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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Tunceli Mebusu Hızır Aydın'm, İskân Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bâ
zı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 6093 
sayılı Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddeleriyle 5227 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası
nın değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı yeni 
hükümlerin ilâvesine dair kanun teklifinin, Mu
vakkat Encümene havalesi fcaıbul olundu. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 27 Ekim 
1957 tarihinde yapılan milletvekilleri seçimi do-
layısiyle cezai, malî ve siyasi mesuliyetleri gö
rülenler hakkında Meclis tahkikatı açılmasına 
dair takriri üzerinde görüşüldü ve reddedildi. 

Ankara Mebusu İsmail İnan, müzakere esna
sında sükûneti ihlâl ettiğinden kendisime Riya
setçe ffld ihtar cezası verildi. 

Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 5 arka
daşının, radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 

Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri, talep 
üzerine geri^erildi. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 4 arkadaşının, 
radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle Meclis tahki
katı açılmasına dadr takriri müzakere ve red
dedildi. 

Anlkara Mebusu Avni Doğan ve 54 arkadaşı
nın, basın mevzuunda Meclis tahkikatı açılma
sına dair takriri, üzerinde yapılan görüşmeler
den sonra reddedildi. 

Alman karar gereğince, 
17 . I I . 1960 Çarşamba günü saat 10 da topla

nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Eromn 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân 

Reisvekili 
İzmir Mebusu 

ilhan Sipahioğlu 

Kâtip 
Kütahya Mebusu 

Kemal özer 

SUALLER 

Tahrirî sualler 

1. — Adana Mebusu Kemal Sarıiıbrahimoğlu'-
nun, Kadirli ve Kozan kazaları arazisinin selden 
•korunması ve bu kazaların elektrik enerjisinden 
faydalandırılması hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair, tahrirî suaü takriri, Nafıa Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/914) 

2. — Adanla Mebusu Kemal Sarıiibrahimoğlu,-
mın, pamuk fiyatları devamlı hır artış gösterir
den Çukobiriiık mallarının ucuz fiyatla elden çı
karılmasının sebebine dair, tahrirî sual takriri, 
Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (7/915) 

3. — Adana Mebusu Kemal Sarıibraihiımoğîu '-
ıran, Osmaniye'nin Yeniıköy ve Ceyhan'ın Musta-
fabevli meralarının numune mera haline getiril
mesi için yapılan tetkiklerin ne netice verdiğine 
dair, tahrirî sual taikriri, Ziraat Vekâletine gön
derilmiştir. (7/916) 

4. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'-
mm, Ceyhan Irmağı üzerindeki Karaıtepe hara
belerinin turistik bakımdan cazip hale geti
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair, tah
rirî sual takriri, Basın - Yavm ve Turizm Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/917) 

5. — Adana Mebusu Kemal Sarıi•brahim'oğlu,-
nun, üzüm fiyatlarının beynelmilel seviyeye çı

karılması için ne gibi tedbirler alındığına dair, 
tahrirî sual takriri, Ticaret Vekâletine gönderil
miştir. (7/918) 

6. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Yumurtalık kazası ile bu kazaya bağlı bâ
zı kövlerin içme sularına dair, tahrirî sual tak
riri, Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/919) 

7. — Niftde Mebusu Vedat Mengi'nin, Ko-
çaş Teknik Ziraat Okulunda kaç talebe mevcud-
olduğuna dair, tahrirî sual takriri, Ziraalt Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/920) 

8. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu ,-
nun, Ceyhan nehri civarındaki ovaların, taşkın
dan korunması için ne gibi tedbirler alındırma 
dair, tahrirî sual tekriri. Nafıa Vekâletine gön
derilmiştir. (7/921) 

9. — Adana Mebusu Kemal Sarıi(brahimoğlu,-
nun, Ceyhan'ın, bâzı köyleri ile mahallelerindeki 
arazinin selden ve taşkından korunması husu
sunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair tah-
rihî sual taikriri-, Nafıa Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/922) 

10. — Sivaıs Melbusu Halim Ateışalp'm, Sivas 
vilâyeti nahiyelerinden hangilerinin 1960 - 1961 
senelerinde kaza haline getirileceğine dair, tah
rirî sual takriri, Dahiliye Vekâletine gönderil
miştir. (7/923) 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 10.00 

RElS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : Kemal Özer (Kütahya), Abdullah Kelesoğlu (Samsun) 

2. — YOKLAMA 

REÎS — inikadı açıyorum. 
REÎS — Yoklama yapılacaktır. 
(Maraş mebuslarına kadar yoklama yapıl-

di.) 
REÎS — Celseyi açıyorum. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi (3/565) 

EElS — Tezkereyi okuyoruz. 

Umumi Heyete 
Aşağıda adları yazılı Sayın mebusların hi

zalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Riya
set Divanının 16 . XII . 1959 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Afyon Karahisar Mebusu Gazi Yiğitbaşı, 2 
ay, hasta olduğu için, 7 .1 .1960 tarihinden iti
baren. 

Aydın Mebusu Nihat lyriboz, 1 ay, hasta ol
duğu için, 18 . 1 . 1960 tarihinden itibaren. 

Bilecik Mebusu Yümnü Üresin, 2 ay, hasta 
olduğu için, 25 .1 .1960 tarihinden itibaren. 

Diyarbakır Mebusu Kâmil Tayşi, 20 gün has
ta olduğu için, 21 .1 .1960 tarihinden itibaren. 

Hatay Mebusu ' Ali Şelhum Devrim, 1 ay, 
hasta olduğu, için, 1 . I I . 1960 tarihinden itibaren. 

îzmir Mebusu Selim Ragıp Emeç, 2 ay, has
ta olduğu için, 12 .1 .1960 tarihinden itibaren. 

Sivas Mebusu Süleyman özsever, 2 ay, has
ta olduğu için, 12 .1.1960 tarihinden itibaren. 

REÎS — Şimdi birer birer isimleri okutup 
izinleri hususunu reylerinize arz edeceğim. 

F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — (Sağdan 
beş kişi ile birlikte ayağa kalkarak) Reis Bey, 

ekseriyet var mı? Ekseriyeti temin edin, lütfen 
saymız, iki yüz kişi yok. 

REÎS — Ben yoklama yaptım, ekseriyetin 
tahassul ettiğini görerek celseyi açtım. 

F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Ekseriyet 
yok. Nizamname gereğince yoklamaya devam 
etmeye ve ekseriyet olmadan da celseyi açmama
ya mecbursunuz. 

REÎS — Grupunuza bakm, grupumuza ba
kın! Ekseriyet teşekkül etmiştir. Mâni bir hal 
görmediğim için celseyi açtım. 

F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Keyfî ha
reket ediyorsunuz. 

REÎS — Siz tertipli hareket ediyorsunuz. 
İzinleri teker teker okumak suretiyle reyle

rinize arz edeceğim. 
Afyon Karahisar Mebusu Gazi Yiğitbaşı, 2 

ay, hasta olduğu için, 7 .1 .1960 tarihinden iti
baren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aydın Mebusu Nihat îyriboz, 1 ay, hasta ol
duğu için, 18 .1 .1960 tarihinden itibaren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bilecik Mebusu Yümnü Üresin, 2 ay, hasta 
olduğu için, 25 .1 .1960 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diyarbakır Mebusu Kâmil Tayşi, 20 gün has
ta olduğu için, 21 .1 .1960 tarihinden itibaren. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 
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Hatay Mebusu Ali Şelhum Devrim, 1 ay, 

hasta olduğu için, 1. I I . 1960 tarihinden itibaren. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
îzmir Mebusu Selim Ragıp Emeç, 2 ay, has

ta olduğu için, 12 .1.1960 tarihinden itibaren. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Sivas Mebusu Süleyman özsever, 2 ay, has

ta olduğu için, 12 .1.1960 tarihinden itibaren. 
RE IS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

2. — Çalışma Vekili Halûk Şaman'ın, Yakın 
ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü teşkilât ka
nunu lâyihasının kurulacak Muvakkat Encü
mende görüşülmesine dair takriri (1/524, 4/174) 

REÎS — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 

teşkilât kanunu lâyihasının ehemmiyetine bi
naen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için ha
vale edilmiş olduğu Çalışma, Maarif ve Bütçe 
encümenlerinden seçilecek beşer azadan mürek
kep Muvakkat bir encümende müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Çalışma Vekili 
Halûk Şaman 

REÎS — Çalışma, Maarif ve Bütçe encümen
lerinden seçilecek beşer azadan mürekkep bir 
Muvakkat encümen kurulmasını reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REÎS — Usul hakkında söz veremem, yok 
böyle bir şey, müzakereye geçtim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Madde 
göstereceğim. (Gürültüler) 

REÎS — îhtar cezası veriyorum, otur ye
rine. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Nisap yok 
efendim, madde var, Beyefendi. 

REÎS —Celseyi açtım. Ondan sonra ekseri
yet iddia edilemez. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) —Açamazsı
nız Beyefendi. 

REÎS — Oturunuz yerinize, ikinci ihtarı ve
riyorum. 
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FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Kendimi 

müdafaa edeceğim. 
REÎS — Bu hususta celsenin sonun.da söz 

veririm. 
. FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bu, keyfî 

bir muameledir. Bu keyfîliği tesbit ediyoruz. 
Zabıtla tescil edildi. Bunun hesabını soracağız. 

3. — Adana Mebusu Suphi Baykam ve 6 ar
kadaşının, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
İşletmesi TJmum Müdürlüğünce satınalınan selü
loz odunu ile graft selüloz ihale işleri dolayısiyle 
eski Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 

REÎS — Takriri okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
1955 -1956 yıllarında Türkiye Selüloz ve Kâ

ğıt Fabrikaları İşletmesi (SEKA) Umum Mü
dürlüğünce : 

1. Amerikan (Î.C.A.) yardımı ile satınalı
nan 550 000 dolarlık selüloz odununun ihalesi 
işinde çeşitli yolsuzluklar yapılmak suretiyle Sa
met Ağaoğlu'nun kız kardeşinin kocası (Verner 
Taşenbreker) e menfaat sağlandığı, 

2. Aynı suretle temin olunan 200 000 do
larlık bir (Î.C.A.) yardımı ile satmalın masına 
karar verilen Graft selülozun ilk ihale olunduğu 
firmadan alınarak usulsüz birtakım muamelelere 
başvurulmak suretiyle Samet Ağaoğlu'nun eniş
tesi (Verner Taşenbreker) e verildiği ve bu yüz
den müessesenin büyük zararlara duçar edildiği; 

Vukubulan ihbarlardan anlaşılmıştır. 
Yaptığımız incelemeler bütün bu yolsuz 

muamelelerin o tarihte Sanayi Vekili bulunan 
Samet Ağaoğlu'nun malûmat, muvafakat ve hi
mayesi altında cereyan etmiş olduğunu göster
miştir. 

Bu itibarla eski Sanayi Vekili Samet Ağa
oğlu ve suç ortakları hakkında malî ve cezai me
suliyetlerin tesbiti maksadiyle Meclis İçtüzüğü
nün 169 ncu maddesi gereğince Meclis tahkikatı 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 26 . III . 1959 

Adana Mebusu Sivas Mebusu 
Suphi Baykam Turhan Feyzioğlu 
Burdur Mebusu Van Mebusu 
Fethi Çelikbaş Ferid Melen • 

Zonguldak Mebusu Ankara Mebusu 
Avni Yurdabayrak îlyas Seçkin 

Ordu Mebusu 
Ferda Güley 
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REİS — Samet Ağaöğlu, buyurun. 
SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Aziz ar

kadaşlarım; Bugün karşınıza siyasi bir konuş
ma yapmak için çıkmadım, Hükümeti veya par
timi savunacak değilim; her hangi bir âmme işi 

i üzerinde görüşümü arz etmek mevkiinde bulun
muyorum. Şu anda kürsüdeki hüviyetim, siya
si olduğu kadar şahsi kinlerin, hasetlerin, infi
allerin ördüğü entrika ağı ile çevrilmek istenen 
bir insandan ibarettir. Bu itibarla beni zan al
tında bırakmaya çalıştıkları hususlar hakkında 
vereceğim izahları ve bu hareketlerinin gerçek 
sebep ve âmillerini, dolayısiyle de takrir sahip
lerinin gizli maksatlarını gösterecek mâruzâtı
mı sabırla, sükûnetle, dikkatle dinlemenizi, ay
nı zamanda hakkım olarak talep ve rica edece
ğim. 

Aylardan ve aylardan beri bu isnat ve ifti
rayı, memleketin her köşesinde, büyük, küçük 
şehirlerinde, büyük, küçük kasabalarında en 
uzak köylerine varıncaya kadar gidebildikleri 
her yerde mebus olarak, parti idarecisi veya 
yalnız muhalif olarak en yakışıksız kelimelerle, 
cümlelerle dile ve ele aldılar. Kalbim bu insaf
sız, mürüvvetsiz taarruz ve tecavüzlerin acısı 
ile doludur. Ben elimdeki hakikat ve fazilet kı
lıcını, Büyük Meclisin meseleyi konuşacağı, onun 
kendisine gelmiş bir meseledeki mutlak salâhi
yetine hürmet ederek, bugüne sakladım. Emin 
olunuz ki, vicdanlarınızın en küçük bir köşesi
ni bile kalbimin aeılariyle doldurarak varacağı
nız adalet hükmüne tesir etmeye ça'lışmıyaca-
ğım. Ta ki, hakikat ve fazilet vicdanlarınızda 
en pürüzsüz sığınma yerini bulmuş olsun. 

Muhterem arkadaşlar, Şimdi doğrudan doğ
ruya bahis konusu hâdiselerin oluş tarzına ve 
esasına geçerek Cumhuriyet Halk Partisine men
sup yedi milletvekilinin takrirlerindeki iddia 
ve ithamların gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunma
dığını şu sıra ile ispata başlıyorum : 

1. Takrirde anlatılan hâdiselerden ne za
man ve nasıl haberim oldu ? 

2. Bunun üzerine yaptığım muamele ve al
dığım tedbirler nelerdir 1 

3. Mevzuun derhal tetkik ve tahkiki husu
sunda verdiğim karardan sonra bana gelen ra
porun ifade ettiği kanaat, görüş ve teklif ne 
idi? 

4. Müfettiş raporuna göre işin oluş tarzı >ve 
mahiyeti nedir? 
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5. Nihayet takririn hukuki dayanakları var 

mıdır? 
Bütün bu hususları sırasiyle açıkladıktan 

sonra takririn altında gizlenmek istenen komp
loyu çırıl çıplak göreceksiniz. O zaman Büyük 
Millet Meclisi anlayacaktır ki, takrir sahibi 
efendiler hakikatlerin peşinde asla değildirler. 
Onlar isnat ve iftira metotlariyle şahısları, şah- ! 
siyetleri ve eserleri tahribe yeltenmek ve bu 
suretle muvaffak olmuş bir iktidarı çürütmek 
dâvasının yolundadırlar. 

Arkadaşlar, 
Hakkımda verilmiş takrir üç maddeden iba

rettir : 
1. 1955 - 1956 yıllarında Türkiye Selüloz 

ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi tarafından Ame
rikan I. C. A. yardımı ile satmalınan 550 bin 
dolarlık selüloz odununun ihalesi işinde çeşitli 
yolsuzluklar yapılmak suretiyle kız kardeşimin 
kocasına menfaat sağlanmıştır. 

2. Aynı menbadan temin edilen 200 bin 
dolarlık bir yardım ile satmalınmasna karar 
verilen graft selülozu ilk ihale olunduğu firma
dan alınarak usulsüz birtakım muamelelere baş
vurulmak suretiyle yine akrabam olan zatın 
temsil ettiği bir firmaya verilmiş ve bu yüzden 
de müessese büyük zararlara duçar edilmiştir. 

3. Bütün bu usulsüzlükler benim İşletmeler 
Vekili olarak malûmat, muvafakat ve himayem 
alt:nda cereyan etmiştir. 

Şimdi yukarda arz ettiğim sıraya göre izaha
tıma geçiyorum; 

1. Hâdiseden ne zaman ve nasıl haberim 
oldu?.. 

Zannederim. 16 . XII . 1956 tarihinde, yani 
birinci ihalenin yapılmasından dört ay ve bu 
ihale ile alınmış malzemenin büyük bir kısmının 
memleketimize gelmesinden sonra İşletme Umum 
Müdür muavinlerinden biri bana gelerek takrire 
mevzu teşkü eden mubayaalarda bâzı usulsüz
lükler yapıldığından çok müphem bir tarzda şi
kâyette bulundu. İhbar mahiyetinde karş ladığım 
bu şikâyet, üzerine meselenin derhal tetkik ve 
tahkikine 17 . XII . 1956 günü yani ihbardan 
bir gün sonra iki vekâlet müfettişini memur et
tim ve hemen İzmit'e hareket etmeleri emrini 
verdim. Ertsi günü İzmit'te işe başlıyan müfet
tişlerin tetkik ve tahkikte takibedilecek usul bakı
mından aralarında çıkmış münakaşa sebebiyle be-
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raber çalışma devamlarının mümkün olamıyacağı-
m 19 . XI I . 1956 tarihinde Teftiş Heyeti Reisi 
bana bildirdi. Mevzua bir akrabamın isminin 
karışmış olması ve üstelik iki müfettişin usul ba
kımından anlaşamamış bulunmaları karşısnda 
tahkikin Maliye Vekâletine yaptırılmasını düşün

düm ve fikrimi şimdi Afyon Karahisar Mebusu olan 
Müsteşarım Necati Topcuoğlu'na açtm. Topeuoğ-
lu bu fikri bir az yadırgamakla beraber Teftiş "Re
isine haber vermek üzere yanımdan çıktı. Birkaç 
saat sonra tekrar gelerek Teftiş Heyeti Reisi Nec
mettin Beyin kararımı kendisine ve Reisliği al
tındaki Teftiş Heyetine Makamın itimadsızlığı 
mahiyetinde telâkki ettiğini, kendisinin ve ar
kadaşlarının her hangi bir teftiş mevzuunda hiç
bir tesir altında kalmıyacak karakterde insanlav 
olduğunu ve bu itibarla tahkikin Maliyece yap
tırılması halinde istifa edeceğini söylediğini bil
dirdi ve Müsteşarım da Teftiş Heyeti Reisinin 
haklı olduğunu ayrıca ilâve etti. Bunun üzerine 
Necmettin Beyi çağırdım. Hassasiyetine hak ver
diğimi söyliyerek bu işin tahkik ve tetkikinin 
bizzat kendisi tarafından yaplmasını ve istedi
ği bir müfettişle hemen izmit'e gitmesi emrini 
havi mucibi imzaladım. 

Görülüyor ki hâdise bana Î6 . XII . 1956 
günü intikal ediyor ve müfettişlerin İzmit'te 
işe hemen el koymalarını mümkün kılacak ted
birler de tarafımdan alınarak alâkalılara buna 
göre lüzumlu ve yazılı emirler verilmiş oluyor. 

Teftiş neticesi 28 . XII . 1956 tarihli bir ra
porla ve ekleriyle beraber Teftiş Heyeti Rehi 
tarafından Makama arz edildi. Vekâlet Müsteşarı 
Necati Top cuoğlu'nun «Muvaf k mütalâa ile tak
dim» notu ile bana gelen bu raporun 19 ncu 
sayfasının «Netice ve kanaat» başlıklı son kısmı 
aynen şöyle yazılmıştır: 

« a) 550 bin dolarlık selüloz odunu muba
yaasına mütaallik ilk muamelelerde basit bâzı 
şekil noksanlıkları bulunmakla beraber işin iha
lesinde usulsüz bir cihet bulunmadığı ve iha
lenin İşletmenin menfaatlerine en uygun bir 
şekilde yapılarak işin en ucuz bir fiyat teklif 
eden firmaya verilmiş olduğu; 

b) 200 bin dolarlık selüloz mubayaasında is
veç teklifinin mukaveleye bağlanmış olmasında 
bir usulsüzlük bulunmadığı kanaat ve neticesi
ne varılmıştır.» 

Takririn hukuki bünyesine taallûk eden mâ
ruzâtım sırasında da temas edeceğim gibi câri ka-
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r.un, nizam ve talimatlar muvacehesinde Selüloz 
ve Kâğıt işletmeleriyle işletmeler Vekâleti ara
sındaki münasebetlere göre işin işletmeler Vekili
ne taallûk eden kısmı bundan ibarettir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden hiçbir şey gizlememem. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin 
kayıtsız şartsız mümessili olmak sıfatiyle her 
işe el koyabilir. Ben, yolsuzluk ve bir akrabama 
menfaat temin etmek gibi sefU bir isnada mah
kûm kılınmaya çalışan bir ins^.n sıfatiyle bütün 
bu hususları açık bir şekilde anlatırken hukuki 
sığmak araımıyacağıan. Yalnız üzerinde durmak 
istediğim bu güya meşhur profesörlerin nasıl 
olup da böyle bir takrtirin altına imzalarını koya-
bildikleridir. Talebelerini böyle ani okutuyorlar? 
Hukuku esasiye dersini böyle $ai veriyorlar?., iç
tüzüğü böyle mi anlıyorlar! (Sağdan, mevzua. 
gir sesleri) 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; emin olunuz 
ki; şu iki hâdise münasebetiyle ağızımdan hu
kuk nazariyelerine bilgiye dayanmıyan bir söz 
çıkmıyacaktır. Şayet bâzı Halk Partili milletve
killeri, hukuka, bilgiye dayanan hususları de
magoji addediyorlarsa, o kendilerine ait bir te
lâkkidir. Ben profesörlerden bahsederken maka
mı hakaret olsun diye de söylemiyorum. Pek tabiî 
ve hukuki olan bir sual soruyorum. Anayasanın 
bu kadar açık hükmüne rağmen bu takrire na
sıl imza koyuyorlar?.. Bırakın milletvekili oluşu 
mu, bırakın itham edilmiş bir milletvekili oldu
ğumu, vatandaş olarak bunu sormak hakkımdır. 

Teftiş Heyeti Reisinin resmen yaptığı tah
kik ve tetkika müs,tenit olarak bana getirdiği ve 
Müsteşarımın da aynen iştirak ettiği bu kanaat 
ve mütalâa karşısında ben Vekil olarak ne yapa
caktım? illâ yolsuzluk vardır, suç vardır diye
rek koskoca bir Müesseseyi, Umum Müdürü, ida
re Meclisi Reis ve azalarını, Satmalma Komisyonu
nu, alâkalı şube müdürleriyle mahkemelere mi gö
türecektim? Elbette hayır! Takrirde imzası bulu
nanlar arasında eski Vekil, eski Umum Müdür 
ve hukukçular da var. Onlar bu muamelede Ve
kile taallûk eden hususun yalnızca bundan ibaret 
olduğunu, bir tetkik ve tahkika müstenidolarak 
hazırlanan müfettiş raporlarının muayyen mer
cilerin önünden geçtikten sonıja makama intikal 
ettiğini, bu mercilerin görüş ve mütalâaları ara
sında tam bir beraberlik bulunması halinde ma
kamın da o mütalâalara göre ^nuamele ifa etmek 
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durumundan ayrılamıyacağını çok iyi bilirler. 
Hattâ birçok raporların Vekile kadar gelmesine 
(bile lüzum kalmadan muktazalarmm Müsteşar 
tarafından tâyün edilmesinin mümkün ve tabiî 
olabileceğini de 'bilirler. 

İdarenin vardığı kanaat ile Vekilin kanaati 
birbirine uymadığı zaman ya Vekil yeni bir tef
tiş yoluna gidebilir veyahut da mesuliyet deruh-
de etmek suretiyle eski yolda emirler çıkarabilir. 

Daha sonra takririn hukuki mahiyeti hakkın
daki izahlarından açıkça anlaşılacağı veçlıLe Ana
yasa, içtüzük hükümleriyle iktisadi Devlet Te
şekküllerine ve bu teşekküllerle Vekâletlerin mü
nasebetlerine taallûk eden kanunlar karşısında 
işin Vekil sıfatiyle bana ait kısmı bundan ibaret 
olmakla beraber yolsuz olduğu iddia edden mua
melelerin de izahına başlıyorum: 

A) 550 bin dolarlık selüloz odunu mu
bayaası. 

Teftiş raporuna ve eklerine göre bu muamele
nin cereyan tarzı şöyledir : 

1956 yılı ortalarında selüloz odunu mubayaası 
maksadiyle Türkiye Selüloz ve Kâğıt İşletmeleri 
Umum Müdürlüğüne 550 bin dolarlık bir tahsis 
yapılmıştır. Takrir sahipleri arasında I.C.A. 
tahsislerinin kullanma usullerini bilenler var
dır. Odun mubayaası da bu usullerle müesse
senin kendi iç talimatnamelerine göre yürütül
müştür. Şöyle ki, müessese kendisine lüzum
lu odun için şartname hazırlıyarak (32) firma
ya göndermiştir. Bunlar arasında akrabam 
olan zatın temsil ettiği firma yoktur. Bu id
dia edilen himayenin mevcut bulunmadığı de
lillerinden birisidir. Müessese şartnameyi (32) 
muhtelif firmaya göndermekle beraber I. C, A. 
yardım şartlarının zaruri icabı olarak muba
yaa Amerika'da çıkan bir mecmuada bir ay 
müddetle ilân edilmiştir, işte akrabam olan 
zatın temsil ettiği firma bu ilân üzerine ve mü
essesenin şartname gönderdiği diğer firmalarla 
beraber ihaleye tâlibolmuştur. ihale tarihi 
olan 30 . V I . 1956 gününe kadar müesseseye 
(31) firma teklifte bulunuyor. Teklifler mües
sesenin salahiyetli organları tarafından tetkik 
edilmiş ve nihai maliyet fiyatlarının mukaye
sesi ve ebat bakımından tekliflerin karşılaştı
rılması imkânsızlığı görülerek bu mukayese ve 
karşılaştırma için lüzumlu malûmatın verilmesi 
maksadiyle firmalardan yeni bâzı hususlar ta-
lebolunmuş ve cevaplarını 20 . VIII . 1956 tari-
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I hine kadar opsyonlu olarak 10 . VIII . 1956 gü

nüne kadar bildirmeleri istenmiştir. Gelen 
13 teklif Satmalma Komisyonu tarafından 

j 13 . VIII . 1956 günü açılmış, zabıt tutulmuş, 
ancak Ticaret Müdürlüğü yine tekliflerdeki fi
yatların FAS veya FOB olduğunun sarih olarak 
anlaşılmaması sebebiyle firmaların Umum Mü
dürlüğe davet edilmelerini istemiştir. . Mevzuu 
inceliyen Satmalma Komisyonu davet teklifine 
iştirak ederek müesseselerin 24 . VIII . 1956 ta
rihinde çağırılmalarma karar vermiş ve bu hu
sus firmalara tebliğ edilmiştir. 

işte bu arada Umum Müdürlük 18.VIII.1956 
tarihli bir telgrafla firmalardan 50 bin liralık 
geçici teminat mektubu istemiştir. Muamele
nin bu tarihe kadar olan safhasında geçici te
minat mektubu şart koşulmadığı gibi hiçbir 
firma da teminat mektubu vermemiş bulunu
yordu. Hattâ teminat mektubu istemediği, bu 
hususta tereddüdederek keyfiyeti soran bir fir
maya teşekkül tarafından resmen bildirilmiş
tir. 

24 . VIII . 1956 günü eksiltmeye (10) firma 
iştirak ediyor. Bunlardan (7) si teminat mek
tubu getirmiş, (3) ü ise vermemiştir. Teminat 
mektubu vermiyen bu (3) firmadan biri de £k-
rabam olan zatın temsil ettiği firmadır^ 

Müessese müdürlüğü eksiltmeye daha fazla 
firmanın iştirakini temin, rekabeti tesis mü-
lâhazalariyle teminat mektubu talebinden vaz
geçerek diğer firmalara da mektuplarını ister
lerse geri alabileceklerini bildirmek suretiyle 
işi (10) firma arasında açık eksiltmeye koymuş, 
Satmalma Komisyonu da firmaların bildirdiği 
fiyat ve diğer şartlara göre I. C. A. esasları 
uyarınca nihai maliyetin kati hesaplarını yapa
bilmek için son kararı 31 . VIII . 1956 gününe 
talik etmiştir. Bu tarihte gelen (6) firma ara
sında yapılan nihai eksiltmeyi ise akrabam olan 
zatın temsil ettiği firma kazanmış bulunmakta
dır. 

Burada hemen şunu ilâve edeyim : 
24 . VIII . 1956 günü müesseseye geldiği 

halde 31 . VIII . 1956 tarihinde gelmiyen (4) 
firmadan hiçbirinin fiyatı ihaleyi kazanmış fir
manın verdiği fiyatın altında değildir. 

Şimdi bu muamelenin hangi noktasında ak
rabam olan zatın temsil ettiği firmaya menfaat 
teminine matuf usulsüzlük iddia edilebilir? Or
taya sürülebilecek tek hâdise muamelenin an-
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cak son safhasında istenilmiş bulunan geçici 
teminat mektubunun (3) firma tarafından geti
rilmesine rağmen bunların da eksiltmeye kabu
lünden ibarettir. Burada da basiretli tacir gibi 
hareketi müessese menfaatlerinin icabından gö
ren Umum Müdürlük derhal umumiyete gide
rek bütün firmalar için teminat mektubu tale
binden vazgeçmiştir. 

Buna rağmen hâdise üstünde duralım : 
Takrir sahipleri usulsüzlükler yapılarak ak

rabam olan zatın temsil ettiği firmaya menfaat 
temini iddiasında bulunduklarına göre bu 
iddianın tahakkuku ancak (3) firmanın geçici 
teminat mektubu getirmemiş oldukları halde 
ihaleye alınmaları olması neticesinde : 

1. Müessesenin zarara uğraması, 
2. Münakaşaya iştirak etmiş diğer firmala

rın haklarının ihlâl edilmiş bulunması, 
Hallerinde mümkün olabilir. Zira usullerin 

konulusu sebebi hakların korunmasından baş
ka bir şey değildir. Her hangi bir şekle mü
cerret riayetsizlik usulsüzlük sayılsa bile, «Bir 
başkasına haksız menfaat temini» neticesini 
doğurmadığı müddetçe asla kusur sayılmaz. 
Şayet bu netice ihaleyi yapan müessesenin men
faatine uygun olmuş ve aynı zamanda her han
gi bir kimsenin menfaatini de ihlâl etmemiş 
ise ortada basiretli bir hareket var diye kabul 
etmek lâzımgelir. 

Tekrar ediyorum . 
a) Geçici teminat mektubu getirmiyen bir 

firma değil, (3) firmadır. 
b) Diğer firmalara da geçici teminat mek

tuplarını hemen geri almak imkânı sağlanmak 
suretiyle eşitlik temin edilmiştir. 

Hat böyle olmasına rağmen şimdi de biraz 
önce söylediğim haklar ve menfaatler bakımın
dan durumu tetkik edeceğim. 

1. Müessese zarara uğramamıştır. . 
En düşük fiyatı veren firma teminat mek

tubu getirmiyenlerden biridir. Buna mukabil 
ihalede kalmış diğer firmaların yaptıkları ni
hai indirmeler kazanan firma fiyatının üstünde 
bulunmaktadır. Şayet sırf geçici teminat mek
tubu ibraz etmedikleri için bu üç firma müna
kaşaya alınmamış olsalardı iş daha yüksek fi
yat veren başka bir firma üzerinde kalacak ve 
dolayısiyle müessese daha fazla bedel ödemek 
durumunda bulunarak zarar görecekti. Burada 
bir fikir vermek için şunu söyliyeyim: 
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I Kazanan firma ile ondan bir evvelki fiyatı 

veren firmanın fiyat farklarının yekûnu (6) 
bin küsur dolardır. 

2. Müessese kazanmıştır. 
Geçici teminat mektubu getirmemiş firmalar 

münakaşaya alınmasalardı müessesenin sağlıya-
bileceği asgari fiyat daha yüksek seviyede ka-

I lacağından o seviye ile fiilen sağlamış olduğu 
I fiyat arasındaki fark kadar bir meblâğı mües

sese kazanmış durumdadır. Ayrıca açık eksilt-
I me daha az firma arasında yapılmış olacak ve 

belki de diğer firmalar da son fiyatlarına bile 
I inmemiş bulunacaklardı. 
I 3. Hususi bir hak ihlâl edilmemiştir. 
I Açık eksiltmeye nihai olarak iştirak etmiş 

diğer (5) firma yapabilecekleri âzami indir-
I meyi göstererek çekildiklerine göre geçici te-
I minat mektubu getirmemiş firmaların eksiltme-
I ye alınmış bulunması çekilenlerin her hangi bir 
I hakkını ihlâl etmiş sayılmaz. Nasıl ki, hiçbiri 
I de bundan şikâyetçi olmamışlardır. 

Netice ne oluyor? 
I İhalenin son safhasında konulmuş bir ka-
I yıttan vazgeçilmek suretiyle müessese kü?a-
I nıyor. Bu kayıttan vazgeçilmemiş olsaydı kim 

kazanacaktı? Daha yüksek fiyat teklif eden her 
hangi bir firma! O halde takrir sahibi efendi-

I 1er ya akrabam olan zatın temsil ettiği firma-
I ya hasımdırlar, onun müessesesinin lehine de 
I olsa, açık eksiltme ve rekabetle dahi olsa işi 
I almasını istemiyorlar, yahut da müessesenin 
I aleyhinde dahi olsa başka bir firmanın işi al-
I masını istiyorlar ve onun nam ve hesabına ko-
I nuşuyorlar! (Soldan; bravo, sesleri) (Sağdan; 
I gürültüler) 
I Burada takrir sahibi efendilerden sormak 
I isterim : 
I Teminat mektubu getirmiyen (3) rakip fir-
I ma da eksiltmeye alındıklarına göre bu usulsüz-
I lüğün akrabam olan zata veya temsil ettiği fir-
I maya menfaat temini maksadiyle yapıldığını 
I neye dayanarak söylüyorlar? 
I Belkide korunmak istenen, teminat mektu-
I bunu getirmemiş diğer iki firmadan biri idi. 

