususu açıklamayı faydalı gördüm. Zikrettiğim 
projeler ve teknik elemanlar ile ileride ismi ge
çecek ve tahkikini istediğimiz R. B. O. ve R. C. 
Pile firmaları ile bir alâkası yoktur. Kısaca ay
dınlatmak istediğim nokta şudur k i ; bu silola
rın malzeme ve projeleri hazırlanmış, mütehas
sıs elemanları da Türkiye'ye gelmiş durumda 
olup bütün iş siloların temel ve montaj işlerini 
yapacak mütaahhitlerin seçilmesine kalmıştır. 
Bu gayenin tahakkuku için Türkiye, Avrupa 
ve Amerika'da bu işlerle uğraşan tanınmış fir
malara Toprak Ofisi tarafından mektuplar gön
derilerek mevzu ile alâkalanmaları istenmiş ve 
muhtelif firmalardan bu hususta müspet cevap
lar alınmış olduğu halde, bilâhara, Ofise, ihale
nin yalnız Amerikan firmaları arasında yapıl
ması emredilmiştir. Bu vaziyet karşısında Ofis-
de şartnameleri havi dosyaları sadece Amerikan 
firmalarına yollamak mecburiyetinde kalmıştır. 
Kendi zamanlarına aidolmadığmı izah ettiler. 
Bu FOA nın yalnız yardımı ile yapılacak si
loların icabında başka memleketler firmaları 
karıştırılmadan yalnız Amerikan firmalariyle 
yapılabilirdi. Ben bunun üzerinde durmuyorum. 
Fakat asıl tercih Amerikan firmaları arasında 
yapılmıştır. Yani Amerikan firmaları arasında 
en müsait teklifi veren firmaya verilmiyerek 
üçüncü derece teklif yapan bir firmaya veril
mesi üzerinde durulacak bir şeydir. (Soldan, 
Ofis tarafından mı verilmiş, sesleri) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Hangi 
vekil zamanında verilmiş? 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Hepsi 
burada var, teknik raporda bunu izah edeceğim. 

Bu suretle 21 . I I I . 1954 tarihinde altı 
Amerikan firması ofise tekliflerini göndermiş
lerdir. Bu mevzu için hazırlanan mukavele
nin (masraf zait sabit kâr) esasına göre tan- ı 
rimedilmiş olması dolayisiyle firma teklifleri 
tetkik edilmek üezre teknik komisyona havale j 
edilmiştir. Bu komisyon tamamen teknik ma- ' 
hiyette olup ihale komisyonu ile ilgisi yok-» : 
tur. Teklifleri inceliyen salahiyetli Teknik Ko- i 
misyon, raporunu, 25 . I I I . 1954 de Ofis Fen , 
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İşleri kanali ile 27 . I I I . 1954 gün ve 1682 * 
sayılı yazı ile genel müdürlüğe tevdi etmiş
tir. Genel müdürlük de mezkûr raporu İhale 
Komisyonuna havale etmiştir. 

Arkadaşlar; Teknik Komisyon raporların
da, I I milyon muadil Türk lirası civarında en 
ucuz ve aynı zamanda işi anlıyarak teklif ver
miş olan Gordon Hamilton Firması en avan
tajlı durumda mütalâa edilmiş ve Tomson 
Staret Firması ikinci, R. B. O. firması ise 
ancak üçüncü durumda gösterilmiştir. Fakat 
bütün bu sarahate reğmen iş İhale Komisyo
nunca nedense birinci ve ikinci gelen firmalara 
verilmiyerek üçüncü durumdaki R. B .0 . Fir
masına ihale edilivermiştir. 

Bunun Sayın Sıtkı Yırca'linin zamanına aid
olmadığmı biliyorum. (Soldan, o halde niye ko
nuşuyorsun sesleri) müsaade buyurun, Yüksek 
Meclis arzu buyurduğu takdirde tahkikatı tev
si eder, ondan evvelki bakan hakkında tah
kikat açar. (Soldan gürültüler) mesele ihale 
meselesi değil arkadaşlar. İhale, işin safahatı
dır. Müsaade buyurun, tavazzuh etmeniz için 
meseleyi izaha çalışıyorum. R. B. O. Firması 
11 ayda ikmal etmek şartiyle 20 milyona... 
(Sabit rakam söyle sesleri). Arkadaşlar; şimdi 
burada 11 ay ile 13 ay gibi bir fark nazarı 
dikkatimizi çekiyor. Fakat ihale şartnamesi 
13 aya göre tanzim edilmiştir. Hat tâ it. 
Byrens Organasation Firması tarafından verilen 
teklifler ihale şartlarına katiyen uygun ol
madığı için sonradan şekil değiştirilerek, ka
bul edildiği malûmdur bilhassa bu tabir Tek
nik Komisyonun tabiridir, siloların 8,5 milyon 
liraya yapılması... 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Ne 
8,5 milyonu 500 000 liraya. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Arkadaş
lar; 500 000 lira olarak kabul ettiğiniz takdir
de bu farkın ne olacağını Yüksek Heyetinize 
yine izaha çalışacağım. 

Yüksek Heyetinize bu hususta küçük bir 
fikir vermek üzere şunu söyliyebilirim. 

Gordon Hamilton Firması : 13 ayda ikmal 
etmek şartiyle mecmu teklif 11,5 milyona mua
dil Türk lirası, 

Tomson Staret Firması 13 ayda ikmal etmek 
şartiyle 16 milyon muadili Türk lirası, 
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ayda ikmal etmek şartı ile 20 milyon civarı 
muadili Türk lirasıdır. 

iki aylık bir zaman için 8,5 milyon lira 
gibi büyük bir farkın kabulünü izah etmek 
mümkün değildir. Kaldı ki, bu işe ait şartna
mede ofis iş müddetini esasen 13 ay olarak 
vazı ve kabul etmiştir. Binaenaleyh diğer fir
maların verdiği tekliflerde pek tabiî olarak 
bu şartlar altında verilmiştir. Esasen üçüncü 
durumda olan R. B. O. Firmasının teklifi, tek
lif verme şartlarına uygun olmadığı gibi işin 
mahiyetini dahi kavramadan yapılmış bir teklif 
olduğu Teknik Heyetin raporunda sarahaten 
beyan edilmiştir. Fakat İhale Komisyonu ta
rafından R. B. O. nun tekliflerine mütaaddit 
defalar şekil değiştirilmek suretiyle ancak ikin
ci duruma getirebilmiş olmasına rağmen 26 . 
IV . 1954 tarihinde G. H. Firması ekarte edile
rek R. B. O. Firması ile Toprak Mahsulleri. 
Ofisi arasında 20 milyon muadili Türk lirası 
civarında mukavele yapılmıştır. 

Masraf + sabit kâr esasına göre izah ede
rek; şimdi arkadaşlar, beş cetvel var. Bu cet
velin ikisi sabittir, diğerleri mütehavvildir. Sa
bit cetvele göre aradaki farkın, Himmet ölçmen 
ve Vekil beylerin söylediği gibi, 500 bin .lira 
olduğunu kabul etsek, bunun tutarı 11 milyon 
lira civarına yaklaşacaktır. Halbuki, 20 milyon 
liraya yakın bir ihaleyi kabul etmekle bu firma
ya büyük bir avantaj sağlanmış olur. 

Çünkü, mukavelede ceza ve prim müeyyide
leri var. 11 milyon liraya yapmak istiyen Gor-
don Hamilton firması ben bu işi daha fazlaya 
maledersem size ceza ödiyeceğim, diyor. R. Byr-
seorg Anization ise, 20 milyon liradan ne kadar 
aşağıya yaparsam sizden % 20 prim alırım, 
diyor. Arkadaşımızın dediği gibi, aradaki fark 
500 bin lira olsa, 8,5 milyon liralık farkın prim 
tutarı 500 000 liranın ilâvesiyle 2 000 000 küsur 
lira eder. Bunlar mütehassıslara ait bir hesap
tır. Yine aradaki 2 100 000 liralık bir fark bu fir
maya kalacak demektir. 

Arkadaşlar, ihale safhasını bu şekilde ka
pattıktan sonra ikinci safhaya geçiyorum. 

R. B. O Firması ile mukavelenin akdinden 
itibaren hâdiselere kısaca göz gezdirecek olur
sak : 26 . IV . 1954 tarihinde mukavele akdolun-
muş ve mukavele akdinin hemen ertesi günü fir-
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maya 1,5 milyonu mütecaviz avans alelacele te
diye edilmiştir. 

Dolar akreditiflerinin açılmasında bir mik
tar gecikme olmuş ise de bunun telâfisi ve işle
rin devamını temin için mukaveleye 600 bin 
liralık bir bedel daha ilâve edilerek temel inşa
atında kullanılması gereken makinelerin bu 
para ile alınması imkânı firmaya sağlanmış 
olmasına ve dolar karşılığı sarfiyatına mahsu
ben 118 bin dolar ödenmesinin kabulüne rağ
men firma işe ciddî bir şekilde başlamamış ve 
işleri sürüncemede bırakmıştır. 

Bunu bizzat 11812 sayılı ve 18 . IV . 1955 
tarihli Umum Müdürlüğün iktisat ve Ticaret 
Vekâleti ve dolayısiyle Hariciye Vekâletine yaz
dığı yazının ek raporlarında sarahaten görmek 
mümkündür. Avanslar gayet geniş izah edil
mektedir. Dolar ve akreditiften bahsedierek 
firmalara bu bedellerin ne şekilde ödendiği, 
firmanın talepleri ve ofisin yardımları gayet 
genişçe izah edilmektedir. 

Firmanın işi benimsemeyişi ve fiiliyattaki ac: 
zini gören ofis nihayet bu hususu Amerika'daki 
merkez bürosuna aksettirmek zorunda kalmış
tır. Amerika'daki firma merkezi bu müracaat 
üzerine idare mekanizmasında değişiklik yapa
rak R. B. O. yu teşkil eden üç ortak firmadan 
evvelce bu işe vazifelendirdiği Byrne Organisa-
tion firmasından işi alıp Raymond Constructi-
on firmasına tevdi etmiştir. Bu suretle yeni fir
madan ofis ve memleket iş beklerken bu idare
ciler mevcut mukaveleye göre işe devam etmek 
imkânının olmadığı bahanesini ileri sürerek 
mukavele hükümleri ile kabili telif olmıyan ve 
tamamen ofis aleyhine taleplerde bulunmuş ve 
bunu da kâfi görmiyerek 1 . II . 1955 tarihinde 
işi de tamamen tatil etmiştir. 

Müsaadenizle mukavelenin akdi tarihi olan 
26 . IV . 1954 ten 1 . II . 1955 e kadar geçen 
9 aylık devrede yapılan işlerin panoramasını 
görelim; yapacağı 60 aded çelik siloya mukabil 
Bâlâ kazasında temeli de evvelce ofis tarafından 
yaptırılan silonun ancak bir kısmının montajı 
ile Kırıkkale'deki silonun beton temelinin bir 
kısmından ibarettir. îşin heyeti umumiyesiyle 
yapılan miktarın mukayesesinde Türk nakliye
cilerinin Raymond hesabına getirdikleri malze
meler dahi hesaba katıldığında bunun 9 ay zar
fında mecmu işin % 3.6 smı geçmediği görül
mektedir. 
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receğini vâdettiği için 8.5 milyon liralık fazla 
teklifi kabul edilmiş bulunan bu firmanın ter
cih sebeplerinin ne olabileceğini sizler tahkik 
Ye takdir buyurun. 

Arkadaşlar; biraz evvel arz ettiğim gibi iş 
başına yeni gelen R. Construction idarecileri 
mukavele hükümlerini hiçe sayarak pervasız ve 
fütursuz bir şekilde akıl ve mantığın alamıyaea-
ğı, memleketimizde ve dünyada emsaline rast-
lanmıyacak bir cüretle yeni teklifler ileri sür
müşlerdir. Bu tekliflere kısaca göz gezdirecek 
olursak : 

1. Şimdiye kadar yaptıkları masrafların 
mukaveleye uygun olsun veya olmasın tamamen 
ödenmesi, 

2. Sabit kârlarından 125 bin dolar ile 50 
bin Türk lirasımm derhal ödenmesi. (Bir iş yap
mışlar gibi) 

3. Fatura ve makbuz ibraz edemiyecekleri 
masraflar karşılığı 75 bin dolar ve ayrıca 125 
bin Türk lirasının ödenmesi. Arkadaşlar fatura 
makbuz ibraz edemiyecekleri masraflar ne de
mektir? 

4. Mukavele hükümleri içindeki (masraf -f 
sabit kâr) usulüne uymadığını iddia ettikleri 
kayıtların kaldırılması, 

5. Bütün bu masrafların ödenmesinden son
ra bu işlerin yapılabilmesi için 29 milyon mua
dil Türk liralık maliyet göz önüne alınarak fir
maya verilecek ücret ve idare masraflarına 
karşılık dolar ve Türk lirası tahsisatının temini, 

6. Bu 29 milyon 12 aylık ikmal müddetine 
göredir. 15 ayda bitirildiği takdirde 33 milyon 
muadil Türk lirası olacağı göz önüne alınarak 
tahsisatın ayrılması. 

Şimdi bir hususu dikkatinize arz etmek isti
yorum. Daha Önce iki ay evvel işi bitireceği 
için 8,5 milyon lira fazla istiyen firma, bu defa 
işi geç bitirdiği takdirde fazla para istiyor. 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, iş gittikçe tat
lılaşmaktadır. Gelelim 7 nci şartlarına, bütün 
bunlar yetmiyormuş gibi mukavelede firmaya 
terettübedecek bilûmum teknik ve malî mesuli
yetlerin kaldırılmasını talebetmişlerdir. Fir
manın bu teklifi karşısında ofis ve firma mü
messilleri mütaaddit toplantılar yapmışlar. Bu 
toplantılarda ofisten bir semere çıkmıyacağmı 
gören firma işi Hariciye Vekâleti iktisadi îş 

i.1966 0 : 1 
I Birliğine aksettirerek orada ofis mümessilleri 

ile bir toplantı yapılmasını sağlamıştır. 18.11. 
1955 tarihinde İktisadi îş Birliği Genel Sekrete
ri Büyükelçi Melih Esenbel riyasetinde 
FOA ofis ve firma mümessillerinin iştiraki 
ile bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda firma
nın yeni talepleri karşısında of isin. mâruz kala
cağı durum bütün açıklığı ve acıklılığı ile teba
rüz ettirilerek bu durum karşısında ofisçe mu
kavelenin feshinden başka bir şık olamıyaça.ğı 
ileri sürülmüş ise de bu müzakereler sonunda 
Büyükelçi Melih Esenbel Ofis Umum Müdürü 
Feridun Üstün'e, bu bir hükümet mevzuudur. 
Birkaç gün içinde halledilecektir, demiş ve er
tesi günü telefonla Umum Müdür, Feridun Üs
tün'e görüşmelerin Beşvekil Muavini Fatin 
Rüştü Zorlu'ya arz edildiğini, mevcut ihtilâfın 

! firma ile ve teklifleri veçhile halledilmesinin 
emredildiğini bildirmiştir. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Kim 
söylemiş telefonla ? 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Beyefen
di, vaktinizi almak istemiyorum. Hakikaten çok 
esaslı bir noktaya dokundular. Kendilerini tat
min etmiş olmak için bir dakikanızı rica edece
ğim. 

Arkadaşlar, Ofis Umum Müdürlüğünün 
11812 sayı ve 18 . IV. 1955 tarihli yazısının ikin
ci fıkrasının üçüncü paragrafını beraber okuya
lım : 

Bu konuda firma ile hukuki safhadaki ya
zışmaların neticesi tatbikata intikal etmeden ev-

v vel Hariciye Vekâletinde 18 . I I . 1955 tarihin
de İktisadi İş Birliği Genel Sekreterliği, idare
miz, firma ve FOA mümessillerinin iştirak et
tiği bir toplantıda taraflar görüşlerini açıklamış
lardır. Toplantı sonunda Elçi EsenbePin muhtelif 
görüşlerinin Sayın Başvekil Muavinine arz edilece
ğini ertesi günü meselenin Başvekil Muavinine 
arz edildiğini ve firma ile olan ihtilâfların fir
ma teklifleri veçhile halledilmesinin emredildi
ğini telefonla idaremize tebliğ etmiştir. Bu 
vaziyetin yüksek makamlarına arz edildiği yük
sek malûmlarıdır. 