Yine soruyorum; şayet en ucuz fiyatı akrabam 
I olan zatın temsil ettiği firma vererek münaka

şayı kazanmamış ve iş diğerlerinden biri üze-
I rinde kalmış olsaydı o zaman da bu muamelede 
I usulsüzlük olduğunu yine iddia edecekler miy-
I di? Zannetmiyorum. Çünkü, onların maksatları 
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hakikatlere vasıl olmak değildir. Onların hede
fi Samet Ağaoğlu'nun şahsımda, Samet Ağa-
oğlu gibi Demokrat Parti saflarında ilk gün
den beri hizmet etmiş insanların şahsında, De
mokrat Partinin eserlerini tahribetmek, Demok
rat Partyi çürütmektir. Hedefleri budur. (Sol
dan: Bravo, sesleri, alkışlar) 

ikinci meseleye geçiyorum : 
B) 200 bin dolarlık selüloz mubayaası : 
Bu mubayaa da teftiş raporuna ve ekleri

ne göre şöyle yapılmıştır : 
1956 yılı içinde Graft sellülozu satmalmma-

•sı için I. C. A. yardımından Türkiye Selüloz 
ve Kâğıt İşletmeleri Umum Müdürlüğüne 200 
bin dolar tahsis edilmiştir. Müessese gerekli 
şartnameyi hazırlıyarak memleket dâhilinde ve 
haricinde (32) firmadan 25 . X . 1956 tarihine 
kadar teklif vermelerini istemiştir. Bu tarihe 
kadar sekiz firma mektup veya telgrafla tek
lifte bulunmuş ve bunlardan teklifleri şartna
mede yazılı esaslara uygun bulunan 3 firma 
1 . X I . 1956 tarihinde nihai eksiltmeye iştirak 
için Umum Müdürlüğe davet edilmişlerdir. 
Açık eksiltme sonunda Satmalma Komisyonu 
tarafından verilen kararda îsveç menşeli teklif
ler arasında akrabam olan zatm temsil ettiği 
firmanın teklifi en ucuz görülmekle beraber 
ihaleye iştirak edenlerden Transtürk firması 
tarafından aynı zamanda teklif edilen Kanada 
menşeli selüloz, fiyatı daha müsait bulunduğun
dan diğer firmaların da Kanada'dan teklifte 
bulunmalarını saklamak için nihai ihale 13 . X I . 
1956 tarihine talik olunmuştur. 

13 . X I . 1956 tarihinde diğer iki firmadan 
yalnız biri Kanada menşeli sellüloz teklifinde 
bulunmuş ise de fiyatı Transtürk'ün teklifinin 
üstünde görüldüğünden ve Satmalma Komisyo
nu Transtürk'ün Kanada FOB teklifinin en mü
sait olduğu neticesine vararak kararını buna 
göre yazmıştır. Ancak Satmalma Komisyonu bu 
kararı ittihaz ederken selülozun Kanada'da tes
lim mahalli üzerinde durmamıştır. Halbuki mu
bayaa kararında fiyat ucuzluğu esastır. 

Bu şekilde mukayeseye esas olabilecek fiyat 
ise malın CÎF bedelidir. Satmalma Komisyonu 
teslim limanının Kanada 'mn Şark sahillerinde 
yani Atlas Okyanusu kıyılarında olabileceği 
zehabına kapılarak Kanada teklifini müsait 
karşılamıştır. Mevzuu bu bakımdan tetkik eden 
Umum Müdür teklifte yazılı teslim mahallînin 
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Kanada 'mn Şark sahili değil, Garp sahilinde 
yani Pasifik'te Vankover ismindeki ada üze
rinde bir liman olduğunu tesbit etmiş ve bu ka- j 
dar uzak bir yerden mal getirmenin mâruz | 
kalabileceği çeşitli müşküllerden başka CÎF 
maliyetinin îsveç menşeli mallara nazaran çok 
pahalı olacağı neticesine vararak ihalenin Is- ! 
veç teklifleri arasında en müsait fiyat veren 
firmaya yapılmasını müessese menfaatlerine uy-

,gun bulmuştur. Umum Müdürlüğün bu hususu 
böylece tesbit etmesi üzerine obsyonun son gü
nü olan 15 . XI . 1956 tarihinde en müsait 
teklif vermiş firmaya telgraf çekilerek keyfi- j 
yet tefeliğ edilmiş ve mukavele îdare Meclisinin 
verdiği salâhiyet üzerine 22 . XI . 1956 tari
hinde isveç'de imzalandıktan sonra 6.XII.1956 
tarihinde îdare Meclisi tarafından da ittifakla 
ve aynen kabul ve tasvibedilmiştir. 

Bu işe ait îdare Meclisi kararında bütün bu 
hususların çok etraflı bir şekilde ve titizlik
le tetkik olunduğu görülmekte ve kararın dos
ya ve resmî vesikalara mütenid olarak yapılan 
bu tetkikler sonunda alınmış olduğu açıkça ya
zılı bulunmaktadır. Filhakika kararı tetkik et
tiğimiz zaman görüyoruz k i : 

1. îdare Meclisi Kanada teklifinin teslim 
mahallî (hakkında Satmalma Komisyonunun ha
taya düştüğünü, komisyonun bu işte mütehas- j 
sis iki azasını dinledikten sonra teöbit etmiştir. 

2. Buna göre ve Î.C.A. yardımının şart ve I 
prensiplerine uyarak teslim mahallî olan Pa
sifik kıyılarından CÎF izmit maliyet hesabını 
yaptırmıştır. 

3. Resmî kayıt ve vesikalara dayanan bu 
hesaplar sonunda isveç malı selülozun ClF be
delinin ton basma Kanada menşeli olanlara na- i 
zaran (36) dolar gibi büyük ucuzluk gösterdi
ği neticesine varılmıştır. 

Burada şu noktaya işaret etmekte fayda 
vardır: j 

Î.C.A. yardımlariyle yapılacak mubayaalar
da esas CÎF maliyettir, işletme îdare Meclisi 
kararında açıkça gösterilmektedir ki îsveç 
menşeli selülozun Fob bedelinin 114,72, Kana
da menşeli selülozun Fob bedelinin.93,10 dolar 
olmasına mukabil, nihai • maliyet îsveç menşe
liler için 135,07, Kanada menşeliler için 166,60 | 
dolardır. j 

Bu itibarla îsveç'de Föb 'bedçl esasına gö- i 
re (1 723) ton selüloz alınarak CİF maliyete 
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göre buna (232 725) dolar ödenmesi gereki
yordu. Kanada menşeli selülozun Fob bedeli
nin daha düşük olması sebebiyle buradan alı
nacak (2 148) ton için ise nihai maliyet esasına 
göre (357 8ob) dolar ödenmesi icabetmekte ıcli. 
Arada (125 131) dolar gibi büyük bir fark var
dır. liuna mukabil temin edilecek fazla selüloz 
mıstarı (425) tondan ibarettir. 

işte idare Meclisi bütün bu hesapları yap
tıktan sonra İsveç selülozunun mubayaasının 
her bakımdan müessese lehine olduğunu göre
rek mukaveleyi tasdik etmiştir. 

Takrirde imzası bulunanlardan t>u mevzu
larda asgari malûmata sahiboianlar çok iyi bi
lirler ki İktisadi Devlet teşekküllerinden bu ka-
bîi ihale işleri ancak İdare meclislerinin karar 
ve tasvibiyle tekevvün eder. 

Şimdi takrir sahiplerinin bu mevzu ile ilgi
li beyanlarını ele alıyorum. Diyorlar k i : «200 
bin dolarlık I.C.A. yardımiyle satınalınmasına 
karar verilen Graft selülozu ilk ihale olunduğu 
firmadan alınarak usulsüz birtakım muamele
lere başvurulmak suretiyle» Akrabam olan 
zatın temsil ettiği firmaya verilmiştir. 

Hâdise böyle midir? 
Yukarıdan beri vâki izaftıattan açıkça anla

şılmıştır ki ortada bozdurulmuş bir ihale yok
tur. Yalnız Satmalma Komisyonunun Transtürk 
Firmasının Kanada menşeli teklifinin daha uy
gun olduğu hakkında bir kararı vardır. Bu ka
rarın ihale haline gelebilmesi evvelâ Umum 
Müdürlüğün katî muvafakatine bağlıdır. O mu
vafakat etmedikçe Müessesenin idare Meclisi 
kararını beklemeden fiyatı uygun bulunan fir
maya muvakkat veya katî ihale kararı tebliği 
mümkün değildir. 

Bundan sonra da İdare Meclisinin kabul ve 
tasvibi gelir. Umum Müdürlük Satmalma Ko
misyonunun görüşüne iştirak ettiği takdirde bi
le ortada yine katî bir ihale vaziyeti yoktur. 
Bu ancak idare Meclisinin salâhiyetine bağlı 
'bir keyfiyettir ve ihale bu salâhiyet kullanıla
rak idare Meclisi tarafından tasvibedildikten 
sonra tekevvün etmiş olur. 

Demek ki takrir sahipleri yapılmış bir iha
lenin bozdurulmasından bu meselede asla bah
sedemezler. Bu ciheti böylece tesbit ettikten 
sonra idare Meclisinin ittifakla vermiş bulun
duğu kararı bir kere daha ve kısaca tekrarla
makta fayda vardır: 

!.1960 C : l 
j 1. idare Meclisi Umum Müdürün Kanada 
i teklifi hakkındaki itirazlarını etraflı olarak 
| tetkik etmiştir. 
! 2. Satmalma Komisyonunun Transtürk tek-
I lifini muvafık bulurken yükleme limanının Ka

nada'nın Garp sahillerinde olup olmadığı üze
rinde durup durmadığını araştırmış ve Komis
yon azalarından ikisini dinliyerek filhakika bu 
mesele üzerinde durulmadığım tesbit etmiştir. 

3. Bu sefer Transtürk teklifinin Kanada'-
nın Garp sahillerinden yüklenmesi neticesinde 
husule gelecek maliyet faikını dikkatle ve res
mî vesikalarla araştırmış ve l.C.x\. yardımının 
nihai maliyet ucuzluğu yolundaki prensibini 
göz öününe alarak FOB fiyat ucuzluğuna rağ
men Kanada menşeli malların nihai maliyet 
itibariyle isveç menşeli mallara nazaran ton ba
şına 36 dolar gibi büyük bir yükseklik göster
diği neticesine varmış ve ancak bundan sonra
dır ki ihalenin isveç menşeli mallar için en ucuz 
teldifi veren firmaya yapılmasına karar ver
miştir. 

Bu vaziyet karşısında bütün vicdanlara şu 
suali sorarak hitabediyorum : 

İhale, isveç menşeli en ucuz fiyat veren fir
maya Müessesenin yetkili organları tarafından, 
gerekli her türlü tetkik ve mukayeseler yapıla
rak ve Müessese menfaatlerine uygun görülerek 
yapılmış, derhal yaptırdığım tetkik neticesin
de müfettişler resmen bu muamelede bir usul
süzlük ve müessese menfaatleri aleyhine, bir ci
het görmemişler, Müsteşarım bu kanaate işti
rak etmiş, ben Vekil olarak ne yapabilirdim1? 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu mevzudaki itham nedir? Akrabam olan 

bir zata menfaat temin maksadiyle bir ihale ya
pılmış olması değil mi? Fakat derhal söyliyeyim: 

Bu ihale imzasından bir müddet sonra 
24 .1.1957 tarihinde bir ravlun ihtilâfı yüzün
den bozulmuş ve akrabam olan zatın temsil et
tiği firmanın 52 bin küsur liralık katî temina
tı Müessese lehine irat kaydolunmuştur. Ben 
bu tarihte de Sanayi Vekiliyim. Çekilmeme de 
daha bir seneden fazla zaman var. Himaye ve
ya bu firmaya menfaat temini kasdı bulunsaydı 
yapılmış olan bir mukavelenin feshi cihetine 
gidilerek teminatın irat kaydı bahis konusu ola
bilir miydi? 

Son bir nokta kaldı. Denebilir ki veya akla 
gelebilir ki, acaba mukavelenin feshinden sonra 
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yapılan ihalede Müessese daha yüksek bedelle 
selüloz almış ve dolayısiyle zararlı duruma düş
müş olabilir mi? Bunun cevabını hemen arz et
tim. Mukavele feshedildikten sonra iş yeniden 
ihaleye çıkarılıyor. Teklif veren 10 firmanın 
teklifleri tetkik ve mukayese edildikten sonra 
- ki bunlar arasında yine Transtürk firması da 
vardır - iş bir İsveç firmasına 2 1 . I I I . 1956 
tarihinde ihale ediliyor ve selülozlar lisans müd
det içinde memlekete getiriliyor. Bu firmaya 
yapılan ihale bedeli ile evvelce yapılmış ve bo
zulmuş olan ihale bedeli arasında müessese 
lehine teminat mektubunun irat kaydedilmiş ol
masından sağlanan menfaati hariç; 106 bin 
lira fark vardır. Bu fark da arada geçen müd
det zarfında selüloz fiyatlarında hâsıl olan 
konjonktür farkının bir neticesidir, 

Her iki mubayaaya aidolarak son bir maru
zatım vardır. Bunu söylerken hüzün duyduğu
mu da ifade etmek isterim. 

İki mubayaa yekûnu 750 bin dolardır. l.C.A. 
yardımlarının komüsyonu ise % 1 dir. Bundan 
fayda alınması mümkün değildir. Demek ki 
her iki mubayaada akrabam tarafından temsil 
edildiği için usulleri bozarak, kanunları ihlâl 
ederek haysiyet ve şerefimi ayaklar altına ala
rak falan firmaya temin ettiğim menfaat 7 500 
dolar. Yani 1956 rayicine * göre 20 bin lira ci
varında bir meblâğdır. Bunun belki yarısını da 
vergi ve masraflar götüreceğine göre 10 000 -
15 000 liradan ibarettir. "Yazıklar olsun size. 

Muhterem arkadaşlarım, Halk Partisi Li
deri gittiği her yerde ve gidemediği yerlere gön
derdiği mesajlarda görülmemiş suiistimaller
den bahsediyor. (Sağdan, gürültüler) Muhte
rem arkadaşlar, sizlerden sükûnet rica ediyo
rum. Çünkü bu mevzu, dün ve evvelki gün ko
nuşulan mevzulardan şekil itibariyle ayrılıyor. 
Mevzuun, demin dediğim gibi çok seviyesiz bir 
şekli var. Bunun içindir ki, ben de sükûnetle 
dinlemenizi rica ediyorum. Bütün hakikatler 
anlaşılsın. 

C) Şimdi takriri, hukuki bünyesi bakımın
dan tahlile geçiyorum: 

Hukuki bünyesi itibariyle evvelâ takririn 
Anayasa ve Meclis İçtüzüğüne uygunluğu nok
tasında duracağım. Sonra da takrirde kullanıl
mış bulunan «muvafakat, himaye, malûmat» 
kelimelerini yine kanunlar, realiteler karşısın
da ele alacağım. 

. 1960 C : İ 
Burada hemen arz etmeye mecbur olduğum 

bir husus vardır : 
Takririn hukuki bünyesi üzerinde durmamın 

tek sebebi kendilerini B. M. Meclisi kürsünde 
Türkiye'nin en büyük hukuku esasiye profesör- i 
leri diye ilân etmiye alışmış ve takrirde imza
ları bulunan iki eski profesörün Anayasa hü- i 
kümlerini, hukuk prensiplerini ve kanunları 
kin, hased ve iftira uğruna nasıl pervasızca çiğ
nemekten çekinmediklerini göstermek içindir. 

Meclis tahkikatı hakkında İçtüzüğün 169 
ncu maddesine göre bir Vekil hakkında Vekâ
letin yerine getirmek ve yürütmekle mükellef 
olduğu vazifelerden dolayı mesuliyeti icabetti-
ren hallerin şu vaziyetlerde ortaya sürülmesi 
üzerine tahkikat açılması istenebilir : 

1. Hükümete açılan bir istizah sırasında, 
2. Bütçe görüşmesi sırasında veya sonunda, 
3. Doğrudan doğruya. 
Her üç halde de Vekil hakkında tahkikat 

açılmasının talep edilebilmesi için Anayasanın 
46 ncı maddesinde yazılı olduğu üzere Vekilin 
kendi salâhiyeti içindeki işlerin veya emri altın
da bulunanların gördükleri işlerin bahis mevzuu 
olması şarttır. Yani her hangi bir iş Vekilin 
veya maiyetinin salâhiyetine giren vazifelere 
ve yürütmekle mükellef olduğu mevzulara ta
allûk etmezse bu işten dolayı Vekil hakkında 
tahkikat açılması talep edilemez. Anayasa ve 
İçtüzüğün bu kayıtları mesuliyet sahiplerini si
yasi şantajlara karşı korumak maksadiyle ko
nulmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi verilmiş takriri 
Anayasanın bu hükümleri karşısında tetkik ede
lim. 

Hepinizin malûmudur ki, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin muamelelerinin yürütülmesi, ta
sarrufların tâyin ve tesbiti işi kanunlarında ya
zılı haller dışında bağlı bulundukları vekâletle
rin salâhiyetleri dâhilinde değildirler. Filhaki
ka İktisadi Devlet Teşekkülleri, 3460 sayılı Ka
nunla kendi hususi kanunları hükümlerine göre 
malî ve idari muhtariyete mâlik ve hükmi şah
siyeti haizdirler. Ve hususi hukuk hükümleri
ne göre idare olunurlar. 3460 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi ise bu teşekküllerin idare ve 
murakabe uzuvlarını şöylece tesbit etmiştir : 

1. Umumi Heyet, 
2. Umumi Murakabe Heyeti, 
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3. İdare Meclisi, 
4. Umum Müdürlük. 
Aynı kanunun 13 ncü maddesi ile vekâletle

re bu teşekkül ve müesseselerin yalnızca teftiş, 
tetkik ve murakabe vazifesi verilmiş, bunun dı
şında teşekkül merkezlerinin kadro ve idari büt
çelerinin tasdiki ve Murakabe Heyeti raporları 
hakkında mütalâa beyanı salâhiyeti tanınmış
tır. 

Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifelerine ait 
22.V.1957 tarihli Kanunda da bu teşekküllerle 
Vekâlet arasındaki münasebetler gayet vazıh 
bir şekilde belirtilmektedir. Filhakika bu ka
nunun 1 nci maddesinin (B) fıkrası aynen şöy
ledir : 

«Bu kanun gereğince kendisine bağlı Devlet 
işletme ve tesisleriyle İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin faaliyetlerini tanzim, teftiş ve murakabe 
etmek.» 

Bu ifade içinde Hükümetin ve Vekâletin ta-
kibettiği politika hususunda vereceği gayrişah-
si direktifler de yer almıştır. 

Açıkça görülüyor ki, Vekâletlerin kendileri
ne bağlı İktisadi Devlet Teşekkküllerine taallûk 
eden muamelât hususundaki vazife ve salâhiyet
leri ancak; 

1. Teftiş ve murakabe ve 
2. Umumi ve gayrişahsi direktif ve talimat 

vermekten ibarettir. 
Bunun ötesinde İktisadi Devlet Teşekkülle

rinin bütün muameleleri kanunların açık hüküm
lerinin icabı olarak kendi salahiyetli uzuvları
nın vazife, salâhiyet ve mesuliyetlerine tâbidir. 
Ve bunlara ilgili Vekâletin müdahalesi ve bu 
hususlarda her hangi bir emir ve direktif verme
si asla bahis mevzuu olamaz. 

O halde, Anayasanın 46 ve İçtüzüğün 169 
nçu maddelerinde yazılı «vekillerin salahiyetleri 
içinde ve yürütmekle mükellef bulundukları iş
ler» arasında İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
salahiyetli organlarının vazife, salâhiyet ve me
suliyetlerine taallûk eden muameleler yer ala
mazlar. 

Yine hepiniz biliyornunuz ki, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin umum müdürleri, idare mec
lisleri, umumi heyetleri vardır. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin bu umum müdürü, idare 
meclisi reisi ve azaları ve memurları ise keza 
Anayasanın 46 ncı maddesinde yazılı vekilin 
mahiyeti mefhumuna girmezler. Zira, bu teşek-
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kül ve müesseselerin salahiyetli organlarının 
yaptığı muamelât ve câri işler hakkında alâ
kalı vekâlet veya vekil emir ve talimat vere
mez. Böyle bir vazife ve salâhiyeti yoktur. 
Maiyet mefhumu ise, amirlik ve mâdunluk ile, 
emir verme ve bu emri infaz eyleme mecburiye
tinde bulunma ile mümkündür. 

Vekilin maiyeti vekâlet teşkilâtında yer 
alan ve kanunlarda açıkça gösterilen şekilde 
vekil namına faaliyetlerde bulunan makamlar-
daki kimselerdir. Bu bakımdan meselâ; Sü-
merbank, Etibank, SEKA gibi teşeküllerin umum 
müdürleri ve memurları Sanayi Vekilinin mai
yeti sayılamazlar. B.una mukabil Maden Umum 
Müdürü^ Sanayi Umum Müdürü, müsteşar, Kü
çük Sanat Umum Müdürü gibi memurlar Sa
nayi Vekilinin maiyetidir. Bütün bu arz etti
ğim hususlar basit ve herkesin bildiği hakikat
lerden ibarettir. 

Kadı ki, burada 169 ncu maddenin çok ehem
miyetli bir şartını unutmamak lâzım gelir. Ve
kilin maiyetinin mesuliyeti mucip fiil ve hare
ketlerinin de ayrıca vekile cezai ve malî bir 
mesuliyet sirayet ettirmemesi icabeder. 

Yani vekilin, maiyetinin yaptığı her hangi 
bir mesuliyeti mucip bir hareket, otomatik bir 
şekilde vekili ilzam etmez. Bu hareketin vekili 
ilzam edebilmesi için vokillikte o suça, kendisine 
malî veya cezai mesuliyet düşecek şekilde işti
raki zarureti vardır. Filhakika, Anayasanın 
46 ncı maddesinde yazılı «maiyetin ef'al ve ha
rekâtından mesuliyet» hükmü içtüzüğün 169 
nen. madlesindeki bu şartla beraber yürütülme-
diği takdirde binlerce memuru olan bir vekâ
lette bu memurlardan her birinin vazifeleri ile 
ilgili suçlardan dolayı vekilleri durmadan me
sul addetmek gerekirdi. Bu ise, nuç ve ceza
nın şahsilik prensibi kadar icrayı Hükümet 
mefhumuna da tamamen muhalif olurdu. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile vekâlet ve 
vekiller arasındaki münasebetler, kanunlarda 
yazılı başka hallerin dışında, yalnız murakabe 
ve kontrole inhisar ettiğine göre her hangi 
bir İktisadi Devlet Teşekkülünde vâki olduğu 
şu veya bu şekilde bağlı bulunduğu vekâlete 
veya vekile ihbar edilmiş bir yolsuzluk hak
kında ancak murakabe vazifesini yerine geti
rilmediği takdirde vekâletin ve vekilin mesu
liyeti bahis mevzuu olabilir. Çünkü bu, vekilin 
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ve vekâletin yapmakla mükellef olduğu bir I 
vazifedir. Kontrol ve murakabe vazifesinin usu
lü dâhilinde ve salahiyetli uzuvlar vasıtasiyle 
ifası sonunda alınacak neticeye göre icabeden I 
muamelenin icrasiyle de vazife ifa edilmiş ve 
böylece vekâletin ve vekilin mesuliyeti ortadan I 
kalkmış olur. 

Muhterem arkadaşlar. I 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle bağlı bulun- I 

dukları vekâletler ve vekiller arasındaki müna- I 
sebetlere ait bu umumi izahatı Sanayi Vekâleti I 
ve Vekili ile Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları îşlet- I 
meleri Umum Müdürlüğü arasında yeniden ve I 
iddia edilen yolsuzluk mevzuları dâhilinde ele 
alalım : I 

SEKA da hepinizin bildiği gibi bir İktisadi I 
Devlet Teşekkülüdür, ve yukarda bahsettiğim 
kanunlar hükümlerine tâbi hükmi şahsiyeti haiz I 
idari ve malî muhtariyete maliktir. Bu cihet 
kendi hususi kanununda da ayrıca teyidedil mis
tir. Bu itibarladır ki, I.C.A. yardımından selü-
lozluk odun ve selüloz mubayaasına karar ver- I 
mek, bu mubayaaları ihaleye veya açık eksilt- I 
meye çıkarmak, ihale sonunda her hangi bir fir
maya vermek, ihale fiyatlarını tâyin ve tesbit et
mek, ihaleyi tasdik etmek, mukaveleyi imza ve 
tatbik etmek, bunun neticelerine taallûk eden 
bilcümle muameleleri icra eylemek hususları ta
mamen ve münhasıran SEKA'nm Umum Mü
dürlük ve îdare Meclisi gibi organlarının vazife, 
salâhiyet ve mesuliyetlerine taallûk etmektedir. 
Bütün bu muamelelerde SEKA'nm bağlı bulun
duğu Sanayi Vekâletinin emir ve direktif ver
mek, muameleleri, ihaleyi, mukaveleleri tetkik 
ve tasvibeylemek veya muvafakatini bildirmek 
gibi bir vazife ve salâhiyeti asla bahis mevzuu 
değildir. Muameleler tamamen vekilin ve vekâ
letin malûmatı dışında cereyan eder. O halde 
SEKA'nm tamamen kendi mesuliyeti, vazife ve 
salâhiyetine taallûk eden bu muameleler vekilin 
veya vekâletin ve dolayısiyle de Anayasanın 46 ncı, 
içtüzüğün 169 ncu maddelerinin ve bu madde
lerde yazılı hallerin hiçbiri ile alâkası yoktur. 
Bahse konu muamelelerde bâzı usulsüzlükler 
yapıldığına mütaallik ihbar üzerine de vekâletin 
salahiyetli organlarının yapmış bulunduğu tet-
kikat ve tahkikat neticesine uygun bir şekilde 
muamele ifa edilmekle de murakabe vazifesi ye
rine getirilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, bu | 
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bakımdan da Anayasanın 46 ve İçtüzüğün 169 
ncu maddeleri hükümlerine giren bir vaziyet 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Takrir sahibi efendiler tesbit ettikleri güya 

yolsuz muamelelerin benim Sanayi Vekilliğim 
zamanında ve «Muvafakat, himaye ve malûma
tım tahtında» geçtiğini . yazmaktadırlar. Biraz 
evvel İktisadi Devlet Teşekküllerinin bağlı bu
lundukları vekâlet ve vekillerle münasebetlerini 
anlatırken arz etmiş bulunduğum bütün müta
lâalar burada da aynen varittir. Kanunlara göre 
vazife ve salâhiyete taallûk etmiyen ve dolayı
siyle muvafakatim veya tasvibim bahis mevzuu 
olmıyan bir muamelede muvafakatimden bahse
dilemez. Yine kanuna göre malûmattar olmaklı-
ğım icabetmiyen bir muamele için de malûmatım 
olduğu iddiası ileri sürülemez. 

Hakikat bu olunca, takrir sahiplerinin kul
landıkları bu «Muvafakat ve malûmat» kelime
lerini tamamen hususi ve enfüsi ve gizli maksada 
matuf olarak kullanmış oldukları neticesine va
rılır ki, bu da hiçbir şekilde bizi alâkadar etmez. 

Gelelim «Himaye» kelimesine; 
Bana ihbar vâki olur olmaz meseleyi derhal 

vazifeli vekâlet uzvuna, Teftiş Heyetine havale 
ettim. Teftiş Heyetinin resmen tâyin ettiği ve 
Müsteşarımın da uygun gördüğü muktezaya gö
re hareket ettim. 200 bin dolarlık ikinci ihalenin 
bozularak akrabam olan zatın temsil ettiği firma 
teminatının irat kaydedilmiş bulunduğundan bu 
hâdise Vekilliğim zamanında geçmiş olmasına 
rağmen ayrıldıktan çok sonra öğrendim, O hal
de takrir sahiplerinin iddia ettikleri himayenin 
nevileri nelerdir ve nerededir? Tek sebep iha
leye girenler arasında akrabam olan bir zatın 
temsil ettiği bir firmanın bulunması mıdır? Bu
nun da cevabını maruzatımın sonunda verece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar; bir dakika şu suç or
takları terkibi üzerinde durmak istiyorum : 

Takrir; suç ortaklarından bahsediyor. Fakat 
bunların kim olduklarını açıklamıyor. Şu iza
hatım gösterdi ki, şayet suç ortaklarım varsa 
bunlar olsa olsa müsteşarım, teftiş reisim, tefti
şi beraber yaptığı arkadaşım, müessese Umum 
Müdürü, Satmalma Komisyonu, İdare Meclisi 
ve Reisi olabilir. Yani bütün teşekkül. 

Bu kadar adamı itham edenlerin hakiki mak
satları acaba nedir? Acaba takrirde imzası bu-
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lunan Fethi Çelikbaş eski İşletmeler Vekilliğin
den kalmış bâzı hüsranların, bâzı acıların inti
kamını mı almak istiyor acaba? Şu veya bu se
beple bir türlü kendisini sevdiremediği bâzı 
umum müdürleri, şu veya bu meselede düşünce
lerinden hoşlanmadığı bir kısım teftiş elemanla
rını bu vesiyle ile ve bir taşla birkaç kuş vurmak 
suretiyle mahkemelere mi sürüklemek istiyor? 

Muhterem arkadaşlar; C. H. Partisine men
sup yedi milletvekilinin baştan aşağı uydurma 
isnatlariyle dolu takrirlerinde bahis mevzuu hâ
diselerin oluş tarzlarını ve maiyetlerine anlata
rak iddia ve ithamların iftiradan ibaret olduğu
nu göstermiştir. Ayrıca takriri hukuki bünyesi 
bakımından da tahlil ederek bu zevatın haset ve 
kin uğruna namus ve şereflerle nasıl oynamak 
istidadında olduklarını, Anayasa, içtüzük ve ka
nunların dahi kendilerini bu iftira yolunda nasıl 
alıkoymadığını bütün delilleriyle açıklamış bulu
nuyorum. 

Şimdi bu takririn nasıl ve neden olduğunu 
kısaca izah etmek isterim. Hâtıralarımızı 1959 
yılı bütçe tasarısı müzakere günlerine götürdü
ğümüz zaman takririn temelinde yatan kasıtların 
daha o günlerde belirmiş olduğu anlaşılır. Filha
kika takrirde imzası bulnuan Adana Mebusu 
Suphi Baykam bütçe konuşmasını mütaakıp güya 
bâzı yolsuzluklara temas ederek sık sık birazdan 
bu kürsüden konuşacak sözcünüz cümlesini tek
rarlamıştı. Demek ki, şavet ben bütçe konuşmala
rında Demokrat Parti Meclis Grupu Sözcüsü ol
masaydım ve bu hüviyetim onlarca çoktan beri 
bilinmemiş bulunsaydı, Suphi Baykam, o suiisti
mal iddialarına kalkışmıyacaktı. Demek ki, bun
ların hedefi hakikatleri meydana çıkarmak de
ğil, benim, Demokrat Partinin bu memlekete 
yantığı büyük hizmetleri haykıracak olan sesimi 
iftira ve isnatlarla boğmaktı. Cevabım ağır ol
du, Suphi Baykam'a ve şayet onun fikrinde olan
lar varsa hepsine iddialarını ispat edemedikleri 
takdirde lâyık olacakları vasıfları açıkladım. Bu 
onlar için şaşırtan bir darbe idi, aynı zamanda 
hiddetlerini ve kinlerini de artırdı. O zaman şu
radan veya buradan, şu veya bu vasıta ile duyup 
öğrendiklerini zannettikleri birtakım yolsuzluk 
iddialariyle beni yakalamaya kalkmak istediler. 
îşte, deliller, namusumuzu temizliyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, getirilmiş olan bu takrir, 
maruzatımın zabıtlara geçtiği şu günden itiba
ren benim siyasi hayatınım şerefini, onların si-
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yasi hayatının lekesini teşkil edecektir. (Soldan, 
alkışlar) 

îşte bu takrir böylece doğru. Arkasından, da
ha, Büyük Millet Meclisinde resmen okunmadan 
takriri bir haber mahiyetinde olarak değil, bütün 
tafsilâtiyle gazetelere verdiler, ve kendi gazetele
rinde büyük puntolarla bir zafer gibi ilân ettiler. 
Akıllarınca beni bu suretle adetâ suçüstü yaka
lamışlardı. Ben Demokrat Partinin ilk gününden 
beri ön safında, Umumi idare Heyetinde bir in
sandım. Demokrat Parti iktidarında yedi sene en 
mesul mevkilerde bulunmuştum. Benim şahsımda 
bu suretle partimi de vuracaklarını düşünüyor
lardı. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Hakikatte, onlar suçüstü yakalanmışlardır. 

Onları ben kendi emellerinde, kalblerinin derin 
köşelerinde yatan kinlerinde, hedeflerine vâsıl 
olabilmek için her şeyi mubah gören zihniyetle
rinde suçüstü yakalamıştım. Bu suçüstü yakala
nışın ilk delillerini, beni ruhumun derinliklerin
de isyana götüren ilk delillerini takririn üslû
bunda görüyoruz. 

Takrir şu cümlelerle bitiyor : 
«Yaptığımız incelemler bütün bu yolsuz mu

amelelerin o tarihte Sanayi Vekili bulunan Sa-
met Ağaoğlu'nun malûmat, muvafakat ve hima
yesi altında cereyan etmiş olduğunu göstermiştir. 
Bu itibarla eski Sanayi Vekili Sameıt Ağaoğlu ve 
suç ortakları hakkında...» Arkadaşlarım bu takri
rin altında, Turhan Feyzioğlu, Fethi Çelifobaş 
gibi co'k namda!" profesör hukukçuların imzaları 
var. Bu zevat elbette iyi biliyorlar ki, değil, ken
dileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi dahi bana 
«Suçlu» ve alâikalı memurlara «Suç ortakları» sı
fatını takamaz. Büyük Millet Meclisinin her han
gi bir vekili Divanı Âliye sevk mazbatası bu ke
limeleri ve sıfatları ihtiva edemez. Çünkü bu sı
fatları vermek hakkı yalnız ve yalnız mahkeme
nindir. Demek ki, takrir sahipleri hükümlerini, 
'kendilerini hattâ Büyük Millet Meclisinin üstüne 
çıkararak evvelden vermişlerdir. Demek ki onların 
nazarında Büyük Millet Meclisi ne hüküm verir
se versin ben peşinen suçluyum. 

Mademki onlar bana peşinen suçlu demekten 
çekinmemişlerdir. Ben de kendilerine iftiracılar 
demekte elbette yerden göğe kadar haklıyım. Esa
sen yukardan beri verdiğim izahatla onların bu 
müfteri sıfatları meydana yıkmış bulunuyor. Za-
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ten Büyük Meclisin kararını bile beklemeden 
hakkımda suçlu kelimesini kullanma cüretini an
cak bu iftiracı ruh ve zihniyetten alabilirlerdi. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

îşte takririn üslûbu ve kullanılmış bu kelime
ler onların kalblerinde ve dimağlarında suç üstü 
yakaladığım (kin ve emellerin açık delilleridir. O 
kadar kinle doludurlar ki, hattâ işlerin karanlık
ta görüldüğü ve Vekillerin ancak Başvekillerin 
takrirleriyle Divanı Âlilere sevk edilebildikleri 
devirlerde bile.meselâ ismet İnönü'nün Bahriye 
Vekili Topçu ihsan hakkındaki takririnde olduğu 
gibi suçlu kelimesinin kullanılmadığına dikkat 
bile ödememişlerdir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Maruzatımın başından beri beni itham eden 

takriri muhtevasından üslûbuna, Anayasa, içtü
zük ve kanunlara uygun olup olmadığına kadar 
tetkik ve tahlil ettim. Baştanbaşa iftira ve isnat
larla dolu hakikatlerle hiçbir ilgisi bulunmıyan 
bu takririn satırları ve kelimeleri altında yatan 
kindar, intikamcı, kıskanç, iftiracı zihniyeti mey
dana çıkardım. Bir iktisadi Devlet Teşekküliyle 
bağlı bulunduğu bir vekâlet arasındaki münase
betleri ele alarak bu münasebetler bakımından 
takrir mevzuu muamelelerin Anayasanın 46 ncı 
ve içtüzüğün 169 ncu maddeleriyle hiçbir ilgisi 
olmadığını ve olamıyacağmı gösterdim, işin esa
sına, hâdiselerin izahına geçmeden dahi bu mua
melelerin Anayasa ve içtüzük hükümlerine göre 
bir vekil hakkında tahkikat talebedilmesmi ge
rektiren işler olmadığını belirtir ve haydi efendi
ler işinize gidin, beni ittiham edebilmek için zor
layabileceğiniz kapıyı iyi tâyin edin diyebilirdim. 
Bu benim iftira ve isnatlara karşı en tabiî hak
kımdı. Fakat gördünüz, bu hakkımı kullanmadım. 
Hattâ her şeyden evvel güya yolsuz olduğu iddia 
edilen muamelelerin esasına ve cereyan tarzına 
temas ederek bu muamelelerde bir yolsuzluk bu
lunmadığını tesbit eden Teftiş Heyeti raporuna 
göre bütün bu hususları izah ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, itham edilmiş oldu
ğum hususlar hakkında, itham takririnin hukuki 
ve kanuni değeri üzerinde biraz uzun sürmüş bu
lunan maruzatımı bitirmek istiyorum. Size şimdi 
söyliyeceklerim şunlardır : 

Bütün bu izahlarımın hukuki ve kanuni doğ
ruluğuna rağmen içinizden bir veya birçok arka
daşlarım, her şey iyi ama ne olurdu vekilin bir 
akrabası bahis mevzuu olmasaydı diyebilirler. 

ıybu o : ı 
Emin olunuz ki, ben de ne olurdu keski iftira 

dahi olsa ittiham edildiğim bir mevzuda bir akra
bam gözükmese idi diyorum. Fakat hemen ilâve 
edeyim. Yine iyi biliyorum ki, şayet şu iki muba
yaada akrabam olmasaydı. Bu takriri yazmıya-
caklardı. Onların tek dayandıkları nokta bana ya
kın birinin mevcudiyetidir. j 

Bu böyle olmakla beraber her hangi bir siya- | 
set adamının bir vekilin akrabalarını bütün ha- I 
yatları boyunca devam ettirdikleri mesleklerden 
uzaklaştırmak mümkün mü? Meselâ Ticaret Ve
kili olan bir zatın akrabalarına ticareti bırakınız, t 

Dahiliye Vekili olan bir zatm akrabalarına sırf j 
onun murakabesine tâbidir diye Türkiye'nin bü- ! 
tün belediyeleriyle ticari münasebetlere girmeyi- ! 
niz, denilebilir mi? Denilemez ve dünyanın hiçbir j 
yerinde de denilmemiştir. Kanunlarımız mesuli
yetlerle akrabalık münasebetlerinin hangi haller
de karşılaşacaklarını birer birer tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Bunların dışında hiçbir makam sa
hibi akrabalarını o makamla alâkalı işlerde bulun
maktan menedemez. 

Hele insan haklarının korunmasını her türlü 
millî endişelerin üstünde bir vazife diye, dur
madan ilân edenlerin böyle bir iddiada bulunma
ya hakları yoktur. 

Evet, bütün bunlara rağmen yine bâzı arka
daşlarım keşke Samet Ağaoğlu'nun akrabasının 
ismi bu işlere karışmasaydı, diyebilirler. Ama 
bunu, bu memlekette ve bu Meclisin içinde bâzı 
zevatın akıllarına bile getirmemesi icabeder. 
Çünkü tezat içinde kalırlar. (Soldan açıkça, söy
le sesleri) Hayır arkadaşlar, sözlerime başlar
ken arz ettim. Bu mevzularda yalnız hukuk ve 
gerçeklerle kalmak istiyorum. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Ne söyli-
yeceksen söyle. ı 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Fethi | 
Çelikbaş, bu kürsüden senin için de söyliyecek
lerim var. (Soldan alkışlar) 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Söylemez-
sen nâmertsin. 

SAMET AĞA OĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; ben hukuk çerçevesi içinde kal- j 
dmı. Görüyorum ki, taarruza hazırlanıyorlar. 
Ama çıksınlar, cevaplarını alacaklardır. j 

Aziz arkadaşlarım, benim söyliyeceklerim | 
şimdilik bunlardan ibarettir. Gerek Anayasa ve j 
içtüzük hükümlerinin, gerek iktisadi Devlet j 
Teşekküllerinin vekâletlerle ve vekillerle münase- ! 
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betlerini tanzim eden kanunların ve nihayet her 
iki muamelenin oluş tarzının takrirdeki iddiala
ra asla yer vermediği açıkça meydandadır. Bun
dan ötesi size aittir. Siz Türk milletinin kayıt
sız şartsız mümessilisiniz. Büyük Meclis olarak 
temsil ettiğiniz milletin vicdanını da yine siz 
aksettiriyorsunuz. Vereceğiniz kararın bu ulvi 
vicdanın tam kanaati olacağına da asla şüphe et
miyorum. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli ve sü
rekli alkışlar) 

REÎS — Suphi Baykam... Lehte.. 
SUPHÎ BAYKAM: (Adana) — Muhterem 

Reis Bey, saat tahdidi var mıdır? Ben de Samet 
Ağaoğlu gibi bir saat konuşabilir miyim? 

R E Î S — Tahkikat önergeleri üzerinde hatip
lerin yarım saat konuşması evvelce kaıara bağ
lanmıştır. Henüz bu hususta aksine bir karar 
mevcut değildir. Zamanınız yarım saatle tahdi-
dedilmiştir. Sonunda Meclis ne karar verirse ona 
göre hareket ederim. 

SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, evvelâ bir hususu, Sayın Reisin 
ifadesini, huzurunuzda tekrar etmek istiyorum. 

Sayın Samet Ağaoğlu arkadaşımız burada 
tam bir saat konuştular. Şimdi Reis Bey bana 
dediler ki, siz yarım saat konuşacaksınız. Bana 
da Ağaoğlu kadar müddet lütfederlerse bir ar
kadaşımızın cidden haysiyetiyle alâkalı bir mev
zuu daha etraflı arza imkân bulmuş olurum. 
(Soldan, «senin arkadaşın değil» sesleri, gürül
tüler) (Sağdan, şiddetli gürültüler) Onun için 
evvelâ bu hususta müsamaha gösterirseniz sizler 
de vicdanen rahata kavuşabilirsiniz. (Soldan, 
«konuş, konuş» sesleri) Demek konuşabilirim, 
teşekkür ederim.. 

REÎS — Suphi Bey, bu evvelce alman kara
ra göredir. (Soldan, «reye koyun» sesleri) (Gü
rültüler) Müsaade buyurun efendim. 

NECDET ÎNCEKARA (îzmir) — Usul 
hakkında söz stiyorum. 

REÎS — Hatip kürsüde konuşurken usul 
hakkında söz veremem efendim. 

Suphi Bey, buyurun konuşun; şu anda konuş
maya başladığınızı nazara alıyorum. Bundan 
sonra her hangi bir şekilde. vaktinizi kaybetme
yin. 

SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Peki efen
dim. 
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Çok muhterem arkadaşlar; biraz evvel, bura

da, bir seneden beri umumi efkârı yakından alâ
kadar eden ve zaman zaman kendilerinin de bu 
dâva üzerinde ısrarla durdukları bu meseleyi arz 
edeceğim. Umumi efkârın alâkalandığı, siyaset
le iştigal eden ve etmiyenlerin hafızalarında, zi
hinlerinde yer eden, ciddî bir mesele üzerinde
yiz. 

Bir arkadaşımız, B. M. M. nin bir üyesi, 
vekil olmuştur ve kendisi vekilliği zamanında 
yakınlarına menfaat temin etmek suçu altında.. 
(Soldan gürültüler, «suç yok» sesleri) Bir itha
mın altında bulunmaktadır. Bu bakımdan, arka
daşlarım, suç demiyeceğim, kabul.. Ama böyle 
bir ithamın altındadır. (Soldan, «iftiradır» ses
leri) Ben arkadaşlarımın bu mevzuda dikkatli 
olmaları vicdanlarında da en küçük bir rüsup 
bırakmamaları için arz edeceğim, hâdiseleri ay
nı soğukkanlılık içinde mütalâa etmeleri lüzumu
na inanıyorum. Ancak bir hususu peşinen arz 
edeyim : Zannederim ki, siyasi inançlar ve bel
ki parlâmentodaki bâzı müzakerelerin, alışkan
lıkların tesiriyle olacak; Samet Ağaoğlu daha 
konuşmak için kürsüye çıkarken D. P. sıraların
da alkış başladı ve bu alkış arada devam etti. 

Şimdi bu hususa bir nebze işaret ettikten 
sonra yine, yüksek vicdanlarınızda bu hususun 
en ciddî bir şekilde muhakeme edileceğine inana-
lak mâruzâtıma başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kendisinin tecrübeli 
olduğuna inanmış olacak ki, biraz evvel bana 
acemi politikacı sıfatını veren arkadaşımız hak-
k nda ve başka meseleler için bütçe müzakereleri 
dolayısiyle geçen sene söz alarak murakabesiz 
rejimin sebebolacağı yolsuzlukların, suiistimalle
rin misallerini arz etmiştim. Bu arz ettiğim mev
zular arasında bir tanesi Sayın Samet Ağaoğlu '-
nun eniştesi Verner Tasenbreker'e haksız olarak 
menfaat temin ettiğyile ilgili bulunmakta idi. 

Yine hatırlarsınız, biraz evvel kendileri de 
benden sonra kürsüye geldi, zabıtlar yanımdadır, 
aç kça ifade etti: «Vâki olmamış böyle bir ihale» 
diye bugün sadece ikinci kısmı ile alâkalı oldu
ğunu gördüğünüz beyanatta bulundu. 

Burada işin hakiki cephesini ifade edeceğim. 
Samet Ağaoğlu biraz evvel kullandığı «müfteri» 
sıfatından ayrı olarak o vakit «kendisinden isba-
tmı rica ediyorum, ispat edemezse namussuzdur, 
alçaktır» sözlerini de söyliyerek bu kürsüden 
inmişti. 
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Zihinlerinizi yoklarsanız hat rlıyacaksnıız. 

Ben o zaman söz istemiş dosyam koltukta olarak 
kürsünün önüne gelmiş, dakikalarca söz talebin
de direnmiş ve ispat için söz verilmesi istirha
mında bulunmuştum. O zaman, bu imkânı, her 
şeye rağmen bulamadım. 

Arkadaşlarım, bunun üzerine tahkikat öner
gesini verdik, bugün sebebi ne olursa olsun, ara
dan bir sene geçmiş de olsa, burada bu meseleyi 
huzurunuzda görüşmek fırsatını bulabilmiş olma
nın huzuru ve memlekete hizmet yaptığımız 
inanç nm ferahlığı içindeyiz. (Soldan «sadede* 
sesleri) Vazifemizi sonuna kadar, hepinizin ruh
larında hissettiği şekilde, vekili olmakla iftihar 
duyduğumuz büyük Türk milletinin mümessili 
olarak vicdanlarımızın emrettiği şekilde yapaca
ğız. Yerdiğimiz namus sözünü yerine getirmeye 
hepimizin mecbur olduğunu zannediyorum. 

Sayın Samet Ağaoğlu'nun konuşması bitince
ye kadar grupumuzun nasıl sükûnet içinde din
lediğini gördünüz. Ayrıca bir tarizde bulunmı-
yacağım, hakarette bulunmıyacağ m. Burada 
ciddî bir meselenin muhasebesi yapılırken D. P. 
li arkadaşlarımın sakin olmalar nı bilhassa rica 
ederim. (Soldan: «esasa geç, dinliydim» sesleri). 

Sayın Samet Ağaoğlu diyor k i ; «Şahsi ha
setlerle çevrilen entrikalarla bu meseleyi getir
diler.» Muhterem arkadaşlarım, Samet Ağaoğlu 
Beyle aramızda hiçbir şahsi haset meselesi ba
his konusu olamıyacağı gibi kendisini kıskanan 
bir arkadaş da değilim. 

Sabrınızı taşırmamak için, mevzua giriyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; vuzuh kazanması 
için meseleyi ben iki bölüme ayıracağım. 

Evvelâ hâdiseyi tesbit edeceğim. Bir suiis
timal olmuş mudur, olmamış mıdır? SEKA za
rara uğramış mıdır, uğramamış mıdır? Bunu 
tesbit ettikten sonra, devrin işletmeler Bakanı 
Saym Samet Ağaoğlu bunda ne derece methal-
dardır, suçu ne kadardır, mesuliyeti ne kadar
dır? Beraberce inceliyeceğiz. 

• Muhterem arkadaşlarım, ICA yardım fonun
dan, Türkiye'ye 750 bin dolar tahsis edilmiştir. 
ICA, yardım şart lan arasında, mühim olan bir 
husus, ICA Şartnamesine göre 750 bin dolarlık 
bu yardımın 550 bin doları selüloz odunu, 200 
bin doları da graft selüloz mubayaasına tahsis 
edilmiştir. Bu paraların kullanılmasında Türki-
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ye ICA şartları içinde hareket etme zorunda 
bulunmakta idi. 

ICA Şartnamesinin şu şartlarını arz edeyim : 
îhale kapalı zarf usulü ile yapılır, malın ihale
si en ucuz teklif veren firmaya yapılır. Yardımı 
alan memleket bunu önceden ilân eder. Aynı şe
kilde Avrupa - Amerika iktisadi iş Birliği tara
fından ihaleler bütün dünyada okunan bir mec
mua ile ilân edilir. Şu hususlar bilhassa tasrih 
edilmiştir: ihalelere iştirak edebilmek için mu
vakkat teminatın yatırılması, ihale imzalamak 
için de, katı teminatın yatırılması şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz ehemmiyetli 
bulduğumuz şartlar üzerinde duracağız. 

TAHlR ÖKTEM (Zonguldak) — Bunların 
resmî vesikalarını göster. 

RElS — Müdahalede bulunmayın. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, 550 bin dolarlık selülozluk odu
nun ihalesini biraz evvel Samet Ağaoğlu arka
daşımdan dinlediniz. Şimdi biz de size bu ihale
nin nasıl yapıldığını kendi vesikalarımıza gö
re kısaca, teferruata girmeksizin, arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, kendilerinin de ver
dikleri tarihte SEKA Umum Müdürü gerekli 
ilân formalitelerini bitirerek, 550 bin dolarlık 
selülozluk odun ihalesi için ilân yapmıştır. Bu 
ilân üzerine, 13 firma müracaat etmiş ve bu 13 
firmaya izmit'te bulunacakları tarihi bildiren 
telgraf çekilmiştir. Telgrafta aynen şu iki husus 
bildirilmiştir : 

1. Toplantıya iştirak edebilmek için 50 000 
liralık geçici teminatın Seka'ya yatırılması, 

2. Yine biraz evvel Samet Bey de ifade et
tiler, mahreç limanı ile izmit maliyetlerinin sa
rih olarak bildirilmesi. 

Muhterem arkadaşlar, söylenen günde, ihale
ye iştirak bahis konusu oluyor, bu arada iştirak 
eden firmalar içinden bir tanesi Verner Taşerbe-
ker'irf, (O zamanki işletmeler Bakanı Sayın Sa
met Ağaoğlu'nun eniştesinin) temsil ettiği firma j 
SEKA talimatnamesine ve çekilmiş olan telgrafa 
rağmen teminat yatırmaksızm ihaleye iştirak et
tiriliyor. O zaman itirazlar olmuştur, fakat bu 
itirazlar dinlenmemiştir. Umum Müdür ısrar et
miştir. Bu firma tarafından bilâhara ihalede, 
yalnız bırakılmaması için, biraz evvel Samet 
Ağaoğlu arkadaşımızın ifade ettiğinin aksine, 
ne usulsüzlükler yapıldığını size kısaca söyliye-
ceğim, 
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Evvelâ şunu bilmek lâzımdır : SEKA Şart

namesi kesindir, teminatı yatırmıyan ihaleye gi
remez. Diğer firmalar teminat mektuplarını ver
miştir. Bu mektuplar o zaman muhasebe kayıt
larına işlenmiştir. 

Bunun üzerine, Verner Taşen Breker Firma
sının tek başına teminatsız girişini kapatmış 
olabilmek için iki firma daha, ihaleye girmiş gi
bi gösterilmiştir. (Soldan, «aaa» sesleri) Fakat 
bu dahi size biraz evvel arz ettiğim mesuliyeti 
ortadan kaldırmaz. Nasıl bir yola gidildiğini arz 
edeceğim, acele etmeyiniz. 

Şartname diyor ki ; temiııasız ihaleye giril
mez. Buna rağmen bu ihaleye 3 fırına kabul 
edilmiştir. Böyle şey olur mu? Suimisal emsal 
olmaz. O tarafını bırakalım. Size bunu böyle 
söyledikten sonra buna tekaddüm eden günler
de bu ihaleyi imzahyan Satmlma Komisyonu 
Başkanı, Umum Müdür Muavini, Satmalına Ko
misyonunun diğer Umum Müdür Muavini, Mu
hasebe Müdürü ve diğer arkadaşların tutumu
nu arz edeyim. Teminat için direnenlere önce 
var denmiş, sonra sıra i'le Verner Taşen Breker 
Firması karşısına; bizzat, ve nihayet (Yok) 
denmiştir. Gönderilen müfettişlerin hikâyesini 
anlatırken, bu noktaya tekrar döneceğim. Şim
dilik geçiyorum, cereyan etmiş olan muameleye 
dönüyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, ihale için firmalar 
kesin olarak mukavele imzalanmaya çağrılıyor 
ve o zaman bu olay cereyan ediyor. Yolsuzlu
ğun devamını şimdi sizlere arz ediyorum.. 

Arkadaşlar; evvelâ ihalenin kapalı zarf usu
lü ile yapılması icabettiği halde, mektupların 
önce açılması ile usulsüzlük başlıyor. Umum 
Müdür tarafından, (şimdilik Umum Müdür di
yeceğim. Zira; bunun macerasına ayrıca gelece
ğim.) SÖK Firması huzura çağırılıyor. En ucuz 
teklifi Sök yapıyor. Bunun üzerine Umura Mü
dür arkadaşımız Denizcilik Bankası* ile derhal 
irtibat kuruyor, diyor k i ; «Kanada'dan getire
ceğimiz mal için vapur temini mümkün mü
dür?..» Değildir cevabını alıyor. İkinci kati iha
leye girildiği zaman en ucuz teklifi yapan,Sök, 
ihaleye sokulmuyor. (Soldan, sıra arası konuş
malar) Birinci ihaleden bahsediyorum beyler, 
dinleyiniz. En ucuz fiyat veren Sök Firmasına 
deniyor k i ; «Odunlarımız için, Türk vapuru te
min edilemez, fiyatlarınız ucuzdur ama biz sizi 
bu ihaleye sokamayız.» Nihayet, bunu duyan bir-
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kaç firma ihaleye girip eksiltmeye iştirakten 
vazgeçiyor. Netice itibariyle muhterem arkadaş
larım; ihaleye bu şekilde iştirak eden firmalar 
ikiye iniyor. Son firma da çekildikten sonra iha
le Verner Taşen Breker Firması üzerinde kalı
yor. işin bu tarafına geldikten sonra; arkadaş
lar vesikalara çok itibar ettikleri için okuyo
rum. Neşredilmiş olan ve kendilerinin biraz ev
vel delilleri meyanmda ifade ettikleri Yüksek 
Murakabe Heyeti raporlarından bir paragrafı 
okuyacağım. Rapordan bununla ilgili kısmı arz 
ediyorum : 

«10A yardımından temin edilen 550 000 $. 
ile getirtilecek selülozluk emvalin kati ihalesi 
31 . VIII . 1956 tarihinde açık eksiltme suretiy
le yapılmıştır. Satmalına Komisyonu firmalar 
arasında vicahi karşılaştırmaya başlamadan ön
ce, Kanada menşeli selülozluk odun teklif eden 
bir firma temsilcisini -nakliyatta Türk gemisi 
temin etme imkânsızlığı sebebiyle - fiyat uy
gunluğuna rağmen eksiltmeye iştirak ettirme-
nıiştir. Mezkûr firmanın teklifi Kanada'nm ba
tısındaki iki limanda fob teslimi şartiyle 4 
feet uzunlukta odunlar için $. 9, 70 ve 3,5 feet 
uzunluktakiler için de 10 $ dır. ihale, eksiltme
ye iştirak eden 6 firma arasında en düşük fiyatı 
veren bir isveç firmasına Finlandiya limanlan 
teslimi fob $ 11,765 ve isveç limanları teslimi 
$ 12,165 üzerinden yapılmıştır. Bilâhara da De 
nizcilik Bankasının elinde odun nakline tahsis 
edecek gemisi olmadığı esbabı mueibesiyle ICA 
navlun fonundan $ 250. 000 temin olunmuştur. 
Tetkiklerimiz sırasında (Haziran 1957) 45.715 
R. M. tutarındaki 500 000 $. lık odunun 10 534 
R. M. si 3 ecnebi gemi ile, 15 596 R. M. si de 2 
Türk gemisi ile getirtilmiş bulunuyordu. Bakiye 
19 585 R. M. lık kısmın nakli için elde mevcut 
151 135 $. a ilâveten ICA dan 18 980 $. daha 
navlun talebinde bulunulmuştur.» 

Şimdi lütfen dikkat ediniz, Denizcilik Ban
kasının elinde odun nakline tahsis edilecek ge
mi olmadığı SÖK Firmasına ifade ediliyor. Hal
buki sonra ICA dan 250 'bin dolar navlun dövi
zi teinin olunuyor. (Soldan, «Ne var, bundan ne 
çıkar?» sesleri) Şimdi arz edeceğim arkadaşlar, 
ne çıkar görürsünüz, 

Arkadaşlar, arz ettiğim gibi; evvelâ en ucuz 
teklif veren firmaya önce «Türk vapunı yok
tur, sen ihaleye dahi giremezsmi deyip başka 
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firmaya yüksek fiyat verdiği halde, navlun dö
vizi temin edilmiştir. Bu suretle SÖK. Firması
nın verdiği fiyatın çok üstünde, bir fiyat veren 
firmaya Verner Taşenbreker Firmasına bu su
retle ihale verilmiştir. Şimdi dikkatinizi bir neb
ze bu mesele üzerinde yorarsanız; şu noktaya 
geleceksiniz. Madem ki, Türk vapuru naklede
bilir, nakledemez diye hassasiyet gösterecekti 
neden ayni hassasiyet Verner Taşen Breker Fir
ması için gösterilmemiştir. Yüksek Mura'bake 
Heyeti raporlarında arz edildiği gibi, Verner 
Taşen Breker Firmasının odunları için özel su
rette ÎCA dan navlun dövizi sağlanmıştır. Son
ra bir kısım Türk vapuruyla temin edilecek 
hale gelen ve bu mümkün denilen işte neden 
Verner Taşen Breker Firması için bu sual De
nizcilik Bankasına sorulmamıştır? Bırakıyorum 
önce sorulmadı. Sonradan, bir an geldi ki, dı
şardan navlun doları temini mümkün0 oldu. 

Başvekâlet Yüksek Murakabe Heyeti rapo
runda olduğu gibi 250 bin dolarlık yardanı te
min ettiniz; SEKA'nın menfaati şimdi geliyor; 
o bir SÖK Firmasının teklifi daha ucuz idi; 
dolar temin ettikten sonra SEKA'nın menfaa
ti adma, neden bu firma çağrılıp ihale ona ve
rilmedi. (Sacdan şiddetli alkışlar.) 3460 sayılı 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluslariyle 
ilgili Kanunun 43 ncü maddesinde, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin «Müdebbir bir tüccar 
gibi» (hareket etme mecburiyeti vardır. Bana 
söyler misiniz, yer yüzünde bir tek tüccar gös
terebilir misiniz. Yukarıdaki şartlar muvacehe
sinde, ihaleyi yine böyle pahalı teklif yapana 
versin. Bir İktisadi Devlet Teşekkülünü, mü
debbir tüccar gibi hareket etmesi icabeden te
şekkül değil, lalettayin bir tüccar dahi bu şe 
kilde bir yola gidemez. Bu mümkün değildir. 
arkadaşlar! (Sağdan alkışlar) 250 bin dolar
dan ayrı olarak bu raporda da temas edilmiş
tir. Verner Taşen Breker'in odunlarını naklet
mek için. 18 bin dolar daha rahatça istenmiştir 
ve yine Denizcilik Bankasından alındılı söyle
nen cevaba rağmen sonradan bu odunların bir 
kısmı pekâlâ Türk gemileriyle nakledilebilmiş-
tir. Şu halde arkadaşlar birinci ihalede bir fir
ma açıkdan İhaleyi alır hale getirilmek için 
SEKA Umum Müdürü tarafından kayırılmıştır. 
SEKA'nın zararına olarak, navlun dolarları te
min edildikten sonra dahi ucuz teklif veren 
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I SÖK Firması çağınlıp, bu ihale kendisine ve

rilmemiştir. 
Şimdi bu vaziyeti açıkladıktan ve SEKA'ya 

zarar kaydettiren yolsuzluğu belirttikten sonra, 
belki pek mühim olmıyan ve fakat muhasebe 
kayıtları tedkik edilirse açıkça görülecek olan 
bir hususdan da bahsetmek isterim. 

Malın İzmit'e teslim edildiği anda SEKA 
dan alınması icabeden komisyon, Verner Taşen 
Breker Firmasına peşin olarak ödenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci ihalenin 
müracaatı iste böyledir. Saınet Beyin anlat
tığı gibi değildir. Söylediklerimiz, Yüksek Mu
rakabe Heyeti raporlarının içinde yer almıştır. 
Bunların bir kısmı neşredilmiş, fakat neşredil-
miyen kısımlarda dosyalarda Yüksek Muraka-

I be Heveti ranorlarma teferruatıyla geçmiştir. 
Bu bakımdan birinci ihaledeki yolsuzluk kaabi-
li münakaşa dahi değildir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi 200 000 dolar
lık ihaleye geçiyorum. Sureti haktan görül
müş olmak için bu ihalenin kısmını hiç olmaz
sa doğru söylediği için Samet Beye teşekkür-
ediyorum. 200 bin dolarlık ihalenin ilân for-' 
malitesini mütaakıp üç firma iştirak etmiştir. 
Bunlardan birisi Transtürk Firmasıdır. Yük
sek Murakabe Komisyonu raporundan aldığım 
rakamlarla, söylüyorum. Varner Taşenbre-
ker Firmasının teklifine nazaran bize 418 bin 
ton fazla selülozluk odun temin edecek olan 
Transtürk Firmasına Satmalına Komisyonu 
ihale karan alıyor. SEKA'nın sistemine göre, 
bir Satmalına Komisyonu vardır. Karan bu 
komisyon alır ve normal fonnalitesi icra edi
lir. Komisyon karan alıyor. Bundan sonra 
Umum Müdürlüğün takındığı tavn ileride arz 
edeceğim. Umum Müdürün (Satmalına Komis
yonu Başkanına) «Mânevi borcumuzdur Samet 
Ağaoğlu Beyin eniştesine» dediğini ye bunun 
sonrasını size arz edeceğim. Umum Müdür da
ha evvel de yaptığı gibi, Samet Ağaoğlu'nun 
eniştesine vermekte ısrar ediyor, Satmalma 
Komisyonuna yeni bir karar aldırmak istiyor. 
.Satmalma Komisyonu «Hayır diyor, talimat
name vardır, teklifler vardır, iCA'nm şart
lan vardır, böyle karar alamam» diyor. Is
rar, ısrar. Samet Bey ifade ettiler. Bu ka-
rann tekemmül edebilmesi için Umum Müdürün 

I muvafık bulması ve idare meclisinin tasdi-
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kinden geçmesi lâzımdır. Bu doğru ama, Umum 
Müdür öyle bir Umum Müdür ki, daha baş
ka marifetleri de yar. Kararlı, ne yapıp ya
pıp Varner Taşenbraker Firmasına bu ihale
yi vermek kararındadır. Sebebolarak ucuzdur 
diyor. Biraz evvel Samet Beyin ifade ettiği 
gibi, Umum Müdür, Transtürk'ün selülozu, 
Vangucr adasından gelecek, bunun nakledile-
bilmesi için şu kadar ncvlun ücreti lâzımdır, 
binaenaleyh, hada ucuz değildir diye İdare 
Meclisini zorluyor. Transtürk Firmasının tek
lifi Satmalına Komisyonunun kararının aksine 
30 dolar daha pahalıdır, diyor. İdare Mec
lisine bunu izah edip kararın çabuk istihsali için 
ısrar ediyor. Arkadaşlarım, bu "anlattıklarım 
Yüksek Murakabe Heyeti raporlarından alın
mıştır. 

REİS — Beş dakikanız kalmıştır. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaş

lar, Umum Müdür, İdare Meclisine aman. di
yor, «Bu teklif emsalinden 5 - 6 kuron daha 
düşüktür; lütfen acele edin, hemen bu kara
lı verin, beni İsveç'e gönderin. Hemen muka
veleyi imzalayayım, aksi halde firma (Verner 
Taşenbraker Firması) vazgeçebilir» diyor. 
Nihayet İdare Meclisi Umum Müdürün arzu
suna uyarak Varner Taşcnbraker'le birlikte 
Umum Müdürü ve Satış Müdüriinü İsveç'e yol
luyorlar. 

Arkadaşlar, İsveç'te olan hâdiseleri de arz 
edeyim. Samet Beyin bir anlaşmazlık neticesi 
ihale iptal edildi diye geçiştirdiği olayı size 
arz edeyim. Bakın İsveç'te ne oluyor? Gider 
gitmez mukavele imzalanıyor ve durum Umum 
Müdürlüğe telgrafla SEKA'ya bildiriyor. «Mu-
kavaleyi imzaladım şu kadar doları derhal trans
fer ediniz» diyor. Arkadaşlarım memnuniyetle 
ifade edeyim ki, Merkez Bankası Müsteşarı 
Topçuoğlu arkadaşımız buna «Hayır, mal gel
meden transfer yapılamaz» diyorlar. Tam bu 
sırada Danon - Danon adlı bir firma ihbarda 
bulunuyor. SEKA'ya diyor ki, «İsveç'te im
zalanan mukavele katî teminat yatırılmadan im
zalanmıştır. Dikkatinizi çekerim.» katî temi
nat zarureti vardır. Bunun ihtiyacı olduğu 
bu ihale de başımıza geldi. Katî teminatın mâ
nası şudur. Firma taahhüdünü yerine getir
mezse paralar irat kaydedilir. Fakat ihalemiz
de : Mukavele imzalandıktan sonra, ihbar ya
pıldıktan sonra 52 000 liralık bir teminat mek-
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tubu İzmit SEKA kasasına yatırılıyor. Bu mek
tup, Sayın Samet Ağaoğiu tarafından Sümer-
banka Umum Müdür Yardımcısı olarak tayin 
edilen kayın braderinin bulunduğu Sünıerbank-
tan alınmış bir mektuptur, üzerinde durmıya-
cağım, olabilir. Bu hususu neden söylediğimi 
arz edeceğim, lütfedin, bir sebebi vardır. 

Arkadaşlar, bu 52 000 liralık mektubu ya
tırıyor. Varner Taşenbreker derhal paranın 
transferi için tekrar ısrar ediyor. Merkez Ban
kası, hayır diyor. Bu sırada Danon Danon fir
ması ikinci bir ihbarda bulunuyor. Diyor ki, İs
veç'te SEKA'mn aleyhinde bir usulsüzlük, bir 
yolsuzluk yapılmıştır. Paketleme ve istifleme 
ayıı ihale edilmiştir. Halbuki ihaleye paketleme 
ve istif dâhil olduğu halde Transtürk'ün verdiği 
teklif daha ucuz idi. 410 ton fazlasiyle. Dikka
tinizi çekerim. Bunun üzerine etrafı bir telâş 
alıyor. 

REİS — Suphi Bey, cümlenizi tamamlama
nızı rica ederim. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Reis Bey, 
tamamlamaya imkân yok. Eğer hâdiseleri delil
leri ile öğrenmek istiyorsanız, biç olmazsa Samet 
Ağaoğlu'na tanınan hakkı bana da lütfedin. 

REİS — Siz müsaade buyurun. Karar He
yeti Umumiyenindir. Siz lütfen kürsüyü terk 
edin. 

Takrirler var, okuyoruz : 

Yüksek Riyasete 
Bu meselenin ehemmiyetine binaen ve kıy

metli arkadaşımız Samet Ağaoğiu'nun haysiyet 
ve şerefiyle alâkalı olması dolayısiyle tahditsiz 
olarak konuşulmasını saygılarımızla rica ederiz. 

İzmir İzmir Edirne 
N. Incekara M. Çavuşoğlu R. Nasuhioğlu 

Yüksek Reisliğe 
Suphi Baykam'm da bir saat konuşması hu

susunda yalnız bu hâdiseye münhasır olmak üze
re, reye vaz'mı arz ve teklif ederiz. 

Sinob Yozgad 
M. Tansel Ö. L. Erzıtrumluoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Konuşmaların yarım saatle tahdidine ait dün* 

kü celsede alman kararın görüşülen meselenin 
ehemmiyetine binaen bu madde hakkında kaldı-. 

— 1028 — 



î : 39 17.2 
rılması keyfiyetinin reye vaz'mı arz ve teldif 
ederim. 

Kırşehir 
Hayri Çopuroğlu 

Saym Başkanlığa 
Samet Ağaoğlu bir saat konuştu. Kazai va

zife ifa ediyoruz. Meselenin aydınlanması, tak
rir sahibinin izahatını tamamlamasına bağlıdır. 
Bizzat hakkında tahkikat istenen vekilin men
faati de izahatın yarıda kesilmemesini gerekti
rir. Baykam'm da yarım saat daha konuşmasını 
arz ederim. 

Sivas 
Turhan Feyzioğlu 

EEÎS — Kemal Biberoğlu, buyurun. Bu tak
rirler üzerinde mi l . 

SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Reis Bey 
bir dakika... 

KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Bu tak
rirler üzerinde. 

REÎS — Müsaade ederseniz Samet Bey ko
nuşsun. 

KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Kabul. 
REİS — Usuli bir meseledir, yerini ona ve

riyor. Buyurun Samet Bey. 
SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Takrirle

rin muhtevası, bu meseleye münhasır olmak 
üzere Suphi Baykam'm da bir saat konuşmasına 
müsaade edilmesini istiyor. Ben de istiyorum, 
çünkü, deminden beri söyledikleri ile beni tek-
zibeden bir tek nokta yoktur. Ne varsa ortaya 
dökülsün. 