Mezkûr telefon emri üzerine umum müdür 
de durumu İktisat ve Ticaret Vekiline şifahen * 
bildirmiş, Sıtkı Yırcalı da firma ile yeniden 
müzakerelere'geçilmesini umum müdüre emret
miştir. Telâkki edilen emir üzerine firma mü-
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messilleri ile yeniden müzakerelere başlanmış
tır. Ofis istememiş, verilen emir üzerine firma 
ile müzakerelere başlanmıştır. Ofis, esas itiba
riyle bu işin yerli firmalara ihalesi suretiyle 
yaptırılması ve hiçbir Amerikan firmasının hiz
metine lüzum olmadığı kanaatinde bulunmakla 
beraber Hariciye Vekâletinde yapılan toplantı 
sonunda beliren görüşe uyarak bu sahada bir 
Amerikan firmasına da iş vermek zarureti kar
şısında hiç olmazsa yine geçmişteki gibi böyle bir 
firma ile yapılacak bağlantının işin icrasına mâ
ni olmıyacak ve Ofis menfaatlerini bir dereceye 
kadar vikaye edecek bir formül aramış ve bu
nun da ancak böyle bir Amerikan firmasının ne
zareti altında işlerin Ofisçe yerli mütaahhitle-
re ihalesi suretiyle mümkün olabileceğine kana
at getirmiştir. Firma mümessilleri tarafından 
hazırlanmış olan bu idare ve nezaret mukavelesi 
tetkik ve tasdik için Ofis Umum Müdürlüğüne 
gönderilmiş ise de Umum Müdürlük bunun hiç
bir cepheden Ofis için avantaj sağlamadığını ve 
firmaca Ofise kabul ettirilmek istenilen tek ta
raflı bir anlaşma olduğunu görmüş ve" tasdik et-
miyerek durumu bütün evvelki safahatı ile bir
likte ve ayrıca Umum Müdür Muavini Şevket 
Lostar'm riyasetinde toplanan bir mütehassıs
lar raporunu da ihtiva eden mufassal bir yazı 
ile İktisat ve Ticaret Vekâletine 11812 sayı ile 
18 . IV . 1955 tarihinde göndermiştir. 

Eski vekiller şimdi burada P. O. A. Başkanı 
Amerika Misyonu Dayton'un ısrarı üzerine işin 
Amerikan firmasına verildiğini, Türk firmala
rına verilmediğini ve niçin Türk firmalarına ve
rilmediğini söylediler. Fakat şimdi iş Türk fir
maları tarafından yapılıyor. Mademki F. O. A. 
Türk firmalarının işi yapmasını emniyetli bul
muyordu, bugün niçin işin esasını Türk firma
ları yapıyorlar? Yapılabilirmiş, mevzuat müsait 
imiş. 

Mademki F O A nm bir nizamatı vardı, 
bugün Türk firmaları yapabiliyor. Riayet et
meliydi, niçin o zaman Türk firmalarına veril
medi? (Nezaret ve murakabe Amerika'ya ait 
sesleri, şart budur sesleri) Onu da izah edece
ğim, efendim. Bu, Amerika ile Türkiye firmala
rı arasındaki bir mevzudur. Bu şekilde yapılan 
yardımlar tetkik edildiği zaman mesele anlaşı
lır, F. O. A. yardım yapacak, yapılan yardı
mın yarısından fazlasını bu suretle geri götüre-
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cek, böyle bir yardım olamaz arkadaşlar. Bunu 
da izah edeceğim. Yardımın yarısından fazlasını 
idari nezaret olarak bu firmalara verilmiş oldu
ğunu arz edeceğim, rakamlarla izah edeceğim 
ki, bu 21 milyon muadil TL. dır. 

Bir yardıma bizim ihtiyacımız vardır. Fakat 
bu yardım bizim aleyhimize kendi kaynakları
mızdan da sarf ederek olamaz. 

Ofis bu yazısında mukavelenin feshinin en 
uygun sureti hal olacağını tebarüz ettirmiş ve 
fesihten sonra da işin yerli mütaahhitlere yap
tırılmasının doğru olacağını bildirmiştir. 

Mezkûr yazıya ekli raporda : Firmanın tek
lifi dairesinde mukavelenin tasfiyesi ile R. C. Pil 
firması ile yeni bir mukavele akdinin gerek mas
raf ve gerekse icrasının emniyeti bakımından 
tavsiyeye şayan görmemekte olduğunu zira mev
cut mukaveleye rağmen aradan bir seneye yakın 
bir zaman geçtiği halde henüz hiçbir eser vü
cuda getirmemiş olduğu bu halin tehlikeye işa
ret olduğunu, idare masraflarının çok kabarık 
bulunmasının yükü altından kalkmılmaz bir ha
le getirdiğini, bu sureti hallin kabulünde Ofisçe 
yüklenilecek ve izahı müşkül külfetlerin tasfi
ye dolayısiyle istenilen 4.5 milyondan (ki bu 
miktar bilâhara nedense 6.5 milyon liraya kadar 
çıkartılmıştır) başka 15 - 17 milyon Türk lirası
nı bulacağını açıkça bildirmiştir. 

Hâdiseleri bu derece açık ifade eden Ofis yazı
sına iktisat Vekâleti cevap vermemiştir. Bir taraf
tan müzakereler ilerlemekte ve firmanın arzuları 
veçhile iş yürümektedir. Bunun üzerine Ofis 
Umum Müdürlüğü tekrar 24 . IV . 1955 ta
rih ve 12002 numaralı yazısı ile ik
tisat Vekâletine bu hususta cevap veril
mesini istiyerek aradan geçen zaman zarfın
daki safahatı da ayrıca izah etmiştir. Hâdiseler 
hakkında Ofisin verdiği sarih izahata rağmen 
îktisat ve Ticaret Vekâletince, işin en ehemmi
yetli tarafı olan Ofise ve dolayısiyle memleketi
mize yüklenen büyük malî külfetler ikinci plân
da bırakılarak : Hariciye Vekâletine firmanın 
dolar taleplerinin ne suretle temin edileceği ve 
tasfiye mukavelesi imzalandığı takdirde firma 
tarafından talebedilen 475 bin dolardan hesap
ların Amerika'daki F. O. A. muhasiplerince tet
kiki sırasında firma tarafından vesika ibraz 
edilemediğinden dolayı F. O. A. idaresince ka
bul edilmiyecek kısmın ne suretle karşılanacağı 
ve bu iş için lüzumlu kredilerin nereden temin 
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olunacağı meselesi ile karşılaşılacağı gibi husus
ları sormuş, keyfiyetin bir kere de sayın vekâ
letlerine bağlı iktisadi iş Birliği tarafından gön
derilen dosya üzerinde tetkiki istenilmiştir. 

Bu yazı üzerine bütün safahatı kendilerince 
malûm bulunan Hariciye Vekâleti, iktisadi iş 
Birliği Genel Sekreter Vekili Taha.Carım imza-
siyle 5 . V . 1955 gün 1929 sayılı yazı ile iktisat 
Vekâletine verdiği cevapta ezcümle : Mevzuu-
bahis Amerikan firması ile Ofis arasındaki ihti
lâfın süratle ve müspet şekilde olmak şartı ile 
halledilmesi Hükümetçe tervicedildiği bildiril
miş ve ihtilâflara nihayet veren bir mukavelenin 
yapılması istenmiştir. 

Hattâ firmanın teklifleri meyanında bulunan 
tasfiye masraflarının ödenmesindeki usulsüzlü
ğe kendileri de muttali olmasalardı yazılarına 
«memleketimizde normal malî kontrol usulleri
ne de tâbi olmıyan Ofis, tasfiye için firmaya 
ödemeyi kabul ettiği meblâğı elindeki yardım 
tahsisatından derhal ve tamamen tasfiye etmek 
imkânına sahiptir» şeklinde bir ikaz ve notasyon 
koymak lüzumunu duymıyacaklardı. (Nerede 
kaldı ki Ofis böyle bir tasfiye anlaşmasını ka
bul ettiğine dair bir şey söylememiştir. Bu hu
suslar bu ara tasarlanarak emrivakiler şeklin
de ortaya çıkartılmıştır.) 

Hariciye Vekâletinden alman bu mealdeki 
yazı üzerine iktisat ve Ticaret Vekâleti Ofise 
39 299 - 9 . V . 1955 tarihli bir yazı ile : Eeymond 
C. Pile of Delawere firması ile teklif edilen esas
lar dairesinde bir tasfiye mukavelesi akdedile
rek işirt intacını emretmiştir. 

Arkadaşlar, tasfiyeyi kabul ediyoruz. Bu bir 
zaruret ise bir tasfiye yapılabilirdi. Fakat şim
di okuyacağım ve izah edeceğim ki, bu tasfiye 
değildir, ismi tasfiyedir, kendisine âdeta bir taz
minattır. Tarafımızdan iş yapmamış bir firmaya 
tazminat ödenmiştir. Bendeniz evraklara müste
niden bunu arz edeceğim. Tasfiye mi, tazminat 
mı olduğunu sizin takdirinize bırakıyorum. 

Okumaya devam ediyorum : 
Bu emir üzerine tatbikine geçilen tasfiye an

laşması esaslarına gelince : Evvelce müstaceliyet
le ve on bir ayda ikmali derpiş edilerek büyük 
farklar ve fedakârlıklarla R. B. O. Firmasına 
Terilen zavallı çelik siloların inşaatına aradan 9 
ay geçtiği halde değil, bitirmek, lâyıkı ile başla
mak bil» mümkün olamamıştır. Müddetin % 80 
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inin geçmiş olmasına mukabil yapılan iş ancak, 
% 3,6 mertebesinde kalmıştır. Nihayet işin fes
hinden başka bir çare olmadığı anlaşılınca her 
ihalede olduğu gibi 1,5 milyon liralık firma te
minatının Hazine lehine irat kaydedilmesi icab-
ederdi. Fakat, ofisin bu husustaki mütaaddit ıs
rarlarına rağmen maalesef tasfiye yapılması ci
hetine gidilmiştir. Firmaya tasfiye masrafı ola
rak da 6,5 milyon lira ödenmiştir ki, irat kayd-
olunması icabeden 1,5 milyona bu 6,5 milyon ilâ
ve edilirse 8 milyon liralık bir zarar tevellüdet-
miş oluyor, işin heyeti umumiyesr 20 milyon ol
duğuna göre verilen 6,5 milyon lira % 33 e te
kabül eder. Halbuki o güne kadar yapılan işler 
ise ancak, % 3,6 nispetindedir. Demek oluyor 
ki : Firma daha % 30 nispetinde iş yapmış olsa 
idi, ancak bu paraya hak kazanacak idi. Yaptığı 
iş miktarı % 3,6 olduğuna göre alacağı 700 bin 
lira olabilir ki, bu miktar 8 milyonda düşülürse 
7 300 000 lira kalır. Getirdikleri makine v.s. de 
hesaba dâhil ederek 900 bin lira da onlar için 
düşelim. (320 bin dolarlık makine karşılığı) ni
hayet yalnız tasfiye işinde 6 milyon 400 bin li
ranın heba edildiğini esefle görürüz. Bu 6,5 
milyon içinde gözleri dört açıtracak bir husus 
vardır. Firma sanki bir hizmette bulunmuş ve 
faydalı olmuş gibi bir tavır takınarak, kabul et
tirdiği diğer talepleri arasında bir de 125 bin 
dolar ve 50 bin Türk liralık kârı ilâve etmiş ma
alesef bu para da firmaya verilmiştir. Kendi 
şahsi malı üzerinde tasarrufta bulunan bir kim
senin bile bu derece keyfî taleplere eyvallah et
mesinin o şahsı hangi görüşe sevk edeceğini bu
rada dikkatinize arz etmek isterim. Bu hal, mil
letin hakları ve devletin vazifeleri ile ilgili oldu
ğu takdirde, buna meydan verenlerin akıbetini 
millet mümessili olan Yüksek Heyetinizin vicda
nında aramaktadır ve bunda da haklıdır. 

Arkadaşlar, ayrıca firmaya fatura ve makbu
zunu ibraz edemiyeceği masraflar karşılığı olarak 
da 75 bin dolar ve 125 bin Türk lirası ödenmiş
tir. Sayın Yırcalı «bugün bu faturalardan 59 
bin dolarlık fatura vardır» diyor. Her halde fir
ma bu faturaları zamanında göstermiş olsa idi, 
daha dürüst, daha garantili bir iş yapmış olur
du. 

Vazifeliler firmaya mevcut mukavele ahkâ
mına ve mantık icaplarına uymıyan böyle bir 
paranın ödenemiyeceğini bildirerek fatura ve 
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makbuzunu ibraz edemiyeceğini bildirdiği mas- | 
rafların neden ibaret bulunduğunun açıklanma
sını talebediyorlar. Firma mümessilleri bu he
sapların kendilerince malûm olduğu fakat, fatu
ra veremiyeceklerini söyliyerek kısmen tahdit 
yolu ile bunun üzerinde fazla ısrar edilmemesini 
ima eyliyorlar. Onların bu sözlerinde derin vic
dan azabı veren bir yolsuzluğun ima ve ihsas 
edildiğini sezmemek kabil değildir. Bu masraf
ların nelerden ibaret olduğunu firmanın cesa
retle konuşan mümessilleri ile kendilerini tutan 
ve her taleplerini is'af eyliyen salahiyetli zat ve
ya zevat bile bilir. 

Hariciye Vekâletindeki toplantıda Elçi Me
lih Esenbel bu hususları izah eden başta Ofis 
Umum Müdürü olmak üzere ofis heyetine ver- I 
diği cevap; gidin yarın emrinizi alırsınız, tar
zında olmuştur. Cereyan eden vaziyete ve bize 
gelen malûmata ve elimdeki münderecatı bulu
nan evraklara göre bu paraların hesabını bu hâ
disede birinci derecede rol oynıyan Bay Fatin 
Rüştü Zorlu ile ofisin bağlı bulunduğu Ticaret 
ve İktisat Vekâletini o zaman işgal etmekte bu- I 
lunan Bay Sıtkı Yırcalı'nın vermesi lâzımdır. I 

Arkadaşlar, yukarda anlattıklarımdan, gayrı 
evvelce ihale edilmiş olan 60 aded çelik silodan 
orta yerde yapılmış hemen hemen bir şey yok I 
iken Esim Banktan temin edilen kredi ile ofi
sin başsatıcısı Co. Steel. Tane. Comp. firmasın
dan tekrar 230 bin ton kapasitede çelik silolar 
mubayaasına tevessül ediliyor. Bu sefer işlerin I 
tertip şekli tekrar baştan ele elmıyor. Ve silo I 
yerleri ile birlikte adedleri de değişmek suretiy- I 
le 60 dan 69 a çıkıyor. îşte bu iş liyakat ve §öh- I 
retinin müsellem olduğunu söyledikleri R. C. Pil I 
Of Delawere firmasına idare ve nezaret mukave
lesi halinde tevdi edilmiştir. Bu suretle firmaya I 
verilecek muazzam paralar mukabilinde bekleni- I 
len hizmet sadece ihale evrakını hazırlamak ve I 
inşaatı kontrol etmekten ibarettir, çünkü malî I 
mesuliyet yok, teknik mesuliyet yok. Bu kadarlık I 
bir iş için firmaya ödenecek muazzam para 21 
milyon liradır. (Bunun içerisindeki 4 milyon lira I 
tutarında makine bedeli düşülecek olursa kalanı I 
17 milyonu bulmaktadır.) Diğer paralar lüks bü- I 
ro masrafları, memleketimizde emsali görülme- I 
miş yüksek aylıklar ve harcırahlardır. İçerisin- I 
de aylığı 6 500 lira olan idare âmirinden 1 200 I 
lira olan daktilosu ve sairesi mevcuttur. • 

1056 Ö : 1 
(Ve saire ve saire sesleri) ve saireye de siz 

bakacaksınız ve öğreneceksiniz. Ayrıca firmanın 
idare ve nezaret mukavelesine ek bir mukavele 
yapılarak firmanın Amerika'daki mümessillerine 
de paralar ödemiştir ki bunların bir kısmı şöy
ledir; Nevyork bürosu için bir aded müdür, bin 
dolar, muhasip 650 dolar satmalına memuru 450 
dolar, steno daktilo 3,50 dolar... Mukavele şef mu
avini 700 dolar... 

Halbuki bu kabil işleri ihale ve kontrol etmek 
resmî dairelerimizin günlük basit mesailerinden -
dir. Asıl işin esasını teşkil eden siloların inşaat 
ve montaj işleri yine kendi yerli mütaahhitleri-
miz tarafından yapılmaktadır ki bu da takriben 
19 milyon lira civarındadır. 

Bunlara muvazi olarak bir de ofise bağlı Çelik 
Silolar Müdürlüğü kurulmuş bulunmaktadır ki 
bunun da kadrosu 80 kişiyi bulmaktadır. Halbuki 
bu kadrolu bir teşkilâtla yukarda arz ettiğim r 
17 milyonu vermeden bu işleri daha garantili bir 
şekilde yaptırmak mümkün idi. 

Şimdi sayın Yırcalı, Sayın Zorlu «biz eğer 
bu işi yapmasaydık, Amerika bizden bu parayı 
geri isterdi» diyorlar. Şimdi hakikaten arkadaş
lar üzülerek şunu söylemek istiyorum ki : Maal
esef bu firmayı Amerikan misyonu Dayton'nu 
açık bir şekilde himaye ettiği evraklar tetkik edi
lecek olursa görülecektir. (Yok öyle şey sesleri.) 
öyle ise müsaade edin bunu yeni Amerikan mis 
yonu General Riley'in, beyanatından, Ofisin ya
zısından okuyayım. 

FATİN RÜŞTÜ ZOBLU (Çanakkale) — 
Doğru konuşun.. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Arkadaş
lar; demek ki Dayton'un o günkü sözleri ha-
kikata uymamaktadır. Bunu da bugünkü Mis
yon Şefi Ralley'in beyanatından okuyarak hu
zurunuzda arz edeceğim. (Ofis Um. Md. 5443 
sayılı yazısından) 

Bunun üzerine söz alan General Ralley Mr. 
Dayton'un beyanatında bir yanlışlık olabilece
ğini, zira, ÎCA nın işin bir Amerikan firmasına 
verilmesi hususunda ısrar etmek mevkiinde ol
madığını beyan ederek, geçmişte yapılan hata
ların süratle tashih ve telâfisinde ofisimize Mis
yonun müzahir olacağını ve İCA menfaati ve 
işin selâmeti Raymond mukavelesinin tasfiyesi
ni icabettiriyorsa bu hususta yapılacak müraca
atı, lehte mütalâa, edeceğini ifade etmiştir. Bu 
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müzakereler ve General Ralley'in beyanatından ı 
mülhem olarak Raymond mukavelesinin tasfi
yesi hususu idaremizce tetkik edilmiş ve bu tas
fiyeyi mümkün kılan mukavelenin 20 nci mad
desi gereğince hareket edilebileceği tesbit edil
miştir. 

Arkadaşlar, bir hususu Yüksek Heyetinize arz 
etmek istiyorum. Bendeniz âcizane iddia maka
mında bulunuyorum. Yüksek heyetiniz şayet bir 
Meclis tahkikatına karar verirse, o zaman mek
tuplar tetkik edilir, evraklar tetkik edilir ve ha-
kikata vâsıl olunur. (Soldan, yağma yok sesleri) 
Bendeniz iddia makammdayım. Hattâ iddiala
rımda biraz da ileri gittim. îspat ediyorum. 

Arkadaşlar, bundan başka R.C. Pil firması ile 
yapılan idare ve nezaret mukavelesi ahkâmına 
da riayet edilmemiş bulunduğunu ve bu riayet
sizliğin yine memleketimize ilâveten milyonlara 
malolduğunu kısaca arz edeyim : R.C. Pile fir
ması ile yapılan mukaveleye göre personele ve
rilecek ücretlerde ofisin vergi mükellefiyetini 
tanımıyacağı sarih olarak belirtilmiş olduğu 
halde firmada birkaç personelin menfaati için 
bu vergi mükellefiyetlerini de ofis üzerine al
mıştır ki mecmuu 2 - 2,5 milyon lira tutarında
dır. Çünkü idare ve nezaret mukavelesinin ka
bule şayan olmıyan masraflar bölümünün 10 I 
ncu maddesinin c bendinde bu husus sarih ola
rak yer almış olduğu halde muktezasınm yapıl
maması, yetkililerin firmaya olan zaafının eseri 
olarak mütalâa olunursa hata edilmemiş olur. 
Sayın Yırcalı bu vergiden bahsetti. Fakat be- I 
nim bahsettiğim, ödenmekte olan vergiden bah
setmedi. Kendileri tasfiyenin başlaması zama- I 
nındaki vergiden bahsettiler, benim bahsettiğim 
verrçi ayrıdır. Ben: halen yürürlükte olan idare I 
ve nezaret mukavelesinin vergisinden bahsedi
yorum. Bu vergilerin firma tarafından verilmesi I 
icabetmektedir, maalesef bunu ofis ödüyor, ödi- I 
yecektir. 

Aziz arkadaşlar, buraya kadar hâdisenin el- I 
de edebildiğim ve sabrınızı tüketmemek maksa- I 
OLyle hulasaten teması zaruri bulduğum husus
lar üzerinde durduk. Ortada bir vakıa vardır I 
ki muayyen firmalar uğruna belirli ve belirsiz I 
maksatlar için memleketimizin muazzam iç ve I 
dış finansmanı heder edilmiştir ve edilmektedir. 

R.C. Pile firması ile idare ve nezaret muka- I 
velesinin imzalandığı 12 . V . 1955 ten firmanın I 
işe başlama kokteylini yaptığı 6.1.1956 tarihi- I 

ne kadar geçen 7 aylık zamanda R.C. Pile fir
masının hiçbir iş yapmamış olduğunu (akredi
tiflerin açılmasını bahane ederek halbuki ihale 
yerli firmalara yaptırıldığına göre bu müddet 
boş geçirilmiyebilirdi) da sadece bu firmanın ye
ni iş tutumunu da anlamanız bakımından na
zarlarınıza sermeden geçemiyeceğim. 

Nitekim bu hususlar yine ofisin gözünden 
kaçmamış ve ofis İktisat ve Ticaret Bakanlığına 
4 . X . 1955 tarih ve 5443 sayılı yazı ile hulasa
ten: R. C. Pile Firmasının hizmetinin lüzumsuz 
olduğunu, bu firmanın 17 milyon Türk lirası ve 
2,5 milyon dolarlık bir malî külfeti fuzuli ola
rak memleketimize yüklediğini, hattâ bu firma 
ile icabederse ikinci bir tasfiyenin hayırlı ola
cağını yazmıştır. Keza bu hususları konuştuk
ları F O A nın yeni Misyon Banşkanı Gr. 
Ralley şöyle cevaplandırmıştır: Kendisinden 
önceki Mr. Dayton'un yanılmış olabileceğini işin 
bir Amerikan firmasına verilmesi mecburiyeti 
olmadığını evvelce yapılan hataların, süratle tas
hih edilebileceğini, Raymond Mukavelesinin tas
fiyesi icabediyorsa bu hususta yardım ede
bileceğini beyan ettiğini yazılarında anla
tarak ayrıca 1955 senesi inşaat mevsimi
nin tamamiyle heder olmuş ve mütaahhi-
din henüz işe başlıyamamış olması da en
dişe ve mülâhazalarımızda haklı olduğumuzu 
göstermiştir. Raymond'un bugünkü intikal dev
resindeki iş durumu istikbaldeki muvaffakiyeti 
hakkında da ümit verici değildir, iş yerlerinde 
iki seneye yakın bir zamandan beri beklemekte 
olup memleketimizin zirai kalkınmasında mü
him rol oynıyacak mezkûr siloların inşası yeni 
bir tecrübeye mütehammil değildir, şeklindeki 
geniş ve etraflı yazıları iddialarımızı tamamen 
teyidetmekte olup bu firmayı himaye edenle
rin memleketimize nelere mal olduğunu bariz 
bir şekilde göstermektedir. Hattâ ofis 5490 
ayrıca 5542 sayılı yazlıarı ile Raymond'un duru
munu tekrar açıklamış ve (Raymond'un Muka
velesinin tasfiyesi halinde bu firmanın taahhü
dü dâhiline giren işlerin Ofis tarafından Ray-
mond'dan daha çok müsait ve emniyetli şartlar
la başarabileceğini katiyetle temin ettiklerini 
ve bunun İktisadi îş Birliği Genel Sekreterli
ğine intikalini ve bu yolda bir karar alınması
nı, Raymond'la tasfiye yapılmasına, mukavele
nin 20 nci maddesinin cevaz verdiğini yazmış-
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lar, iktisat Vekâleti bu yazıları; Hariciye Ve- I 
kâleti İktisadi îş Birliğine intikal ettirmiş ise de 
maalesef bunlardan da bir netice almak imkânı 
elde edilememiştir. j 

Hariciye Vekâleti İktisadi İş Birliği, Ofisten 
mütemmim malûmat istiyor. Yazılarının bir kıs
mını demin okudum. Ofisin 20 . X . 1955 ta
rih ve 5542 sayılı yazısını kısa olduğu için ve 
sizi fazla sıkmadan okumayı lüzumlu görüyo
rum. 

Sayı: 5542 
20. X . 1955 

İktisat ve Ticaret Vekâletine 
Raymond Mukavelesinin 
Tasfiyesi hakkında 

Raymond Mukavelesinin tasfiyesine mütaal-
lik olarak Yüksek Vekâletinize sunduğumuz 
11 . X . 1955 tarih ve 5490 sayılı yazımız üzerin
de incelemeler yapan İktisadi İş Birliği Genel 
Sekreterliği tarafından talebedilen âtideki hu
susları tavzihen teyidederiz: 1 

1. Raymond Mukavelesinin tasfiyesi halin
de yüklenilecek dolar külfeti; tasfiyenin ekim 
sonunda olmasına göre 23 499, Kasım sonunda | 
olmasına nazaran ise 27 909 ve bundan sonra 
da tasfiye bir ay daha teehhüre uğrarsa 32 319 
dolardan ibarettir. 

2. Raymond'un Mukavelesinin tasfiyesi ha
linde bu firmanın taahhüdü dâhiline giren işle
rin idaremiz tarafından Raymond'dan daha çok 
müsait ve emniyetli şartlarla başarılabileceğini 
katiyetle temin ederiz. 

Filhakika 4 . X . 1955 tarih 5443 sayı ve 
11 . X . 1955 tarih 5490 sayılı tahriratımızda 
tafsilen arz ve izah edildiği üzere işin en mühim 
kısmını teşkil eden temel inşaatı ile tankların 
ve mekanik teçhizatın montajı yerli mütaah-
hitler vasıtasiyle teminata rapten yapılacağın
dan, diğer taraftan siloların işletme garantisi 
de Kolombien Firması tarafından ve nezdimiz-
de çalışan mütehassıslar marifetiyle tahtı emni
yete alınmış bulunduğundan, yalnız işin idare 
ve nezaretini her hangi bir teminata merbut ol
maksızın üzerine almış olan Raymond Mukave
lesinin tasfiyesinin her bakımdan işin lehine ne
tice vereceği şüpheden varestedir. Zira, mahallî 
şartlara vukufu olmıyan firma yerine, seneler
den beri inşaat ve tesisat işlerini mütaahhitler I 
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vasıtasiyle görmekte olan ve teknik, bürolarda 
her cihetçe bu hizmetlerin ifasına muktedir ele
manları bulunan ve Raymond'un hizmetinden 
müstağni kılınması halinde yapılacak ilâve teş
kilâtı derhal kurabilecek olan ofisimizin bu iş
leri daha büyük bir sürat ve emniyetle yapıla
bilecektir. 

Yukardaki mâruzâtımızı İktisadi İş Birliği 
Genel Sekreterliğine intikaline müsaade Duyu
rulmasını yüksek tensiplerinize saygılarımızla 
arz ederiz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlük 

Yukarda kısaca izahına çalıştığım meselede 
siyasi malî ve ce^ai mesuliyetler karşımızda 
durmaktadır. Ben bunu malî ve cezai mesuli
yet kısmına istinadederek, Anayasanın verdi
ği hakka dayanarak Meclis tahkikatı açılması
nı istiyorum. Şimdi bu tahkikatı istememde mü
essir olan sebepleri hulasaten bir defa daha arz 
edeyim. 

1. F O A dan temin edilen yardımla alı
nan çelik siloları teknik heyet raporu dairesin
de en müsait şartlarla teklifte bulunan G. Ha-
milton firmasına vermiyerek 8,5 milyon fazla-
siyle 20 milyona muadil Türk lira civarında bir 
fazlalıkla R. B. O. firmasına ihale ettirmek su
retiyle işin başında 8,5 milyonluk bir zarara 
mucibolunduğunu bildikleri halde bakanlıkları 
zamanında bu firmayı açıkça korudukları için, 

2. Taahhüdünü ifa etmiyen firmanın mu
kavelesinin feshi ile teminatının irat kaydı mu
kavele ve ihale kanunları icabından iken bu
nu yapmıyarak tasfiyeyi kabul ile hiçbir iş yap-
mıyan R. B. O. firmasına 6 milyon 400 bin lira 
tasfiye masraflarının ödenmesine yazılı ve şifa
hi emirler vermek suretiyle âmil oldukları için, 
bilhassa makbuz ve fsturasız masrafların kabul 
edilmiyeceği F O A nizamatı ve mukavele ah
kâmından iken Ofis tarafından bu hususlar 
açıkça belirtilmiş olmasına rağmen firmanın 
makbuz ve faturasını ibraz edemiyeceğini bil
dirdiği ve salahiyetli kimselerin eliyle döndüğü 
hissini veren 75 bin dolar ve 125 bin Türk lira
sının masraf kabulü suretiyle açık bir yolsuzlu
ğu emrivaki haline getirmiş oldukları için, 

3. Aylarca işi yüzüstü bıraktığı halde fir-
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manın istihdam ettiği personelin boş geçen gün- j 
lerdeki masraflarını kabul etmek suretiyle bir 
taraftan semeresiz masraf, diğer taraftan d# 
kâra esas olan bir tediyeye yol açtıkları için, 

4. T. M. Ofisinin devamlı ikaz ve muhale
fetine rağmen ikinci defa olarak R. B. O. yu 
teşkil eden üç firmadan biri olan R. C. Pile 
Of Delawere firmasına R. B. O. nunun kamofle 
etmiş olduğu teklifler dairesinde idare ve ne
zaret mukavelesi adı altında hiçbir teknik ve 
malî mesuliyet yüklenmiyen bir mukavele ile işi 
tevdi ve dolayısiyle milyonlarca liralık zararı 
tevlidetmiş oldukları için (ki bu miktar 17 
milyon Türk lirası ve iki buçuk milyon dolar 
civarındadır. Ofis mütaaddit yazıları ile (R. C. 
Pile) ile mevcut idare ve nazaret mukavelesinin 
tasfiyesini istiyerek bu külfetten ofisi ve mem
leketi kurtarmak istemiş ise de her iki bakan
lık tarafından verilen yazılı emir ile idare ve 
nezaret mukavelesinin devamı emredilmiştir). 

Binnetice memleketin milyonlara varan men
faatlerini şahsi mülâhazalarla tıpkı firmanın1 

mümessilleri imiş gibi bir şirket uğruna hem de 
Hükümetin hukuki mesuliyetini ortaya koymak 
suretiyle, harcayan ve bildirdiğimiz masrafla
rın hesabı ile baş başa bulunan eski Başbakan 
yardımcısı ve Dışişleri Bakan Vekili Bay Fatin 
Rüştü Zorlu ile eski Ticaret Bakanı Bay Sıtkı 
Yırcalı hakkında malî ve cezai mesuliyeti mu
cip bu hareketlerinden dolayı Meclis tahkika
tı açılmasını takdir ve tasviplerinize arz ediyo
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem 
âzası; değerli arkadaşlarım: Millet ve memleket 
hizmeti almış olanların bilhassa bizim gibi ku
ruşunun hesabını yapmak mevkiinde bulunan 
kalkınma çağındaki büyük bir milletin işlerini 
görürken dikkat ve itina göstermemiş olmala
rı bile bir suç sayılmak icabederken, arz ettiğim 
hâdisede çok açık gayırmalar ve kan\at veren 
yolsuzluklarla karşı karşıya, iç içe gelmiş bu
lunmaları muvacehesinde millete karşı olan va
zifelerimizi ifası ve geleceklere de Örnek olma
sı için keyfiyeti adalet önüne sevk etmek bir 
borçtur. 

Elde edebildiğim delillerin mevcudun pek 
azma tekabül edebileceği müsamaha ile karşı-
lıyacağınızdan eminim. Böyle olduğu halde bu 
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I derece mukni delillerle huzunmuza getirebildi

ğim bir hâdisenin tahkikine tevessül olunmıya-
cağmı hatırıma bile getirmek istemiyorum. Her 
türlü mülâhazanın üstüne çıkılmak suretiyle va
zifelerimiz ve sözlerimizin sadakatine inanmış 
olan Meclis tahkikatının açılmasını arz ve tek
lif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Arkadaşlar, Sayın Yırcalı ve Zorlu, biz eğer 

bu firmaya bu işin idare ve nezareti şeklinde 
vermeseydik dolarların geri alınacağını söyle
mişlerdir. 

General Ralleyin Ofis Umum Müdürlüğüne 
vermiş olduğu beyanatı okudum. 

Size bu işin kısaca bir hesabını, bilançosunu 
yaparak kürsüden inmek istiyorum. 

Bütün iş başından beri Türk firmalarına 
yaptırılsaydı - ki, Ofis Teknik Heyetinin rapo
runda da vardır - 14 - 15 milyon civarında ola-
eaktı, yalnız ilk 60 aded çelik silodur bunu di
ğer firmaların 'durumunu tesfiye masrafları : 

4 300 000 küsur Türk lirası, 
ve 720 000 küsur Türk lirası ol

mak üzere, 

yekûnen 6 358 000 kusur Türk lirasına 
muadil. 

İdare ve nezaret masrafları : 

10 000 000 kusur Türk lirası, 
ve 3 885 000 küsur dolar olarak, 

yekûnen 21 000 000 kusur Türk lirasına 
muadil. 

inşaat masrafları : 
Türk firmaları tarafından yapılan : 

19 700 00C kusur Türk lirası, 

Umumi Y. 47 000 000 kusur Türk lirasına 
= = = = = muadil bulunmaktadır. 