REİS — Kemal Biberoğlu, takrir aleyhinde, 
buyurun. 

KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Arka
daşlarım; vereceğiniz yüksek kararın en iyi ka
rar olacağına inanmak ve bu hususa tam itimat 
beslemekle beraber ben bu takrirler üzerinde bir
takım mütalâa ve endişelerimi arz edebilmek için 
söz almış bulunuyorum. Görüyorum ki, Yüksek 
Heyetiniz kıymetli arkadaşımız Samet Ağaoğlu'-
nun altında tutulmak istendiği ithamdan bütün 
vuzuhiyle sıyrılması hakikatlerin kemaliyle gün 
ışığına tutulabilmesi için mebus arkadaşların, 
takrir sahiplerinin tahditsiz konuşması yolunda 
bir temayül içindesiniz. Yalnız ben birkaç nok
tayı hatırlatmak istiyorum. Evvelâ takrirlerin 
birinde Samet Ağaoğlu bir saat konuştu, mebus
lar da birer saat konuşsun deniliyor. Bu husus 
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İçtüzüğümüzle Meclis teamül ve tatbikatımız ba
kımından kabiİi müdafaa değildir. Tüzüğümüz
de, benim bildiğim, bu hususa ait bir tek madde 
vardır ki, Hükümeti mebusla beraber muayyen 
bir müddet içinde tahdide tâbi tutmuştur. O 
madde 154 ncü maddedir. Suallerle ilgili sual 
ve cevabın beş dakika olacağı hükmünü ihtiva 
eder. Bunun dışında Hükümet, Hükümet âzası 
daima tenvir etmek, daima hesap vermek, izahat 
vermek mevkiinde bulunduğu için, meseleler vu
zuh buluncaya kadar tahditsiz konuşma hakkı, 
Meclisin kurulduğu günden bugüne kadar isti
mal edilegelmiştir. 

Şimdi meselenin diğer tarafına geçiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım; eğer siz yalnız bu 

meseleden dolayı, Samet Ağaoğlu arkadaşım 
beni affetsinler, semahat ve müsamaha nişleri
nizi harekete geçirirken tahditsiz konuşma hakkı 
tanıyacak olursanız bunun neticesi şu olacaktır. 
Bundan evvel geçmiş olan takrirlerle haysiyet ve 
şerefleri mevzuubahsolan arkadaşlar ve bundan 
sonraki takrirlerde mevzuubahis vekil arkadaşla
rımız ve onların lehinde ve aleyhinde konuşma 
hakkına sahibolacak arkadaşlar bu hakka sahîb-
olmamışlardır ve olamıyacaklardır. (Gürültüler) 
Bunun mânası... (Gürültüler, «Meclis takdir 
eder» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Cuma günü bütçenin 
müzakeresine başlanacaktır. (Gürültüler) Dün 
Mükerrem Sarol arkadaşımız tahditsiz konuş
ma imkânı rica etti, vermedik. Onun yaptığı 
gibi Suphi Baykam'm da kendisinden sonra ko
nuşacak arkadaşlarının hakkını istimal ederek 
konuşmasını ikmal etmesi mümkün olabilir. (Re
ye, reye sesleri) 

REİS — Efendim, okunan mütaaddit tak
rirler var. Bunların en aykırısı tahdidin kaldı
rılmasıdır. Diğeri de bu hâdiseye münhasır ol
mak üzere konuşmaların bir saat olarak tahdi
didir. 

Şimdi, en aykırı teklif olan tahdidin kaldırıl
ması hususunu reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer takrirdeki esas fikir arkadaşların bu 
hâdiseye münhasır olmak üzere bir saat kadar 
konuşmalarıdır. (Gürültüler) 

NECDET İNCEKARÂ (İzmir) — Rica ede
rim anlaşılmıyor, takririmi izah edeyim. 

REİS — Buyurun Incekara, takririnizi izah 
ediniz. 
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NECDET İNCEKARA (îzmir) — Muhte- . 

rem arkadaşlar; talıditsiz teklifi biz yaptık. (Bu 
meselede) diyoruz, sarih. 

REİS — Biz de (bu meselede) diyoruz efen
dim. 

NECDET İNCEKARA (îzmir) — Diğer 
takrirleri de reye koydunuz. Halbuki diğer tak
rirler mevzuubahis değildir. Yalnız bu mesele
de tahditsiz olarak, sabaha kadar da konuşabi
liriz. (Soldan, bravo sesleri) 

REİS — Şimdi, takrirler Turhan Feyzioğlıı'-
nım, Erzurumluoğlu'nun ve Ömer özen'indir. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Ben 
takririmi geri alıyorum, diğer arkadaşlara ilti
hak ediyorum efendim. 

REİS — Efendim, Erzurumluoğlu arkadaşı
mız da, Suphi Beye münhasır olmak üzere ilti
hak ediyor. Diğer bir takrirde, Suphi Bay-
kam'm bir saat konuşması hakkını istiyor. 

Şimdi mesele tavazzuh etti. Evvelemirde 
bu mevzuda konuşmaların bütün hatipler için 
tahditsiz olması hususunu reye arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bu mevzuda tah
ditsiz konuşulması kabul edildi. 

Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Bu fırsatı 

verdiği için Yüksek Meclise tekrar tekrar arzı 
teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar 200 bin dolarlık iha
lenin İsveç'teki macerası bu şekilde cereyan eder
ken Danon - Danon firmasının ikinci bir itiba
riyle paketleme ve istiflemenin ayrıca ihale edil
diği SEKA'ya yeniden bir yük ve masraf tah
mil edildiği ihbar ediliyor. İşte bunun üzerine 
yeniden mesele tezekkür edilmek yoluna gidili
yor, tazyikler fayda etmiyor, netice itibariyle 
Umum Müdür Muavini tekrar İzmit'e dönüyor. 
Satmalına Komisyonunu toplayıp karar almak 
istiyor, ama Komisyon ikinci defa kararında ı 
ısrar ediyor. Yani paketleme ve istifleme işinin 
ikinci defa ihalesine çalışıyor. Netice alamıyor. | 
Umum Müdürün İsveç'e acele olarak gidişi ve 
paranın acele transferini neden istediği üzerin
de ayrıca durmak istemiyorum. Yüksek Mura
kabe Heyeti raporundaki bir hususu daha siz
lerin ıttılaınıza arz etmek isterim. 

Saanot Ağaoğlu dedi ki, Vanguer adası Pasi
fik'tedir, Atlantik'tedir. Nalkledilmasi işi 30 dolar 
4#ha fa-zlaya masraf olur, onun için Umum Mü- j 
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dürün bu ikazı üzerine İsveç'e gidilmiştir. Hal-
bulki Yüksek Murakabe Heyeti raporlarında tes-
bit, edilmiştir. Ve sonradan yapılan tahkikat gös
termiştir ki, bu mütalâa tamamen hayalidir ve bir 
hesaba dayanmamaktadır. Transtürtk'ün teklif et
tiği mal diğerinden daha ucuzdur. İdare Meclisi 
son olarak şu esbabı mucibeye dayanmak mecbu
riyetinde kalıyor. Yol uzundur, âcil ihtiyaç kar
şısında zaman kaybını önlemek için ihaleyi Ver-
ner Taşen Breker'e veriyoruz. 

Yüksek Murakabe Heyeti raporlarına geçmiş 
olan husus olarak arz ediyorum ki, ikinci ihalede 
•en ucuz teklifi veren Verner Taşenbreker firması 
değildir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, neticede 
ihale yerine getirilemiyor ve SEKA bu yüzden 
malını zamanında alamıyor. Yine ihalenin Trans-
türk'e verilmemesi sebebi bu suretle bir defa daha 
kendi kendini nakzetmek suretiyle hâdiseler sey
rediyor. İhale iyiden iyiye uzuyor. Samet Bey 
ifade etti, SEKA nm sonra daha ucuza mal al-
ımış. Zaten, o zaman başkasına verilseydi daha 
ucuza mal almak mümkün olacaktı. O zaman bu 
mesele halledilmiş olacaktı. Ayrıca; Samet Ağa
oğlu arkadaşımız 52 bin liranın macerasını anla
tırsa çok memnun kalacağız. Çünkü Sümerbank 
hesaplarına kaydedilmiş olmasına rağmen âkibeti 
iyi olmamıştır. (Soldan, «Söyle» sesleri) 

Umum Müdürün sürdüğü bahane, bilâhara 
Yüksek Murakabe Heyeti raporlarında da çürü
tülmek suretiyle meydana çıkmıştır ki; en ucuz 
teklif yapan firmaya ihale yapılmamıştır. Umum 
Müdürün İsveç'e acele seyahati ve yapılmak iste
nen el çabukluğu muvaffak olmamış paketlenme 
mevzuu ayrıca ihaleye konmuş. Fakat, Danon -
Danon firmasının iki ihbarı üzerine SEKA nın 
bir zarara uğraması önlenmiştir. 

Şimdi arkadaşlarını, konuşmalarımı hulâsa 
edeyim : Bu hâdiselerin her ikisinde de ihaleler 
gayrikanuni yoldan yapılmıştır. İhale anormal 
yapılmış ve SEKA ikorunımamıştır. İsrarla Ver
ner Taşen Breker firmasına ihalenin yapılması için 
gayret sarf edilmiştir. İhaledeki yolsuzlukları tes-
bit ettikten sonra şimdi de bu hâdiselerin Sayın 
Samet Ağaoğlu ile olan irtibatını tesbit etmek 
isterim. 

Muhterem .arkadaşlarım, evvelâ tekrar bir hu
susu kaydedelim. Bu kadar kayrılan, bir millî 
müessesenin aleyhine dahi olsa (kendisine bu iha
lenin verilmesi için bu kadar, çalışılan insan, 
Varner Taşen Breker o zamanın İşletmeler Baka 
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nı Sayın Samet Ağaoğlu'nun ablasının koeasıdır. 
(Soldan, gürültüler, «Ayıp, ayıp» sesleri) Kabul 
ediniz ki, bu sıhriyet bir tesadüftür, sonradan 
hükmü gene siz verin. (Soldan, gürültüler) Lüt
fedip dinleyin, ben size diğer irtibatları madde 
madde arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, hepsi muhteremdir 
benim için. Beyanlarımda hiçbir kimseye hakaret 
kaydı yoktur. Aıma suçlunun kim olduğunu söyle
mek de yasak mıdır? 

Muhterem arkadaşlar : Safha safha işletme
ler Bakanı Sayın Samet Ağaoğlu bu hâdiselerden 
haberdar olmuştur. 

1. Kendisinin «bana geldi, müracaat etti» 
dediği Umum Müdür muavini doğrudur, alel
acele Ankara'ya gelerek, Ağaoğiu'nun süratle 
(müdahalesini istemiş, işin çıplaklığını anlat
mıştır. 

2. Derler ki, hâdiseye muttali olduktan sonra 
müfettiş gönderdim. Bu da doğru. Sürati haç
tan görünmek için, bir an için işi ciddîye almış 
görünerek İşletmeler Bakanlığının itimade.tiğı 
iki müfettişini İzmit'e yollamıştır. Ama bakınız 
İzmit'e gidergitmez bu iki müfettişin macera
sını arz edeyim: 

Başmüfettiş durumunda olan arkadaş, ertesi 
günü yanında bulunan arkadaşı ile beraber hâ
diseleri tetkika başlıyor. Bu sefer beraberindeki 
diğer müfettiş arkadaş, «Eyvah Samet Bey mah
voluyor, siz Samet Beyi vurmak itiyorsunuz» 
diye, Başmüfettişe 'hücumlar yaparak dövünmeye 
başlıyor. Ve fazla 'bir telâş göstererek teftişi 
orada durdurmak istiyor. Arkadaşlar, sonradan 
tesbit ediyoruz ki, tou müfettiş arkadaş Samet 
Beyin askerlikten arkadaşı ve meslek dışından 
buraya getirilmiştir. 

Arkadaşlar Sabırlı' olun, sizi ikna edecek hu
susları teker teker arz ediyorum. Evet kabul 
ediyorum. Bu müfettiş arkadaş, muhterem, mu
teber bir kimse olalbilir. Bunun üzerinde durmu
yorum, ama bu telâş üzerine, orada bulunan 'b;.ş-
mufettnş Ankara'yı telefonla arıyor ve Samet Be
yin arkadaşının halini anlatıyor. Bunun üzerene 
bir de 'bakıyoruz 3 saat sonra, verilen b&r emirle 
(Telâşlı müfettişi değil.) Başmüfettişin Ankara'
ya avdeti isteniyor. Ankara'dan, Başmüfettişe 
derhal dşini teslim et, gel diyorlar. Başmüfettiş 
Ankara'ya gel'irgelmez doğru Vekil Beye gidiyor, 
İşletmeler Vekâleti ileri gelenlerinin huzurunda 
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hâdiseyi teferruatı ile VeMl Ağaoğlu'na an
latıyor. Dıiyor ki, ben orada şu şu hususlarda 
ciddî olarak <bir murakaibe yapmak istiyordum. 
Müfettiş buna mând olmak istedi. Nasıl olur va
zife görmiyeni bırakır beni geri çağırırsınız, eğer 
o müfettiş orada kalırsa kıyameti koparırım.. 
Bunun üzerine arkadaşlarım Vekil işin ciddiye
tini fark ediyor. İş bu derece yayılmıştır. Vekil 
Beyin şahsını alâkadar eden ciddî bir mesele 
bahis konusudur. Derhal işi toplamak lâzım ol
duğuna kanaat getirerek, İzmit'teki müfettiş de 
gera alınmıştır. Yerlertine Vekâlet 'bünyesinden, 
hukukan Vekil adına teftiş yapmakla görevli üç 
yeni müfettiş gönderiliyor. Zannederim Samet 
Beyin biraz evvel okuduğu rapor sonradan gön
derilen bu .müfettiş arjvau&ş>arm raporudur. Son
radan geri alınan müfettiş arz ettiğim gu'bi yal
nız başmüfettişe kafa tutmuyor, izmit'te Jken, 
umum müdür.muavinini de ağır surette tdhdidet-
<miş ve ihale evrakının imzalanmasını istemiştir. 
Ltjı karşısında, «ben hakkınızdan gelirim, 
ben Millî Emniyettenim» diyerek; Satmal
ına 'Komjsyonu başkanını tehaidediyor, fa
kat netice alamıyor. Hâlâ 'ihale evrakında bu 
dürüst arkadaşların imzaları yoktur. 

Arkadaşlarım, ıbahsettiğımı bu hususların he
men hepsi, büyük bir kusmı Başvekil adına 
tetkikat yapan Yüksek Murakabe Heyeti rapor
larında tesbit edilmiştir, anlattığımız d.ğer hu
susları, her halde gaipten öğrenemediğimizi ka
bul edersiniz. (Soldan, gürültüler, «Vesika ver» 
sesleri) Yetkili şahıslar kuracağınız komisyona 
izahat vereceklerdir. 

Arkadaşlarını; sizi tatmin etmek için zaman 
zaman hâdiselerin detayına iniyorum. Bunun 
için telâşlanmayın, acele etmeyin, hepsini söyli-
yeceğim. 

Size ifade etmek isterim. Bu ihalelerin altına, 
kanunsuzlukları, usulsüzlükleri dolayısiyle imza 
koymıyanlar, 'bu ihalenin kannusuz olarak, te
kemmül etmesine bu suretle mâni olan vatan
perver vazifeliler Komisyona daha pek çok ve
sika verebilecek haldedirler. Yalnız, sûzlerin 
evvelâ onların durumunu 'bir nebze düşünmeniz 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, büz sözlerimizin mühim 
bir kısmını vesikalardan veriyoruz, önemli vesi
kamız Yüksek Murakabe Heyeti raporudur. Bu ra
porda neler var, neler söylenmiş. Biraz evvel kıs
men okudum. 
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En ucuz teklifi yapan SÖK. nin ekarte edi

lişi umumi murakabo heyeti raporlarındadır. 
Vanguar adasının macerası; umumi murakabe 
raporlarındadır. Bu ihalelerde, diğer firmala
rın yolsuzluk yapılarak, ekarte edilişi Yüksek 
Murakabe Heyeti raporlarındadır. Bn sizlere 
daha mütemmim delil vereyim. SEKA'mn ile 
ri gelenleri, satmalma komisyonu başkanı idari 
umum müdür muavini, satmalma komisyonu 
üyesi teknik umum müdür muavini ve niha
yet muhasebe müdürü. Kurulacak komisyon
da bunları dinlerseniz, söylediklerimizin on 
mislini duyacaksınız. (Sağlan alkışlar) Bu hu
suslar, böylece tesbit edildikten sonra muhte
rem arkadaşların^ hakikati vuzuhi ile önü
nüze serebilmek için derlediğimiz malûmatın 
gerisini do arz edeyim. 

Ağaoğlu müfettişin, SEKA ileri gelenleri
nin ifadelerinden safha safha haberdar olmuş
tur. Çok şükür haberdar olduğunu kendisi de 
burada itiraf etti. Bunda tereddütümüz yok. 
Mühim bir başka hususu ıttılaınıza arz etmek 
isterim. 

Arkadaşlarım, 6560 sayılı Türkiye Selüloz -
Kâğıt Fabrikası İşletmesi Kanunu; Sayın Sa-
met Ağaoğlu 'nun bakanlığı zamanında çıkmış
tır. Bu kanunun 11 nci maddesi şöyledir. 

(«SEKA»; da bir Umum Müdür ile lüzumu 
kadar muavin bulunur. Umum Müdür ve mua
vinler yüksek tahsil yapmış, teknik işler mua
vinlerinin yüksek mühendis - olmaları şarttır)» 
de?. 

Bir diğer kanun, 3460 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin Teşkilât, ve idare ve murakabe
si Kanununun on sekizinci maddesi; «Umum 
Müdür ve umum müdürlük teşkilâtında bu te
şekküllerin özel kanunlarda yazılı saf atı haiz 
olanlar çalışır» demektedir. Ve Umum Müdür 
ile muavinlerinin aâkalı vekilin teklifi ve İcra 
Vekilleri Heyetinin kararı ile tâyin ve azle-
dilecekleri yazılıdır. 

Şimdi bu iki kanun maddesini huzurunuzda 
arz ettikten sonra ifade ediyorum; SEKA Ka
nunu çıktıktan sonra, size tarihleri de takdim 
edebilirim, yanımdadır, umum müdür muavin
leri hakikaten İşletmeler Bakanının teklifi ve 
Bakanlar Kurulunun karariyle tâyin edilmiş
ler vo keyfiyet Eesmî Gazetede ilân edilmiş
tir. SEKA'nm Meclisi İdare Heyeti üyeleri 
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ı vo Reisinin kararnameleri de neşredilmiştir. 

Ama bu gazetede Umum Müdürün tâyinine 
dair hiçbir kelimeye tesadüf etmek mümkün 
değildir. Şimd.i size bunun sebeplerini arz, ede
yim; Sayın Samet Ağaoğlu İşletmeler Bakanı 
olduğu vo bu teşekkülün başına geldiği zaman 
filvaki İzmit Selüloz Fabrikasının başında En
ver Atafırat namında bir sat bulunuyordu. 
Ve SEKA Kanunu çıkmadan Atafırat fabrikayı 
idaro ediyordu. Tâyininde o zaman bir usul
süzlük yoktu. Ama bana lütfen söyler misiniz, 
Ağaoğlu zamanında çıkarılmış bir kanun var. 
Umum müdür muavinlerine kanunen hüküm
leri tatbik ediliyor, fakat bu hükümler Umum 
Müdür için tatbik edilmiyor. Yapılan şudur. 
Ağaoğlu SKA'ya bir telgraf çekiyor. Ve Ata
fırat'm bu vazifeyi tedvir etmesini istiyor. 

Arkadaşlar; Danıştaym şu iki kararını, ıt
tılaınıza arz ederim. Danıştaym 938/1804 sa
yılı kararma göre vekilin asil vasfında olması 
şarttır. 938/328 sayılı Danıştay Kararma göre 
iso vekâlete tâyin emrini ancak salâhiyattar 
olan makam verir Yani yüksek tahsil görmüş 
olması icabeden bir şahsı Vekil inha edecek, 
Vekiller Heyeti tâyin edecektir. Halbu iken, hâ
disemizde yüksek tahsili olmıyan Darüşşefeka 
mezunu bir şahıs kanun hükümlerini çiğnemek 
suretiyle, karar Vekiller Heyetinden geçiril
meksizin, bir telgraf ile SEKA'yi tedvire me-
muı* ediliyoıv 

Arkadaşlarım; şimdi, bu zatın neden Ağaoğlu 
işinde bu kadar hassas olduğunu, neden, umum 
müdür muavinine «mânevi borçlarımız var; Sa
met Beyin, eniştesine bu ihaleyi vermeye mec
buruz», diyebilmiş olduğunun tahlilini arka
daşlarımın takdirlerine bırakıyorum. 

Arkadaşlarım bir hukuki mesele de ortaya 
i çıkmaktadır. Hukukan bir müesseseyi tedvire 

ehil olmıyan, biri müessese başında bulunur ve 
kararlar alırsa, onun aldığı kararların dahi mu
teber olup olmadığı meselesi meydana çıkar. 
Mesele, hukukçuların bilgileri önündedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu zat, yeri gel
mişken ifade etmek isterim, sadece Samet Ağa
oğlu ile münasebetlerini iyi götürmek için gay
ret sarf etmeye çalışmıyor, ihalede bu kadar 
cesur davranmakla yetinmiyor, bu zatın başka 
marifetleri de bütün İzmit'te bilinmektedir ve 

' isterseniz, size de elbette bunlardan bahsetmek 
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imkânı vardır. Meselâ bir tanesiini arz edeyim. 
Ahmet Salih Korur'a ait kavakları hangi usul
süzlüklerden geçirerek nasıl fazla fiyatla satm-
laldığmm evrakını isterseniz şimdi ıttılaınıza 
arz edebilirim. (Sağdan; bravo, sesleri, alkış
lar) Bu arada başka bâzı nüfuzlu şahıs1 ar m 
kerestelerayle ilgili mubayaalar hakkındaki ka
rarlarını da bilmiyen yoktur, dilerseniz arz ede
yim. 

Size bir başka muameleden de bahsedeyim: 
Tuvalet kâğıdının piyasada azaldığı, birinci 

•derecede ihtiyaç sahiplerinin dahi, tedarik ede
mediği, bir tekinin bulunamadığı bir devrede; 
SEKA Umum Müdürü tarafından nüfuzlu şa
hıslardan birinin kız kardeşine 40 bin bobin tu
valet kâğıdı verilmiştir. Bu bobinlerin SEKA 
tarafından fabrikada teslim edildiğini sizlere 
ayrıca ispat edebilirim. (Soldan; «Kim, kim? 
Söyle, söyle», sesleri) 

REİS — Rica ederim efendim, hatibi başka 
mevzulara geçmeye zorlamayın. Konuşmasında 
serbest bırakınız rica ederim. 

SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, mevzuu Sayın Samet A^aoğlu'-
nun yaptığı gibi yaymak istemiyorum. Mümkün 
olduğu kadar mevzuun içinde kalarak konuşa
cağım. («Söylesin», sesleri) 

REİS —• Rica ederim, zorlaımayın, hatip 
dilediip-i gibi konuşur. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Peki ar
kadaşlar; arzu ettiriniz her şeyi sövliyeceğim. 
Bu Meclisin kürsüsünde, bize verdiğiniz tah-
ditfrz konuşma hakkını istimal suretiyle vic
danlarınızı berraklığa kavuşturmak vazifemiz 
olacaktır. Bundan hiç sürmeniz olmasın! (Sağ
dan: bravo, sesleri) (Soldan; gürültüler) 

HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Bizim vic
danlarımız berrak, sizin vicdanlarınız berrak 
olsun. Vicdanlarımız berrak olmasavdı size bu 
konuşma hakkını vermezdik. (Gürültüler) 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (A-
dana) — Ceza verseniz o arkadaşa da. 

REİS —• Ben bilirim zamanını. Bak sana 
ceza verdim mi, şimdi? ^ 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Ceste ces
te, bakın nasıl Samet Ağaoğlu'nun methaldar 
olduğu anlaşılan bu hâdiseler döndü dglaştı ne
reye geldi arkadaşlar? 

Satmalma Komisyonunda baskılara muka 
vemet eden ve bu yolsuzluklara imza koyma-
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makta direnen, Teknik Umum Müdür Muavi
nine bir ay mecburi izin verildi. Sonra nakle
dildi. Teknik Umum Müdür Muavini gibi, şah
san bu müessesede bulunanların da takdir1 eri
ni, sevgilerini kazanmış olan İdari Umum îdii-

ı dür Muavini de zorlanarak başka yere tâyin 
edildi. Ağaoğlu'nun «Bana geldi», dediği ve ha
len kendisinin nerede bulunduğunu çok iyi bil
diği bu zatın, vazifesinden başka yere nakli için 
Samet Bey tarafından; «Dilekçe ver başka bir 
yere seni tâyin edeceğim», diye zorland ğ:nı 
biliyoruz. Bu U. Md. Muavini mâruz ka.'dığı 
balkıya rağmen: «Ben dilekçe vermem, işte bu
rada çalışıyorum» dediği halde en sonunda Ve-

ı kil Ağaoğlu'nun emriyle Ankara'ya nakledilmiş 
I tir. Bu U. Md. Muavini İşletmeler Bakanlığın

da başka bir yere tâyin edilmiştir. 

j NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Öyle de-
! ğil Suphi Bey. Biz onun nasıl yalvardığını bi-
, liyoruz. Biz de senin kadar tanırız onu. Ne tip 
I adam olduğu malumdur. 

I SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 
! arkadaşlarım; personel hakkında tatbik edilen 
I muamele bu kadarla bitmiyor. Birinci olarak 
I gönderilen Başmüfettiş yani hâdiseleri, «Son-
I radan Yüksek Murakabe Heyetinin tesbit etti

ği tarzda tesbit etmeye çalışan», Başmüfettiş 
tazyik edilerek istifaya icbar ediliyor. 

Bu kadar da değil arkadaşlar. Bundan baş-
j ka, 13 kadar ileri gelen memur; fabrikanın se-
ı nelerden beri istifade ettiği personel, çil yavru-
' su gibi İşletmeler Bakanlığı bünyesinde başka 
1 yerlere, başka vilâyetlere tâyin edilmiş veya iş-
j ten uzaklaştırılmıştır. Bunların isterseniz isim

lerinden bahsedeyim. (Soldan; «Bahset», sesle-
| ri) Kemâl Savaş, SEKA Orman Müşavirliğin-
| den Orman Umum Müdürlüğüne müfettiş ola

rak gönderiliyor. 

Kemal Kaya 22 senedir 'su işleri bakımını 
yapmakta iken Ereğli Bez Fabrikasına gönde-

; riliyor. 
Celâl Gürten Kayseri Bez Fabrikasına gön

deriliyor. 

i Kaya Uğurman mecburi hizmeti olan bir 
ressam, Umum Müdürün hoşuna gitmediği için 

j «Ressama ihtiyaç yok», mülâhazasiyle mecburi 
I hizmeti affediliyor, fakat iki gün sonra aynı 

kadroya bir başkası tâyin ediliyor. 
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Ekrem Alpakut Muhasebe Müdürü; birinci 

derecede imza sahibi ve mesul bir şahıs olan, 
bu arkadaş, istifaya mecbur kalıyor. Alpakst
ım SEKA aleyhine aştığı 100 bin liralık tazmi
nat dâvası neticelenmek üzeredir. 

'Necdet Ekengil SEKA Umum Müdürlüğün
den, uzaklaştırılıyor. 

Mehmet Bey Fabrika Şefliğinden alınarak 
Çimento Fabrikası Şefliğine nakledilmişlerdir. 

Ve nihayet bir ay mecburi izin verildiği hal
de uslanmıyan Teknik Umum Müdür Muavini 
de bu arada yine İzmit'ten Ankara'ya başka bir 
vazifeye naklediliyor. 

işte muhterem arkadaşlarım, bu, direnen in
sanların başına gelenler. Ya öbürleri ne oluyor? 
îyi rapor getiren müfettişler, yani Yüksek Mu-
lakabe Heyeti raporları ile taban tabana zıt ra
por getirenler ne oluyor? Hepsi terfi ettiriliyor. 
Umum Müdürün yolsuz olarak yaptığı işler bir 
yana himaye gördüğü için, bu zat, imzasını kul
lanış tarzında bile cüreti artıyor ve sahte sıfat 
kullanmaya başlıyor. Sizlere banka sirkülerini 
de arz edeceğim. Tâyin edilmediği bir yana, kal
kıyor isminin altında «vekil» veya «yerine» dahi 
demeksizin Umum Müdürün imzasını kullanıyor. 
(Soldan, «Allah Allah» sesleri) Maksat belli, tâ* 
yinindeki yolsuzluğu unutturmak. Evet arka
daşlar, iş bu kadar ileri götürülüyor. 

Bundan ayrı yabancı yerlerden kâğıt satm
alına yetkisinin de bu zata sonradan tanındığı 
söylenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; personele tatbik edi
len muameleyi görüyorsunuz. Hukuki bakımdan 
benim ne ilgim var dediği bu hâdisede Vekilin 
davranışı işte budur. Bakanlığın bünyesinde 

. yolsuzluğa mukavemet eden bu şahısların nasıl 
sağa sola tâyin edildiklerini gördünüz. Hâdise 
bu kadarla da bitmiş olmuyor. (Soldan, «Esasa 
gir» sesleri) Esasta değil miyiz arkadaşlar? 

REİS — Devam buyurun efendim. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, Yüksek Murakabe Heyeti raporları
nı işhadederek size söylediğim ve kurulacak tah
kikat komisyonunda, bizzat bu ihalelerde birin
ci derecelerde vazife almış insanların şahadet
leri ve ortaya koyacakları vesikalar ile teyit 
edilecek ve daha sonra Vekil A^aoğlu'nun tat
bik ettiği personel siyaseti meseleye vuzuh ka
zandırmış olmaktadır. «Benim ne susum var ve 
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ben bu işin içinde değilim» demek Sayın Samet 
Beyi kurtaramaz. 

SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Asıl cevap
larını şimdi alacaksın. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Alacağım 
tabiî... Cevap bekliyorum. 

Ağaoğlu çıkıyor buraya, biraz evvel sizlere 
arz ve izah ettiğim mevzular üzerinde bir ânı 
kurtarmak için, «Hayır, yok böyle şey» diyor. 
Yok böyle şey demekle suiistimal ortadan kalk
maz arkadaşlar. Bunu halletmenin bir tek yo
lu vardır. Bir tahkikat komisyonu kurulmalıdır. 
Bu komisyonun kurulmasını Sayın Samet Ağa-* 
oğlu'nun kendisi istemelidir. Kendisi birazdan 
gelecek buraya, hayır öyle değil böyledir, diye
cek. Bununla kurtulur mu? Sizlere ben vesika 
gösterdim. Sözlerim bu işlerle ilgili insanların 
şahadetine ve Yüksek Murakabe Heyetinin ra
porlarına istin adediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel çok me-
lak ettiniz, söylemekliğimde de zaruret vardır. 
Mademki diğer meselelerle ihtilâtı olduğunda 
endişeniz vardır, arz edeyim. Meselâ, bunlardan 
bir tanesini, Ahmet Salih Korur'un kavakları hi
kâyesini arz edeyim. (Soldan, gürültüler, «Ne 
alâkası var?» sesleri) Arkadaşlar siz istemişti
niz. Köşe başlarını usulsüz tutan bir insanın ne
ler yapıp, kimlerle nasıl iş birliği yaptığını öğ
renmek İstemez misiniz ? Bu ortaya koyduğumuz 
ve halen yerinde oturan ve bu millî müesseseyi 
zarara sokan insanın kim olduğunu hüviyetini 
öğrenmek istemez misiniz, arkadaşlar? (Soldan 
gürültüler) 

SELİM ERENGİL (İstanbul) — Bırakın ko-
nuşsun. Yoksa çamurunu atıp atıp gidecektir. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Çamur at
mamak için çok dikkat ettiğimi biliniz. En kü
çük bir şeyin huzurlarınızda saklı kalmaması 
için, bütün gayretimi sarf ediyorum. Peki Ah
met Salih Korur işini madem istemiyorsunuz. 
Bir yana bırakalım. Şimdi size okuyacağım bir 
vesika ile bütün Türk Milleti adına burada mil
letin haklarını koruyan bir milletvekili olarak 

| hizmette bulunacağımı umuyorum. Gürültü 
edenlere söylüyorum. Ben sizin yapamadığınız 
murakabe vazifesini yerine getiriyorum. Milletin 
adına konuşuyorum. Anladınız mı? 

Şurada size bir fotokopi gösteriyorum. Fir
manın adı Verner Taşenbreker - Ağaoğlu. Bu 

I firmadır. Altında imzası var, şimdi size bu ve-
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sikanın muhtevasından önemli kısımlarım arz 
ediyorum : 

«Pek muhterem efendiler, 
27.V. 1955 tarihli mektubunuzu müteşekkiren 

aldık ve bizimle müştereken çalışmadan memnu
niyet duyacağınıza muttali olduk. 

Buradaki tediye şartlarının pek iyi olmadığı 
hususundaki mütalâanızda haklısınız. Biz ise bu 
bapta çok nikbiniz. Zira, zeki bir iş adamı için 
böyle zor vaziyetlerden sıyrılmak için de daima 
yol bulunur. 

Her şeyden önce söyliyeyim ki, biz işlerin 
menbamda bulunuyoruz ve her gün bunların ya-
pılabilip yapılamayacak olanlarını mahallerinde 
görmekteyiz. 

Şüpheleri kafanızdan atarsanız, siz de şüphe
siz o zaman yolunu bulursunuz. 

Size aşağıdaki teklifimizi yapıyoruz : 
Ofertalarmız şu şekilde olmalıdır : 
(X miktar dolar için X bankası nezdinde 

lehimize, sevk evrakı mukabilinde tahsil edile
cek bir akreditif açılacaktır...) 

öne süreceğiniz bu şartlarla tekliflerinizin 
kabul edilmesi muhakkaktır. 

Şimdi şunu da beyan ediyoruz : 
Mallarınızın fiyatlarına yüzde 20 ye kadar 

ayrıca bir zam da yapabilirsiniz. Bu tedbir, 
transfer yapılmamasına karşı olacak veya Türk 
mallarının piyasanızda yüksek fiyatla görüldü
ğü zaman, tarafınızdan ithalâtçıya ödenmesi 
icabedecek her hangi bir prime mukabil elde bu
lunacaktır. Bu şartlarla iş görecek her hangi bir 
ithalâtçıyı da bulacağınızdan şüphe etmiyoruz. 

Bu tarzda çalışmaya hazırsanız işin birçok 
nıakinalarmızı derhal satabilirsiniz... 