Bütün iş 47 092 000 lira kusur lira tutuyor. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Miktarı nedir?* 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyin, efendim. 
Söz isterseniz size de söz vereyim. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Arkadaş-
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lar, 555 tondan ibaret siloların alınma safhaları- | 
na girmek istemiyorum; mevzuumuzla alâkalı de
ğildir. Colombia Steel tancon'den siloların sa-
tınalınması da başka bir safhadır. Demirin ki
losu 360 kuruştan alınmıştır. îşin içine Exporte-
împorte Bank ve saire girmeden Amerikan pi
yasalarından bunu yarı fiyatla temin etmek 
mütehassısların sözlerine göre, mümkünmüş. 
Hibe ve kredi ile alman dolarların Amerikan 
firmalarının ihtiyaçlarına bile kâfi gelmediği, 
ofisin bir yazısında açıkça belirtilmektedir. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. (Sağ
dan, şiddetli alkışlar). 

İKTİSAT VE TİCARET VEKÎLÎ ZEYYAT 
MANDALlNCÎ (Muğla) — Muhterem arkadaş
larım, Hasan Erdoğan Bey arkadaşımın verdi
ği izahatı dinledim. Ben de buraya bir raporla 
gelmiştim, belki lâzım olur da okurum diye. 
Fakat görüyorum ki, Hasan Erdoğan Bey ar
kadaşım benden evvel raporu almış getirmiş. 
(Kisten ne şekilde aldı, bilmiyorum. (Kolları I 
vardır, sesleri) Bu raporda maalesef okudukla
rı yalnız işlerine gelen bâzı noktalardan ibaret 
bulunduğu cihetle, ben tekrar rapora dönme
den ve sizleri uzun uzun işgal etmemek için bir- I 
kaç nokta üzerinde tavzihlerde bulunacağım. I 
Yapacağım presizyon zannederim arkadaşları- I 
mı tatmin edecektir, bu meyanda da temenni 
ederim ki, Hasan Erdoğan arkadaşım da tatmin I 
edilmiş olsun. (Edilmez, edilmez, sesleri) I 

Muhterem arkadaşlar, size birkaç maddede I 
toplıyarak durumu arz etmek istiyorum. I 

1. M. S. A. yardımı namiyle 1952 - 1953 se- I 
nelerinde mevcut bulunan Amerikan yardımı- I 
nm bu tahsis devresi içerisinde memleketimiz- I 
de inşa edilmek üzere 240 bin ton kapasiteli si- I 
lolar inşaası için 9 milyon dolar verilmiştir. Bu 
para ile Amerika'dan memleketimizde yapıla- I 
cak silo inşaatında birinci derecede lâzım olan I 
malzeme getirilmiştir. Bunu mutaakıp bu malze
menin monte edilmesi ve memleketimizde silo I 
inşaatını tamamlamak için munzam inşaat ihti- I 
yacı olmak üzere Amerikalılarca 1 695 000 do- I 
lâr gene yardım yapılmıştır. Y%lnız birinci yar- I 
dımla bunun arasındaki fark şu olmuştur ki, bu 
kısım OOP. A sektöründen yapılmıştır. Bu OOP. I 
A sektörü ancak ve ancak yardımı alan memle I 
ketin bu yardımı Amerika üzerine kullanması- 1 
m mecburi kılmaktadır. Yoksa, Türkiye Hükü- J 
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j metiyle Amerika Hükümeti arasında yapılmış 

olan anlaşma dolayısiyle bu, Amerika üzerine 
sevk edilecek değil, bu yardım (OOP. A) hüvi
yetinin zaruri bir müeyyidesidir. 

Binaenaleyh arkadaşlar, anlaşmazlık şura
da doğmaktadır, arkadaşımız pek haklı olarak 
söylemiştir, Toprak Mahsulleri Ofisi bu iş 
mevzuubahsolduğu zaman bütün memleketle
re bu ihaleyi haber vermiş, firmalara bildirmiş
tir. Bu ana kadar Amerika yardımları başka 
memleketler üzerine sevk edilebileceği için ar
kadaşlarımız da bu yola gitmişlerdir. Fakat 
Amerika'da rejimin değişmesi, Demokrat Parti
nin yerine Cumhuriyetçilerin iktidara gelmiş 
bulunmasından bihaber oldukları için böyle bir 
hataya düşmüşlerdir. Fakat hakikat meydana 
çıkınca bu yardımın başka memleketlere sevk 
edilmesi imkânsızlığı karşısında diğer memle
ketlere yapılan davetler kendiliğinden kadük 
olmuş ve mesele Amerikan firmlarma inhisar 
etmiştir. Meselenin birinci şıkkı budur. 

Bunun karşısında talibolan 7 Amerikan fir
ması arasında bir ihale, mevzuu ortaya konul-

I muştur. Tamamen objektif olarak meseleyi vaz'-
I ettiğimi samimiyetle arz ederim. Ortaya çıkan 
I firmalar arasında iki mühim teşekkül olan Gor-
I don Hamilton ve Reymond Börn firmaları var

dır. Gordon Hamilton Firması, diğerine nis-
I petle 570 000 lira bir farkla talibolmuş ve 13 ay 
I zarfında teslim kaydını koymuştur. Bunun kar-
I şısmda Reymond Börn Firması ise, iki ay da

ha evvel teslim edeceğini söylemiştir. Fakat 
Ofisin ikinci firmayı, 570 000 lira fiyat farkına 

I rağmen tercih edişinin sebebi yalnız iki aylık 
I mesele değildir. Bilhassa ikinci firmanın yaptı-
I ğı teklifle arasındaki strüktürel fark malûm 
I değildir. Yapılan teklif iki cephelidir, üzerinde 
I biri sabit, diğeri mütehavvil iki cetvel vardır. 

I Birinci firma, Gordon Hamilton firması bir 
I fiyat tenezzülü intacettiğinde sabit olmıyan cet-
I vel üzerinden Ofis İdare Meclisi bu teklifi yal-
I nız ve yalnız ihaleyi üzerine alabilmesi şeklin-
I de mütalâa ettiği cihetle, bunu tamamen bağla-
I mak suretiyle takdirî yola gitmiştir. Çünkü bu 

kabul edildiği takdirde, firmanın zaman zaman 
I mütehavvil cetveller üzerinden, (fiyat tereffü-
I leri oldu, fiyatlar değişti diye) yeni yeni zam-
1 lar istemesini haklı kılacaktı. Bu da elinden 
1 alınamazdı. 
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Arkadaşlar; bir de bunun yanında vâki tas

fiye dolayısiyle ödenen paralar meselesi geli
yor. 

Arkadaşımızın ortaya attığı rakamlar pek 
hatırımda değil, tamamen kaydedemedim, fakat 
ben tamamen objektif olarak sizlere hâdise için
de mevzuubahis rakamları, hepsi senetlere ve 
evraklara bağlı bulunan rakamları arz edece
ğim. 

200 bin lira Türk parası olarak tasfiyeyi mü-
taakıp ve 125 bin dolar bu firmaya ödenmiştir. 
Ve bunlar firmaya tazminat olarak değil eski 
mukaveleye göre firmanın yapmış bulunduğu 
masraflara karşılık olmak üzere ödenmiştir. Bu 
arada ileri sürülen 6,5 milyon liralık rakam doğ
rudur. Fakat bu rakamlar eski, yani mukavele 
mucibince yapılan masraflar kısmıdır ve haki
katen yalnız bundan ibarettir. Burada firmanın 
yapmış olduğu birçok ihzarat, firmanın getirt
miş olduğu mühendislerin masrafı, hattâ birçok 
yerlerde başlamış bulunduğu işler için ayrılmış 
ve verilmiş paralardır, ve mukavele hükümleri
ne yüzde yüz uygun olarak yapılmış tediyeler
dir. 497 bin Türk lirası vergi, hare, resim ve 
saire, 2 198 000 lirası nakliye, çelik ve saire. 

BAŞVİSKÎL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yani Amerika'dan gelen malzemenin be
deli. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 
MANDALİNCİ (Devamla) — Evet. 

Sabit umumi masraflar 929 bin lira. Ve teç
hizat olarak fiilen müessesenin 9 milyonun dı
şında getirdiği malzeme bedeli 499 bin liradır, 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu hususu da 
arz ettikten sonra diğer bir maddeye geçeyim, 
ilk ihale ile ikinci şekil arasındaki farkı arz ede
yim : 

İlk ihale 18 milyon liralık bir ihaledir ve 240 
bin ton kapasitede silo inşaatını tazammun eder. 
Arkadaşım da söylediler; Türk firmaları da fii
len çalıştıkları için ikinci şekil ihale değildir. 
Ancak muhtemel masrafları karşılamak için tes-
bit edilmiş bir plâfondur. İhale olarak sabit bir 
rakam başkadır, bir plâfon başkadır. Bizim 
kontrolümüz altında vâki olacak masraflar bu 
plâfonun yukarısına çıkmamak kaydiyle bağ
lanmıştır. Plâfonun aşağısında olabilir. Bugüne " 
kadar yapılan masraflar plâfonun % 30 - 40 aşa-
ğısındadır. 
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Bu, ikinci şekil 240 bin ton kapasiteyi 470 

bin ton kapasiteye çıkaran şekli. 230 bin tonluk 
başka kısma ait malzeme, Amerika'dan yeniden 
elde edilmiş bulunan 6 milyon 50 bin dolarlık 
bir malzeme ve teçhizat kredisi ile, yardımla 
başlamıştır. Demek ki, yapılan munzam 9 mil
yon dolarlık 240 bin ton kapasitelik kısma mun
zam 230 bin ton kapasite için, ikinci ihalede 6 
milyon 50 bin dolarlık munzam bir kredi yar
dımı elde etmiş bulunuyoruz. 

' Demek ki, arkadaşlarım bu hususta da haki
katen korkunç- bir fark yoktur. Birincisi şöyle, 
ikincisi böyle, diye bir mukayese yapmaya imkân 
yoktur. Çünkü, biri ihale, diğeri plasmandır. An
cak, bu işlerin yapılması için alâkalı ve anlaşıl
mış bulunan Raymond Concreet Pile Firmasının 
elbetteki aldığı bir para vardır. Portesi yüz mil
yon lirayı aşan bir işte tabiîdir ki, bir hayır mü
essesesi gibi çalışamaz. Bugün memleketin her 
tarafına serpilmiş birçok teşkilâtı, bunca mühen
disleri var. Bunun karşılığında bu firmaya bizim 
ödiyeceğimiz nezaret masrafı ve işin hakikaten 
tekniğe uygun bir şekilde yapılması için yapa
cağımız masraf, umumi portesine nispetle % 8 
den ibarettir. 

Arkadaşlarım; bunun yanında bir hususu be
lirtmek isterim; arkadaşım mütemadiyen Day-
ton ve Raymond Concreet Pile Delawere ara
sında Toprak Mahsulleri Ofisinin yazdığı mek
tuplardan, İktisadi İş Birliğinin verdiği cevap
lardan bahsettiler. Bunları takibettim; mektup
lar tarih ve madde sırasiyle hakikaten doğrudur. 
Yalnız okumadıkları bir mektup var. O da, son 
defa Amerika'dan Toprak Mahsulleri Ofisinin 
teşebbüsü ve İktisadi İş Birliğinin tavassutu ve 
Amerika Misyonununun müzaheretiyle acaba ye
ni bir ihale yapılsa ve bu işi Türkiye'de yapsak 
hususundaki teşebbüse karşı Amerika'dan gelen 
cevap şu: «OOP. A yardım bünyesi içinde bu 
yardıma taallûk eden hususatm Amerika üzeri
ne tevcihi icabettirdiği cihetle bu yardım asla 
kabul edilmez.» 

Bu mektup ellerine geçmemişse arz edeyim : 
Arkadaşlarım, 
Raymond Concreet Pile Müessesesinin işe geç 

başlamasına gelince : Bu da bir realitedir. Ar
kadaşla bunda beraberim. Hakikaten, buradaki 
misyonun bir ümit için bize yazdığı mektup, bu 
mektuba cevap ve nihayet, mecburiyet karşısm-
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da, Raymond Conereet Pile Müessesesiyle yap
tığımız anlaşmanın meriyete girmesi için Ameri
kan Hükümetiyle vâki formalitelerin ikmali bu 
gecikmeyi zaruri kılmıştır. Nihayet bunlar 24 sa
atlik bir iş değildir. Bir devlet mekanizması için
de birkaç ayda görülebilecek işlerdendir. Nite
kim, birkaç ay bu şekilde geçmiş ve R. Conereet 
Pile Şirketi işe birkaç ay geç başlamıştır. Bugün 
fiilen, iki aydan beri, bu firma çalışmakta ve 24 
yerde inşaat yapmaktadır. Ve 24 yerde yapılan 
inşaat için bu firmaya ödenen para : 1 802 378 
lira 12 kuruştur. Bu para ödenmiştir. Buna kar
şılık firma ciddiyetle çalışmaktadır. Bunu Tica
ret Vekâleti ve hükümet adına memnuniyetle 
karşılamadığımızı belirtmek isterim. 

Şimdi arkadaşlar, bunun yanında bir de or
talarda daima dolaşan bir söylenti vardır : Bir
çok maddeler bozulmuş, gelen malzeme mahvol
muş ve saire.. Malzemelerin ne şekilde geldiğini 
arz ettim. Birçok yerlerde inşaatlara süratle 
başlamayı temenni ettiğimiz için Toprak Ofisi 
nakliyat yapmış ve çimento nakletmiştir. Haki
katen hiçbir Suretle elimizde olmıyan sebepler 
yüzünden bir gecikme ve bu yüzden bir zarar ol
muştur. Bunun da miktarını söylemek isterim. 
İnşaat yerlerine ofisin taşımış bulunduğu bir 
miktar çimentodan 100 ton kadarı hakikaten 
evsafını kaybetmiştir. Bunun kıymeti ise 10 bin 
liradır. Fakat, bunun bir gramı dahi zarar edil
memiş ve tamamen temel inşaatlarında kullanıl
mıştır. Arkadaşlarımı bu hususta da müsterih 
kılmak isterim. 

Arkadaşlarım, bunun yanında bir noktayı 
daha müsaadenizle izah etmek isterim. Bu işi 
mücmel bir şekilde şu noktaya bağlamak müm
kündür : Bu silolar teşebbüsünü arz ettiğim şe
kilde icmal ettikten sonra bir noktayı sarahatle 
art etmek isterim : Elimizde bu firma ile Toprak 
Mahsulleri Ofisi arasında yapılmış olan bir mu
kavele ve bu mukavelede gayet sarih bir hüküm 
vardır. Tamamen unilateraldir. Toprak Mah
sulleri Ofisi bu mukaveleyi feshetmek imkânla
rına sahiptir. İsterse şu anda Yüksek Meclis bu
na karar verirse hükümetiniz Toprak Mahsulle
ri Ofisine emir verir ve şimdiye kadar 1 milyon 
800 bin liradan ibaret olan tediye ile iktifa edi
lerek anlaşmayı feshettirebilir. Ama neticede 
kâr mı olur, yoksa zarar mı? Zarar olur arka
daşlar. Bir defa, bize şarta bağlı olarak veril-
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miş bulunan yardımlann karakter ve hüviyeti 
içinde dünyanın her tarafında bulunan ahkâ
mın, şartların icabı olarak 9 milyon dolar bir ve 
6 milyon 50 bin dolar iki, malzemeden tevakki 
etmek ve yine bu arada 1 milyon 695 bin dolar
lık, yine inşaat yardımı olarak yapılan yardım
dan tevakki etmek lâzımgelir. 

Zannediyorum ki bendeniz bu hususları arz 
etmek suretiyle Yüksek Meclise bâzı, noktalar 
üzerinde lüzumlu malûmatı vermiş bulunuyorum. 
(Soldan şiddetli alkışlar). 

REİS — Muammer Çavuşoğlu. 
NAFIA VEKİLİ MUAMMER ÇAVUŞOĞLU 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlar; bendeniz yük
sek huzurunuzu uzun işgal etmiyeceğim. Yalnız 
mevzuu iyice tetkik etmiş olmanı, aynı zaman
da meslekime taallûk eden bir mevzu olmak 
itibariyle mâruzâtımın vereceğiniz karar üzerin
de tesiri olacağını ümidettiğim için söz almış bu
lunuyorum. 

Çelik silolar : Arkadaşlar, esasen gerek muh
terem Sıtkı Yırealı, gerek muhterem Fatin Rüş
tü Bey ve aynı zamanda İktisat ve Ticaret Ve
kili arkadaşım bu hususta lüzumlu malûmatı 
vermiş bulunuyorlar. Yalnız, kendilerinin bura
da açıklıyamadıkları, meslekleri dışında kalan 
hususları izah etmek suretiyle sizleri tenvir et
mek isterim. 

Maliyet 4- sabit kâr esası üzerinden ihale 
edilmiş olan bir işin maliyet unsurları üzerinde 
durmak istiyorum. 

Memleketimizde çok yeni, ancak Seyhan Ba
rajı ile birlikte tatbik sahası bulan bu inşaat 
ihale usulünün maalesef memleketimizde iyi kav
ranmamış olduğunu sarahatle ifade etmek zo
rundayım. Nitekim bidayetten beri yapılmış 
olan bütün beyanlardan bu işin kavranmamış 
bir usul olduğu esasen anlaşılmış bulunmaktadır. 

Maliyet + kâr esası üzerinden ihale edilen 
işleri iki noktada toplamak mümkündür. Birin
cisi sabit masraflar, ikincisi mütehavvil masraf
lar. 

Sabit masrafları da iki kısma ayırabiliriz. Bi
rincisi; mütaahhidin alacağı kâr, diğeri de, mü-
taahhide umumi masraflar karşılığı ödenecek 
sabit miktardır. 

Mütehavvil masraflar da üç ayrı cetvelde 
mütalâa edilmiştir : 

1. Kontrol ve tahkiki mümkün olan r# 
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mütaahhidin yedi iktidarında olmıyan masraf
lar... Noter harcı, vergi, rüsum ve saire gibi 
masraflar. 

2. Doğrudan doğruya inşaatın bünyesine gi
ren işçilik ve malzeme gibi masraflar... Bunların 
kontrol ve tetkiki daima mümkündür. 

3. Bu işlerin yapılması için lüzumlu teçhi
zat ve makine masrafları. 

Bu işlerin ihale evrakı tetkik edilirken ga
yet tabiîdir ki, esas olarak sabit masraflar na
zarı dikkate alınır. Bundan başka, bir numara
lı cetvel, iki numaralı cetvel, üç numaralı cet
vel, dört numaralı cetvel, beş numaralı cetvel 
halinde tanzim edilmiş olan bütün masraflar 
birbiriyle muvazeneli olup olmadığı tetkik edi
lir. Ofis Umum Müdürlüğünün fen heyetinin 
yapmış olduğu da budur. Müsaade ederseniz 
ihale mevzuunda iştirak etmiş olan altı Ameri
kan firmasının teklif etmiş olduğu teklifleri bu
rada rakam olarak arz edeyim. izahatımdan 
göreceksiniz ki ihale üzerinde takarrür etmiş 
olan firma en uygun teklifi vermiş bulunmak
tadır. Ve yine anlıyacaksımz ki, 26 . IV . 1954 
tarihinde yapılmış olan mukavelede en ufak 
bir usulsüzlük yoktur. Filvaki sabit ve müte-
havvil masraflar yekûnu olarak Gordon Hamil-
ton firması 11 401 457 lira, Thomson Starret 
firması 15 889 879 lira, Byrne International 
firması 18 958 846 lira, ihale üzerinde takarrür 
eden Byrne Organization firması 19 777 590 li
ra, Fergusson Morisson firması 21 377 544 lira 
ve bir firma da 49 milyon lira teklifte bulun
muşlardır. Yalnız bu firmaların sabit masraf 
olarak tekliflerini de müsaadenizle okuyayım, 
burada muhterem Hasan Erdoğan arkadaşım, 
Börn Bordon Hamilton ve Thomson Starret 
firmaları daha ucuz fiyat teklif ettikleri halde 
ikisine verilmeyip, üçüncüsüne verildiğini ifade 
ettiler. Fakat, bunların sabit fiyat olarak teklif 
ettiklerini, müsaade ederseniz, kâr ve umumi 
masraflar olarak, arz edeyim : 

Gordon Hamilton firması 4 126 000; Byrne 
Organization 4 807 000; umumi teklifte ikinci 
olarak gözüken Thomson Starret firması 
6 617 000; ve diğer firmalar 8 837 000 ve ilâ-
îıiri olarak görülüyor. 

Thomson Starret firması gibi bâzı firmalar 
bilhassa ihalenin kendi üzerlerine takarrür et
sin diye mütehavvil inşaat masraflarını gayet 
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düşük göstermişlerdir. Ben demin onun için arz 
etmiştim ki, bu gibi ihalelerde mütehavvil kı
sımla mütehavvil olmıyan kısımların birbiri ile 
muvazeneli olması en başta tetkik mevzuu edil
mek lâzımdır. Bu vaziyet böyle olduktan sonra 
Byrne Organization firmasının teklif etmiş ol
duğu sabit masraflar yekûnu 4 milyon 870 bi
ne nazaran Gordon Hamilton'un teklifinin 571 
bin lira noksan olmasına rağmen Börn Organi
zasyon firmasının teklifi Ofisçe tercih edilmiş
tir. Tercih sebebi Gordon Hamilton firmasının 
cetvellerindeki muvazenesizliğin nazarı dikka
ti celbetmiş olmasıdır. Kendileri çağrılarak şu 
şekilde bir teklift.3 bulunulmuştur. Evvelemir
de şu hususu arz edeyim: Maliyet + sabit kâr 
esası üzerinden ihale edilen mukaveleler eğer 
bir prim ve cezaya bağlanmazlarsa mütaahhidin 
gelişigüzel masraflarda bulunacağı ve buna 
mukabil sabit kârı alacağı endişesini bertaraf 
etmek mümkün olmaz. Bu endişeyi bertaraf ede
bilmek için masraflar plâfon olarak tesbit edi
len muayyen bedelin, üstüne çıktığı takdirde 
mütaahhit kârı bir miktar düşer. Bu işte kâr
dan âzami olarak yüzde 40 düşüleceği kabul 
edilmiştir. Gordon Hamilton firması teklifleri
ne ekli cetvellerde muvazene görülmemiş oldu
ğundan bu firmaya işi tahmin ettiğiniz mikta
ra mal edemezsiniz, siz bütün kârınızdan vazge-
çermisiniz, denilmiş fakat firma bu teklife ya
naşmamıştır. Byrne firması ayrıca işi iki ay ev
vel bitireceğini de vadetmiştir. ihale zamanına 
nazaran bu iki ayın pek ehemmiyeti yoktur. 
denilebilir. Çünkü mukavele Nisan ayında ya
pılmıştır, işin müddeti 11 aydır. 1 ay da ihzarat 
müddeti ilâve edilince inşaatın bir sene sonra 
yani 1955 senesinin Nisan ayında bitmesi ica-
b etmektedir. Mevsim dolayısiyle bitmez de iki 
ay sonra bitmesi r alinde nihayet Mayıs ve Ha
ziran ayında ikmal edilmiş olur. Fakat mütaah
hidin sünitaksiri dışında teehhür vâki olursa 
her iki aylık müddet büyük bir ehemmiyet kes-
bedebilir. Belki silolara ihtiyaç hâsıl olduğu 
bir zamanda bunlar bitmemiş olacaktır. Binaen
aleyh, iki aylık müddetin bence çok büyük bir 
ehemmiyeti vardır, para ile ölçülemiyecek ka
dar büyük ehemmiyeti vardır. Bunun dışında, 
mütaahhit bu işe ait teçhizat ve malzemeyi ki
ra ile tedarik edeceğini ifade etmiştir. Nihayet 
Toprak Ofis doğrudan doğruya bu gibi inşaat 
için gerekli makine ve teçhizatı devamlı olarak 
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kullanacak bir müessese değildir. Binaenaleyh, 
kira ile temin edeceğini teklif eden firmanın 
bu teklifi şayanı tercih görülüyor. En nihayet 
mütaahhitlerin tekliflerinde, bu işlerde istihdam 
edilecek personelin kalite, evsaf ve aded itiba
riyle yine Byrne Örganization firmasının tekli
fi şayanı tercih görülüyor ve bu şekilde iş Byrne 
Örganization firmasına veriliyor. 

Bence bu birinci kısımda en ufak bir usulsüz
lük yoktur ve gayet iyi hareket edilmiştir. Şah
si kanaatim budur, bunu arz ederim. 

Yine maliyet + kâr esası üzerinde ihale edilmiş 
olan işlerde dikkat edilmesi lâzımgelen bir hu
sus, taraflara düşen vecibelerin gayet titizlik
le ve itina ile vaktinde yerine getirilmesidir. Ni-
hayet prim ve ceza gibi müeyyidelere dayanan 
bir mukavele hükümlerine bağlı bulunan müta
ahhit, teklifinde belirtmiş olduğu rakamları mu
hafaza edebilmek için idarenin üzerine düşen 
vecibeyi vaktinde yapması lâzımdır. Mukavele
nameye göre akdi mütaakıp yüzde otuz nispe
tinde dolar ve Türk parası olarak avans verile
cektir. 

İkincisi, yine mukavelenameye göre akredi
tifler derhal açılacak, işin yapılabilmesi için lü
zumlu makina ve teçhizat getirilecektir. 

Halbuki akreditifler mukavelenin akdinden 
ancak beş ay i sonra açılmış ve böylelikle müta
ahhit muayyen bir usul ve sisteme göre yapma
yı düşündüğü bir inşaatı yapmak imkânına sa-
hibolamıyor. Çünkü akreditif vaktinde açılamı
yor, akreditif beş ay sonra, yani Eylül sonunda 
açılabiliyor. Ondan sonra makina getirecek ve 
işe başlıyacaktır ki, buna maddeten imkân yok
tur. Şunu belirteyim ki, bu gecikme Toprak Ofi
sin suni taksirinden tevellüdetmiyor. Bu gecik
me F O A idaresinin kendi formaliteleri icabı
dır. 

Hasan Erdoğan arkadaşımız bu mevzuda bir 
noktaya temas buyurdular, 600 bin Türk lira
lık bir munzam Türk parası imkânı sağlanmıştır, 
dediler. Fakat Türkiye'de temin edeceği malze
me ile mütaahhidin yapmaya alışmış olduğu bir 
usul ve sistem dışına çıkılmış oluyor. Yani teme
li ekskuvatörle kazacak yerde, biz kazma kürek
le bu işi yaptırmak istiyoruz. Mütaahhit ancak 
teklifinde derpiş ettiği usul ve sistemde çalıştı
ğı takdirdedir ki, kendisinin söylediği maliyet
te bu işi yapmak imkânına sahibolsun. Aksi hal-
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de bunu temin etmeye imkân yoktur. Toprak 
Ofisin iddia ettiği gibi mütaahhide bir kusur 
atfetmek belki mümkündür. Fakat her hangi 
bir ihtilâfın tekevvünü halinde mukavele icabı 
hakeme müracaat edilmek zarureti karşısında 
hakemin bütün kusurları, bütün mesuliyeti mü
taahhide tevcih edeceğini zannetmek biraz saf
dillik olur. Bu takdirde ne olacaktı? Toprak 
Ofisin dediği gibi mukavele cezaen feshedilmiş 
olsaydı ne olacaktı? iş sürüncemede kalacaktı, 
hakeme müracaat edilecektir. Hakem işi tetkik 
edecekti. Bu arada da iş duracaktı. Ben bura
da diğer hususları hiç mütalâa etmiyorum. Ben 
işi yalnız teknik bakımdan mütalâa ediyorum. 
Hakemin bu hususta Toprak Ofisin dediği gibi 
karar vereceğini kabul etmek hakikaten doğru 
değildir. Ve nihayet mukavelenin tasfiyesi ben
ce o gün için doğru bir yoldu. Bir taraftan Top
rak* Ofisin muayyen kredi teşebbüsleri mevcut
tur. Eksim Banka 6.5 milyon dolarlık bir kredi 
için müracaat edilmişti. Nihayet devletin bir
takım kredi teşebbüsleri vardır. 

Temin edilmiş şu kadar milyon dolarlık kre
diyi kullanamaz vaziyette iken yeni kredi teşeb
büslerinin muvaffak olması mümkün mü? Bu 
vaziyet karşısında işi bir an önce tasfiye etmek 
en doğru hal sureti idi. Tasfiye mukavelenamesi 
ile kabul edilen esasları arkadaşım Zeyyat Man-
dalinci ve Muhterem Sıtkı Yırcalı burada izah 
ettiler. 

Bu masraflar tamamen yapılmış masraflar
dır, fiilen vâki olan masraflardır. Aynca müta
ahhidin cebine giren para, kâr olarak ödenen 
50 bin lira ile 125 bin dolardır. Müsaade eder
seniz bendeniz bu masraflan bir kere gözden 
geçireyim : 

Demin de arz ettiğim gibi, kontrol ve tahki
ki kabil masraflar ve mütaahhidin y e d - i ikti
darında olmıyan masraflar, mukavele tescili, 
noter ücreti, ihale kararının tasdiki masrafları, 
sigorta masraflan, lüzumlu teçhizata ait ardiye 
ücreti, liman, muamele vergileri, belediye resim
leri, tahmil, tahliye dışında kalan diğer hususlar. 

Bunlar filhal vâki masraflardır ve bu mas
raflar ödenmiştir. Bunların yekûnu 497 bin Türk 
lirası, 8 208 dolardır. 

ikinci masraflar, malzeme, işçilik ve nakliye 
için ödenen paralardır. Yekûnu 2 milyon 198 
bin liradır. Bunun 1 milyon 200 bin lirası, ta 
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Trakya'dan Van'a kadar 69 muhtelif yerde yapı
lacak inşaat için lüzumlu malzemenin nakliye 
bedeli 499 202 lira + 240 000 dolar aşağı - yukarı 
1 milyon 200 bin lirası da teçhizat, yani memle
kete gelmiş olan makine v.s. için harcanmıştır. 

Görüyorsunuz ki, 6 milyon 362 bin liradan 
ancak, yalnız 50 bin Türk lirası + 125 bin do
lar mütaahhide ödenmiş bulunmaktadır. 

Diğerleri doğrudan doğruya mütaahhidin yap
mış olduğu işlere karşılık olarak ödenmiştir. Ve 
tamamen mukavele hükümleri dâhilinde öden
miş bulunmaktadır. 

Hiçbir şey yapılmadığı halde bu para nasıl 
ödenmiştir, deniyor, işe başlarken şantiye ihzar 
ve tesisi gibi birtakım masraflar olmuştur. Bu 
masraflardan meselâ demin arz ettiğim gibi bir 
milyon iki yüz bin lirası da nakliye masrafı kar
şılığıdır. Onun için hiçbir şey yapılmamış de
mek doğru değildir. Bilâkis işin yüzde 20 sinden 
fazlası yapılmış vaziyette görülmektedir. Kâr 
olarak verilmiş para sabit kârın % 22 si nispe-
tindedir. Yani mukaveleye göre işin sonunda kâr 
olarak verilmesi lâzımgelen 179 000 lira + 526 
bin liranın % 22 si olan 50 bin TL. + 125 bin 
dolar ödenmiştir. Bir de bunun dışında, müta
ahhidin, müddet itibariyle mukavelenamede der
piş edilen müddetin % 80 i olan 9 aya yakın bu 
iş ile meşgul olduğu düşünülürse • verilen bu 
% 22 miktarın bu kadar mübalâğalandırılacak 
bir rakam olmaması lâzımdır. (Soldan, bravo ses
leri) 

Bu iş böylece tasfiye edildikten sonra; işin 
sevk ve idare ve nezareti gene bir Amerikan fir
masına veriliyor. îşin sevk ve idare ve nezareti
nin hiçbir külfet tahmil etmiyeceği beyan edili
yor. Halbuki birçoklarınız iyi hatırlar. Devlet 
Demiryolları inşaatında, bidayette, îsveç grupu 
adiyle anılan teşekkül işlerin sevk ve idaresi için 
% 20 bir para almış bulunmaktadır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — 1928 de verilmişti bu.. 

NAFIA VEKÎLÎ MUAMMER ÇAVUŞOĞ-
LU (Devamla) — Türk mütaahhitleri bunları 
tatbik edemezler, diye şahsan bir iddiada bulu
namam. Türk mütaahhitleri bundan çok daha bü
yük işleri muvaffakiyetle, başarı ile tatbik et
mişlerdir. Ancak, bu bize verilmiş olan hibe şartı 
olarak ortada duruyor ve bu işin Amerikalı fir
malarca yapılması lüzumu ileri sürülüyordu. Bu 
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şartı dikkat nazarından uzak tutmamak icab-
eder. (Bravo sesleri) 

Nihayet Amerikalılara, Türkiye'de hiç tatbik 
edilmiyen çelik siloların Türk mütaahhitleri ta
rafından yapılacağını iddia etmek, parayı veren 
Amerikalı mükelleflere karşı biraz güç-olurdu. 
Zaten onlar da bunu derhal reddederlerdi. Bize 
bu işi yapan Türk firmalarından misal gösterin, 
derlerdi. Biz bir iş yaptırırken o işi yapan müta-
ahhitler arasından seçme yaparız. Yeterlik ehli
yet ararız. Binaenaleyh Amerikalılar teklifimizi 
şiddetle reddederlerdi. Nihayet, bu işten temin 
edilmiş olan büyük bir fayda vardır. 

Burada Amerikalıların sevk ve idaresi ve ne
zareti mevzuubahistir. Amerikalıların sevk ve ida
resi ve nezareti altında Türk mütaahhitleri tara
fından işin yaptırılmış olması suretiyle hakika
ten büyük bir fayda sağlanmıştır. 

Şimdiye kadar Sayın Mandalinci arkadaşım 
da ifade ettiler, 80 bin ton kapasitede 24 muh
telif yerdeki işler ihale edilmiştir. Ayrıca her 
ay da birkaç tanesi daha ihale edilmek yoluna 
girmiş bulunmaktadır. Yani artık bundan böyle 
işler mecrasına girmiş vaziyettedir. 