Faturalar kıymeti üzerinden bize yüzde 6 
komüsyon ayrılacaktır. 

iyi haberlerinizi almayı umarak halisane se
lâmlarımızı sunar ve en derin hürmetlerimizi arz 
ederiz.» (Soldan «kimdir?» sesleri) 

Arkadaşlar, vesikayı kurulacak tahkikat ko
misyonuna arz ederiz. imza Verner Taşenbreker. 
(Soldan, «Kime yazıyor?» sesleri) 

Bu mektup yazıldığında Ağaoğlu işletmeler 
Bakanıdır. Ve Samet Ağaoğlu Beyin ablasının 
koeası Verner Taşenbreker yazıyor. 

Sayın Celâl Bayar'm bir sözünü dün burada 
Uşak hjdiseleri dolayısiyle kıymetli arkadaşım 
Turhan Feyzioğlu ifade etti. Demişlerdi ki, «Tah
kikat önergeleri münasebetiyle bunlar ender ele 
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geçirilen vesikalardır. Kurulacak tahkikat ko
misyonu önüne bunların daha binlercesini çıkar
mak mümkündür.» 

Arkadaşlar, size dar imkânlarımız içinde arz i 
ettiğim deliller dışında bir yeni vesika getiriyo-
rum. 

Arkadaşlarım, tahkikat komisyonu o zaman ; 
kurulsaydı, daha fazla delil elde edilebilirdi. | 
Bilmiyoruz bu müddet içinde neler oldu? O za- j 
man 1 yıl önce şüphe yok yüzlerce vesikayı bir | 
anda temin etmek mümkündür. Arkadaşlar, bir \ 
zamanlar, Suat Hayri Ürgüblü hakkında karar | 
o kadar süratli alınd~ ki, vekillerin evlerine bas
kın dahi yapıldı, bavulların kilitleri kırıldı, her I 
şey Tahkikat Komisyonu emrine verildi. (Sağ
dan bravo sesleri) Onun için bunu daha geçen | 
sene ıttılaınıza arz ettik. Bir an evvel bu mev
zuu incelemenizi rica ettik. 

Arkadaşlarım, tasavvur ediniz, işin membaın-
da olduğunu söyliyen zeki Alman genci «Hakiki 
fiyata % 20 zammet» diyor makinaları satalım, 
«Bu çalışmaya razı isen... iş birliği yapalım» I 
diyor. Tahkikat Komisyonunda vazife alacak ar
kadaşlar bu makinalarm satmalın p alınmadı- j 
ğını tetkik etmelidirler. Buna hayır diyecek 
arkadaş var mı? 

Muhterem arkadaşlar: Yirmi milyona çıkacak 
fabrikaların otu?,, kırk milyona nasıl yükseldi
ğini, barajların fiyatlarının nasıl yükselmiş ol
duğunu bilmiyorum şimdi daha iyi anlıyor mu-. 
sunuz?.. 

Arkadaşlarım, hâdise aç'ktır, tatbik edileni 
personel siyaseti ile bu işlere hayır diyenlere; 
yapılan zulümle ve nihayet uysal davranmışı 
olanların terfi ettirilmesi ile, Yüksek Murakabe 
Heyeti raporlariyle hâdise ortadadır. Artık her 
şey Büyük Millet Meclisinin önündedir. Söyle-
uenler, iftira mıdır, değil midir, bunun müna
kaşasını vesikalara terk ediyoruz. 

Ağaoğlu biraz evvel dedi ki, «Fazilet kılıçla j 
rını kullanmadım.» Hayr Ağaoğlu kullandın, j 
Gazetelere tekzipler gönderdin, vakayı gazete» I 
sütunlarında tekzip ettin. Gelip burada hesap i 
vereceğin yerde savcıları zorladın. Böyle bir şey 
yok diye ilân etmek istedin. Bırakın demagojiyi. 
Siz müfteri diyorsunuz bize. Arkadaşlarım; ifti-1 
ra etmek için ne sebebolabilir? (Soldan «çok se-
bebolabilir» sesleri) Evet iftira için çok se-j 
bepler olabilir, bâzı insanlar için. Ama bu arssl 
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ettiğim delillerden sonra hâlâ tereddüdünüz var 
mı? Her şey ortaya çıknryor mu arkadaşlar?.. Bu 
delillerden sonra, Samet Ağaoğlu'nun kendi ifa
desiyle söyliyeyim; «Tarih bu.hâdise dolayısiyle 
kimin şerefli ve kimin yüz karasiyle karşı karşı
ya olduğunu elbette kaydecektir. (Sağdan alkış
lar? Ama ben arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
günlerden beri tahkikat önergelerini siyasi mülâ
hazalarla reddedilenlere söylüyorum. Particiliği 
bırakalım. Kanaatlere hürmet ederim ama, bu me
selede zannediyorum ki ittifak halindeyiz. 

Arkadaşlar, siyasi kanaat ayr ıklar ımız ola
bilir ama her halde âmme hizmeti görenlerin dü
rüst olması mevzuunda ittifak halinde olmayı 
mecburuz. (Sağdan, alkışlar). 

Şu halde bu meseleye mutlak olarak Yüksek 
Meclis el( koymalı, bir ışık bulmak için bu söy
lediklerimizi, yerinde şahitlerden, raporlardan, 
vesikalardan tesbit etmelidir. Mutlak olarak bir 
Tahkikat Komisyonu kurulmalıdır. Ben ünıid-
ediyorum ki buraya benden sonra çıkacak olan 
Samet Ağaoğlu arkadaşım da benim bu teklifi
me iştirak edecektir, etmesi menfaati icabıdır. 
Bu iddialarımıza hayır demeye, hayır demekle 
bu iddialarımızı ortadan kaldırmaya imkân yok
tur. 

Arkadaşlarım; murakabesizl iğin sebebolduğu 
yolsuzlukların sayısı, miktarı, dünya ölçüsünde 
tarih sayfalarında yatmaktadır. Bu bakımdan 
bu vesikalar nasıl olsa elinize geçmez ümidi 
içinde çıkıp konuşmak ve bize; söylesin, böyle
sin demek doğru olmaz. Hâdiseleri ciddiyetle 
mütalâa lâzımdır. Âmme hizmeti görüyoruz ar
kadaşlar. Muhalefetteyiz, yarın iktidara gelebi
liriz, siz muhalefete geçebilirsiniz, ama sıfatı
mız değişmez. Hepimiz milletvekiliyiz ve millet 
adına burada konuşuyoruz. Ben, vicdanlarınızı 
ışığa kavuşturmak için Tahkikat Komisyonunu 
mutlak olarak kurmak lehinde oy vereceğiniz 
inancını, şahsan muhafaza etmekteyim arkadaş
lar. Bu şekilde millet parasından bir tek kuru
şun dahi çarçur edilmesine hiçbirimizin gönlü
nün razı olamayacağına göre, mesele basittir. 
Hele bu kürsüye geldikten sonra, işin kapatıla
cağına asla ihtimal vermiyorum. 

Arkadaşlar, işaret etmeden geçemiyeceğim. 
Biraz evvel Sayın Samet Ağaoğlu arkadaşım, 
«Beni, aile şerefi 20 - 30 bin liraya satılır, alı
nır bir arkadaş olarak mı kabul ediyorsunuz?» 
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dedi. Mesele bu değildir. Evvelâ şunu ifade 
edeyim; suiistimal suiistimaldir, bunun küçüğü 
büyüğü olmaz. Kaldı ki mevzuumuz söyledikle
ri gibi 20 - 30 bin liranın içinde de değildir. 
SEKA'mn ödediği komüsyonlar, Verner Taşen 
Breker firmasının satıcıdan komüsyon olarak 
aldığı dolarlar bu meblâğın çok üstündedir ve 
nihayet SEKA ucuz mal yerine, malı pahalıya 
almakla uğradığı zararlar ortadadır. İhaleyi, 
arz ettiğim şartlar altında yapmak suretiyle bir 
millî servetin heder edilmiş olması da işin diğer 
tarafıdır. Hesabedilince malî porte söylenenin 
beş misli, on mislini aşar. Doları Türk lirası
na vurunuz, ihalelerin karşılığı, 7,5 milyon 
Türk lirası eder. Evvelâ şunu kabul edelim; 
Ağaoğlu'nun, hislere hitabetmek suretiyle, bu 
şekilde konuşmanın doğru olmadığı muhakkaktır. 

Arkadaşlar, sabık Vekil burada geçen sene-
ki mantığını tekrar etti. üzüldüm. Bana ace
mi politikacı dedi, zihniyetine üzüldüm. (Sol
dan, «üzülme üzülme» sesleri) Gencim, olabi
lir; bununla iftihar ederim. Kendisine göre ace
mi de olabilirim. Ama, acemiliğin, ustalığın 
müdafaası, patenti kendine düşmez. Kimin dü
rüst olduğunu bırakalım başkaları değerlendir
sin. (Sağdan, bravo sesleri) Ama, kalkıyor di
yor ki; «Maksadı beni.vurmak değil, benim sui
istimalimi ortaya koymak değil, asıl maksat D. 
P. nin mânevi şahsiyetini yaralamaktır.» işte 
acemi politikacı böyle taktiğe başvurur. (Sağ
dan, bravo sesleri) (Soldan, gürültüler) İşi 
parti kisvesine bürümek yanlıştır. Suçluların 
telâşı içinde bulunması, asılacak dal araması, 
bundandır, mesuliyetindendir arkadaşlar. (Sağ
dan, bravo sesleri) (Soldan, gürültüler) O da 
bilir ki, neticesi ne olursa olsun Tahkikat Ko
misyonu kurmak Demokrat Partinin lehinedir; 
ama, Samet Beyin maksadı bu değil. Maksat 
hislere müracaat etmek suretiyle iki Grup ara
sında bir nevi particilik anlayışına işi sokmak 
ve kendisini bir Tahkikat Komisyonunun ku
rulmasından kurtarmak yolunu bulmaktır. Bu 
acemi politikacılık biraz da Şarkkâri bir kurnaz
lıktır. Bu kadar tecrübeli olduğunu iddia ve 
zaman zaman mantığı ile ve konuşmalariyle 
umumi efkâr önünde âdeta Takipsizliğini iddia 
eden bir kimsenin bu hallere düşmesi cidden 
acıdır. Bunu kimseye temenni etmem. 

Sözlerimi şimdilik burada bağlamak isterim. 
Söylediğim bu vesikalardan sonra kendile-
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rini de dinliyeceğiz. Muhalif muvafık, millet 
adına burada vazife gören arkadaşlarımın bu 
gibi meselelerde tarafsız davranacağını kabul 
eden bir insanım ve bu millî meselelerde tarafsız 
kalmaya mecbur insanlar olarak bunun aksini 
düşünemiyorum. Hakikat bizim imkânlarımızla 
ışığa kavuşturulmuş, ortaya konmuştur. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bundan evvel muh
telif tahkikat önergeleri ile çok meşgul oldu. 
Bu Meclis, tarih boyunca bu neviden hâdise
lerle ilgilenmiş, yerine göre en ağır kararlar 
almaktan çekinmemiştir. Muhterem Yüksek He
yetinizin de aynı dikkat ve cesaretle meseleyi in-
celiyeceğine inanıyorum. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Hükümet adına, Sebati Ataman. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATİ ATAMAN (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlarım, ilk defa ge
çen seneki bütçe müzakereleri esnasında bu kür
süde mevzuuhahsedilen ve sonra "bir tahkikat 
önergesi mevzuu yapılan bu hâdise üzerine, vekâ
letinde bulunduğum Sanayi Vekâletini ilgilendir
mesi hasebiyle takdir buyurursunuz ki, dikkatle 
üzerinde durdum ve tetkik etmek lüzumunu his
settim. Şimdi müsaade buyurursanız bu tetkikatı-
mızın neticesini mümkün olduğu kadar kısa ola
rak ve tahkikat önergesinde mevzuubahsedilen iki 
ihale mevzuuna münhasır kalmasına gayret ede
rek, Yüksek Heyetinize arz edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz te
ferruatla sizi sıkmıyacağım. Mevzuubahsedilen 
iki ihalenin birincismdeki iddialar bizzat takrir 
sahibi tarafından burada hulâsa edildi. Bir temi
nat meselesi mevzuııibahistir. Yani teminat alın
ması lâzım iken, teminat veremiyen bir firma 
ihaleye iştirak ettirilmiştir ve o ihale usulsüz ola
rak, o firmaya yapılmıştır. Birinci mesele bu. 

İkinci meseleye -gelince; ihalede daha ucuza 
bir teklif vâki olmuş o teklif usulsüz olarak ekar-
te edilmiştir. Daha ucuza olan bir teklifin ekar-
te edilmesi o.ucuz teklifle ihale yapmayı mümteni 
kıldığı için daha pahalı bir fiyatla ihale yapıl
ması işi müesseseyi zarara sokmuştur. 

Üçüncü dediği şey, ikincinin merbutudur ki, 
en ucuz teklifin ekarte edilmesi bahanesi olarak 
Türk gemisi bulunmaması ihtimali ileri sürülmüş
ken, bilâhara dolar temin etmek suretiyle yabancı 
gemilerle nakil imkânı hâsıl olduğu halde tekrar 
ucuz teklife avdet edilmesi gerekirken, o teklifin 
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nazara alınmadığı, bu suretle müessesenin zararı
nı mucibolduğu... 

Muhterem arkadaşlarım; şu ciheti evvelâ hu
zurunuza da sarih olarak vaz'etmek mecburiye
tindeyim. Takrir sahibi burada birtakım hakikate 
uymıyan şeyleri, cüretkâr bir ifade ile, hakikat-
miş gibi söylemekle, budur demekle, bunun haki
kat olduğu zannı Dâtılma kapıldı. Meselâ, İCA 
regülâsyonunu tahrif etmiştir. İCA regülasyonu 
şudur diye söylediği ve zapta geçmiş bulunan şey
ler hilafı hakikattir. 

İki; arkadaşımın murakabe heyeti raporlarijde 
teftiş raporları arasında iddia ettiği mübayenet 
vâki değildir. Murakabe raporları ve teftiş rapor
ları hâdisenin hakiki mahiyetini ortaya koymak
tadır. Hâdise daha ziyade böyle mübayenete fa
lan sebebolacak bir muğlakiyet arz etmemekte
dir. Hâdiseler gayet basit. Bakın arkadaşlar te
minat meselesine. Evvelâ bunu tesbit etmek lâ
zımdır. Bendeniz, ankadaşımız gibi, İCA nın re
gülasyonu budur diye değil, vesikadan bahsedece
ğim. 

1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bu meyan-
da SEKA, muvakkat teminat almak mecburiye
tini tazammun eden diğer devlet dairelerinin tâbi 
olduğu Artırma ve eksiltme Kanununa göre yüz
de 7,5 gibi bir muvakkat teminat almak mecburi
yetine tâbi değillerdir. Muvakkat teminat almak 
ve bunu istemek mecburiyetinde değillerdir. (Sol
dan, bravo sesleri) 

2. Teminat mevzuunda kanuni bir mecburi
yet olmadığı gibi, kanun seviyesinden daha aşağı 
safha bakımından durumu nedir? SEKA, Sümer-
banlka bağlı bir müessese olarak teşekkül haline 
getirilmiş ve fakat daha henüz kendi dâhilinde 
bir iç talimatname yapmadığı için Sümerbankm 
Alım - Satım Talimatnamesini tatbik eder bulun
muştur. Sümerbankm Talimatnamesinde, muvak
kat teminat alınması mecburiyetini tazammun 
eden bir hüküm yoktur. 

Şu hüküm vardır : (Muvakkat teminat alın
ması müessesenin menfaati icabından olursa, ge
rekirse) diye hüküm vardır. Onun şeklini hukuk 
servisi ile ticaret servisi tâyin eder. 

3. SEKA nın bu ihale dolayısiyle teklif iste
diği, firmalara gönderdiği şartnamede teminat 
hakkında şu hüküm vardır : Şartnamenin temi
nata taallûk eden 550 bin dolarlık mubayaaya ait 
şartname hükmü : «İlerde işletme ile yapılacak 
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anlaşma hükümlerinin hüsnüniyetle tamamen tat
bikini emniyete almak üzere teminat mektubu 
talebinde bulunacaktır. Bu miktar kanuni nispet
ler dâhilinde olacaktır» sökündedir. Teminat hük
mü budur. 

Arkadaşlar teminat mevzuundaki hâdise şöy-
le cereyan ediyor. Şartnameler gönderiliyor, 
Şartnamede teminat hakkında bir hüküm var. 
Bir firma soruyor. Takrir sahibinin burada ber
taraf edildi dediği firma var ya o firma. .Hani 
ucuz fiyat vermiş de bu hakkı usulsüz bertaraf 
edilmiş dediği firma. O firma telefonla sonra 
tahrirî olarak bu şartname üzerine yazıyor, di
yor k i : «35 bin metre mikâplık selülozluk odun 
mubayaasına ait şartnamenin birinci maddesin
de mevzuubahis teminatın teklif mektubiyle ve
rilip verilmiyeceği hakkında tereddüde düşül
düğünden keyfiyeti tavzih için 26 . VI . 1956 
tarihinde müesseseniz alım Şefliğinden Bay Hal
dun ile vâki telefon görüşmemizde kati teminat 
mektubunun ihale neticesinde alınacağının, tek
lif mektubiyle münakaşaya iştirak etmek için 
muvakkat teminat mektubuna ihtiyaç olmadığı
nın bildirilmesi üzerine keyfiyetini not etmiş ol
duğumuzu bu suretle hareket edileceğini arz 
ederim.» 

TURHAN FEYZÎOĞLÜ (Sivas) — Tarihi 
nedir? 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (De
vamla) — 27 . VI . 1956. Teminat meselesinin 
nasıl inkişaf ettiğini arz ediyorum. Şimdi bu 
kâğıt usulsüz bertaraf edildiği söylenen firma
dan geliyor. Telefon etmiş, demiş ki ; «Tered-
düdettim, teklif mektubu...» Muvakkat teminat 
diye bir şey mevzubahis değil, şartnamede mu
vakkat, kati lâfı yok. Telefonla Haldun demiş-
ki, «Kati teminat alacağız, ihaleden sonra ola-
eak.» Bu mevzuda arkadaşımızın iddia ettiği, 
hani ihbarı yapan, evrakı imzalamıyan bir Umum 
Müdür Muavini vardı, teminat alınmadığı key
fiyeti bir kusur imiş gibi ihbar eden, beyefen
dilere veren zat. Verdi mi, vermedi mi onu da 
bilmem, o zat bu kâğıdı ticaret servisine havale 
ediyor ve havalesinde «Haldun hata etmiş, mu
vakkat teminat alınacak, derhal muvakkat te
minat isteyin, falan» diye bir şey yok. Yalnız 
Ticaret Servisine havale ediyor. Yani o zat mu
vakkat teminatın almmıyacağınm firmalara bil
dirildiğini biliyor. 
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Bundan sonra müessese tarafından ihale mü-

taaddit defalar muhtelif sebeplerle tehir edili
yor. ilk safhalarda muvakkat teminat falan 
yok. ihalenin bir safhasında, firmalara telgraf 
çekiliyor ve teklif isteniyor. Bununla beraber 
ihale tekliflerinizi getirirken 50 bin liralık te
minat vereceksiniz diye telgraf çekiliyor. O za
mana, yani bu telgrafta yazıldığı zamana ka
dar, teminat meselesi mevzuubahis değil. 

Şimdi dikkat buyurun, teminat istemek, iste
memek müessesenin salâhiyettar organı olan 
Satmalına Komisyonunun hakkı ve salâhiyeti
dir. Bunu bidayette kullanmamış. Telgraf çeker
ken teminat istemeye lüzum görmüş;.Satmalına 
Komisyonu 50 bin lira teminat getireceksiniz 
demiş. Gelmişler 10 firma, bakmışlar ki, 7 tane
sinin teminat mektubu mevcut 3 tanesinin de
ğil. Şimdi Satmalına Komisyonu oturmuş, küla
hını önüne koymuş, düşünmüş. Bakmış ki, temi
nat mektubu vermeyen 3 firmanın yaptığı tek
lifler - o tekliflerde pazarlık cereyan edecek -
içinde öteki 7 firmanın tekliflerinden daha dü
şük teklifler var. Şimdi Satmalına Komisyonu 
oturup düşünüyor. Teminat mektubu getirmiyen 
üç firmamın da ihaleye iştirak ettirilmesine ka
rar veriyor. 

Bu karar usullü müdür, usulsüz müdür? Ta
mamen usullü. Neden? jZira teminat isteme ka
rarını vermek Satmalına Komisyonuna aittir ve 
yine vazgeçme salâhiyeti satmalına komisyonu
na aittir. 

Şimdi burada, arkadaşımız, ICA regülâsyo-
nunu tahrif ediyor, teminatı muvakkate ICA re-
gülâsyonunun şartıdır diyor, ICA den yapılan 
tahsislerle, bu muamelede, bundan evvelki mu
amelelerde ve bundan sonrakinde... Bâzı cihet
leri okuyacağım. 

İhale tutarı 1 860 bin dolar, muvakkat te
minat istenmemiştir. 103 605 dolar, muvakkat 
teminat istenmemiştir. 250 bin dolar, istenme
miştir. Tarihlerini de söyliyeyim; 26.VII.1955, 
6 . X . 1955, 6 . XII . 1955... istenmemiştir. 
12 . I . 1956, 1 350 bin dolar, istenmemiştir. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — İhaleden ev
vel tetkik edilir, kayıtlarda öyle. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Başka 
iç mi bu iş mi?.. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATİ ATAMAN (De
vamla) — Arkadaş, boyuna yazayım derken be
ni dinlememişsin. 
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Diyorum k i ; ÎCA dan alman tahsislerle ya

pılan mütaaddit ihaleler vardır. O ihalelerde 
muvakkat teminat alınmamıştır, istenmemiştir. 
Muvakkat teminat alınmaması, istenmemesi 
usulsüz değildir. Eğer bu Devlet dairesi olsay
dı, böyle bir ihale yaparken muvakkat teminat 
istemeseydi o vakit bir usulsüzlük, kanunsuzluk 
mevzuu olurdu. Fakat bu ihalede bir usulsüz
lük yapılmamıştır. Bunu iddia ve isbat ediyo
rum. Sen ne diyorsun arkadaş? Milyonlarca 
dolarlık ihaleler yapmış. Muvakkat teminat is
tememiş, istememiş, istememiş. Bu vaziyette ya
ni bütün bu mubayaaların hepsi suiistimal m i l 
Muvakkat teminat alınmamış. ÎCA kör ve bu
radaki Amerikan misyonu sağır.. Bütün bu 
muamelelerin hiçbirinde muvakkat teminat is
tememiş. Geldi buraya ÎCA da muvakkat temi
nat şarttır derse oldu .mu? Şart değildir! (Sol
dan bravo sesleri) 

Gelelim, 50 bin meselesine. Teminat isteme
ye karar vermiş. Bakmış üç firma teminat ge
tirmemiş. Şimdi Satmalma Komisyonu ne ya
pacaktı? Ya üç firmaya diyecekti ki «Size 
telgraf çekmiştim, teminat getirmemişsiniz, 
binaenaleyöı sizi ihaleye dâhil etmiyorum, ber
taraf ettim.» Yahut cereyanı hale bakacaktı, 
«Teminat getiren firmaların teklifleri, mahi
yetleri, durumları filânı itibariyle bunların iha
leye iştirak ettirilmesi rekabet sahasını geniş
letir ve binnetice müesseseye menfaat temin 
edebilir ümidinde ise, teminat getirmemesine 
rağmen, esasen kendisi karar vermiştir, yine 
kendisi vazgeçer, teminat almıyorum seni de 
içeri alıyorum» diyecekti. 

Şimdi müessese birinci ihtimal yani 3 fir
mayı bertaraf etmesi ihtimalini tercih etse ve 
murakabe ve teftişle mükellef olan makamlar 
buna ses çıkarmasa idiler de bu olayı tesbit 
eden Surmi Baykam, gelseydi buraya; «Arka
daşlar, siz bu müesseselere basiretli, müdebbir 
'bir tüccar gibi hareket etmek emrini ve hakkı
nı verdiniz; onları bu imkâna kavuşturmak 
için, Devlet teşkilatındaki di#er müesseselerde 
olan birtakım kayıt ve formalitelerden bunla
rı azade kıldınız. Onların faaliyetlerine seyya-
liyet ve cevvaliyet verebilmek için teminat al
mak mecburiyetinde değilsin dediniz. En vovz 
fiyat verene işi vermek mecburiyetinde delilsin 
ona muazzam salâhiyetler veriniz. Niçin yardi
niz bu salâhiyetleri? Bunlar müesseseleri haki-
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katen basiretli bir tüccar gibi idare etsinler; 
öyle birtakım formalitelerin, usullerin lâbi-

ntleriıij sığınıp Ahmedi, Mehmedi menfaattar 
etmeleri pahasına bu müesseseleri zarardide et
mesinler diye verdiniz, öyle pestenkerani bir 
usulle ben karar verdim olmaz. Mecburiyetin 
yoktu. Neden yerdin? En ucuz teklifi yapacak 
üç tüccarı bertaraf etmişsin, kendi tasmim et- j 
tiğin firmaya vermişsin...» deseydi emin olu
nuz ki evap veremezdim. Emin olunuz cevap 
verilemezdi. 

Mesele şudur : Teminat almak almamak, 
verdiği karardan vazgeçmek muamelelerinde 
usulsüz bir taraf yoktur. Tamamen salâhiyeti 
dâhilinde. 

Sonra diyor ki, «Umum Müdür teminattan 
vazgeçmiş.» Hayır, satmalma. komisyonu vaz
geçmiştir. (Soldan, «yalan söylüyor» sesleri) 
Evet, yalan. Size satmalına komisyonunun kara
rını okuyayun, bu teminat mevzuu hakkındaki 
kararı. «Tarihi kaç?» diyor. Yalnız diyecek ki, * 
bu mektubu ihale yapıldıktan sonra yazdı. Ha
yır, ihale yapılmadan çok evvel yazıldı. Şimdi 
•mtmalma komisyonunun kararını bulamıyorum, 
bulunca; okurum. (Sağdan, «bul da oku» sesleri) 
Bulacağım, müsaade edin. Satmalma komisyo- ; 
nunun kararında esbabı mucibeli kararda, bak
tık ki, deniliyor bu teminat getiremiyen firma-
lr.T içinde daha ucuz fiyat teklif edenler var. 
Binaenaleyh bunları ihaleye almayı müessesenin 
menfaatine gördük. Ve getirdik koyduk». Usul
süzlük yok. Acaba müessesenin idaresi, menfaa
ti, zarardide olup olmaması bakımından, filân 
adamın veya filân firmanın himaye edilmesi ba
kımından bir şey var mı? Hayır. Neden? Çün
kü bu 10 firmanın arasında korkunç bir raka-
bet var. Kolay değil, 550 bin dolar var. Firma- i 
lar birbiriyle korkunç bir rekabet halinde, bir j 
birleri aleyhine ihbarlar yapıyorlar, telgraf çe
kiyorlar Umum Müdüre, satmalma komisyonu 
aleyhinde ihbar mektupları yazıyorlar. Bütün 
bu korkunç rekabet havası içinde elde edilen en 
ucuz fiyatı veren firma teminat mektubunu ge
tirememiş olan firmalardan biridir. Demek ki, 
teminat mektubunu getirmemiş olan firmaları 
hakikaten basiretli bir tüccar gibi ihaleye sok
maya karar vermek ehliyet ve cesaretini, satm
alma komisyonu göstermemiş olsaydı o finnadan ' 
daha fazla teklif edenlerden teminat mektubunu 
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vermiş olan firmanın üzerinde kalacaktı. Bun
dan dolayı müessese 6 300 dolar zarara uğrıya*-
caktı. O zaman arkadaşımız Suphi Baykam ge
lecekti bu hesabı yapacaktı «sizin basiretli tüc
car diye müessesenin dışında bulundurduğunuz 
idare, müesseseyi 6 300 dolar zarara sokmuştur» 
diyecekti. Şimdi geliyor diyor ki,% teminat mek
tubu alınmamış, himaye edilmiş, filân. Netice; 
burada müessese 6 300 dolar kâr temin etmiştir. 

Şimdi en ucuz teklif yapan firmanın ekarte 
edilmesi mevzuuna geliyorum. Buradan alâkalı 
kısmı okuyayım. Bakın şimdi, birer birer sor
du. (Sağdan : «Anlaşılmadı» sesleri) Anlaşıl
mıyor, çünkü orası size lâzımdeğil de onun için 
a:çık okumaya lüzum görmedim.. Fiyat uygun
luğu dolayısiyle geçici teminat.. Komisyon kara
rı. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — imza kimin? 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — imza : 

Umum Müdür, Umum Müdür Muavini, Muha
sebe Müdürü, Ticaret Müdürü, Komisyon Baş
kanı. Kâğıt Fabrikası işletme Müdürü... 

TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — imza 
kimin? (Sağdan, «imza kimin» sesleri) 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (De
vamla) — imza, Umum Müdür Enver Atafırat'-
mdır. (Sağdan, «Tamam» sesleri) Allah şaşır
tıyor arkadaşlar. Bakın şimdi, imza kimin, diye 
hararetle soruluyor. Umum Müdür Enver Ata-
fırat, deyince «Gördün mü?» deniyor. Demek 
şurada imza onun olmasa idi, bilmem kimin im
zası olsaydı, demek bu muamele doğru idi? Ama 
imza Enver Atafırat'm olduğu için bu muamele 
sakattır. (Soldan, gülüşmeler) işte zihniyet bu
dur. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Değil, değil, 
anlatacağım. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Sen ağ
zınla kuş tutsan, değil mi ki, sen demokratsın; 
bitti, kötü. işte zihniyet bu. işte burada da hâ-' 
dişe bütün Demokrat iktidarın yaptığı her şeyi 
kötüliyen zihniyetin umumileşmesidir. Bu mua
mele Satmalına Komisyonu Başkanı Enver Ata-
fırat tarafından yapılmışsa o muamele sakat
tır. Muamelenin mahiyeti katiyen düşünülmü
yor. Şimdi soruyorum : Teminat mektubu getir
miyen firmaların ihaleye iştirak ettirilmesine 
karar verme salâhiyeti. satmalma komisyonunda 
var mıdır, yok mudur? Vardır. Bu salâhiyetini 
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kullanmak suretiyle satmalma komisyonu mües
seseyi mutazarrır etmiş midir, faydalandırmış 
mıdır? Faydalandırmıştır. istihsal ettiği netice 
nefsülemre uygundur ama imza kendilerinin sev
mediği, antipati duyduğu adam. Efendim. Dev
leti antipatilerle mi, sempatilerle mi idare ede
ceğiz? Yoksa milletin parasını menfaatlerini hi
maye etmek gayret ve cesaretini göstererek hu
kuk anlayışı içerisinde mi idare edeceğiz? (Sağ
dan, «Şahısları himaye ediyorsunuz» sesleri), 
(Soldan, bravo, sesleri) Suphi Baykam burada 
mûtadı üzerine hakikati tahrif ederek cüretkâra-
ne yalanlar söyledi. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Vesikaları 
okudum. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Vesika 
yok, vesika burada. «Teminat mektubu getirmi
yen bir firma» dedi. Ben üç firma deyince diyor 
ki, «O iki firma da sonradan getirilmiş» diyor. 
Göster vesikasını.... 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Kur tahki
kat komisyonunu. (Soldan, gürültüler) 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Arkadaş bir firma diyor. Üç firma de
yince onlar sonradan getirildi, iddiasını yapıyor. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Onları da 
söyledim. 

RElS — Suphi Bey, müdahale yapmamanızı 
rica ederim, sıranız geldiği zaman konuşursunuz. 
(Soldan, gürültüler) 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (De
vamla) — Halbuki bu firmanın üç tane olduğu 
vesika ile sabit. Yani bu firmalar geliyor, tek
liflerini tevdi ediyorlar ve protokol yapılıyor, 
imza ediliyor. Protokol meydanda arkadaşlar, 
satmalma komisyonu teklifleri birer birer alıp 
muvaceheden geçiriyor ve «Teklif veren fakat 
teminat mektubu getirmiyen şu, şu 3 firmanın 
ihaleye alınmasına karar verildi» diyor. Bu ka
rarlar meydanda, bu vesikalar var. Efendim, 
gelecek, bütün bu vesikalara rağmen, «Hayır, 
üç tanesi sonradan alınmıştır. Elimde isimleri 
\mr, tahkikat komisyonu kur» diyecek. Zatıâli-
nizin uluorta sözleriyle bir komisyon kurmaya 
kalkışırsak Devlet idare etmek mümkün olmaz 
ve Büyük Millet Meclisinin ulviyeti ve kudsiyeti 
kalmaz. Bununla beraber Büyük Millet Meclisi
nin kazai vazifesinin büyük ehemmiyeti vardır. 

Arkadaşlar, t>öyle uluorta cüretkârane ya
lanlarla ve bu yalanlara istinaden o yalanları 
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derhal tekzibeden vesikalar mevcutken, kur ı 
Tahkikat ~ Komisyonunu ben şahit getireceğim 
demekle iş olmaz. Teminat meselesi budur, | 
açıktır: Hulâsa edeyim: 

1. Teminat almak ve istemek mecburiye
tinde değildir. 

2. Teminat istediği halde gelen tekliflerin 
içinde teminat getirmiyenleri ihaleye almak sa
lâhiyetini haizdir. 

3. Bu suretle hareket ederek müesseseyi 
mutazarrır etmek değil bilâkis müesseseyi 
faydalandırmıştır. Hakikat budur. Bunun ak
sine ne söyledi arkadaşlar? Dedikodu olarak 
dahi teminat istemek mecburiyetinde diyemez. 

Teminat getirmiyen firmaları içeri almaya 
salâhiyeti yok diyemez. Bundan dolayı müesse- | 
se mutazarrır olmuştur, diyemez. Netice mey- I 
danda. (Dedi sesleri) Çıkıyor, gözünüzün içi
ne baka baka yalan söylüyor. (Sağdan, «Yala
nı sen söylüyorsun, ayıp» sesleri) 

REÎS — İsmail înan Bey, orada gürültüye ı 

REİS — Celseyi açıyorum. Yoklama yapıla- I 
çaktır efendim. 

(Grümüşane mebuslarına kadar yoklama ya- | 
pildi.) I 

REÎS — Ekseriyet var. Müzakereye başlıyo
ruz efendim. 

AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Söz istiyorum I 
efendim. • 

REÎS—Neye dair? 
AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Mecliste bu ka

dar muazzam bir hareket cereyan ederken Riya- | 
set, vazifesini lâyıkı ile ifa etmemiştir. Hem de 
zaptı sabık hakkında. 