Son olarak; işlerin sevk, idare ve nezareti 
için verilmiş olan 21 milyon liradan da kısaca 
bahsedeyim : 

Bu işlerin sevk, idare ve nezareti için akde
dilmiş olan mukavelede birdenbire görülen ra
kam 21 milyon liradır. Bu paranın 4 milyon li
rası (arkadaşım da ifade ettiler) gelecek olan 
teçhizat ve malzeme bedelidir. Binaenaleyh, esa
sen sevk, idare ve nezaret masrafları meyanm-
da değildir. Geriye 17 milyon 31 bin lira kal
maktadır ki, bunda da amerikan personeline 
ödenecek para ile, New - York Ofisinin ücret
leri ve Türk personeline ödenecek olan parala
rın yekûnu 14,5 milyon lira tutuyor. 

Fakat bu para maktu bir bedel değildir. Ar
kadaşımızı yanıltan husus da budur. Maktu de
ğildir. Ancak tahakkuk ettikçe ödenecektir. Şa
yanı şükrandır ki, Toprak Ofis hakikaten işin 
bu kısmını gayet ciddiye almış ve son defa ya
pılan hesaplara göre bu 14 milyon lira olarak 
tesbit edilen miktar 5 milyon 900 bin liraya dü
şüyor. Yani bu para ile bu iş idare edilecektir. 

İki buçuk milyon lira da mütaahhitlere işin 
sevk, idare ve nezareti için kâr ve umumi mas
raf karşılığı olarak ödeniyor. 
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Bütün verilen paranın yekûnu işin bedeline 

nazaran; arkadaşım Zeyyat Mandalinci'de izah 
ettiği gibi yüzde 8,8 dir. Binaenaleyh demin arz 
ettiğim gibi isveç Grupuna ödenen yüzde 20 
nin yanında onun nısfından da azdır. (Soldan, 
şiddetli alkışlar) 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar, 26 . IV . 1954 te ofisle alâ
kalı Amerikan firması arasında imzalanan mu
kavelenin vekâletim zamanına isabet etmesi do-
layısı ile huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 

Gerek vatandaş nazarında; umumi hizmetler
de vazife alan herkesin bu vazifeleri kısmen ol
sun ifa ettiği telâkkisini uyandırmak, gerekse 
alâkalı şahısların bizzat kendi menfaatleri nok
tasından ortada en küçük bir şüphe kalmamasını 
arzu ettiğim için; bir Meclis tahkikatı açılmasına 
karar verdiğiniz takdirde, (bu mukavelenin ki
min zamanında imzalandığını sormak suretiyle) 
tereddüt izhar eden arkadaşlarımın hakkımda da 
tahkikat açılmasını talebetmelerini rica edeceğim. 

Muhterem Nafıa Vekili Çavuşoğlu Beyefendi, 
işin teknik safahatına girdiler. Bendeniz onları 
bilmem, fakat sözlerini aynen kaydettim. Huzu
runuzda hem o sözünü tesbit etmek, hem de bu 
vesile ile bu işte ihtisası olan bir şahıs olması iti
bariyle, tâlibolduğu ve bu talebi sizlerce de ka
bul olunduğu takdirde tahkikatın şahsıma da 
tevcihi hususu mahfuz .kalmak üzere, bu işlerde
ki dirayeti- dolayısiyle kendisine teşekkür borçlu 
bulunduğumu ifade etmek istiyorum. 

Dediler ki; «26 . IV . 1954 tarihinde yapılan 
mukavelede en ufak bir usulsüzlük yoktur.» 

Gönlüm arzu ederdi ki, bilhassa bu mukave
lenin kimin zamanında imza edildiğini soran ar
kadaşlara karşı ismim de söylensin. Hattâ o ta
rihten mukavelenin imzasına kadar Toprak Mah
sulleri Ofisi ile iktisat ve Ticaret Vekâleti ara
sında cereyan etmiş muhabere varsa o yazışma
yı tasrih suretiyle alâkalı vekiller belirtilmiş ol
sun. 

Muhterem halefim Sıtkı Yırcalı arkadaşım 
söylemediği gibi, halen bu vazifede bulunan 
Mandalinci arkadaşım da, bu mukaveleyi izah 
ederken, Toprak Mahsulleri Ofisi ile iktisat ve 
Ticaret Vekâleti arasındaki yazışmalardan hiç 
bahsetmediler. Bu itibarla böyle bir yazışma 
varsa, dosyası da Vekil Beyde olacağına göre, 
bunun da okunmasında fayda görürüm. Bu hu-
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sus hakikaten tavziha muhtaçtır, arz edeyim, 

| çünkü şahsıma mütaallik bir keyfiyettir. Bunun 
dışında soru sahibi olan ve Meclis tahkikatı açıl
masına dair takriri veren Hasan Erdoğan arka
daşımızın takririni okuduktan ve o tarihte ve
kâletleri işgal eden ve kendileri hakkında Mec
lis tahkikatı açılmasını istiyen arkadaşlar ko
nuştuktan sonra, görülüyor ki mesele Meclis 
tahkikatına götürecek bir müphemiyet ve karı
şıklık arz etmektedir. Filhakika bir tanesi üze
rinde ben duracağım. Bu geçen beyanları ara
sında Amerikalılarca firmaya verilen, temin 
olunan şeylerin hibe veya kredi olduğunun tas
rih edilmesi lâzımdır. Hibe midir, kredi midir? 
Bu iki hibe veya kredi olmasına göre vaziyetin 
büsbütün değişeceği aşikârdır. 

Bir noktada dediler ki : «240 bin tonluk çe
lik siloların inşası henüz hiç yapılmamışken ve
ya gayet az bir miktarı yapılmışken Kolombiya 
firmasından 6 milyon 50 bin dolarlık bir yardım 
temin ettik.» Bu, yardım mıdır, kredi midir 1 
Kredi olmasına göre iş değişir, yardım olmasına 
göre iş değişir. Bunu takdir edersiniz. Şahsıma 
mütaallik olan husus dışında müzakerelerin se j 

lâmetle seyri için nihai meclis tahkikatının açıl
ması illâ haklarında tahkikat açılan icra mesu
liyetini taşıyan arkadaşların sanık olmalarını 
ifade etmez, alâkası yoktur. Böyle genişçe bir 
topluluk içerisinde meselenin tetkik edilmesin
deki müşkülât da aşikârdır. Bu sebeple ben şu 
anda bunlara muttali oldum. Ve ismim gazete
lerde geçtiği için söz aldım. Yalnız, şu hususun 
tavzihini bendeniz hakikaten faydalı görürüm: 
Çelik siloların inşası için Amerikan yardımın
dan temin olunan paralar ve bu iş benim zama
nımda Amerikan firmalarına ihale edildikten 
sonra ve henüz hiçbir şey yapılmamış iken alı
nan 6 milyon 50 bin dolarlık para kredi midir? 
Bunun kredi olduğu anlaşılıyor, çünkü firma 
yardım yapmaz. Eğer kredi ise işin mahiyeti ha
kikaten değişir. Daha bir şey yapılmamıştır. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKtLÎ ZEYYAT 
MANDALlNCl (Muğla) — Bir noktayı tavzih 
edeyim, 9,5 milyon hibe, 2,5 milyon hibe, 9 mil
yon hibe ve 6 milyon 50 bin lira kredidir. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Şu halde 
bu kredidir. Şimdi ofis bu işlerin mesuliyetini 
taşıyan devlet idaresidir. Kendisi mukavelenin 
bir tarafını teşkil ettiğine ve çelik silodan bir 
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netice alamadığı sabit bulunduğuna göre 
30 600 000 liralık bir krediyi aramak lüzumunu 
mu duymuş, yoksa bu kredi Fatin Rüştü Zor
lu'nun Hariciye Vekâleti Vekili bulunduğu sı
rada mı bulunmuş? Yani ihtiyacınız vardır, bu 
da fırsattır; bir mukavele yapılmalıdır, gibi bir 
insiyatif kimden gelmiştir? 

FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) O za
man henüz Hariciye Vekili değildim,beyefendi. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Çıkar, 
söylersiniz. 

Arkadaşlar, bunun kredi olduğunu tâyin et
tikten sonra hakikaten bu munzam kredinin arz 
ettiğim şartlar içinde inisiyatifinin nereden ge
lip temin olunduğunu bilmemizdeki fayda aşi
kârdır. 

Fatin Rüştü Beyefendi o tarihlerde ne vekâ
let makamını işgal ettiğini, ne de mebus sıfatını 
ihraz etmediğini söylediler. Hakikat da budur. 
Fakat gerek mebus arkadaşlar, gerek hükümet
te vazife alanlar bilirler, Toprak Ofisle olan 
münasebetlerde Fatin Rüştü Zorlumun, İktisadi 
îş Birliği Umumi Kâtibi olmak itibariyle, oyna
dığı rol çok daha ileridir. («îtham ediyorsun» 
sesleri) Bendeniz müsaadenizle, itham etmek 
için arz etmiyorum, mebus arkadaşlardan bi
lenler varsa bilirler, yok sa yok... 

KEMAL DEMlRALAY (İsparta) — İftira 
ediyorsun... 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Kemal 
Demiralay Bey, ömrümde kimseye iftira etme
dim. Şurada bir hakikati ifade edeceğim. Hari
ciye Vekâletinin tezkereleri ile, iktisat Vekâle
tinin tezkereleri bir arada mütalâa edildiği za
man, bı^gün tahkikat açılması istikametine ki
min sürüklediği zahir olur. 

KEMAL DEMlRALAY (İsparta) — «O za
man ben NATO'da delege idim, iktisadi iş Bir
liğinde değildim, diyor.» Sen ise hâlâ iftira edi
yorsun. Buna cevap ver. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Fatin 
Rüştü Beyin NATO'daki delegeliği esnasında 
yine Ofis üzerindeki nüfuzu memleketçe bilin
mekte idi "(Soldan, «Senin vekil olarak nüfuzun 
nerede idi» sesleri (Şiddetli gürültüler) 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu meselede 
çok ıstırap çekmiş bir arkadaşınız sıfatiyle arz 
edeyim; (Soldan, «vah vah» sesleri) «Toprak 
Mahsulleri Ofisinin umum müdür muavinini, 

1956 6 : 1 
idare meclisi reisini ve azaları toplanmak sure
tiyle size iktisat Vekili olarak ancak bendeniz 
talimat veririm. Talimatı Başvekil verdiği tak
dirde bana malûmat verirsiniz, bunun dışında 
hiçbir kimse size talimat veremez» demenin ıstı
rabını yaşamış bir insan sıfatiyle arz ediyorum, 
( «vah vah» sesleri) Eğer mesele Yüksek Hey
etinizin tasvibine iktiran eder ve iş Meclis tah
kikatı mevzuu haline gelirse elbette orada be
nim de o zamanki alâkalı vekil olarak, söyliye-
cekleri vardır. Fakat bunun müzakeresinin yeri 
burası değildir. (Soldan, gürültüler, söyle söyle 
sesleri) 

NECATI ÇELlM (Aydın) — Millet huzu
runda söylemeyip, nerede söyliyeceksiniz? 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
müsaade ederseniz, sinirlerinize kapılmayın, hak
kımda bir arzu varsa lütfedin çıkın buradan söy
leyin, elbette cevabını veririm. 

Muhterem Hükümet Reisi söz aldığına ve hu
zurunuzda konuşacağına göre, bilâhara tekrar 
konuşmak hakkım mahfuz kalmak üzere bir nok
tanın... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Vekil ol
duğunuz zaman Fatin Rüştü Bey size baskı yap
mış mıdır? 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Nurettin 
Bey, buraya çıkıp söyleyin, cevap vereyim. (Gü-
rütüler) 

Tevfik Bey bir şey mi söylediniz? 
TEVFlK İLERİ (Samsun) — Hayır, bir şey 

söylemedim, fakat siz mütemadiyen bana bakı
yorsunuz. 

Şimdi, siz kimseye iftira etmem, dediniz, hal
buki şahsım hakkındaki bir iftiranızı tesbit et
tim, müsaade ederseniz, söyliyeceğim. 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Hay, hay 
memnu olurum. 

Şimdi ben huzurunuzdan ayrılacağım... (Sol
dan, gürültüler, konuş sesleri) 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — (Başve
kile hitaben) Beyefendi, siz söz alacak, konuşa
caksınız, ben ondan sonra devam edeceğim. 

RE IS — Rica ederim, müzakerelerin istika
metini değiştirecek şekilde idarei kelâm etmeyi
niz, Fethi Bey. ; 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Vekil bey
lerden rica ediyorum; 26 . IV . 1954 tarihinde 
imza edilen mukavele - ki, benim zamanıma ras.-
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lamaktadır - bu mukavelenin imzası için Toprak 
Ofisle iktisat ve Ticaret Vekâleti arasında bir 
muamele cereyan etmiş midir? Bunu söylesinler. 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan-

bul) — Muhterem arkadaşlar, Çelikbaş şunu sor
du : Kredi mi, yardım mı? Kredi olduğuna gö
re başka türlü mütalâa etmek, başka türlü hük
me varmak lâzımgelir. Hibe olduğuna göre baş
ka hükme varmak lâzımgelir. Binaenaleyh ne ka
darı tasfiye edilsin? Bu tenevvür etsin ki ona gö
re mütalâa dermeyan edeyim dedi. 

Muhterem arkadaşlar; burada bunun ne ka
darımın kredi, ne kadarının hibe olduğu 50 defa 
tekrar edildi. Bunun bir kısmı kredi, bir kısmı 
hibedir. Hibe şartı, Amerika üzerinden kullanıl
ması, Amerikalı firmalara yaptırılmasıdır. Bu 
katıksız hakikat kendisine malûm olsun. 

Şimdi, inşaatta henüz netice alınmadan niçin 
6 milyon dolarlık kredi alınmış ve işler niçin bu 
mecraya sevk edilmiş? işte işleri bu mecraya sevk 
eden iradedir ki, suçlu görülmesi lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar; burada hükümet, mu
kavelenin akdinde hiçbir anormal vaziyet olma
dığımı, işin doğru ve dürüst cereyan etmiş bu
lunduğunu ifade etti. Ondan sonra yine hükümet 
adına yapılan beyanda, işin tahkiki sonunda mu
amelelerin anormal cereyan etmediği belirtildi. 
Fethi Çelikbaş, muamelelerin butlanını ifade 
eder tarzda konuştu. Siz yalnız kendinize aido-
lanını söylediniz, halbuki mukaveleyi ben akdet
tim diyor. Kendisinden hesap soran yok, istiyen 
yok. Zaten rolü mukavele akdetmekten ibaret 
kalmış. Şimdi; bir tahkikat açalım da cümbüş 
olsun, diyor Bunun neticesi ne olacak? Kendi 
zannınca kahraman olacak. Kendisi hükümette 
değil, hükümette olmak ihtimali de mevcut değil. 
Yalnız bir mukavelenin akdinde bulunmuş, bu 
akdedilen mukavelede de mesuliyeti mucip hiçbir 
şey yok. Hal böyle ijten «benim de ismim karıştı
rıldı, benim hakkımda da tahkikat açılsın» diye 
ifadede bulunmak, hamamda şarkı söylemeye, 
gurbette öğünmeye benzer. 

Bu Meclisi dolduran muhterem zevatın zih
ninde Fethi Çelikbaş'm bu işle alâkası olduğu
na dair zerre kadar bir şüphe ve tereddüt mev
cut değildir. Bu vaziyette behemehal tahkikat 
açın diye, sırf ucuz bir kahramanlık «İde etmek 
için burada söz alıyor. Bu yakışmaz, ciddiyetle 
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kabili telif değildir. (Bravo sesleri) Daha ciddî 
mevzular vardır, tahkikat açılmasını onun için 
isteyin. (Bravo sesleri alkışlar). 

Şunu da eöyliyeyim ki kendisi bir müfteri
dir, çünkü işleri evvelâ Fatin Rüştü Zorlu bu 
yola sevk etmiştir. Verilen cevapta, o tarihlerde 
«ben vekildeğildim» deniliyor. O zaman diyor 
ki, «vekil değilsen iktisadi iş Birliği Kâtibi umu
misi de mi değildi?» cevap: «Hayır o da değil». 
Bu sefer diyor ki, «ama son nüfuzlu bir şahsi
yetsin, bu işleri bu şekilde sen yaptırırsın.» 

Muhterem arakadaşlar, işte iftira buradadır 
ve işin çirkin tarafı budur. Evvelâ vekil olduğu
nu söylüyor. Tekzip edilince bu sefer «sen ikti
sadi iş Birliği Kâtibi Umumisi de değil misin?» 
O da olmayınca «sen Fatin Rüştü Zorlu değil 
misin? Nerede olursan ol, bunun ehemmiyeti yok, 
sen Fatin Rüştü Zorlu olduğun için ben sana 
kancayı takıyorum. Bunu sen yaptın diye bu 
çeşit bir mantıkla bu vâhimeyi daha da ileriye 
götürebiliriz. Bu mukaveleyi vekilken kendisi 
imzalamış, ondan sonra vekillikten çıkmış, de
mek ki mukavelenin imzasında Fethi Çelikbaş 
acaba bilâhara mahzur diye söylenen, suiistimal
leri mucip diye tsavir edilen halleri mukavele
nin imzasından evvel hazırladı da sonra vekil
likten ayrılması sebebiyle tatbikine imkân bula
madı da onun için mi böyle bir batıl vâhimenin 
içine girdi? Dün beraberce çalıştığı, kararlara 
beraberce iştirak ettiği arkadaşlarını; hem de 
iştirak zamanına ait hususlardan dolayı yuvarlak 
lâflarla, hiçbir öze, esasa istinadetmeden burada 
kötülemesi, haklarında kötü telâkkilere, kötü 
kanatlere yol açacak sözler söylemesi müfteri-
likten başka bir şey değildir, arkadaşlar. (Sol
dan bravo sesleri ve şiddetli alkışlar.) 

RElS — Himmet Ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Çok muh

terem arkadaşlar, Muammer Çavuşoğlu arkadaşı
mız işin teknik safahatını bütün vuzuhiyle yük
sek heyetinize izah etti. 

Diğer arkadaşlar, Fethi Çelikbaş söz alma
mış olsaydı ve bir tereddüdün mevcudiyetini 
hissetmemiş olsaydım tekrar söz alıp huzurunu
zu işgal etmek istemezdim. 

Bu mevzuda kıymetli arkadaşlarım, büyük 
mikyasta bir rakam suiistimali karşısında bulun
maktayız. Bugüne kadar Halk Partisi daima ra-
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kamdan kaçmıştır. Itırk yılda bir defa rakamın 
içine girmiştir, onda da mağlup olacaktır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Yine parti
zanlık yapıyorsun. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Partizan
lık yapmıyorum. Hakikaten yemin ederim ki bu 
mevzun Yüksek Meclise bir teknik mevzu olarak 
aklımın erdiği, dilimin döndüğü kadar tetkik ede
yim ve izahat vereyim niyetiyle getirmek iste
dim ve şu dosyaları ben de tetkik ettim. Ama bu 
güne kadar öyle rakamlar ortaya atıldı ki bu 
rakamlar büyük mikyasta suiistimal edilmiştir. 
Bu rakamları, iddia ile ortaya atanlar hakiki 
çehresiyle bu rakamlardan, bahsetmediler ve ef
kârı umumiyeyi keşmekeş içinde bırakacak şe
kilde altı milyon şu kadar küsur bin, yirmi mil
yon şu kadar bin lira diye söyledikleri yanlış 
rakamlar, hakikati dinleyen insanlar arasında 
büyük tereddütler yaratan vaziyetler hâsıl et
miştir. 

Hakikaten Hasan Erdoğan arkadaşımızın 
okuduğu rakamlar, bu rapor ve hâdise için vâ-
kıdir. Ama rakamların bir de realitelere intibak 
tarafları vardır. Bundan bile bile kaçındığı için 
oturduğum yerden dayanamıyarak söyledim, şu 
safahatında konuş, bu safahatında konuş, diye. 
Fakat konuşmadı. Ben rakamlara aynen iştirak 
ediyorum. Bu rakamlar mevcut, ama varit de
ğil. 

Bunlar matbuata kadar intikal eden mevzu
lar oldu arkadaşlar. Bu ihale mevzuunda «Ne
den bir firma 11 milyon liraya diğer firma 19 
milyon liraya teklif ettiği halde ve arada 7 - 8 
milyon fark olmasına rağmen çok teklif eden 
firmaya verildi?» şeklinde Yüksek Heyetinizi 
ikna etmeye çalıştılar. Şeklin bu olmadığını ye
rimizden itiraz ederek söylediğimiz zaman ha
kikat budur diye burada ifade buyurdular. De
min Muammer Çavuşoğlu arkadaşım izah buyur
dular, hakikaten bu ihale sistemi memleketimiz
de Ofiste ilk defa tatbik edilen ve Seyhan Ba
rajından maada hiçbir yerde tatbik edilmiyen 
çok kıymetli bir usuldür. Kontrol mühendisli
ği mütaahhitlik gibi işler yapan arkadaşlara bu 
sistem biraz yavan gelmiştir. Buna rağmen 
iktisadi şartlara ve mevcut mukavelelere aykırı 
bir şey olmamıştır. Maliyet + basit kârda iki 
plâtform vardır: 

Birincisi; sabit kâr platformu ve diğeri de ! 
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nazari olan platformudur. Arkadaşlarımız mu
kayeseyi bu nihai platform üzerinde yapmışlar
dır. Halbuki aslında birinci platform üzerinde 
yapılması lâzımdır. Nitekim 11 401 000 lira tek
lif eden firmanın sabit kâr teklifi 4 126 000 li
radır. 19 milyon teklif eden firmanın sabit kâr 
teklifi 4 807 000 liradır. îkisi arasındaki fark 
500 bin liradan ibaret olduğu halde «Efendim, 
memleketin sekiz milyon lirası heba oldu» şek
linde Yüksek Heyetiniz iğfal edilmek istenmiş
tir. İşte kıymetli arkadaşlarım meselenin evve-
liyeti izah edildi ise de Ofisin heyeti fenniyesi 
hakikaten kıymetli elemanlardan müteşekkil bir 
heyeti fenniyedir. Heyeti fenniye yerli mütaah-
hitlere verilmesi işini büyük bir hüsnü niyetle 
düşünmüşlerdir. Bu hareketlerinde haklıdırlar. 
Ben de bir Türk mühendisi olarak memleketi
mizde bu işlerin yapılabileceğine inananlarda
nım. Ama maalesef, şeraati iptidaiye bizim dü
şündüğümüz ve istediğimiz gibi olmamıştır. Na
sıl vaktinde şeraiti iptidaiyeye riayet etmek 
mecburiyeti varsa, burada da ibze verilen 7 mil
yon küsur liralık kredi ve 15 milyona baliğ olan 
kredi ve yardımlar hususunda mutlaka bunların 
bir Amerikan firmasına verilmesi veya bir Ame
rikan firmasının kontrol ve murakabesinin temi
nat altına alınması şartı koşulmuştur. 

Hattâ arkadaşlar büyük bir hüsnüniyetle, 
«mademki Amerikan firmaları gelecek, Avrupa 
firmalarını da sokalım.» demişler. Böylece 140 -
150 kadar ecnebi firmaya mektuplar yazılmış
tır. Amerikalılar burada yine ince zekâ oyunu 
oynıyarak Avrupa'dan transfer yapılmasını or
tadan kaldırmışlardır. Nitekim, bu şekilde Av
rupalıların içlerine girmesi imkânını bertaraf et
mişlerdir. 

Binaenaleyh, bütün hüsnü niyetlere rağmen 
kala kala karşımızda mütaahhitler kalmışlardır. 
Altı Amerikan firması içinden en mütenasip 
teklifi yapan Byres Organization Firmasına iha
le yapılmıştır. 

Şimdi burada aklıma bir şey geldi; kıymetli 
arkadaşım bize burada bir yığın rakamlar oku
du. Tamamdır, iştirak ediyorum, bu rakamlar 
vâkıdır, varittir. Ama diğer taraflarını okuma
dılar. Bu ihaleyi tasdik eden ofis müessesesinin 
bir heyeti fenniyesi ve idare meclisi vardır. 
Acaba meclisi idare ve heyeti fenniye bu iha
leyi tasdik etmiyerek her hangi bir muhalefet 
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şerhi vermişler midir? Burada heyeti fenniye 
âzalarının hepsinin imzası mevcuttur. Uzun uza-
dıya 6 firmanın bütün tablolarını tetkik etmek 
mukayese etmek suretiyle en münasibolduğuna 
karar vermişlerdir. Bizzat ofisin heyeti fenni-
yesinin tertip ve tanzim etmiş olduğu mukaye
seli rakamlar buradadır. Burada bahsettikleri Ö 
milyon fark mevcut değildir, 500 bin liralık bir 
fark mevcuttur. Bunun gayet mâkul ve meşru 
gösteren heyet bunun esbabı mucibesini burada, 
raporda zikretmiştir. Bir defa birisi 11 ay, di
ğeri 13 ay. Birisinin Türk personeline geniş yer 
vermesi, diğerinin daha az kullanması. 'Keza bi
risinin temin edilen malzemenin kira ile veril
mesi, diğerinden satmalmması gibi geniş imkân
lar bahşetmesi tarzındaki esbabı mucibeler ra
pora dercedilmiştir. 

Arkadaşımız çok bahsettiler ve müdafaasını 
yaptılar : Hamilton firması teklif yapmış. îşi 
almak için ilk defa sabit fiyatları daima küçük 
gösterip mütehavvil masrafları artırma yoluna 
giderek bir nevi aldatmaya tevessül edebilirler. 
11 milyon denmesinin sebebi de budur. 

Sonra (mukavelede teklif edilen fiyat üze
rinden % 20 noksan veya fazla iş yapıldığı za
man tazminat veya prim vardır) demişlerdir. 
Sonra (mukavele bedelinden % 40 pahalıya mal 
ederse prim verilmez) diye kayıt konmuştur. 
Gordon Hamilton firmasına idare teklif etmiş, 
«Bu % 40 tan vazgeç, mukavele yapalım» de
miş, fakat firma vazgeçmemiştir. Zira firma tek
lifinin nazari olduğunu bildiği primlerin.ödenmi-
yeceğine inandığı içindir ki bu teklifi kabul et
memiştir. Binaenaleyh heyeti fenniye ve mec
lisi idare en salim kararı kendi vicdanlarına 
göre ve dosyada tekevvün edfen raporlar ve ka
rarlar dairesinde vermiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki muka
veleler iki taraflı yapılır. Karşı taraf birtakım 
şartlar zikretmiştir, diyor ki, «Şu kadar bin li
ra Türk parasının ve şu kadar doların mukave
lenin imzasından sonra transferi temin edilecek
tir.» Bu hüküm mukavelenin ana maddesine gir
miştir. Fakat aradan beş aylık bir zaman geç
tiği halde, ofis idaresinin hüsnüniyetine ve sa
mimiyetine rağmen, bu işlerin geri kalmaması 
için bir miktar Türk parası verelim ve şu işleri 
halledelim şeklindeki bütün hüsnüniyete rağmen 
Amerikan firmasiyle yapılan konuşmalar ve for-
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maliteler yüzünden, beş ayda transfer temin edi
lememiştir. 

Üç ay daha geçmesi suretiyle sekiz aylık bir 
müddetten sonra transfer temin edilmiş ve fa
kat bu esnada mütaahhit birtakım büyük mas
raflara duçar olmuş, şeraiti iptidaiye olarak tek
lif ettiği normal masrafların dışına çıkmış ve 
bunu rakamlarla ispat etmiştir. Bu şartlar için
de işine devam edemiyeceğini Ofise karşı ifade 
etmekten de çekinmemiştir. 

Burada gayet tabiî olarak ben de, Hasan Er
doğan arkadaşımız da ve her hangi bir arkadaşı
mız da, kontrol âmiri olsa idik, ilk akla gelen 
şey, bu, memleketimizde alışmadığımız bir usul 
olduğundan, mukavelenin feshine ve teminatı
nın irat kaydına gitmek olurdu. Nitekim Ofis 
de aynı şekilde ve haklı olarak bu teklifi yapmış, 
mukavelenin feshini istemiştir. Teamül de böyle 
bir mukavelenin feshini kendilerine emreder. 

Fakat burada bir mukavelede; bir hakem 
maddesi vardır. Bir ihtilâf zuhurunda mahke
meye gitmeden hakeme müracaat mecburiyeti 
vardır. Bu arada «Ofis kâr ve zararı için muka
veleyi feshetse ne olur, feshetmese ne olur?.» di
ye heyeti fenniyenin mütalâası istenmiş. Hey
eti fenniye bir Amerikan müdahalesi olmadan, 
mukavelenin feshinde yüzde yüz haklı olacağı 
kanaatini vermiştir, 

REFET AKSOY (Ordu) — Bunların hepsi 
söylendi. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Üstat 
sinirlendi, söylemiyeyim mi! (Soldan, söyle söyle 
sesleri). 

Mukavele feshedildiği takdirde 400 bin do
larlık teminat irat kaydedilecekti. Fakat buna 
mukabil 15 milyon dolardan mahrum kalacaktık 
arkadaşlar. 

Demin Hasan Erdoğan arkadaşımız mütema
diyen Mister Dayton şöyle söyledi, Ralley geldi
ği zaman böyle konuştu gibi birtakım lâflar söy
ledi. Ben de müsaadenizle bir vesika okuyacağım. 

Arkadaşlar, Toprak Ofisimiz bu işte o kadar 
sağlam hareket etmiştir ki, hakikaten Dayton, 
bir fuzuli müdahale yapıyor gibi hatıra bir şey 
gelmiştir. • Halbuki Dayton aramızdan ayrıldık
tan sonra, Vaşington'daki Amerikan Sefareti
mize bir mektup yazmak suretiyle, «Amerikan 
Hükümeti bu işin mutlaka bir Amerikan firma
sına ihalesi hususunda ısrar etmekte midir, et
memekte midir?» sualini sormuş, yazılarının ge-
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len cevabı «etmektedir» şeklinde olmuştur. Elim
deki mektup 21 Mayıs 1956 tarihlidir. Şimdiye 
kadar mütaahhitle olan münasebetlerde Ofisle 
aralarında ufak bir anlaşmazlık geçmiş, bun
dan dolayı Ralley mektubunda şöyle demekte ve 
âdejta tehdidetmektedir. îşte mektup : 

«Size bilgi almanız için nun 
lüzumlu Türk lirası masraflarının ödenmesini 
imkânsız hale getiren 19 Mayıs tarihli mektu
bunun kopyasını gönderiyorum. Raymond tah
sisat yokluğundan dolayı gördüğü hizmeti sona 
erdirmiye mecbur kalırsa Raymond mukavele
si tahtında yapılmış dolar masraflarının ve teç
hizat dolarlarının talebedilmesi problemi or
taya çıkacaktır.» 

Yani gerek malzeme için vermiş olduğum 
yardımı gerek bu işler için ortaya koymuş oldu
ğum yardımları, Amerikalı mütaahhitle aranız 
açılırsa vallahi billahi hepsini keserim şeklinde 
bir mektuptur. 

Muhterem arkadaşlar, bir rakam daha arz 
edeceğim. Dendi ki : «Mütaahhit hiçbir şey yap
mamıştır, mütaahhit iyi çalışmamıştır. Ofis lâ-
zımgeldiği şekilde ihtar ve ikaz etmiştir.» Evet, 
mütaahhit iyi bir mütaahhit değildir ama, cere
yan eden hâdisede mutlaka bir soysuzluk, bir hır
sızlık suiistimal olduğunu nereden öğrendikle
rine hayret etmekteyim. Mütaahhidi medhüsena 
etmiyorum, cereyan eden hâdiseyi beğenmiyorum. 
Evet mütaahhit millî menfaatlerimize uygun şe
kilde kısa bir zamanda yapsaydı, bugün alış
madığımız masraflar yerine normal masraflarla 
bu işi bitirseydi daha çok sevinirdik, ama bu
gün, böyle olmadı diye bunun suiistimal telâk
kisi yanlıştır. Evvelâ tathkik edip öğrenmek lâ-
zımgelir. işlerden netice almadan mı kredi al
dık? Çünkü 240 bin tonu 470 bin tona çıkar
maya karar verdik. Memleketin ihtiyacı bu idi. 
Bu ise kredi almadan yapılamazdı. Hal bu kadar 
meydanda iken bundan bir hikâye imal etmek 
suretiyle bütün zihinlerde ve daha vahimi ef
kârı umumiye üzerinde dolambaçlı işler görü-
lüyormuş kanaatini telkin etmek elbette bir ifti
racılıktır. 

ikinci iftiracılık da,, diyor ki: «Bir kere tah
kikat açılsın, ben de bildiklerimi söylerim». 
Muhterem arkadaşlar; tahkikatın açılıp açılma
ması hususunda müzakere cereyan etmektedir. 
Sizler de reylerinizi burada öğreneceğiniz ha-
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kikatlere göre vereceksiniz (Soldan, bravo ses-' 
leri, alkışlar). Niçin bu bildiklerini burada söy
lemez? Birtakım yuvarlık lâflar eder? Bu böyle 
olmamış diye bunun vebal ve mesuliyetini iki 
tane bakana, iki umum müdüre, falan yerdeki 
heyeti fenniyeye nasıl yüklemek istediklerini 
ve hangi delil ve vesikalara ve raporlara, han
gi rakamlara istinadettirildiklerini ben bir tür
lü anlıyamadım. 

Dediler ki : «mukavelenin tasfiyesinde yüz- <. 
de 3 onda altı iş yapılmadığı halde altı mil
yon lira ödenmiştir.» 