REÎS — Efendim, talep usul hakkındadır. 
Bu mümkün olmayınca zaptı sabık hakkında, bu | 
da mümkün olmadı mı gündem dışı söz istemek | 
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sebebiyet veriyorsun, takbih ceazsı tatbik ede
ceğim size. Arif Hikmet Bey size de ihtar ce
zası vereceğim. Oturun yerinize. (Sağdan, «Ya
lan diyor» sesleri) 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Vekillik ya
pıyorsun, ayıp ayıp! Reis Bey, yalan söylüyor
sun diye arkadaşımıza ceza verdiniz, Vekil Be
ye niye ceza vermiyorsunuz? (Sağdan Sebati 
Ataman Beye hitaben, bağırışmalaf, «Yalancı 
sensin» sesleri) 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Dün Kema
li Bavazıt vekil yalan söyledi dediği için 12 İni
kat Meclisten çıkarma cezası verdiniz. Vekil 
sözünü geri alsın. (Gürültüler) 

REÎS — (Ayara kalkarak) Arkadaşlar sü
kûneti muhafaza edin. Çok rica ederim; vnksa 
Celseyi tatil edeceğim. (Sağdan soldan şiddetli 
gürültüler, sıralar arasında kavgalar) 

REİS — Bir saat için Celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,30 

I doğru değildir. Yalnız usul hakkında; buyurun 
I Avni Doğan Bey. 
| AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Muhterem ar-
| kadaşlar, daha söze başlamadan evvel Riyase

tin hiddetli hitaplarına muhataboluyorum. Yap
masınlar. 

REÎS — Beyefendi, hiddet mevzuubahis de
ğil. Mütaaddit defalar Riyasetin Nizamnameye 
âdemiriayeti iddia ediliyor. Bir örneği de şu 
anda verildi. Usul hakkında söz talebediyorsu-
nuz. Usul hakkında saz talebi geniş bir talep 
değildir, tahdididir. Zaptı sabık hakkında söz 
inikat başında istenebilir. O da olmadı mı gün
dem dışı söz isteniyor. Tekrar ediyorum bu doğ-

I ru değildir. Bu tarzın tamamiyle usulsüzlük ol-
I duğunu ifade ederek beyanda bulundum. Riya-

İ K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 14,30 

REÎS —- Reisvekili Agâh Erozan (Bursa) 
KATİPLER : thsan Gülez (Bolu), Attilâ Konuk (Antalya) 
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setin vazifesi Nizamname hükümlerine riayet
tir. Zatıâlinizden de rica ediyorum, eğer Nizam
nameye âdemiriayet varsa lütfen madde tasrihi 
suretiyle beyan ediniz. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi
dir. (Gürültüler) 

REÎS — Beyefendiler, müsaade buyurunuz. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Ve bu Meclis 

büyük Türk Milletinin tam salâhiyetini haiz 
mümessilidir. Müzakere ettiğimiz mevzu Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti içinde vazife gör
müş sabık bir Bakana isnadedilen mevzuun tet
kikidir. Meclis kazai vazifesini yapıyor. Henüz 
celsenin açılması ânından itibaren sabah Celse
sine Riyaset eden Reis arkadaşımız, hiçbir se
bep yokken; haklı ve ayakta vâki talebe rağ
men, ekseriyetin yokluğunu ispat için, ceffel ka
lem, söz vermiyeceğim diye hususi bir havanın 
yaratılmasına sebebiyet vermiştir. 20 dakika 
sonra, Celseyi yeniden toplamak üzere intizarda 
hiçbir mahzur yokken, bu kadar telâşa hiç lü
zum yokken ve Riyasetin önündeki Tüzüğe hür
metkar olması evleviyetle lâzımken bu olmadı. 
Müzakere cereyana başladı. 

Tahkikat önergelerinin Ruznameye alındığı 
ilk günde, gerek D. P. ve gerekse C. H. P. Gru-
punun sözcülerini Mecliste seviyeli ve meselenin 
ehemmiyeti ile mütenasip bir vekar içinde din
ledik. îki taraf iddialarını serdetti, zapta geç
ti, millete intikal etti. Dün ve bugün; dün biraz, 
fakat bugün sureti mahsusada... 

NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Sizden gel
di. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Bunun kimden 
geldiğini tetkik edebiliriz. 

Şimdi sükûnun bugün sureti mahsusada ih
lâlimde Riyaset Makamının birinci derecede me
suliyeti olduğunu tesbit edip zapta geçirmek is
tiyorum. 

Arkadaşımız Riyaset vazifesini ve Riyasete 
mevdu olan salâhiyetleri kullanmamıştır. Hâdise 
gözlerinizin önünde cereyan etti. Akıtılan kan
lar bizim sıramızda oldu. 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Nüvit Yet
kin sebeboldu. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Ben şu sıranın başında idim. Arkadaşı
mın ağzından, burnundan akan sırtımdaki kan-
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lan işte gösteriyorum. (Ceketinin arkasındaki 
kan lekelerini gösterdi.) 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Ne ol
muş? 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Beyefendi 
«No oluyor?» demekle, hattâ şurada beni öl
dürmekle dahi korkutamazsın, kes sesini! 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sen kim 
oluyorsun? (Gürültüler) 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Ben mi? Sa
dece bir mebus. 

REİS — Avni Doğan Bey, daha sakin olun. 
(Gürültüler) 

ABDULLAH AKIN (Zonguldak) — Harbe 
mi, gittin? (Gürültüler) 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Armut, diyen 
kim! 

ABDULLAH AKIN (Zonguldak) — Armut 
demedim, harbe mi, gittin dedim. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Tahrik sizden 
geliyor diye hitabeden Kirişcioğlu.. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — Ha
yır, ben öyle bir şey demedim. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Zaten Kirişci
oğlu'nun yerinde oturamaz olduğunu gören
lerden birisi de benim. Memlekette hâkimlik 
yapmış olması, yaşı başı d olay isiyle şahsına hür
metim vardır. Ama ayağa kalkanlar arasında 
kendisini gördüğümü söylemekle vazifemi yap
mış olacağım. 

Hâdiseyi tahlil edelim : Mesliste bir gürül
tü vukua geldi. Riyaset Divanı Nizamname ile 
müeyyet salâhiyetlere sahip idare âmirleri va-
sıtasiyle inzibati temin eder. Hattâ asker ve zabıta 
getirebilir, buraya. Yapmamıştır. Bilâkis bu işle
ri görmek için vazifeli insanlar yerlerini daha ev
velden almış bulunuyorlardı. Hâdiseyi Nü
vit Yetkin Beyin, tahrik ettiği söyleniyor. Tah
rik sebebini arz edeyim, mürüvvetinize müra
caat ederim. 

Parti menfaatlerinin üstünde bir memleket, 
menfaati vardır hiç şüphesiz. Ve büyük ek
seriyetiniz, % 99 nuz bunu takdir edersiniz. 
Benimle beraber burada başlıyan bu nevi hâ
diselerin daha büyük manzaralar arz etmemesi 
için, benim yüreğim nasıl yanıyorsa, sizin 
yüreğinizin de yanacağına inanıyorum. O iti
barla sükûnetle dinleminizi rica edeceğim. 
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Sebati Ataman Bey «Yalan» diyor. (Soldan : 

Vesikaya istinaden, sesleri) Ondan az önce de 
yine arkadaşımız, «Gözümüze baka baka yalan 
söylüyor» dedi. Bir celse önce yine Sebati Bey 
gibi vekâlet yapmış yaşı başı belli muhalif 
bir arkadaş burada «Yalan» veya «Yalancı» dedi 
diyo Mecliften çıkarıldı. 

Soruyorum, «Gözümüze baka baka yalan soy
uyorlar» ile «Yalancı» nuı lisan itibariyle ne 
farkı vardır? Vesikaya matuf olan yalana kim
se bir şey demez. Şahsa tevcih edilmiş bir şey 
vardı, bunun da ıslahı mümkündü. Riyaset 
baştan beri tarafsız hareket etmemek sure
tiyle vazifesini terk etmemiş olsaydı Sayın Ve
kile sorarım; bu zata mı yoksa vesikaya mı 
inanırlardı? Zannederim ki, Sebati Bey izahat 
verirlerdi... 

REİS —• Beyefendi beş dakikanız vardır... 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Kaç dakikam 

olursa olsun, aklımın erdiği kadar konuşaca
ğım Reis Bey. 

REİS — Bu hitabınıza lüzum var mı, bey
efendi? Riyaset vazifesini yaparken buna lüzum 
yok. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Gördük Reis 
Bey, biraz- evvel gördük. 

Böyle bir izahatı Riyaset sormadı. Vekil 
Bey de tavzih etmedi. Sorun, diye îsmail inan 
bu tarafa doğru yürüdü. (Soldan : «Küfürler 
ederek» sesleri, gürültüler) 

REÎS — Arkadaşlar, lütfen sükûneti muha
faza edelim. Söz alır, cevap verirsiniz. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Sebati Bey 
mikrofondan ayrılarak bu tarafa doğru «ne 
soyuyorsun?» diye yürüdüğü zaman Nüvit Bey.. 
(Soldan : «Nüvit Bey ne dedi, onu da söyle» 
sesleri) Riyasete, bir celse evvel yalancı de
diği için, bir arkadaşımızı salondan çıkardığı
nı hatırlatmak üzere bağırdı ve ondan sonra 
gördüğünüz manzara hâsıl oldu. 

Arkadaşlar, dakikam mahdutmuş, söyliyeyim. 
Bu bir suiistimal ithamıdır. İspat edilmemiş 
olması ve arkadaşlarımızın ve Hükümetin ma
sum ve temiz çıkmasını canu gönülden temenni 
ederim. Samimiyim. Bunun aksini idcüa eden ola
maz. Fakat, bu ispat edilinceye kadar Demokrat 
Parti iktidarına mensup Vekil Beylerle ve bil
hassa Demokrat Parti milletvekillerine bir vazife 
düşer. O da sonuna kadar delilleri dinlemektir. 
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Her nevi ihtilâtları önlemek için tam bir sükûn 
göstermeye en ziyade mecbur olan sizlersiniz. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti geniş ölçüde mil
let vekili getirmiştir. Majör itenin, elbette rol oy
naması icabeder. Ancak müdafaa edilen iş, bizim 
işimiz değil; Büyük Millet Meclisinin Hükümeti 
murakabesi işidir. Burada siz vazifelerinizi, biz 
de sizinle müşterek vazifemizi ifa ediyoruz. Eğer 
konuşulanlar varit değil ise, aklen mantıkan de
lilleri yüzde yüz çürüterek suçsuz olanları temize 
çıkarmak bu Meclisi Âlinin iktidarındadır. Onu 
bu şekilde, Riyasetten başlıyarak, ihlâl edenlerin 
millet nazarında mah'kûm olacaklarından zerre 
kadar şüphem yoktur. 

Benim konuşmam ne tahkirdir, ne tahriktir. 
Sadece hâdiselerin zapta geçmesini ve milletin 
duymasını istediğim için konuştum. 

Sırtımdaki kandan bahsettiler. Ben bu elbise
yi temizletmiyeceğim, bir hatıra olarak saklıya-
cağım. (Sağdan, alkışlar, bravo sesleri) (Soldan, 
gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun. Avni Doğan Be
yin beyanları arasında Reisvekili arkadaşımıza 
vâki sataşm# dolayısiyle talep vâki oldu. Bu se
beple İbrahim Kirazoğlu'na söz veriyorum. 

ÎBRAHÎM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, hakikaten Avni Doğan Bey
efendinin geçen celsedeki hâdiseyi mütaakıp bu 
celsede söz almasından dolayı memnun oldum. 

Kendileri de bilirler ki, bendeniz Avni Doğan 
Beyi ve kendisiyle beraber bugünkü hâdiseye adı 
karışan Nüvit Yetkin Beyi Kirazoğlu olarak se
ver ve sayarım. Ama kendilerine bir sitemim var. 
Kendileri zaman zaman zaıfa düşerler, ve kavil
leri fiillerine intibak etmez. Onlar nasihat verir
ler, onlar gürültüyü çıkartmıyorlar gibi görünür
ler, fakat bizatihi gürültünün muharriki olurlar. 
Bunun samimiyetle mütaaddit misallerini ifade 
etmek mecburiyetindeyim. 

Son gürültü ve müessif hâdise nasıl oldu, an
latayım : Dikkat etmişseniz görmüşsünüzdür, mu
halefet safındaki arkadaşların sayısı bir hayli 
azalmıştı. Sözlerimin bir tahdide tâbi olduğunu 
zannediyorum, bu azalmanın sebeplerini karşıdan 
kolayca müşahede etmek mümkün. Üç günden 
beri devam eden müzakereler esnasında husule 
gelen ufak tefek şeyler bir tarafa bırakılırsa, 
üçüzü mânada parlâmentoyu zedeliyen manzara
lar vücuda gelmemiştir. Ama tahkikat talepleri 
tevali edip giderken, bana öyle geldi ki fikir ba-
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Hamından zaıfa düşen arkadaşlar bunu bir gürül
tü ile telâfi etmek yoluna girdiler. ,(Soldan, al
kışlar) Bunun bir misalini ifade edeceğim. Şu 
yalan tâbiri üzerinde müsaade ederseniz bir da-
ikika durayım. 

Sebati Ataman Beyefendi bu kürsüye ilk gel
diği zaman söyledikleri ilk cümleleri arasında 
(Zabıtları almadım, zabıttan sonra en kuvvetli 
vesika hâfizamdır) beyanların yalan olduğunu 
ifade etti. Hiç kimse bunun bir hakaret ve 
gürültüye sebebiyet verecek bir beyan oldağunu 
düşünmedi. Yalan kelimesi yalnız iki gün evvel
ki hâdisede değil, bu Mecliste zaman zaman öte
den beri çok defa karşılıklı olarak sarf edilmiş
tir. Ama bunların çoğunun hakaret mevzuu te
lâkki edilmediği bir vakıadır. Yerine göre mü
talâa şarttır. Şahsa yalancı demek başkadır. Ya
lan, yalancı, yalan söylüyor şeklinde ifadeler 
başka başkadır. Kasda bakılacaktır. Bu gramer 
tahlilini Avni Doğan Bey bizden çok daha iyi 
bilir. Bu itibarla «o esnada ceza vermedi» şeklin
deki sözü asla Nizamnameye, kelimenin mâna ve 
mahiyetine uymaz. 

Gelelim, celsenin açıldığındaki ekseriyet mev
zuuna : Arkadaşlar sıralarda otururken belki 
arka tarafları görülmez. 1950 den beri kâtip ve 
reislik yapmış olan Kirazoğlu ezbere, kimin 
nerede oturduğunu bilerek yoklama yapar. Bu
rada, o esnada 253 Demokrat Parti saflarında, 
58 aded de muhalefet saflarında arkadaş vardı. 
Sonra arttı. Fethi Çelikbaş nedense bugün cel
senin başında hemen ekseriyet meselesini ele 
aldı. Bunu muhalefet mebus sayısının az olmasını 
psikolojik sebebine bağlamak mümkündür. O iti
barla ben celseyi aslında 253 muvafakat ve 58 
muhalif ki ceman 311 mevcutla açmıştım. Bir 
taraftan da ekseriyetin daha da artacağı aşikâr
dı. Ben celseyi açtıktan sonra 5 kişinin talebi 
üzerine zamanı geçmiş bir talep olduğunu söyle
dim ve müzakereye geçtim. 

Şimdi, «Hâdiseye birinci derecede sebebiyet 
veren mesul olan reistir» buyurdular. Hâdiseyi 
kısaca arz edeyim: Konuşmalar burada cereyan 
ediyor, sıra aralarındaki konuşmaları Riyaset 
duymuyor. Ama îsmail İnan ilk işareti veriyor. 
Ben kendisine 1-2 defa sesimi çıkarmadığım 
halde İsmail înan «ne oluyor?» dedim ve bir (ih
tar cezası verdim. Hareketi artınca «takbihe ge
çerim dikkatli olun» dedim, ismail İnan gürültü 

. 1960 C : S 
çıkarmakta devam ediyordu. Kendisine «müza
kereleri 'ihlâlde ne mâna var?.» dedim. Bu hal 
sıçradı Arif Hikmet Beye, oradan daha birkaç 
arkadaşımıza ve ondan sonra Ndvit Yetkin Hey e.. 
O sonradan yetişti. Çıngı sıçradı ve alev haline 
geldi. Suphi Baykam arkadaşımıza, Fethi Çelik
baş arkadaşımıza ve ondan sonra da Umumi He
yete sirayet etti. 

Elbette reisin Nizamname mucibince yapaca
ğı şey bir iki arkadaşa ihtar etmek ve daha ağır 
cezıalara geçmekti. 

Avni Doğan arkadaşımızın söylediği ve iste
diği gibi, zabıtanın girmesi ve menetmesi yolun
da arkadaşlarımıza bir muameleyi reva görmedik. 
Dahilî Nizamname hükmü gereğince ya inziba
tın, gürültülerin nihayet bulması, aksi halde 
celseyi Mr saat için tatil etmek lâzımdı. Ve Riya
set tıpatıp Nizamname uyarınca bunu yapmış
tır. Yenine göre kavganın kesilmesinin Nizam
name ile tâyin edilen tılsımı da budur. Yoksa 
Reis gürültüye pabuç bırakıp kaçacak adamlar
dan değildir. 

Arkadaşımız «Riyaset kendine mevdu vazife
leri yapmadı» dediler. Ben hakikaten o mânada 
bir salâhiyeti kullanmak istemem, onun yerine 
celseyi tatil etmeyi tercih ederim. 

Sözlerinin başında «Burası Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir» dediler. Evet hıkaikaten bu
rası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Ama şek
len değil, fiilen, hukukan Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir, 1950 de buraya yeniden konan (kür
sünün yukarısını işaret ederek) «Hâkimiyet ka
yıtsız şartsız milletindir» fehvasına tıpatıp uy
gun Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Burada 
muhalifinden muvafıkma, Riyasetinde bulunan
lara kadar her mebusun söz âdabını bilmesi mec* 
buriyeti vardır ve burada konuşmak mebus ol
mak kadar kolay değildir. 

Bunu böylece arz ettikten sonra Riyasetin 
her zaman tarafsız hareket ettiğini, hattâ ziyade
siyle tolerans göstererek asla Nizamname dışın
da bir harekette bulunmadığını arz ve ifade ede
rim Muhterem arkadaşlarım... , 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — İsmim mev-
zuubahsoldu, söz istiyorum. 

REİS — Nüvit Bey; sataşma mı iddia edi
yorsunuz ? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Evet. 
REİS — Size olan hitaplar isminizin zikre-
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ditenesinden ve sevgili dostunuzun ifadssindetn 
ibarettir. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya)— Efendim, 
geçen celsede benim Meclisi kışkırttığım ima 
edildi. «Kendisi içeriye girince burada kimi Ma
malar başladı», denmek suretiyle beni tahrikçi 
olarak göstermek istediler. Bu sebeple sös isti
yorum. 

} REİS — Buyurun. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

ırkadaşlarım; Sayın Kirazoğlu arkadaşımın 
son noktai nazarını tavzih ederek sözüme baş
lamak isterim. Hâkimiyet milletindir ibar?v'rıi 
taşıyan tablo 1950 djn beri değil, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kuruluşundan beri Riya
set Makamının üstünde asılıdır. Bunu ifade et
mek isterim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; Reisvekili
miz Sayın Kirazoğlu arkadaşımız diyorlar ki; 
«Konuşmalarda (yalan), (yalancı) kelimesi bu 
Melis müzakerelerinde birçok defalar zikredil
miş, beyan edilmiş ve ceza mevzuu haline geti
rilmemiştir.» 

Meclis Reisvekili olan ve Riyaset makamını 
işgal eden arkadaşımızın, daha dün Kemali Ba-
yazıt'm bu kelimeyi kullanmış olmasının 12 
celse Meclisten çıkarılmasına müncer olduğunu 
bilmediğine ihtimal vermemekteyim. 

Bütün arkadaşlar hatırlarlar, sadece bu (ya
lan ve yalancı) kelimesi yüzünden Kemali Ba-
yazit arkadaşımız Dahiliye Vekâletine hakaret 
etmiş telâkki edilerek Riyaset makamı tarafın
dan cezalandırılmıştır. 

Bugünkü hâdiselerde suçlu gösterilmek iste
nen bir arkadaşınız olarak arz etmek isterim, 
hâdise şöyle cereyan etmiştir: 

Burada Sebati Ataman arkadaşımız konu
şurken, «yalancı», «yalan» ve «tahrikçi», keli
melerini sarf etti. Bunun üzerine, Suphi Bay-
kam arkadaşımız ve yine İsmail İnan ve Arif 
Bey arkadaşlarımız, bunları protesto için yer
lerindin; «Reis Bey, hakaret ediyor, yalancı 
diyor», dediler. Bunun için Reis bir eeza değil, 
sadece ihtar etmekle iktifa etti. Fakat arkadaş
larım protestolara rağmen, bir gün evvel Reis 
Bey bü kelimeden sonra, bir arkadaşımıza 12 
eelse Meclisten çıkarma cezası vermişti. Ben 
4edim ki, ya hatip «özünü tavzih etsin veya o 
©eza kalksın. Bu vaziyette, «Alman karar, doğ-
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rudan doğruya arkadaşları teskin için yapıl
mıştır.» denebilir mi? 

Sonra sözüm duyulsun diye buraya, şu ön 
sıraya gelince Sebati Bey bana doğru yürüdü. 

NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Ona söy
lediğiniz sözleri söylesene! Kulaklarımızla duy
duk. Kendi söylediğini söyle. 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Arz edeyim. 
Ben hiçbir arkadaşa hakareti aklımdan geçir
mem. Eğer arkadaşını bana böyle bir şey söy
lemeği atfediyorsa o arkadaşı söylediğimi zan
nettiği o sözlerden tenzih ederim; derhal tar
ziye veririm. Oradan söylediğim, (Yalancı, sah
tekâr) kelimeleri kürsüde bulunan Sebati Ata-
man'a hitaben sarf edilmemiktir. Eğer böyle 
anlaşılmış ise Sebati At aman'ı tenzih ederim, 
Ben Reis Beyi ikaz maksadiyle «böyle böyle», 
söylüyor, dedim. Buradaki arkadaşların müda
halesi üzerine ben «Sana ne oluyor, Reis Beyi 
ikaz ediyorum.», diye söyledim. Buna İdare 
Âmiri Ekrem Beyle Eızurumluoğlu arkadaşla
rım şahittir. Benim yanıma geldiler. Fakat Bo
ta Mebusu Kadir Bey yakamdan çekti, Erzu-
rumluoğlu, «Sakin ob>, diye onu dışarı çıkardı. 
Tahrik etmek, Mecliste vaka çıkarmak benim 
mizacım değildir. Reisin idare tarzı hakkında 
noktai nazar serd ediyoruz, maksadımız tahrik 
değildir. Sebati Atamanin bu sözlerine rağmen 
Reis Bey ona, gayet sükûnetle, «Siz devam 
edin», diyorlardı. Maksadım, Reise, salâhiyet
leri ve bulunduğu makam itibariyle rolünün 
fevkalâde olduğunu hatırlatmak ve onun mü
zakerelerin salâmetinde büyük bir vazife ifa 
ettiğini anlatmaktı. Eğer Sayın Kirazoğlu, «De
vanı edin efendim», demeseydi ve Vekile, «Bir 
hakaret kasdınız var mıf», deseydi mesele yok
tu. O zaman Sebati Bey, «Ben evrakları kasde-
dcıek bu şekilde konuşuyorum, beyanım Suphi 
Beye değildir», diyebilirdi. Böyle olmayınca iti
razları ve isyanı tabiî-bulun arkadaşlarım. 

Murakabe murakabe dediler. Muhterem ar
kadaşlarım; şu ciheti de unutmamak lâzımdır 
ki, murakabenin fıkdanı mesuliyetlerin çoğal
masına sebebolur. 

REİS — Baha Akşit. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum. 

REİS —Ne için efendimi 
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FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Geçen 

celsede bana verilen iki ihtar hakkında. Celse
nin sonunda söz verileceği zikredilmişti. 

REİS — Efendim, arkadaşımız geçen celse
de iki ihtar almış bulunuyorlar. Tebriye talebin
de bulunduklarını ifade ediyor ve celse kapan
dığı için buna imkân bulamadıklarını bildiri
yorlar. Şimdi celse devam ettiğine göre ve otur
duğunuz yerden ihtar cezası almış bulunduğu
nuza nazaran bu cihet takdir edilerek size söz 
verilecektir, efendim. Madde 185, fıkra 3. 

Buyurun Baha Bey devam edin. 
BAHA AKŞlT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlarım; Avni Doğan huzurunuza çıkrığı za
man temenni ederdim ki, daha evvel Meclisin 
tatiline sebebolan hâdiseler dolayısiyle üzüntü
sünü beyan etsin ve Büyük Mecliste bu çeşit hâ
diselerin tekerrür etmemesini istesin. Maalesef 
kendisinin yaşı ve tecrübesiyle kabili telif olmı-
yan bir kabadayı edasiyle hareket etmiş olmasını 
teessüfle karşıladığımı beyan etmek isterim. He
piniz zaman zaman sükûneti ihlâl edenlere karşı 
üzüntü duyduğunuzu Büyük Meclisin milleti
mizi temsil eden en ulvi bir müessese olduğunu 
tekrar ederiz. Ve bunu söylerken aziz milletimi
zin mümessili olduğumuzu hatırlamaktan zevk 
duyarız. Bu çeşit hâdiseler karşısında biz De
mokrat Parti mensubu arkadaşlar ve hattâ bâzı 
muhalif arkadaşların üzüntü duyduklarına kaa-
niyiz. Biz, en ulvi bir müessese olan bu Büyük 
Mecliste bugün şahidi olduğumuz hâdiselerin 
olmamasını temenni ediyoruz. Bir vekil veya bir 
mebus arkadaşımız konuşurken bâzılarının yap
tığı gibi sokakta dahi söylenmesi caiz elmıyan 
küfürlerin savrulması ve naraların atılması tah
rik ve tecavüzlerin yapılması katiyen doğru ol-
mıyan bir iştir. Burada Büyük Meclis huzurun
da bir taraftan bu tarzda küfürler savrulur, bir 
taraftan harekete geçilerek kürsüye hücum edi
lir. Bu nerede görülmüş bir iştir? Maalesef 
üzüntü ile kaydetmek mecburiyetindeyim ki, za
man zaman kürsüye hücum ve tecavüzler mu
haliflerimiz tarafından yapılmıştır ve bugün de 
vâki olmuştur. Bütün bunları yaptıktan sonra 
kürsüye gelip, «Riyaset kabahatlidir, bunu tescil 
ediyorum» demek kusurlu olduklarını bildik
leri halde bunu anlamamakta ısrar ettiklerinin 
ve kabahati başkalarına yüklemeye kararlı ol
duklarının en büyük delilidir. Tuttukları bu 
sakim yolun hiç de iyi olmadığını yüksek huzu-
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runuzda ve Türk Milleti huzurunda bir defa 
daha tesbit ve beyan etmek isterim. 

Meclis tahkikatı takrirlerinin gündeme alın
dığı andan itibaren sükûnetle meseleler konuşu
luyordu. Bundan memnunduk. Bu ulvî müesse
sede gürültülü, küfürlü celselerin akdi elbette 
hepimizi rencide eder. Burada kaldırımlarda in
sanın kendi kendine dahi söylemesinin caiz ola
mayacağı sözlerin sarf edilmiş olması cidden te
essüfü muciptir. Bunu sarf edenlere hatırlat
mak isterim. (Sağdan : Gürültüler) Bu tarz ha
reketlerini terk etsinler. Tahkikat mevzuları mü
zakere edilirken her zaman olduğu gibi bizim ne 
derece hulûsükalble dâvasına inanan insanların 
haleti ruhiyesi içerisinde hareket ettiğimiz aşi
kârdır. Eski bir vekil arkadaşımıza müteveccih 
tahkikat talebi takriri görüşülürken muhalefete 
mensup bir zat vâki beyanında delil göstereceği
ni, yarım saatlik müddetin kifayetsizliği dolayı
siyle Büyük Meclise bunları ifade edemediğini 
beyan etmesi üzerine Büyük Meclisin yarım sa
atlik konuşma kaydını kaldırarak istenildiği ka
dar konuşma imkânı verdiği hepimizin malûmu
dur ve bu karar bugün ittihaz edilmiştir. Bu, 
hakka, hakikata inanan vicdanı ve içi rahat olan 
insanların vermiş olduğu bariz bir müsamaha 
örneğidir. (Soldan : Bravo sesleri, alkışlar) Muh
terem arkadaşlarım; fikir ve delil muvacehesin
de zaafa düştüklerini anladıkları andan itiba
ren hâdise çıkarıp, küfürle ve hakaretle Riya
sete hücum etmeye teşebbüs ettiklerini yüksek 
huzurlarınızda bir defa daha belirtmek isterim. 
Üç günden beri devam eden müzakereler neti
cesinde günlerce memleketin bir ucundan o bir 
ucuna kadar yaydıkları isnatların ve sarf etmiş 
oldukları sözlerin boş ve vahi bir iddia, isnat ve 
iftira olduğu yüksek kararlarınızla tebeyyün 
etti. (Sağdan : Gürültüler) 

RE IS — Riyaset vazifesini yapıyor efendim, 
görüyorsunuz. Oturduğunuz yerden müdahaleye * 
lüzum var mı? 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Sinirleniyor
sunuz. Lâf atıyorlar, efendim. 

REÎS -— Cevap vermeyiniz, devam buyurun, 
efendim. 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Devamlı söz 
atıyorlar. 

REÎS — Siz konuşmanıza devam ediniz. 
BAHA AKŞÎT (Devamla) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, bir mebusun küfür etmesi ve 
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bunu yaptıktan sonra tevil eder görünmesi ne | 
mâna ifade eder? Büyük Meclis huzurunda bu 
tarz fiillerin irtikâbedilmemesi iktiza ederdi. 
Bütün meselelerimizi sükûnet ve itidal ile görüş
mek mecburiyetindeyiz. Millet huzurunda her 
meseleyi müzakere ve münakaşa ediyoruz. Me
sele gürültü ve küfürle Meclisi birbirine kat
mak değil, sükûnet ve itidalle mevzuları müna
kaşa ve müzakere etmektir. Bu hususun bilin
mesi zaruri bir lâzime olması itibariyle bir defa 
daha millet huzurunda arz ediyorum, muhterem 
arkadaşlarım. (Soldan, alkışlar) 

RBÎS — Mehmet Hazer. Usul üzerinde ko
nuşacaksınız, değil mi? 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, müessif hâdiselerle geçen bir celse ev
vel Riyaset Makamını işgal eden arkadaşımızın 
bitaraf olmıyan hareketlerini teyideden, biraz ev
velki konuşması ile tezahür eden haleti ruhiye-
sini kendi ifadeleriyle yüksek huzurlarınıza arz 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bu Meclisin bir tari
hi vardır, bu Meclisin bir nizamnamesi vardır, 
bu Meclisin bir teamnıülü vardır. Bu Mecliste 
yoklama yapılırken şu kadar C. H. P. li, şu ka
dar D. P. li diye yoklama yapılmaz. Arkadaşlar, 
Meclisin tarihinde yapılmamıştır, yapılması 
için mantıki ve hukuki bir sebep de mevcut de
ğildir. Demek ki, sükûnetle makamında oturur
ken bile bu arkadaşın kafasında tarafgirlik fik
ri yer etmiştir. 

MEHMET &LER (Kütahya) — Cevahir 
yumurtluyorsun. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Cevahiri 
yumurtlıyanlar senin gibi boş konuşan insanlar
dır. Reislerin bitaraf olması hukukan esaslı ka
idelerden biridir. Hakem mevkiindedir, karar 
verecektir, ihtilâfları halledecek, nizaları sükû
netle bir neticeye bağlıyacak, Meclisin idaresini 
tanzim edecektir. 

Reisler, fiilleriyle, hareketleriyle bitaraf olma
ya mecburdur. Bakın ne diyor İbrahim Kiraz-
oğlu arkadaşımız? Diyor ki, (Halk Partisi sıra
larında arkadaşlarımız azdı, meselelerin aleyh
lerine tecelli ettiğini gördükleri için, hakikati 
örtmek maksadiyle böyle birtakım hareketler çı
kardılar.) Düşününüz bir kere, bitaraf olması 
lâzımgelen bir reisin söyliyeci sözler midir bun
lar? Bizim muhaliflerin hareketlerimizi hürde-
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bînî bir tetkika tâbi tutan Reis Bey sol tarafta 
cereyan eden hâdiseleri niçin görmüyorlar? Kal
kan, bağıran, hakaret eden arkadaşlarından bi
risinin ismini söylemedikleri halde bizim arka
daşların ismini teker teker söylemesi bitaraflık
la kabili telif midir? 

Muhterem arkadaşlar; ben meselenin esasına 
girmiyeceğim. (Soldan, «sinirlenme» sesleri) 
Niye sinirleneceğim? Ben haklı bir dâvayı mü
dafaa ediyorum. 

Bize öğüt veren, nasihat veren ve bir grupun 
başkanı bulunan Baha Akşit arkadaşımız ne di
yor. «Bu hâdiselerin ne olduğu tebeyyün etmiş
tir» diyor. Ne biliyor, daha Meclis karar verme
di, ne biliyor tebeyyün ettiğini. Demek ki, daha 
evvel bir hazırlıkları vardı. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Mehmet Hazer 
Bey, konuşmamı tahrif ediyorsun. Geçmiş hâdi
seleri söyledim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — «Bu hâ
disenin haksız durumu, haksızlığı tebeyyün etti, 
şöyle oldu, böyle oldu» dediler. Bunun mânasını 
belki düşünmemiştir. Ama mevkiin icabı bunu 
düşünmenizi icabettiriyor. (Soldan, «kelime oyu
nu yapıyorsun» sesleri) 

REİS —• Mevzuun içinde devam buyurun. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Şimdi ku

surlu insanların telâşı ve saireden bahsettiler.. 
Bu, her şeyi inatla, ısrarla şu şekilde karar ver
meye hazırlıklı insanların verecekleri kararı ne
tice olarak ilân etmeleridir. Bilmelidirler ki, bu 
memleketteki insanlar şu dört duvar içinde olan
lardan ibaret değildir. Bu duvarların ötesinde 
bir efkârı umumiye ve büyük bir vatandaş kitle
si vardır. Onlar dinliyecek, onlar da hüküm ve
recek arkadaşlar. 

REİS — Bunlar usul içi mi, usul dışı mı? 
MEHMET HAZER (Devamla) — Arkada-

şımız,*«Tebeyyün etti, tasdik edildi.» diyor. Ne 
biliyor bu arkadaş? Bunu söylemeye hakkı ol
madığını ifade ediyorum. 

Bir4 şey daha söyliyeyira : Yine Kirazoğlu ar
kadaşım bir başkan gibi değil bir partizan eda-
siyle konuştu. «Hâkimiyet milletindir levhası 
1950 de asıldı.» diyerek hakikatleri tahrif etti; 
maalesef. Bilirsiniz ki; bu milletin bir istiklâl 
tarihi, bu milletin bir inkılâp tarihi var. Siz 
sadece oradaki «Egemenlik Ulusundur.» sözünü 
değiştirdiniz. Yani bu vadide de dil inküâbm-
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dan bir adım geri attınız. 1950 den evvel de 
o levha vardı. 