Arkadaşlar; bu ödenen paranın bir milyon 
200 bin lirası bizim gümrüklerimize gelmiş 
olan malzemenin karşılığıdır, 497 bin lirası 
vergi, harç ve rüsum bedelidir; müfredatını 
vererek başınızı ağrıtmıyayım; bu paralar ta
mamen rakamlara müstenit, vesikalara müste
nit sarfiyattır. Burada mütaahhidin haksız ol- ' 
duğunu bir an için kabul edelim, Ofisin bu 
paraları gönül rızası ile ödemediğini kabul 
edelim, bu ödenen paraların yekûnu 50 bin 
Türk lirası zait J 2 5 bin dolardan ibarettir. 

Hulâsa; günlerden beri matbuata, bugün de 
üç saatten beri burada devam eden iddialar; 
19 milyon lira, 20 milyon lira, 80 milyon lira 
heba oldu şeklindeki sözler doğru değildir. 
Bu ancak 50 bin Türk lirası zait 125 bin dolar
dan ibarettir. Bunu her vakit huzurunuzda 
vesikalarla isbata amadeyim. 

REÎS — Fethi Çelikbaş buyurun. 
F E T H İ ÇELtKBAŞ (Burdur) — Hükümet 

Reisi, «Fethi Çelikbaş üzerinde tereddüdü mu-
cibolacak tek bir şey söylenmedi.» Dediler. Vic
danlarınıza sığınarak arz ediyorum : Grupunu-
zun toplantılarında arka arkaya iki defa bu 
mesele uzun boylu görüşüldü. Matbuata in
tikal eden kısımda benim üzerimde de... (Sol
dan gürültüler) 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Yok 
yok. Fethi Bey. Sizin hakkınızda bir şey konu
şulmadı. Matbuat ilâve etmiş. 

REÎS — Fethi Bey, rica ederim, bu müza
kere ile alâkalı olmıyan şeyleri konuşmayın. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Efendim 
şimdi burada konuşurken - Sebati Ataman Bey 
burada, Himmet ölçmen burada -.24 . IV . 1954 
tarihli mukaveleden bahis edilince, arkadaşları
mız, zamanı vekâletimize ait olmıyan dedikle-
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"rinde «kim» diye sual sormaktan nefislerini | 
alamamışlardır. (Ne çıkar bundan, ne olmuş, 
sesleri) 

«Ne olur» diyorsunuz. Kendi noktai nazarı
ma göre ben de ne olur diyemem. Ben de onun 
kim olduğunu öğrenmek isterim, memleket de. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Kendisi 
söylemiyor, kim olduğunu. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Sebati 
Bey, siz bilirsiniz kim olduğunu. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Ben, bi
liyorum ama o söylemiyor. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi mü
saade ederseniz.. 

BAŞVEKÎL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muvazaa yaratmak için söylemiyorlar. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bana if
tiracı, müfteri diyen Sayın Hükümet Reisinin 
şu sözlerine dokunacağım. «Tahkikat açılması 
için daha ciddi mevzular vardır, onlarla meş
gul olsun» Bu ne demektir, arkadaşlar? Burada 
bir tereddüt şem'asmm yandığı görülmüyor mu? 
Bu bana müteveccih olduğu için bir iftira ko
kusu çıkmıştır. 

BAŞVEKÎL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Oo... 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Eğer be
nim zamanımda imza edilmiş yazışmalar var 
ise bunlar söylensin. Şimdi bu söylenmedi, sonra 
hibe ve kredi meselesine gelince: Bendeniz, tas
rih ettim. 6 milyon 30 dolarlık kısım var de
dim. Bu 6 milyon 30 dolarlık kısım, henüz 240 
bin tonluk çelik silo inşaatından mühim bir 
şey yapılmadan ortaya çıkmaktadır. Hibe ve 
kredi diye tasrih ettim. Bir kusur varsa bu ben
de değildir ki, sualimi İktisat ve Ticaret Vekili 
ayağa kalkmak suretiyle cevaplandırdılar. Böy
lece bunun cevabı alındı. 

Kaldı ikinci sual. Yanılmıyorsam mukaveleyi 
Başvekil Beyefendi, ben imza etmişim dediler. 
26 . IV . 1954 tarihindeki mukaveleyi ben imza 
etmiştim. Bunu öğrenelim. Ofis imza etmişse, 
bu tarihe gelinceye kadar benimle ofis arasın
da yazışmalar var mıdır? Var, veya yok, bunu 
öğrenmek benim, hakkımdır. (Soldan gürültü
ler) Bu kadarcığmı da ben öğrenmiş olayım. 
- REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. (Soldan; 
reye reye, sesleri, kâfi kâfi, sesleri) 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 
MANDALİNCİ (Muğla) — Müsaade buyuru- | 
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nuz, mühim bir nokta olduğunu tahmin ediyo
rum. 

Muhterem Fethi Çelikbaş üç nokta üzerin
de durdular ve bunlar şahsına aidolduğu için 
müsaadenizle arzı cevabedeyim. 

Bir defa kendisinden bahsedilmediğini söy
lediler. Kendilerinden bahsedilecek mühim bir 
hususu göremedik. Ancak bahsedilmesi lâzım-
gelirse kendisinin zamanında olmadığını da söy
lemek lâzımdır, yoksa kendisine iftira ederek 
mi, birşey söylemek lâzımdır, bilmiyorum. Hiç
bir zaman kendisi hakkında tereddüt uyandı
racak şekilde bahsetmiş değilim. 

Yalnız muhterem Fethi Bey bir yazışma olup 
olmadığı hususunu tekrar ederek sordular. 

Hakikaten kendilerinin zamanında yazışma 
olmuştur. 1713 numaralı ve 24. X I I . 1954 ta
rihli bir yazı ile Sayın Ticaret Vekili Fethi Çe
likbaş Ofise şu şekilde talimat vermiştir : 

(Hele döviz kaynaklarımız müsaade etmedi
ği için ihalenin yalnız Amerikan firmaları ara
sında yapılması zaruridir. Bu firmalar arasında 
rekabet temini hususu...) (Soldan; şiddetli al
kışlar) kendileri 24. X I I . 1952 de.... 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — 24.XII1952 
de bendeniz işletmeler Vekili idim. (24. II. 1952 
sesleri) 

ZEYYAT MANDALİNCİ (Devamla) — Af 
buyurun, 24. XII. değil 24. II. dir. 

Şimdi arkadaşlar, bunun yanında bir nokta 
daha var. Hibe ve kredi unsurları nelerdir? Ye
rimden söylemiştim. Bunun 99 bin lirası hibe, 
1 milyon 50 bin lirası kredi idi. Arkadaşlar, bu 
noktada, mademki birinci kısım tahakkuk etme
miştir, o halde niçin kredi hususunda bir karara 
varılmıştır, şeklinde bir mütalâada bulundular. 

Şunu da arz edeyim : 26 . IV . 1954 ten evvel 
sağlanan 10 milyon liralık kredinin yedi milyon 
liralık kısmını ofise tahsis eden - ofisten arka
daşlarımın söylediğine göre - Fethi Çelikbaş'in 
kendisidir. 

Binaenaleyh bu tarihte henüz, mevcut Ray-
mond Coucreet Pile firması ile yapılan muka
velenin aldığı şekil belli olmadığı zamanda bu 
10 milyon liralık kredinin yedi milyonluk kıs
mının ofise tahsisi kendileri tarafından yapıl
mıştır. Sayın Umum Müdür arkadaşım bendeni
ze söyledi. Bilmiyorum, bunlar, sayın Umum 
Müdür arkadaşımızın bendenize söylediği söz-
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lerdir. Yedi milyon tahsisi, çok hafif bir şekil
de, vaziyet tetkik edilmeden yapılmışsa... (Sağ
dan, değildir diyor sesleri) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lütfen 
tavzih ediniz, müphemiyet içinde bırakmayınız. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ZEY-
YAT MANDALÎNCİ (Devamla) — 26 . I V . 1954 
ten evvel olduğunu tavzih ediyorlar, seçimler
den evvel ve kendisinin vekil olduğu zamana 
tesadüf ettiğini söylüyorlar. Yani İşletmeler Ve
kili olduğu zamana aitti. (Soldan, alkışlar) 
24. I I . 1954 te zannediyorum ki bu noktaina
zarlarını.... (Reye reye sesleri) 

RElS — Müsaade buyurunuz, söz alan ar
kadaş yok... 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Söz istiyorum. 
REİS — Hükümetten sonra son söz mebu

sundur. Sırada Sebati Ataman Bey arkadaşı
mız vardı, vazgeçtiler. Buyurun Hasan Erdo
ğan... 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bâzı hususlara demin cevap vermiştim. 
Burada sabrınızı tüketmeden kısaca birkaç nok
tayı izaha çalışacağım. Arkadaşlar, basit bir 
mesele olarak telâkki edilirse konuşmalarım bâ
zıları için fuzuli olabilir. Fakat şunu arz etmek 
istiyorum ki : Ben şahsen en ufak bir şahsi mü
lâhaza ve parti mülâhazası duymadan, şahsen 
bu dâvaya inanmış olduğum için (Gülüşmeler ve 
gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim, hatip 
sözlerini ikmâl etsin. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Bu me
seleyi huzurunuza getirmiş bulunuyorum. Onun 
için eski bakanlar konuştular. Tekrar cevap 
vermediler. Hükümet de konuştu, müsaade edin 
ben de konuşayım. 

Mâruzâtım kısa olacaktır : 
Efendim, Sayın Ticret Bakanı, evraklar bil

mem nereden ellerine geçmiş diye bir imada bu
lundular. Kendilerine cevabım şudur : Sayın 
Himm,et ölçmen'in eline geçirdiği yerden ben de 
elime geçirdim. (Gülüşmeler) 

Ben huzurunuzda Himmet Ölçmen gibi 
takrir veren bir milletvekili olarak tekrar Ofis 
mümessillerinden tavzih alsaydım, vesikalar al
saydım acaba buranın hali nasıl olurdu? Naza
rı dikktinizi celbederim. Efendim, Nafıa Baka
nı Bey dediler ki, Raymond Byrne Organisation 
Firması en uygun teklifi vermiştir. Bunun uy-

. 1956 0 : 1 
gun olup olmdığını biz teknik komisyonun ra
porundan anlıyalını. Hakikaten doğru mu söy
lüyorum, ynılıyor muyum, bunu rapordan öğ
renelim. 

«Firmalar umumiyetle ihale dosyasındaki 
şartları kabul etmişlerdir. Yalnız bir firma 
müddet bakımından alternatif teklif vermiş, bir 
firma da şartnamedeki müddetten fazla müd
det istemiştir. Bunlardan başka diğer bir firma 
da ( R. B. O.) şartnamedeki 1, 2, 3, 4, 5, nu
maralı cetvelleri doldurmamış, kendine göre baş
ka bir teklif vermiştir. 

İhaleye iştirak eden 6 firmanın vermiş olduk
ları tekliflerin özeti ekli (1) numaralı cetvelde 
takdim edilmiştir. Cetvelin tetkikinden de görü
leceği üzere firmaya mukaveleden prim veya ce
za olarak ilâve veya tenzil edilecek meblâğlar 
hariç ve sabit olarak ödenecek 3 - 4 numaralı 

• cetveller yekûnu ile taahhüdün ifası müddeti 
ve saire hususları göz önünde bulundurularak 
firmalar avantaj itibariyle aşağıdaki şekilde sı
ralanmıştır. 

1, 3, 4 numaralı iş müddeti 1, 2, 5 numaralı 
cetveller yekûnu itibariyle diğer firmalara na
zaran en müsait teklif Gordon Hamilton firma
sının teklifidir. Ancak (A) vesaika müsteniden 
ödenecek kalemler meyanmda 1 numaralı cetve
le idhal edilen Gelir Vergisi ve mukavele harcı 
bedellerindeki isabetsizliğin mevcudiyeti B 2 
numaralı cetveldeki birim fiyatlarının bâzıları
nın yüksek bâzılarının düşük oluşu, 

C) Yine 2 numaralı cetvelde beton işlerine 
ait birim fiyatlarda kum ve çakılın malzeme bi
rim fiyatına idhal edilmeyip yalnız işçilik birim 
fiyatının mevcudiyeti. 

D) Ofisçe grup elektrojeninin temin edile
memesi halinde mütaahhit tarafından tedarik 
edilecek enerji için istenilen munzam 100 000 li
ralık talebin sarih olmayışı. 

E) Toprak Ofisin tasvibiyle bu işi kendi 
kurduğumuz bir firmaya yaptırmak icabedebi-
lir ibaresinin sarih olmayışı, 

Bu hususların firmadan tavzihinin istenmesi 
yerinde olur. 

Diğer taraftan mezkûr firmanın teklifindeki 
2 numaralı cetvel yekûnu diğerlerine nazaran 
düşüktür. Fiiliyatta yapılan tediyelerle bu ye
kûnun üstüne çıkılması muhtemeldir. Ancak 
miktar çoğalmasından dolayı vukua gelecek ar
tış hariç diğer hususlardaki artış için firmanın 
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sabit kârından mukaveledeki ayarlamalara göre 
ceza kesilmesi sözleşme icabıdır. Bu husus firma 
aleyhine ofis lehine bir faktör olarak mütalâa 
edilmektedir. 

2. — Mütaakiben 4,5 numaralı cetveller iş 
müddeti 1, 2, 5 numaralı cetveller,yekûnu itiba
riyle Ryne Organization ve Thomson Laet fir
maları müsait görülmektedir. 

A) (R. B. O.) firması teklif alma şartları
na uygun olarak 1, 2, 3, 4, 5 numaralı cetvelleri 
doldurmamıştır. 

B) 4 numaralı cetvel yekûnu sabit kârın 
prim ve ceza müeyyidelerine tâbi tutulmam a-
sının aksi takdirde sabit kârın çok yüksek ol
ması icabedeceğini bildirmiştir. Ve saire devam 
ediyor, vaktinizi fazla almak istemiyorum. 

Arkadaşlar, şimdi Nafıa Vekili hakikaten bu 
işin bir maliyet + sabit kâr mevzuu olduğunu 
izah ettiler ve bir hususu itiraf buyurdular, 
Himmet ölçmen de aynı şeyi söylediler. Aradaki 
farkın 570 bin lira olduğunu beyan ettiler. 

Yine huzurunuzda şunu arz ediyorum ki bu 
750 bin lirayı kabul etmek bizatihi firmaya 2 mil
yon 100 bin lira bir fark vermek demektir. Mali
yet meydaridadıır. Ceza vardır. Prim. vardır. Bu 
husus tamamen kendilerinin söyledikleri vaziyeti 
cevaplandırmaya kâfidir. Hakikaten raporda da 
gösterildiği veçhile Gordon Hamilton daha ucuz 
gösteriyor, diğeri daha az olabilir. Bu maliyet + 
sabit kâr işidir. Esasen bu işin ihale safhasıdır. 
Asıl üzerinde durulacak mesele tasfiye anlaşma
sı ve tasfiye anlaşmasındaki hususlardır ki sayın 
Nafıa Vekili, iki ay bir müddet fevkalâde mü
himdi, iki ay içinde memleketin muazzam para 
ile ölçülemiyecek kadar işleri yapılır. İki ayın ro
lü büyüktü dedi. Çok doğru. İki ayın memleket 
için para ile ölçülemiyecek kadar rolü vardır. 
Şartnamede 13 ay olarak gösterilmiş. Soruyorum 
kendilerinden? Hakikaten iki ay memleket için 
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para ile ölçülemiyecek kadar kıymetlidir. Fakat 
24 ay geçtiği halde işin % 3.06 sı yapılmış, buna 
ne buyurulur? Raporlarla sabit, (Soldan gürül
tüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Merak etme bu sabotajcıları meydana 
çıkaracağım. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Malzeme 
kira ile veriliyordu, diyorlar. Hakîkaten bu mal
zemeler kira ile kullanıldığı takdirde malzeme 
fiyatından daha fazla para verilir. Kirayı bu
rada bir avantaj olarak göstermeleri hakikaten 
çok gariptir. Çünkü bu, bilâhara nazarı dikka
ti celbetmiş ve malzemeler satmalınmıştır. Ki
ralanması bilâkis aleyhimizedir. Bugün bunların 
satmalınması dahi bunun Gordon Hamilton lehi
ne bir müdafaa olduğunu gösterir. («Sen Gor
don Hamilton'un avukatı mısın?» sesleri) Ben 
hiç kimsenin avukatı değilim, Türk milletinin 
avukatıyım. Arkadaşlar, iddia ettiğim hususlar
da ısrar ediyorum. Karar Yüksek Meclisinizin-
dir. (Sağdan, bravo sesleri, gülüşmeler.) 

REİS — Başka söz alan yoktur, yalnız Ma
latya Mebusu Nüvit Yetkin ve 16 arkadaşı tara
fından işin açık reye konulması hakkında bir 
takrir mevcut ise de Dahilî Nizamnamenin 171 
nci maddesinin mutlak sarahatine göre, takriri 
açık reye koymıyacağım. 

Çelik siloların inşaat ve montaj işleri dola-
yısiyle eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yır-
calı ile Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü 
Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açılmasına 
dair olan takriri reyinize arz ediyorum. Meclis 
tahkikatı açılmasını kabul edenler lütfen işaret 
buyursun. Kabul etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. (Soldan, alkışlar) 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 19,18 
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