REİS — Beyefendi siz buraya hatiplere ce
vap vermek için çıkmadınız, usul hakkında söz 
istediniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) —Reis bi
taraf hareket etmiyor, dedim. 

REİS — Lütfen Hazer Bey, ibrahim Ki-
razoğlu sataşdı diye söz talebiniz yok. Doğru
dan doğruya aleyhte usul hakkında söz istediniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Usul hak
kında konuşuyorum. Reisin bitaraf olmadığını, 
nasıl hareket ettiğinin delillerini serd ediyorum. 

REJS —- Nizamnameye ademiriayetten... 
MEHMET HAZER (Devamla) — Nizamna

meyi tarafgirane tatbik ediyor. Bir bakıma 
particilik yapıyor. Şikâyetim ve maruzatım da 
budur. Esasa hiçbir zaman, hiçbir suretle gir
miyorum ve girmiyeceğim. Reis yalnız bu hâ
disede değil başka hâdiselerde de aynı şeyi 
yaptı. 

REÎS — Başka hâdiseden bahsetmeyin, bu 
hâdiseye münhasır olsun ifadeniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bu Mec
liste çıkmaması icabeden hâdiselerin büyük bir 
kısmı Riyasetin bitaraf tutuma riayet etmeme
sinin bir neticesidir. Reisler lütfetsinler, oraya 
çıktıkları zaman daha sakin ve bitaraf olsun. 
O makamın onlardan istediği vazJfe budur. Yal
nız bu hâdisede değil; daima reisleri bitaraf 
görmek isteriz. Garptaki emsalinden bajısetmi-
yeceğim. 

R E İ S — Mehmet Bey bu tarzda konuşma
nıza müsaade edemem. Zira sadet dışında bulu
nuyor ve bunda ısrar ediyorsunuz. Bu vesile 
ile birinci ve ikinci ihtarı veriyorum. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Birinci 
ikinci ihtarı verdim, diyor. Reis alışmış, durma
dan ihtar yağdırıyor. 

REİS — İhtar vermek vazifemdir. (Sağdan, 
gülüşmeler, alkışlar) 

MEHMET HAZER (Devamla) — Böyle ih
tarlara muhatabülmak da bizim kaderimiz, bun
lar Reis bulunduğu müddetçe. 

AVNİ DOĞAN (Ankara) — Sataşma var, 
söz istiyorum. 

REİS — Bir usul meselesinin hallinde Dahi
lî Nizamnameye ademiriayetten muhterem aza
nın söz alıp konuşma tarzlarını ve Dahilî Nizam
nameye ademiriayet iddia aderk&n kendilerinin 
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ne kadar Nizamnameye ademiriayet ettiklerini 
müşahede etmektesiniz. Çok rica ederim, tek ta
raflı düşünmiyelim. Muhterem âzanm vazifeleri 
meyamnda Riyasete yardımcı olmak da vardır. 
Tek taraflı hüsnüniyet, tek taraflı samimiyet 
beklemek doğru değildir. Konuşmalarınızı lüt
fen sadet içinde ve Nizamnameye riayetkar ola
rak yapmalısınız. Bunu bir kere daha, Riyaset 
mevkiinde olarak ifade ederim efendim. 

Buyurun Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlarım; Muhterem Avni Doğan 
Beyefendinin buyurdukları gibi, burası Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. Burada tam salâhiyeti 
haiz mümessiller bulunur. Burada bu tahkikat 
Önergelerinin tetkikinde biz kazai bir vazife 
yapmaktayız. Bu hakikat öylesine bedihidir ki 
bu mevki, bu sıfat ve role aykırı hareket eden
ler dahi bunu inkâr edemezler... 

REİS — Nusret Beyefendi, bir dakika, Muh
terem arkadaşlar, Riyasetin beyanına rağmen 
şimdi arkadaşımıza müdahale etsem girizgâh ya
pıyorum diyecek. Nusret Beyefendi, sadet hari-
cindesiniz, lütfen Nizamnameye ademiriayet id
diasına cevap verin. Buyurun. 

MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Nizamna
meye ademiriayet edenlere cevap veriyor efen
dim, neden müdahale ediyorsunuz? 

REİS — Mazlum Beyefendi, sükûneti ihlâl 
etmemenizi rica ederim. Buyurun Beyefendi. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU , (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, ben, Riyasetin tarafsız 
hareket ettiğini iddia ediyorum, onu taraf tut
makla itham eden konuşmalara da cevaplarımı 
arz ediyorum. Bu sebeple de sadet içinde olan 
konuşmama devam ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kazai rol üze
rinde duralım. Muhterem Beyefendi buyurdular 
ki, «Delilleri dinlemek lâzımdır.» Şjphesiz din
lemek lâzımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bugün müttehaz tahdit kararından dönmek su
retiyle delilleri dinlemeye ne kadar teşne oldu
ğunu fiilen ispat etti. Fakat kazai rol iki taraf
lıdır. Müdafaayı da dinlemek icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, delil diye ortaya 
konulan vesika ve iddialar, bu hâdisenin tama
men dışında ve işe vâzıülyed olması bakımın
dan, vukufu bulunan ve tamamen bitaraf bir 
Hükümet adamı tarafından, burada cevaplandı-
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rıldığı sırada, arkadaşlarımızın bu müdafaaya 
tahammül edemediklerini gördük ve hâdise bu
nun üzerine çıktı. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Yalan 
kelimesi üzerine çıktı. 

NUSEET KÎRİŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Burada deliller ikame edilirken gürültü çıkma
dı. iki buçuk saat konuşan C. II. P. li arkada
şımızı bu tarafta bulunan D. P. li arkadaşları
mız sükûnetle ve konuşmada çok ağır iftiralar 
bulunmasına rağmen dinliyebildiler. Bir Vekil 
söylenenlere mukabele edip de müdafaa yapar
ken tahammül edemiyenler siz C. H. P. ^ a r k a 
daşlarımız idiniz. 

Şimdi bu vaka bir tarafa; Avni Doğan Bey, 
Riyasetin daha yoklama sırasında, tarafsızlığı 
ihlâl etmeye başladığını söyledi. Ben bizzat 
saydım. Reisvekili Kırazoğiu'nun verdiği ra
kam kadar yani 58 kişi Halk Partisi saflarında 
mevcut idi. Bua rağmen Mecliste ekseriyet 
vardı. 

VEDAT MENGÎ (Niğde) — Doğru söyle
miyorsunuz; Halk Partilileri 40 diye saydınız. 

REİS — Sükûneti ihlâl ediyorsunuz; bi
rinci ihtarı veriyorum. 

NAŞÎT FIRAT (Çankırı) — Buna da mı 
ceza? 

REÎS — Onun takdiri ve beyanı Riyasete 
aittir. 

NÜSRET KİRÎŞCÎOaLU (Devamla) — 
Hâdiseye sebebiyet veren Vekil beyefendinin be
yanının tahrif edildiğine de şahit oluyoruz. Bu
nun birgün evvelki hâdise ile mukayese ede- ! 
bilmek için bunları tahlil mecburiyetiyle karşı 
karşıya bırakıldık. 

Hukukçu Nüvit Yetkin arkadaşımız gayet 
iyi bilir ki, yalan söylüyorsun demekle yalan
cısın demek arasında fark vardır. «Yalancı» I 
sözü şahsi hedef tutmaktadır. Bir gün evvel | 
sarf edilen yalancı sözü ile bugün sarf edilen 
«Gözümüzün içine baka baka yalan söyleniyor» 
sözü arasında fark vardır. 

Şimdi arkadaşlarım, bunun üzerine diyor
lar ki, «Reis Bey müdahale etseydiniz.» ... Bu 
noktaya bilhassa dikkatinizi istirham ederim. 
Muhterem arkadaşlarım farzımuhal vekilin be
yanlarına müdahaleyi icabettiren bir hal vâki 
olsa bunun müeyyidesini takdir her halde Halk 
Partili mebuslara düşmez, Riyasete düşerdi. 
Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından i 
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öylesine gürültüler, hücumlar vâki oldu ki, 
artık Riyasetin ihtar değil, mebuslara müdaha
le imkânı dahi kalmadı. Gözümüzün önünde 
cereyan etti bu hâdiseler, nasıl inkâr edersi
niz Avni Beyefendi 1 

Şimdi Nüvit Yetkin buyurdular ki, «Ben 
yalancı demedim; benim dediğim tahmin edi
liyorsa sözümü geri alırım.» Evet sözünü geri 
almakla vaziyet belki telâfi edilmiş olur ama 
bu sözün sarf edilmesinin tevlidettiği gürül
tünün muharriklik vasfı ortadan kalkmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Avni Doğan 
bir de millet nazarında temize çıkma hâdisesin-
den bahsediyor, bunun cevabını bugünkü Halk 
Partili gazetelerde bulmanız mümkündür. Bizim 
tahkikat açılmasına mahal görmememiz yolun
daki kararlarımızın maateessüf temize çıkarma 
şeklinde tefsir edildiğine şahit olmuyoruz. Bu 
gayet esef verici bir haldir ve bunun memleket
ten kaldırılması lâzımdır, arkadaşlar. 

AVNİ DOĞAN (Ankara) — Efendim, sa
taşma vardır, söz istiyorum. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Söz istiyorum 
efendim. (Gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyuran efendim, usul 
hakkında leh ve aleyhte ikişer arkadaş konuş
muştur. Nizamnameye ademiriayet hakkında 

'benden evvel Celseyi idare eden Reisvekili ar
kadaş gereken cevabı vermiş ve bu cevap ve 
zabıtlara da geçmiştir. Avni Doğan arkadaşı
mız sataşma olduğundan, Baha Akşit arkada
şımız da sözlerine aykırı beyandan dolayı söz 
talebetmiştir, Her ikisine de şu anda söz ver
miyorum. Söz hakları mahfuz kalmak ve zama
nın takdiri Riyasete aidolmak üzere müzakere
ye devam ediyoruz efendim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey, bir 
talebim vardır efendim. (Soldan «Otur, otur». 
sesleri) Burada dövülen Ankara Mebusu İs
mail înan arkadaşımız burnundan ve gözlerin
den yaralanmıştır. Muayenesini ve mücrimleri 
hakkında takibata tevessül edilmesini Riyaset 
Divanından talebediyorum. 

REÎS — Arkadaşımızın talebi şu anda niza
mi değildir. Reis, Dahilî Nizamnamenin 94 ncü 
maddesine göre gürültünün devamı karşısında 
celseyi kapatmıştır. Hâdise celse kapandıktan 
sonra cereyan etti. 
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Dahili Nizamnamenin 216 ncı maddesine gö

re Riyaset, celse esnasında samiin tarafından 
her hangi bir hareket vâki olursa müzakereyi 
her türlü Mâl edenlerin salâhiyettar mercile
re teslimini ister. 

EMİN SOYSAL (Maraş) 
vâki olmuştur. 

Hâdise burada 

REİS — Buyurun Sebati Ataman. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATİ ATAMAN (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlarım, mâruzâ
tıma devam etmeden önce, bir kül teşkil eden 
550 bin dolarlık odun mubayaası hâhısesi üze
rindeki mâruzât ve mütalâatım ortadan kesil
mek suretiyle, Yüksek vicdanınızda yaratması 
muhtemel, mümkün ve kanaatimce muhakkak 
olan ve salim bir karara varabilmeniz için mut
lak lüzumlu olan tesirin ortadan kaldırılması 
teşebbüsüne muhatabolduğum için Yüksek mü
samahanıza güvenerek mâruzâtıma birinci kı
sımdaki mâruzâtımı kısaca tekrar etmek sure
tiyle başlamak mecburiyetini hissetmekteyim. 
(Soldan ûravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 55 bin dolarlık 
odun ihalesinde iddia edilen birinci usulsüztük 
teminat meselesi idi. Vesikalarla sabit olmuş
tur ki, aksi iddia edilemiyecek kadar, katiyetle 
sabit olmuştur ki; 

1. Muvakkat teminat istemek ne kanuni 
ne usuli, ne de bu idarenin tatbik ettiği ve ken
di yaptığı için yine kendinin bozabileceği tali
mat icabından değildir. Muvakkat teminat is
temek veya istememek idarenin tamamiyle sa
lâhiyeti dâhilinde bulunan bir haldir. 

2. Muvakkat teminattan vazgeçmek sure
tiyle muvakkat teminat vermemiş olan firma
ların ihaleye iştirak ettirilmesi usulen müm
kün, caiz bir muameledir, bunda usulsüzlük 
yoktur. 

3. Bu muamele sebebiyle idarenin zarara 
uğraması şöyle dursun, bilâkis idare fayda gör
müştür. 

Şunu tekrar edeyim ki, arkadaşlar bu mu
amele böyle olmamış olsa idi; idare kanunla
rın kendisine verdiği imkânları ihmal etmiş ol
sa idi, basiretli tüccar gibi dirayet ve cesaret 
göstermemiş bir idare haline gelirdi. Çünkü 
IDVL tarzdaki (hareket bu ihalede fiyatı en çok 
düşüren firmayı ihaleye sokmamak neticesini 
tevlidederdi. Teminat meselesi böyle. 
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Şimdi gelelim bu ihalede ucuz teklifi yapan 

bir firmanın bertaraf edilmesi hâdisesine... İd
dianın birisi de bu: 

Deniyor ki, bir firma ucuz fiyat verdiği hal
de bertaraf edilmiştir. Netice ne olmuştur? Hi
maye edilmek istenen firmaya, onun rekabet 
edeceği firma bertaraf edilmek suretiyle ihaleyi 
almak imkânı bahşedilmiştir. İddia bu. Hakikat 
ne? Bu vesile ile arz edeyim arkadaşlar, bir me
seleyi, bir hâdiseyi müdafaa ederken o hâdise 
ve mesele hakkında serd edilen bâzı iddiaları çü
rütmek icabettiği zaman daima iddiaların, söz
lerin hakikate aykırı olduğunu ifade etmek mak-
sadiyle söylenmiş olan sözlerin hakaret diye bu 
sözleri kesmek maksadına, manevrasına alet edi-
lemiyeceği aşikârdır. 

Şimdi diğer firmanın ucuz diye yaptığı tek
lif Kanada'dan teslim edilmek şartiyle yapılmış 
bir tekliftir. İdare Kanada teklifini bertaraf 
ediyor. Kanada ihaleye mevzu edilmemiş, sokul
mamıştır. Açık eksiltmeye bu 550 bin liralık 
işe Kanada teklifi dâhil değildir. 

Bunun neticei tabiîyesi olarak ucuz olarak 
teklif yapma hususu o firma için mevcut bu
lunmamaktadır. Binaenaleyh şu kadar zarar 
ediyor bu kadar zarar ediyor; Murakabe Heye
ti raporları falan hususu da bertaraf edilmiş
tir. 

Şimdi muhterem, arkadaşlarım, bâzı noktala
rın bilinmesinde fayda vardır. Madde bir. ICA 
den tahsis edilen dolarlar. Bu dolarlar mal için 
tahsis edildiği takdirde, - navlun için de tahsis 
edilir. - Fob fiyatları üzerinden, bu dolarlar 
mukabilinde ve doların yettiği kadaf mal ala
biliriz. 

Şimdi meseleyi kolaylaştırmak için arz ede
ceğim : Meselâ 100 dolar tahsis edildi. Eğer fob 
fiyatı 50 d^lâr ise, ünite olarak, iki ünite mal 
alabiliriz. 25 dolarla 4 ünite alabiliriz. Binaena
leyh fob fiyat 25 doları tercih ettiğim takdirde 
4 ünite alacağım, Kanada teklifi kabul edildi
ği takdirde fob fiyat düşük olduğu için 400 kü
sur ton fazla mal almak imkânı idarede mev
cut. Çünkü tahsis edilen dolarla 400 küsur ton 
fazla mal alıyor, bilâhara ihalesi yapılan İsveç 
firmasına nazaran fazla alıyor. 

Arkadaşlarımızın bilmediği veya bildikleri 
halde söylemedikleri başka bir nokta daha var. 
ICA tahsisleri için yapılan ihalelerin nihai tas
dik ve tasvibi İCA İdaresine aittir. Tasvibetme-
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diği zaman bu ihale yürürlüğe girmez ve tas
vipte nihai cif maliyet üzerinden en ucuz teklif 
edene ihalenin yapılması şartına bağlıdır. Yani, 
fob olarak fazla mal almak emeli ile biraz dü
şük ihale ile gittiğinde dahi ICA cif kıymet üze
rinden hesabederken bunun en düşük fiyat ol
duğunu bilip, bulup ihaleyi tasdik edecektir. 

İCA nın tahsislerinin yüzde ellisi Amerikan 
gemileri ile, yüzde ellisi de istediği gemilerle bu 
meyanda Türk gemileri ile nakledilmek müm
kün olacaktır. Türk gemileri ile naklettiği tak
dirde, Türk gemilerine Türk parası tediye ede
cek, bu suretle dolar tasarrufları yapılacaktır 
ki, bu tasarruf edilen dolarlar kadar fazla mal 
mubayaa etmek imkânı meydana çıkıyor. Bina
enaleyh mubayaalarda Türk gemileri ile nakli
yatın yapılmasını temin hâdisesi ihaleyi* yapa
bilmek için gayet mühim bir faktör olarak orta
da duruyor. Fakat ICA İdaresi bu faktöre rağ
men nihai cif fiyatın mutlaka ucuz olmasını is
tiyor. Mütaaddit defalar Türk gemileriyle nak
liyat imkânı bulduğumuz için nihai cif fiyat da 
bir iki sent fazla veren firmaya vermek teşeb
büslerimiz ICA İdaresi tarafından kabul edil
memiştir. Binaenaleyh ICA nm cif fiyatının 
mutlaka en ucuz fiyat olması üzerindeki hassa
siyeti malûmdur. 

Arkadaşlar bakın bu 550 bin dolara ihale 
edilen teklifte fiyat 135.07 cif fiyat. Bu ton cif 
fiyatıdır. Kanada fiyatı 93.10 fob., 166.60 cif... 

Şimdi; murakabe heyeti diyor ki; Kanada'ya 
vermiş olsaydın 430 ton veya 424 ton fazla mal 
almış olurdunuz. Fakat Kanada'dan Türkiye'ye" 
Türk parası ile Türk gemisi ile nakletmek imkâ
nını bulsaydın o zaman Türk gemisine Türk pa
rası verecektin. Böylece de İCA da tasarruf etmiş 
olacaktı. 135,7 dolar yerine 166 dolan nasıl ver
din? 

TURGUT YEĞENAĞA (Adana) -— Hiç böy
le söylediği vâki oldu mu? 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Çok. Beni 
niye dinlemiyorsunuz? Demin sarahaten arz et-
ıtim. 

REİS — Siz cevap vermeyin. 

TURGUT YEĞENAĞA (Adana) — Bir iki 
misal verebilir misiniz? 

REİS — Turgut Bey; hatibin sözünü kesme
yin. 
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SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bir sözlü 

soru verin, cevap vereyim. Arkadaş bu sözlerinle 
(beni şaşrrtamazsın! 

Bundan sonra ikinci ihalede mevzuubahsolan 
Kanada teklifinin reddi bakımından ehemmiyeti 
var. Bunda satınalma komisyonu, bütün arz etti
ğim esbabı mucibeyi göz önünde tutarak, Kana-
da'nın teklifiyle muhtaoolduğu hammaddeden 
400 küsur ton fazla almak imkânı olduğu halde, 
nihai maliyetin fazla olacağı ciîietle, kanadanm 
teklifini bertaraf etmek mecburiyetinde kalıyor, 
bu kararı veriyor. Bu karar isabetli bir karar. Bu 
kararı vermek mecburiyetinde. Aksi takdirde o 
firmaya iltimas etti diye müfettiş, vekâlet, idare 
meclisi, murakabe heyeti onun yakasına yapışa
cak. Netice itibariyle SEKA nın hesaplarına 93 
dolardan geçmiyeeek, 166,6 doların mukabili olan 
Türk parası üzerinden geçecek ve maliyetlere öy
le intikal edecek. Sen, 430 ton fazla alacağım diye 
ton başına 30 - 36 dolar fazla para veriyorsun, 
bunu neden veriyorsun, bunu verenler hakkında 
neden takibat yapmadın diye bir sual sorsaydı ne 
cevap verirdi o zamanki vekil? Bunu böyle yap
mamasının yani Kanada teklifini bertaraf etme-
ısinin tahtie değil, takdir edilmesi gerekir. Ber
taraf etmeseydi 430 ton fazla malzeme temini ve 
ton başına 30 dolar fazlalık üzerinde durup dü
şünmek gibi bir mesele hâsıl olacaktı. 

Fakat idare, bu 430 ton farkı almak avantajı 
karşısında ve kanuni, usuli noktalar bir tarafa, 
hakikaten, nefsülemir bakımından, almamaifeta 
fevkalâde isabet etmiştir. Maazallah, yakılsaydı! 
Bunu Umumi Murakabe Heyeti raporunda yaza
caktı, vekâlet müfettişleri raporlarında yazacaktı. 
O zaman da arkadaşımız, bir tahkikat talebi ile 
gelemez ya, bir sözlü soru ile buraya gelecek, ken
disine cevap verilemiyecekti. Kanada firmasının 
hikâyesi de bu. 

Şimdi diyor ki, «İsveç firmasına ihale edildi; 
sonradan İCA navlun doları tahsis edildi. Bu eli
ne geçince gideceksin Kanada teklifine rücu ede
ceksin. Kanada teklifinde ucuz, oradan alacak
sın.» 

Navlun dolan vardır, Kanada doları şu, İsveç 
şu. Aradaki fark 30 dolar. Fakat mesele nihai 
CİF tedir. Kanada teklifine rücu etmek için bu 
bir sebep teşkil etmez. ; 

Şimdi arkadaşlar, bir yazı okuyacağım. Hari
ciye Vekâletinden yazılmış bir yazı. 
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Bu yazıda deniyor ki, «Nakliye mevzuu ile 

ilgili olarak Washnigton Heyetimizden alman 
bir yazıda son zamanlarda Devlet dairelerini?* 
Batı Amerika Eyaletlerinde kâin firmalardan 
Pasifik limanlarına teslim şartiyle aldıkları mal 
zemelerin memlekete şevkinde karşılaşılan güç
lükler dolayısiyle» aşağ daki hususların nazarı 
itibara alınmasını rica olunmaktadır. «Tarih 
30 . I . 1957. Yazıyı okurum fakat çok uzun vak
tinizi almak istemem, hülâsa edeyim. 

Şu Kanada teklifinin bertaraf edilmesini 
takibeden bir iki ay zarfında Kanada'nın Pasi
fik limanlarından Türkiye'ye doğru sefer yapan 
gemi yoktur, Pasifik limanlarında mal almaya 
teşebbüs etme.» Cenova tarikiyle aktarma yap
mak kabil olmakla beraber bunun için aylarca 
evvel gemilerde yer ayırtmak icabetmektedir. 

Hariciye Vekâleti Milletlerarası İktisadi İş 
Birliği Genel Sekreterliği tamim numarası, 22 B. 
526. Bunda en nihayetinde diyor ki: «Bütün bu 
güçlükleri bertaraf etmek üzere Fas - Golf liman
ları (Fas - Golf Meksika körfezi demektir) 
tesellümde bir mecburiyet bulunmadıkça Ameri
ka'nın... Atlantik limanlarından teslimi mercu-
dur» diyor. 

Şimdi ikinci 250 bin dolarlık bir Graf selü
loz mubayaası var ya, işte bu mevzua başlama
dan evvel bu yazıyı okumak lüzumunu hisset
tim. 

İkinci mesele; Transtürk firmasının durumu 
anlaş İdi.. Huzurunuzu işgal etmemek için mesele 
şöyle olsu, böyle oldu demiyorum, meselenin 
esasına geliyorum. 

"Diyorlar ki, «ucuz teklif bertaraf edilmiştir. 
usulsüzlük, tahkikat, falan, falan..» En ucuz olan 
teklifler bertaraf edilmiştir. Transtürk, dikkat 
buyurun, iki teklif yapıyor, birisini İsveç Fin
landiya, diğerini de Kanada'dan yapıyor. Kana 
da'dan yaptığı teklif ucuzdur. Bu bertaraf edil
miştir, hattâ İhale Komisyonu buna ihaleyi yap
mıştır. Takrirde mevzuubahsolan hâdise de bu. 
İhale sonra Umum Müdür tarafından bozulmuş
tur. Umum Müdüre de ihaleyi bozduran Vekil 
dir, deniyor. Vekil demiş o da yapmış. Tutul
muş, bu en ucuz teklif bertaraf edilerek pahalı 
yere verilmiş. İddia bu. 

Şimdi madde 1. — Hâdise nasıl cereyan et
miş? Teklifler geliyor. Şu yazı ortada. Transtürk 
firmasının iki teklifi var; birisi İsveç ve Fin-
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lândiya teklifi, diğeri de Kanada teklifi. Oturu
yor Satmalma Komisyonu. Satınalma Komisyo
nuna Riyaset eden zat Umum Müdür değil, 
Umum Müdür Muavinidir. Satınalma Komisyo
nunun kararı burada. Hulasaten arz edeyim. 
Kanada teklifi daha ucuzdur. Kanada teklifi 
bize şu 250 bin dolarla şu kadar fazla mal al
mak imkânını teinin etmektedir. Şimdi söyliye-
ceğime bilhassa dikkat buyurmalarınızı istirham 
ederim. Nihai maliyet itibariyle de İsveç tekli
finden daha aşağı olduğu cihetle Transtürk 
firmasının Kanada teklifi üzerinden alınmaya 
karar verildi. Satınalma Komisyonunun bu ka
rarı da Ticaret Servisinin bir yazısına istnadet-
tiriyor. Ticaret Servisi Satınalma Komisyonu 
Başkanlığına yazıyor. Teklifler gelmiş. Burada, 
Transtürk firması Kanada ve İsveç teklifini ya
pıyor. Kanada teklifi şudur : «Şu kadar ton 
fazla mal almak icabettirir, nihai maliyet de 
daha ucuz olduğu için, bunun Kanada'ya ihale 
edilmesi uygun görülmüştür. Gereği yüksek tak
dirlerinize arz edilir.» Almış bu yazıyı, kararını 
vermiş. 

Şimdi arkadaşlar, nihai maliyet hangi he
sapla yapılmış, diye dosyayı taradım. Nihayet, 
müfettiş teftiş yaptığı sırada, ifadelerin bir ta
nesinde ip ucu bulundu. Bakın arkadaşlarımız 
ne kadar tersinden alıyorlar. Satınalma komis
yonu, Transtürk firmasına ihale edilmesi kara
rı için istinadettiği en kuvvetli esbabı mucibe-
yi, bu maliyetin ötekilerden daha düşük olması 
hakkındaki ibareyi, ticaret servisinin yazısın
dan aynen alıyor. O yazıda da o ibare vardır; 
burada da bu ibare vardır. Fakat bunun müs-
tenidatını tetkik etmiyorlar. 

2. Satınalma Komisyonunun kararında 15 
tarihi vardır. Ticaret servisi yazısındaki 20 ta
rihi silinerek 14 yapılmıştır. Teftiş Heyeti bu
nu tesbit ediyor. Transtürk firmasına ihaleyi 
tazammun eden kararın, bu 15 tarihinde veri
len kararın istinadettiği ticâret servisinin ya
zısı 20 tarihinde yazılmış. Daktilo da otomatik 
olarak yazdığı günün tarihini atıvermiş. Fakat 
15 inde ittihaz edilen karar ticaret servisinin 
şöyle şöyle dediği, heyetin müzakere ettiği hu
suslar v. s. buraya 14 tarihi atılmıştır. Bu 
muameleyi tekemmül ettirmeksizin Umum Mü
dür durdurmuştur. Şimdi arkadaşlar, dikkat 
buyurun, muamele neticesi eğer tekemmül et-
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se idi idare 6 300 dolar zarara uğrıyacaktı. Ve 
idare hattâ zarara uğraması, malları getirteme-
diği... (Sağdan, gürültüler) 

Müsaade buyurun arz edeceğim şimdi, dikkat 
buyurun. Bozuldu dedikleri, Umum Müdüre 
ve idare Meclisine suç olarak atfettikleri iddia 
işte bu ihale, bizatihi suçla olan bu ihalenin bo
zulmasıdır. idare suçu bozuyor, suçu önlüyor, 
Suphi Baykam ise suçu niçin önlüyorsun diye 
sual soruyor, suçu önlediğin için sen suçlusun 
diyor. Verdiği takrir budur. Neden, niçin böyle? 
14 1er, 20 1er, dalavereler, hesaba, kitaba isti-
nadetmiyen nihai maliyetler... 

Şimdi nihai maliyeti arz edeceğim : 
ikinci ihale mevzuunda yapılan iddia bun

dan ibarettir, başka bir şey yoktur. Şimdi bu 
bozuluyor, tdare Meclisine geliyor, idare Mec
lisi meseleye bir bakıyor, teklifi şöyle bir göz
den geçiriyor, Transtürk Kanada'dan getirme
yi teklif ediyor. Vancouver yolu ile gelecek. 
Vancouver nerede? Pasifik sahillerinde! 

Muhterem arkadaşlar, daha yeni alüminyum 
tel mubayyası için bir ihale açtık. Kanada'dan 
gelen teklif herkesten ucuz. Vancovver adasın
dan getirecek. Navlun kaç kuruş biliyor musu
nuz? 72 dolar. 1956 senesinde bu ihalenin cere
yan ettiği zamandan bugüne kadar, beynelmilel 
dünya navlun fiyatlannda % 10 - 25 derecesin
de bir düşme hâsıl olduğu halde 72 dolar. Bize 
teklif ettiği daha yeni. f: o. b. olarak ucuz, 72 
doları verince pahalı. Şimdi burada müfettiş 
soruyor. Bu nihai maliyeti nasıl hesabettiniz 
siz? Cevap, şifahi etendim : isveç limanlarından 
yapılan nakliyat ile Amerika'dan yapılan nak
liyat arasında % 10 fark var. % 10 farkı ilâve 
..ettik, İsveç navlunu malûm. Ondan sonra he-
sabettim, nihai maliyet böyle. «Ha, diyor mü-

' fettiş, bir telgraf var. isveç navlunu 20,7 do
lar, soruyor, Nevyork - iskenderun nakliyatı se
lülozun, Nevyork - iskenderun beher hacım ve
ya sikleti tonda 48 dolar 25 sent olduğu 'bildiri
liyor. 

Şimdi, 20 dolar 7 sent % 10 ile naklediyor. 
Atlantik limanından gelecek değil mi? 22 dolar
dan diyor. 97 dolar küsur Kanada teklifi. 97 
zait 22, küsuru ile 23 diyelim, demek ki 120 do
lar. 

öteki teklif 111 dolar zait 22 daha 133 civa
rında. öteki 120 daha ucuz. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, yani, şayet 

Umum Müdürü veya idare Meclisi bir gaflet 
içinde olsa idi, satmalına komisyonunun, arka
daşımıza malûmat veren zatın riyaseti altındaki 
satmalma komisyonunun verdiği kaıar ki, ek
seriyetle verilmiş, iki arkadaş imza etmemiş, 
Umum Müdüre öyle intikal "etmiş, satmalma ko
misyonu iki kişi olamaz demiş, nihai maliyet 
ucuz demekle olmaz, soralım bakalım, para ve
receğiz demişler. Bunu kabul etseydik, ihaleyi 
Transtürk firmasına yapsaydık ve tıkır tıkır 166 
doları ödeseydik arkadaşlarımızca makbul umum 
müdür olacaktı. Neden? Çünkü; bunlar netice
sinde idarenin menfaatine uygun yapılan ihale 
bir tesadüf eseri olarak Ağaoğlu soyadını taşıyan 
birisinde kalmıştır. 

Bu suretle arkadaşlarımız bozulan, yani suç 
teşkil eden ihalenin müdafiliğini yapıyorlar. Aca
ba neden yapıyorlar diye insanın aklına birta
kım sualler tebadür etmektedir. Çünkü bu ha
kikatleri izah gayretiyle arkadaşlarımızın vesika 
mesika diyerek bir hususi şahsın ticari muhabe
ratını mahremiyet esasmı çiğniyerek elde edip 
buradan okumak suretiyle ahi akan asla caiz ol-
mıyan bir harekete tevessül ettikleri muhak
kaktır. Esasında işi resmî ve açıkta cereyan 
eden Murakabe Heyetinin ve dolayısiyle Umu
mi Heyetin murakabesine tâbi olan muamelele
re intikal ettirmeleri gerekirdi. Gerektiği halde 
bu ihalenin, Satmalma Komisyonunun bozulan 
kararının ne kadar- sakat bir karar olduğunu 
anlamaları için uzun tetkikat yapmalarına lü
zum kalmazdı. Ne de bu bozulan ihalenin mü
dafaasını yapıyorlar diye insanın aklına bir 
şeyler geliyor. 

Arkadaşlar; diyelim ki kendisine ihale ya
pılan. firma himaye edilmiştir. En ucuz fiyat 
veren firma bu firma. Bu firma himaye edil
miştir denebilir. Nasıl himaye edilmiştir? En 
ucuz fiyat vermesi temin edilmiştir. Nasıl ola
bilir, açılır mektuplar ve hasmın bunu verdi, 
sen daha aşağı bir fiyat ver, denebilir. Hâdise 
böyle değildir. Büütn firmalar çağırılıvor. Sen 
ne kadar indirirsin, sen ne kadar indirirsin di
ye karşılıklı pazarlık ediliyor, firmalar bâzı 
indirmeler yapıyorlar. Bunların Ihep listesi mev
cut, burada var. Herkes oturmuş, firmalar bir
birinin gözünü oyacak derecede rekabet halin
de. indirmeler başlayınca birisi vazgeçtim, di
yor, diğeri de öyle. iki firma kalıyor, iki fir-

im 



î : 39 17.2.1960 
ma arasında devam ediyor. Bidayetteki teklif-
den aşağı doğru. En nihayet biri ben bundan 
daha aşağı inemem diyor, neticede öteki firma
nın verdiği nihai teklif kabul ediliyor. Binaena
leyh bunda müessesenin menfaati var. Buna 
rağmen bu himaye edildi diye bir ihtimal dü
şünmek inhanın aklına sığabilir mi? Nihayet 
bu himayeler müessesenin zararını tevlidedeeek 
bir netice vermiş olsaydı o zaman belki bir hi
maye var mı yok mu diye akla gelebilirdi. Ti
caret bu, zarar da eder, kâr da. Müessesenin 
zararla neticelenmiş bir muamelesi olsaydı bu 
hâdise de belki böyle bir şey akla gelebilirdi. 
Fakat müessesenin zararı yoktur. Şimdi ikinci 
ihalede de zararı yok. Bilâkis 52 bin lira kârı 
var. 

İkinci ihale; şimdi 'bakınız arkadaşlar, 
SEKA Umum Müdürlüğü vazifesini yapan ar
kadaşımız bugün hâlâ bu vazifededir. (Sağdan, 
«Allah Allah» sesleri) Bu teftişleri, bu tah
kikleri yapan arkadaşlar, bugün vazifede olan 
ve burada kendilerini müdafaa etmelerine im
kân olmıyan bu arkadaşlarımız (hakkında, bura
da ağır ve mesnetsiz ithamlar serdettiler. Ben 
bunları kemali şiddet ve nefretle reddetmek 
mevkiindeyim. Bu arkadaşlar, bu isnatları ya
panlar kadar en aşağı onlar kadar namuslu 
ve şerefli arkadaşlarımızdır. (Soldan, bravo 
sesleri) Ve bu arkadaşlarımız, yalnız bu mese
lede değil, bundan başka birçok meselelerde di-
rayetleriyle, dürüstlükleriyle, maharetleri vle, 
çalışkanlıklariyle bu memlekete ve bu millete 
birçok şeyler kazandırmış arkadaşlarımızdır. 
Bunu burada söylemeyi vicdani bir borç bili
rim. 

Muhterem arkadaşlar, Umum Müdür İsveç 
seyahatine gitmiş, tsveçte şöyle yapmış böyle 
yapmış. Bunlar hakikatte dedikodudur. Dedi
koduyu size söyliyenler yalan söylemişlerdir. 
Bunlar yalandır.. Bunlar yalandır. 

İstifleme ve paketleme.. Bunlar o kadar 
açık bir şekilde cereyan etmiştir ki rekabet, 
ihale edilen fiyat istifleme ve paketleme mas
raflarına katlandığı zaman zarar eden bir fi
yat olduğu için'teminatlarım bırakmak mecbu
riyetinde kalmıştır. Elli iki bin lirayı feda et
miştir. Eğer devam etse idi, himaye edilerek ken
disine ihale edildiği söylenen bu taahhüt yeri
ne getirilmiş olsa idi zararı 52 binden fazla 
olacaktı. Hem himaye, hem de zarar verecek 

— 1054 

O : 2 
kadar fiyat indiril iyor? arkadaşlar. Bu olur 
mu? İki muamelede de vazife ve mesuliyet sa
hibi bir arkadaşınız olarak bilhassa ikinci iha
lede gösterdiği hassasiyet dolayısiyle Umum 
Müdürü ve İdare Meclisi azalarını huzurunuzda 
ancak tebrike ve takdire lâyık görürüm. (Sol
dan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; mesele hakkında mâ
ruzâtım bundan ibarettir.. Yalnız sözümü bi
tirmeden evvel bugün vazife başında bulunup 
mesuliyetini deruhde etmekte olduğum Vekâ
letime bağlı bulunan bu müessesede Umum Mü
dürlük vazifesi tedvir eden arkadaşı ve bu 
müesseseyi başka birtakım isimleri zikretmek 
suretiyle ağır isnatlar ithamlar ve iftiralar al
tında bulundurduklarını yine buradan işittik. 
Eğer bunlar hakkında malûmatları, iddia et
tikleri kavak ve saire, tuvalet kâğıdı falan gibi 
şeylerin haberlerini yeni almışlarsa bu malû
matı derhal bana bildirmeleri kanuni ve va
tandaşlık vazifelerine uygun olur. 

Şayet eskiden alıp da saklamışlarsa, ıttıla 
kesbettikleri bir suçu kendi şahsi gaye ve mak
satları için muayyen müddet takip ile mükel
lef olan makamlara intikal ettirmemek töhmeti 
altındadırlar. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Geçen sene
den beri gündeme alın diye tahkikat önerge
leri için söylüyoruz. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Derhal 
bunlar hakkında bildiklerini, burada çıkıp bu 
mevzu dolayisiyle, hitabet yapmak suretiyle 
değil, sözlü soru, yazılı soru önergeleri ver
mek veyahut müddeiumumiye ihbar yapmak 
suretiyle, bunu vazifelilere intikal ettirmeye 
mecburdurlar. Bu meseleler hakkındaki iftira ve 
isnatları, da yüzlerine çarpılacaktır. (Soldan' 
bravo sesleri, alkışlar) 

REİS ~~ Samet Ağaoğlu! 
SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Aziz ar

kadaşlarım, sözlerime başlerken evvelâ Muhte
rem Sanayi Vekilimiz Sebati Ataman'a huzu
runuzda teşekkürlerimi ars etmek isterim. Çün
kü, kendini müdafaa halinde olan adam, za
man zaman soğuklanlılığmı kaybedebilir lü
zumlu doneleri derhal bulup çıkarmak zorluğu 
il« karşılaşabilir. İşte, beni bugün, güzel, çok 
güzel ve yerinde olan uzun beyanlariyle, aynı 
zamanda mesul bir insan sıfatiyle yaptığı izah-
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larla takviye etti. Kendisine yüksek huzuru
nuzda şükranlarımı bir kere daha tekrarlarım. 

Ben artık onun temas ettiği noktalara asla 
dönmiyeceğim. Yalnız, Suphi Baykam'm, benim
le takrirdeki hayalî suiistimaller arasında ir
tibatlar kurmak için ortaya sürdüğü firkirleri 
ele almak mecburiyetindeyim. Şunu arz edeyim 
ki, Suphi Baykam, ne benim müdafaalarımı, ne 
de Sayın Sanayi Vekilinin ortaya koyduğu 
hususları cerhedeeek en ufak bir delil getire
medi. Buna mukabil, şu isnat takririnin baş 
sahibi, iftira metodunu daha da genişleterek 
kullanmaya devam etti. Fakat, buna saparken 
de şaşırdı ve ağzından benim lehime ve iddia 
edilen himayenin olmadığını gösteren yeni de
liller verdi. Şöyle söyledi : Umum Müdürü, bi
rinci ihalenin neticesinde dövizi derhal trans
fer ettirmek için Sanayi Vekâleti Müsteşarına 
gitmiştir. Fakat, Müsteşar, bu talebi kabul et
memiştir. O halde bu nasıl himaye? Ben o za
man Vekil değil miydim? Müsteşarım da Necati 
Topçuoğlu değil miydi? 

Gelelim beni suçlu göstermek için bulduğu 
irtibat noktalarına : Sebati Ataman Bey bu
nun cevabını verdi. Bulduğu irtibatlar gayet 
entresandır ve akla çok şey getiriyor. 

Aziz arkadaşlarım, benim akrabamdan, ailem
den biri hakikaten suçlu olsa, bana ne? Şa
yet, eniştem, onların tâbirincej Alman eniştem 
ki, Müslüman olmuştur, ismi Vedattır, fakat bu
nu söylemezler, Samet Ağaoğlu'nun ailesi içe
risinde bir Hıristiyan olduğunu güya memle
kete göstermek isterler. Çok şükür Allaha di
nimiz bir Rıristiyanı Müslüman yapmayı sevap 
addeder, işte bu eniştem farzedelim ki, suçlu
dur. Bana ne? Benim eniştem olması, benim 
hâdiselerle irtibatım şeklinde nasıl ele alınabi
lir? Öyle ise ben de bu kabil irtibatları pek ko
laylıkla kurabilirim. İşte meselâ bana dediler 
ki Suphi Baykam'm pederi ihtilastan mahkûm 
olmuş. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) —- Asla, redde
derim. Yalan, yalan! 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Doğru 
mu, yalan mı bilmem. Bana böyle söyledileı. 
İhtilastan dolayı mahkûm olmuş bir zattır, de
diler. Şayet böyle ise bu ihtilasta Suphi Bay
kam'ın alâkası var mıdır? 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Yalan söy
lüyorsun, (Sağdan gürültüler) 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Ben «de
diler* diyorum. 

BEİS — Sükûneti ihlâl etmeyin. (Gürültü
ler.) 

SAMET AÖAOĞLU (Devamla) — Şimdi 
başkalarına ait de irtibat noktalarına geçece
ğim. Aziz arkadaşlarım, şayet benim eniştem 
veya hemşirem tüccar olur, Devlete ait taahhüt 
işlerine girer ve bu benim de bu işlerle alâkalı 
olduğumun bir delili sayılırsa, İsmet Paşanın 
kardeşi Hasan Rıza Temelli uzun seneler bu 
memlekette Devletin en büyük işlerinin mü-
taahhitliğini yapmış olduğuna göre bütün 
menfaatlerine İsmet Paşanın ortak olduğunu da 
ben söyleyebilirim. Yine meselâ, çok eski arka
daşım olan Kasım Gülek'in kardeşi Hüseyin Gü-
lek, Kasım Gülek'in mesuliyet makamında bulun
duğu zamanlarda bu devlette işler gördü. Kasım 
Gülek, onunla ortak mıydınız? Suphi Baykam'a 
cevap ver. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Benim bakan
lığım zamanında hiçbir is yapmadı. 

t 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Şayet bir 

vekilin akrabasının iktisadi ve ticari hayatta bu
lunması ve hattâ suç işlemesi, ihtilaslar yapması 
halinde yalnız bu akrabalık dolaynsiyle vekili de ; 
suçlu kılacak olursa, bu çeşit irtibatlar tesis edi- j 
lirse, C. H. Partisi saflarından birçok adam mah-: 
kûmiyet altında ezilip kalır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Suphi Bayikam/a de
min burada acemi politikacı dedim. No kadar 
haklı imişim. Yine arkadaşlarını müşkül mevkide 
bıraktı. Onun yüzünden konuşacağım. Başka çare | 
yok. Bu takririn altında yatan daha birçok mak
satları meydana koyacağım. Daha önce bir husu
su açıklıyayım : Suphi Baykam'a göre, benim 
suçluluğumun delillerinden birisi de Enver Ata-
fırat'ı Umum Müdür yapmamdır. Halbuki ben 
onu müessesenin başında buldum. Tâyinini de ya
pan arkadaşı Fethi Çelikbaş'tır. Acemi politikacı 
konuşmasiyle kendi arkadaşları için daha çok 
müşkül vaziyetler ihdas etmiştir. Diyor ki, ben 
Enver Atafırat'ı umum müdür yapmışım, o da 
bunun mukabilinde bana hizmet ediyor. Umum 
Müdür yapmadığıma göre, bilmukabele hizmet 
etmesi de bahis mevzuu değildir. Ama aziz arka
daşlarım, bana öyle geliyor ki, huzurunuzda gö
rüşülen bu meselenin altında başka mücadeleler 
var. Bu mücadelelerden birisi Fethi Çelikbaş -
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Enver Atafırat mücadelesidir. Fethi Cel'kbaş o 
zaman İşletmeler Vekilidir. Bir arkadaşjnm te- j 
sis etmiş bulunduğu bir fabrikanın imal edeceği J 
kâğıt cinsinin İzmit Fabrikasının programların
dan çıkartılmasını arzu etti. Fakat, bu iş olmadı, j 
Belki bunun için Enver Atafırat'ı sevmemciktedir. i 
Mesuliyet almış adamın mesuliyet zamanlarında j 
gördüğü, yaptığı işlerin, bir parti değiştirmekle 
unutulacağını mı zannediyorsunuz? Bunlar da bi- ! 
zim elimizde irtibat silâhı olabilir. Daha da var, j 

Ben, bir mevsim hatırlıyorum, pamuk fiyatla- ı 
rınm mevsimi. O zaman Ticaret Vekili idi Fethi I 
Çelikbaş. İzmir'e gönderilmiş, fiyatları tetkik 
ediyor. İzmir'de şu olmuş, bu olmuş, bir otelin i 
bir odasına kapanmış çıkmıyor. Bu vesile ile biz
den ayrılan, Cumhuriyet Halk Partisine iltihak 
eden çok meşhur bir arkadaşımızın Başvekil Ad
nan Menderes'e çektiği telgraf var, yaptığı tele
fon var. Diyor ki, Ticaret Vekilinizin eğlence âle- I 
minde kapalı bir odada söylediği sözler piyasayı 
allak bullak etmiştir. Derhal istifa ettirin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Şimdi te
ker teker cevap vereceğim. ? 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bu da bir 
irtibat noktası. Birinci konuşmamda bunları aç
mak istemedim. Bu nevi meselelere temas etme
mek için dikkat sarf ettim, söyletmeyiniz, dedim. 
Telgrafı çeken Fevzi Lûtfi Karao.?manoğlu'dur. 

Otelin sahibi merhumdur. Otelin ismi Kor
don Palas. (Gürültüler) 

Kolay değil Fethi Çelikbaş, insanların namus
ları ile, insanların şerefleriyle oynamak kolay de
ğil. Bakınız, nasıl irtibatlar kurulabiliyor. 

Ben başka bir şey daha hatırl yorum: me
bus olduğunun ertesi günü, Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Profesörü Çelikbaş, memleketimizin en 
münbit yerinde çiftçilik hevesine kapılır. İşte ha 
irtibat noktası daha, istenirse üzerinde durula 
bilir. * 

Bunların hepsine sebeb Adana Mebusu Sup
hi Baykam'dır. Vebali ona aittir. 

Ben onun beni suçlu göstermek için ileri sür
düğü irtibat noktalarına benzer misaller veriyo
rum ve diyorum ki, bu gösterdiklerim onunki-
lerden daha mânal dır. 

Eğer yine şeref ve haysiyetlerimizle oynama
ya devam ederseniz, yalnız ben değil hepimiz 
böyle misaller vereceğiz. Bunun içindir ki, în'û 
nü'nün ötedeberide gidip, görülmemiş suiistimal
ler var, nevinden edebiyat na nihayet vermesini j 
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kendisinden istiyroum. (Sağdan şiddetli gürültü
ler) 

Arkadaşlarım, Zonguldak Mebusu arkadaş! u-
rım iyi hatırlarlar: bir günde 48 saat içinda 
Zonguldak kömür havzasının kıymetli bir par
çasının İsmet İnönü'nün biraderine nasıl intikal 
ettirildiğini, iyi bilirler. 

(Şiddetli gürültüler) (Sağdan «iftira etme» 
sesleri) 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Paşayı ağzına 
alma muhakeme eden hâkim burada!.. 

REİS — Hatibe müdahale etmeyiniz rica 
ederim. 

SAMET AĞAOÖLU (Devamla) — Kitaplar 
neşredildi, eski Lâzistan Mebusu Sudi Beyin 
kitabı var... (Şiddetli gürültüler). 

REİS — Rica ederim efendim, karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım bu sözlerimle asla İsmet Paşan'n, 
kardeşinin işlerine ortak olduğunu iddia etmiyo
rum, çünki vesika yok elimde. Ben vesikasız ko
nuşan, konuşacak bir insan değilim. Ama burada 
vesikasız konuşan arkadaşıma bir ders olsun d;-
ye söylüyorum. Bundan sonra vesikasız konuş
masın. Vesikasız konuşmak çok hatalıdır. Hafıza
larda çok şeyler vardır. İnsanlar çok şeyler duy
muşlar, çok şeyler görmüşlerdir. Meydanlara dö
külür bunlar. 

Aziz arkadaşlar m, bir irtibat beni suçlu 
göstermek için Suphi Baykam başka bir irtibat 
noktası daha bulmuş, bir Teftiş Heyeti Reisi 
Necmi Beyi terfi ettirmişim. Yarabbi iftira na
sıl bina ediliyor? Müsteşarım ayrılıyor. Teşkilâ
tım içinde en yüksek dereceyi almış, haklı ola
rak o mevkie gelmeyi bekliyen ve herkesçe he
pinizce malûm bir arkadaş, ben söylemiyeceğim, 
Sebati Ataman söyledi onun hakkında lâzımgelen 
şeyleri neden tâyin etmişim? Bana şu işlerde 
usulsüzlük görmediğini belirten bir rapor yas
mış diye. Ne ben onu böyle bir şey için müsteşar 
yapmaya tenezzül ederim, ne de o müsteşarlık 
bastonunu eline almak için böyle küçük hizmet 
lere tenezzül edecek bir arkadaş mızdır. Bunu 
böylece bilesiniz. İşte Suphi Baykam'm benim 
suçluluğumu ispat için bulduğu diğer bir delil 
de şudur : 

SEKA'mn 13 memurunu başka yerlere gön
dermişim. 13 memurun SEKA'dan uzaklaştu-ıl-
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malarının sebepleri başka başkadır. Birisi mües
sesede fesat yaratmakta, kimisi parti işlerine 
müesseseyi alet etmekte, bâzısı hakkında şüp
heler var. Yine vekil olsam, aynı şekilde haıe-
et eden insanlara, kanunun verdiği salâhiyetle
re dayanarak ieabeden muameleleri yapmakta 
asia tereddüdetmiyecsğim. 

Huzurunuzdaki şu dâvanın temelinde yatan 
birçok mücadeleler vardır. Enver Atafıra\ -
Fethi Çelikbaş mücadelesi. Teftiş Heyeti, Fet
hi Çelikbaş mücadelesi. Suphi Baykam, Fethi 
Çelikbaş'tan öğrenmiş olacak. Sümerbark 
Umum Müdür Muavinliğine Vekil olduğum za
man getirdiğim kayın biraderimden bahsetti. 
idimizle bunun ne münasebeti var? Yalnız MI-
nu da ilâve edeyim ki, kendisi bir başkasını tef
tiş heyeti reisi yapacaktı. Ben de Necmi Beyi 
Teftiş Heyeti Reisi yaptım. Teftiş Heyeti Reisi 
Necmi Beyle aralarında teftiş meselelerine ta
allûk eden birçok noktai nazar ihtilâfları var
dı. Arkadaşım mukavemet ediyor. Fethi Çelik
baş vekil sıfatiyle bu mukavemetten hoşlanmı
yor ve onu Teftiş Heyetinden uzaklaştırmak is
tiyor. Bir baş/ka mücadele daha vardır, şu ba
na ihbarı yapan Cemal Silâhcıoğlu - Atafırat 
mücadelesi bir gün Allah gani gani rahmet ey
lesin, hepinizin tanıdığı Kemal Balta bana geldi 
dedi ki : Toprak Mahsulleri Ofisinde çalışan r e 
aynı zamanda akrabam bulunan Cemal Beyi Şe
ker Umum Müdür Muavinliğine getirir misin?2? 
Tetkik ettim, uygun bularak oraya aldım. Ce
mal Silâhcıoğlu kısa bir müddet sonra bilmi
yorum neden, Umum Müdürlükle eekişm(,y# 
başladı, bu çekişme asla yolsuzluklara muka
vemet maksadiyle yapılan bir çekişme değildir. 
Çünkü Sebati Ataman arkadaşım ispat etti. İh
barı yapan bu zat, ihbar ettiği hâdiseler suç 
ise, bu suçluluğa iştirak etmiş vaziyettedir. Se
bati Ataman gösterdi, dedi ki, meselâ, teminat 
mektubu almak lâzım mı, değil mi1? Diye so
ran bir firmanın mektubunu dosyaya koyan 
odur. Sonra da muvakkat teminat mektubu 
alınmadığından şikâyet eden de yine odur. Ma
alesef çabucak terfi etmek hevesine de kapıl
dı. Umum Müdür Muavinliğine başladığı an
dan itibaren müessesenin Umum Müdürlüğü 
hevesine kapıldı. îzmit halkı münevver, çok 
canlı ve çok hareketli bir yerdir. Bu nevi ihti
lâflar daima halk ve partiler arasında akisler 
bırakır, arkadaşlar. Cemal Silâ-hcıoğlu'nu da l u 
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çeşit faaliyetler içerisinde gördüm ve bunun 
için aldım. Ama size söyüyeyim. Suphi Baykam 
ve arkadaşlarının verdiği bu takrirden sonra 

i bana geldi, uzun uzun dert yandı, kendisinin 
sözlerinin yanlış anlaşıldığından şikâyet ederek 

j benden şefaat talebetti. Aziz ve muhterem ar
kadaşlarım, Suphi Baykam'm beni suçlu gös
termek için ortaya sürdüğü delilleri böylece 
tahlil ettim. Şimdi bir noktaya daha temas 
edip huzurunuzdan çekileceğim. Bir daha da 
çi'kmıyacağmrı. Vicdanlarınız ne hüküm verirse 
o olacaktır. Son sözüm şu, Meclis tahkikatı 

I açılsın. Emredersiniz açılır, Suphi Baykam, 
Samet Ağaoğlu bunu kendisi istemeliydi dedi. 

i Ben istedim. Geçen sene bütçe müzakereleri sı-
I rasında şahsıma yapılan iftira karşısında za-
j bıtlarda var. Aynen şöyle dedim: Bir gazete

de bildikleri neler varsa hepsini yazsınlar, iste
dikleri delilleri toplasmlar, şahsıma hakaret 
kelimeleri kullanmamak şartiyle hepsini neşret
sinler, dâva açmıyacağım. Sonra bu delilleri 
toplayıp buraya gelsinler, ekseriyeti muhalefe
te mensup mebuslardan bir Tahkikat Encüme-. 
rii kurulmasını ben de Büyük Meclisten noa 
edeceğim, benim bu kadar geniş müsaade ve 
müsamahama karşı siz, bir avuç iftira ile gel
diniz. İftiranın karşılığı an'ket parlmenter de
ğil, tokattır. (Soldan; şiddetli alkışlar) 

REİS — Kasım Gülek Bey, Fethi Bey, şah
sınızın, pederlerinizin, kardeşlerinizin ismi geç-

i miş olması itibariyle taarruzdan söz talebetmek 
hakkınızdır, vereceğim. 

Buyurun Nuri özsan. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Söz istemiştim. 
REÎS — Siz sıraya tâbi değilsiniz. Riyaset 

müzakereleri kesmek kararında değildir. Sa
taşma dolayısiyle söz hakkınız mahfuzdur. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Bir lehte bir 
aleyhte konuşulacaktı. 

REÎS — Beyefendi, bu celseden evvel Riya
setçe tesbit edilen liste elimde, okuyorum: Nu
ri özsan, Ferda Güley, Hulusi Köymen, Fer-
han Arıkan, Mahmut Güçbilmez. Bu sırayı ta-
kibediyoruz. 

Suphi Baykam aleyhte, Nuri özsan Bey 
lehte. 

SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Üç kişi leh
te konuştu. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - Ben do 
takriı* sahibiyim. 
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EEÎS — Söz vereceğim efendim, yalnız is

minizi yazdırın. 
Buyurun Nuri özsan. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar, izin verirseniz sizleri bir lâhza maziye 
kadar götüreceğim. Hâtıra ve hafızalarınızı ta
zelemek suretiyle konuşmak isterim. 

Geçmişte bıraktığımız bâzı tablolar, . bugün 
içinde bulunduğumuz mevzu ile bir mukayese 
imkânını verecektir. 

Sene, 1956. Bugün olduğu gibi mütemadiyen 
imal olunan dedikodu ve iftira politikası bütün 
şiddetiyle cereyan etmektedir. Başkalarının şe
ref ve haysiyetlerini kendi ikballerine basamak 
yapmak istiyen kimseler, türlü iftiralarla umu
mi efkârı şaşırtmaya çalışmakladır. îşte bü
tün hızı ile devam ettirilen bu yıkıcı fırtına 
kampanyası bizlerden tahassül etmedi. İçimize 
şüphe kurdu sokuldu. Söylenenlerde acaba bir 
hakikat payı var mı diye tereddüde düştük. 
Tıpkı bugün olduğu gibi, «Tahkikat açılıverse 
ne olur? Hele bir açılsın altından ne deliller 
çıkacaktır. Tahkikat açılmasını kendileri iste
melidirler, çünkü suçlu değillerse bu tahakkuk 
edecektir, umumi efkârın baskısından kurtula
caklardır. Kendileri için tahkikat açılması ha
yırlı olur.» şeklinde Meclis tahkikatı açılması 
için söylenen iğfalkâr sözlere bizler de kandık. 
Demokrat Parti Grupu olarak ' şunlar ve şun
lar hakkında Meclis tahkikatı açılırsa ne zarar 
olur diye düşünmeye başladık. Bir delil, bir 
karine aramadan dört kıymetli vekil arkadaşı
mızı bakanlıktan koparıp maznun sandalyası-
na oturtmakta tereddüdetmedik. 

Arkadaşlarım, bir eseri tesadüf neticesi tah
kikat icra eden komisyonun başkanı sıfatiyle 
hâdiseleri takibetmiş bir arkadaşınız olarak ifa
de ediyorum ki, kıyasıya ve insafsızca tahkikat 
yaptık. O zaman bize verilen delillerle iktifa et
medik. Elimizde fener köşe bucak delil tahar
risine kalktık. İstanbul'da vazifelendirdiğimiz 
bir komisyon faaliyete geçti. İsimleri ve re-
simleriyle çalışmalarını ilân ettik. Kim ne bili
yorsa Allah için gelsin böylesin diye âdeta 
mendil açtık. Hele bir tahkikat açılsın, ne de
liller var diyenler ne hikmettir ortadan kaybol
dular. Gizli dosyalardan bahsedenler görün
mez oldu. Bana rağmen arkadaşlar peşlerini bı
rakmadık; takibettik, zorla getirttik. Ne bili
yorsunuz diye ısrarla kendilerinden delil iste-
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dik. Hiçbir delil gösteremediler. Günler, aylar 
ve aylarca devam eden tahkikatın sonunda eli
mizde ne kaldı arkadaşlar! Bir hiç. Daha doğ
rusu birtakım iftiralar, tezvirler ve örselenmiş 
şeref ve haysiyetler. Sırf bir dedi - kodu uğru
na açılıveren Meclis tahkikatından ne çıktığını 
ibretle gördük. Masum kimseler hakkında açı
lıveren tahkikattan çıkan netice, ayaklar altı
na'4 alman şeref ve haysiyetler pahasına muzaf
fer olan tertip ve iftiralar. 

Arkadaşlarım; bu tahkikattan hiçbir delil 
elde edilmemiş olmasına rağmen bugünkü dedi
kodu ve fısıltı da aynı mahiyettedir : Divanı 
Âliye bir kere verelim, orada hesap versin, 
deliller daha kuvvetli şekilde çıkar, dedikodu
ları sırtlarından atmış olurlar v. s. iddiaları 
öne sürülmeye başladı. Tabiî bu iddialar elbette 
iltifat görmüyor. 

Arkadaşlarım, 1957 seçimlerinden sonra Halk 
Partisini daha kindar görüyoruz. Yanlış,, sakat 
ve zararlı bir propagandaya kendilerini kaptır
mış bulunuyorlar. Büyük Türk Milletinin kendi
lerini iktidara lâyık görmemiş olmasının infiali 
içinde Meclise karşı daha küskün ve daha hırçın 
bulunmaktalar. Bu çok söylemenin ve çok din
lemenin verdiği bir alışkanlığın neticesi midir, 
bilmiyorum. Korkunç bir bedbinlik içinde her 
şeyi kara, kapkara görmek ve göstermek, kötü
lemek, daima kötülemek Halk Partisinin vasfı 
mümeyyizi haline geldi. Milletçe iftihar ettiği
miz mesut hâdiseleri dahi kötüliyerek, neşesini 
ve millî inançlarını kaybetmiş bir millet yarat
mak gayreti yanında, idare edenleri baştanaşağı 
suiistimallerle meluf, millet ve memleket düş-

ı manı insanlar gibi takdim etmek hareketleri gün 
geçtikçe vüsat kesbediyor. 

Arkadaşlarım, sanki bir merkezden ve bir 
baştan idare ediliyormuş hissini verecek şekilde 
muttarit ve mütemadi surette hususi aile top
lantılarında, kahvehane sohbetlerinde ve resmî 
nutuklara kadar dillerinin altında yuvarlak ke
limeler halinde mevhum suiistimaller terennüm 
ediliyor. Bütün kongrelrini bazan kapalı bazan 
açık delilsiz ve mesnetsiz suiistimal, edebiyatı 
dolduruyor. 

Numaralı heyetleri, aynı itham ve imalarla 
yurdu bir baştan bir başa dolaşıyor. İktidar ve 
mesul şahıslar hakkında kin ve nefret telkini 
için çeşitli çarelere başvuruluyor, Hele fısıltı 
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halinde çıkarılan tertipli dedikodular korkunç
tur, iğrençtir.^ 

Arkadaşlarım, üç gündür geceli gündüzlü de
vam eden müzakerelerde Halk Partisi bütün ser
mayesini ortaya koydu. Eteklerinde yalan yan
lış ne varsa döktü. Büyük yaygara ve ümitlerle 
siyaset pazarına çıkardıkları yaldızlı dedikodu 
metalarını elbette millet hayretle temaşa etti. 

Arkadaşlar, her gün bir vekilin yakasına ya
pışıp, haydi Meclis tahkikatına diye yapılan 
beyanlardan karanlık dehlizlerde çeşitli istif
hamlar bırakmak niyeti meydana çıkıyor. Meclis 
tahkikat önergeleri, 1956 yılı şüphe yaratma po
litikasının ' bir temadisinden başka bir şey de
ğildir. Yani namuslu insanları Hükümette hiz
met, vazife almaktan çekinecek hale getirmek 
siyaseti. 

Samet Ağaoğlu'na isnadolunan fiilin mahi
yeti ve sebepleri üzerinde duracak olursak; bu 
husus daha vazıh şekilde anlaşılır. C. H. P. nin 
en ağır hücumlarına mâruz kalan arkadaşları
mızdan birisi de Samet Ağaoğlu'dur. Matbuat 
hürriyetinin geniş mikyasta suiistimal edildiği 
zam anlarda karikatürler, ahlâk dışı sözlerle ken
disini ne dereceye kadar yıpratmak istedikleri 
herkesin malûmudur ve henüz unutulmuş de
ğildir. Sebebi : Teşriî hayatının büyük bir kıs
mının Hükümette mesul mevkilerde geçmiş ol
ması ; Demokrat Parti iktidarının muvaffakiyet
lerinde büyük mikyasta hizmetlerinin geçmiş 
bulunmasıdır ki, Genel Kurul âzası Samet Ağa-
oğlu'nun ilk günden beri bu derece tahribe he
def seçilmesinin sebebi olmuştur. 

Kıymetleri birer birer aşındırmak; çürütmek 
onların Demokrat Partiyi yıkmak için kullan
dıkları metoddur. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet adamlarının 
bütün harekâtı, hususi noktalarına varıncaya 
kadar müşahede altındadır. Muhalefet bir kusur 
yakalıyabilmek için bütün dikkat projektörleri
ni tevcih etmiştir. Çünkü yıllardan beri yurdun 
en hücra köşelerine kadar yaymaya çalıştıkları 
iftiralara bir tek delil olsun, bir tek mesul olsun 
bulmak mecburiyetindedirler, işte bunun için
dir ki, arkadaşımıza siyasi hayatında bir zayıf 
nokta telâkki ettikleri önerge mevzuunu bir bü
yük günah kılığına sokup, huzurunuza daha 
d<\o-T.-nsn yaıvltıvak istedikleri efkârı umum iyeye 
takdim etmek istiyorlar. Uzun müddet istismar 
edilen ve liderleri tarafından (Akıllara durgun-
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luk veren suiistimal) diye vasıflandırılan hâdi
seleri bütün çıplaklığı ile dinledik. Bilhassa Se-
bati Ataman arkadaşımıza çok teşekkür ede
rim, en ince teferruatına kadar girerek bütün 
vuzuhu ile meseleyi en küçük rüsup bı rakın lya-
cak kadar geniş şekilde izah ettiler. Bendeniz 
bu kadar detayına girecek değilim. Bütün vesi
kalar aynen mevcut. Çünkü geçmişten aldığım 
tecrübelerle alâkalı olan ihale dosyasını tetkik 
ettim. Sebati Beyin söylediği sözleri ayrı ayrı 
Tekrar edip sizlere usanç vermek istemem. Ama 
bir hulâsa edecek olursak hâdisenin kuşbakışı 
neticesi şundan ibarettir : 

tzmit Selüloz Kâğıt Fabrikası ihtiyacı olan 
sanayi odununu mubayaa etmek istiyor. Salahi
yetli organları olan Ticaret Dairesi Müşavirliği 
ile birlikte ihale şartlarını hazırlıyor. 32 firmaya 
mûtad usullerle duvuruluyor ve müddeti içinde 
32 firma da 13 teklif mektubu vermek suretivle 
iştirak ediyor. Mektuplar açılıyor, tasnif edili
yor ve bâzı noksan kalan hususlar tamamlattırıl
dıktan sonra muayyen irimde bütün firma1 ar 
karşılıklı münakaşaya tâbi tutuluyor, fiyatların 
tetkiki başlıyor... «Bu verdininiz son tekliften 
daha uygun olacak teklifleriniz var mıdır?» di
ye soruluyor. Bütün firmalar karşılıklı olarak 
fivatları kırmaya başlıyorlar ve en nihayet bir 
îsveç firmasının verdiği teklif en ucuz Ve en 
müsait bir teklif olarak tesbit ediliyor, ihale de 
buna yapılıyor. 

îşte şu basit muamelede Samet A.ğaoğlu suç
ludur dive parmakla gösteriliyor. Bütün sebep 
mütaahhit firmanın Türkiye Mümessili Samet 
Ağao""lu'nun eniştesi olmasıdır, tt.ham edilen, 
suçlandırılan kimsenin ihale yapılan şahısla il
gisi sıhriyetten başka bir şey delildir. Esbabı 
mucibe olarak ve suç vasfı verebilmek için or
taya koydukları bütün sebep tc ilk muvakkat 
teminatın istenmemesinden başka bir sey değil
dir. Samet Beyin izah ettiği, iddia ettiği; vazi
feli ve bitaraf Bakan Sebati Beyin etraflı ola
rak anlattığı o bir taahhüt esasen tâyin ve ta
hakkuk etmemiş, mütaahhit firma ceza vermiş
tir. 

Arkadaşlarım iş bu kadar basittir ve tama
men mevzuata uygundur. Suiistimal meselesi 
de esasen mevcudolmadığı gibi, burada bu hâ
disenin Samet Ağaoglu ile bir. irtibatını tesis 
etmek de mümkün değildir. Çünkü, bütün bu 
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muameleler yani iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve onlara (bağlı müesseselerin alını - satım işle
riyle Ankara 'daki vekil fiilen meşgul değildir. 
Meşgul değildir çünkü, bir defa maddeten bu
na imkân yoktur. Saniyen kanunların mevzuatı 
kendisine böyle bir vazifeyi tevcih etmemiştir. 
Ancak, sevku idaresi, murakabe ve teftişi vekil 
beye tevdi edilmiş (bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, suiistimalin vuku 
buluşu türlü vasıtalarla ihbar edildikten sonra 
vekil kendisine düşen vazifeyi süratle yerine 
getiriyor, teftiş ve murakabesini yapıyor, va
zifesinde en küçük bir tekâsül yoktur. Fakat, 
tahkikat sonunda suç bulunmamıştır. Esasen 
suç olmadıkça bir şey demek imkânı elbette 
tasavvur edilemez. 

Mukterem. arkadaşlarım, bilhassa Sebati 
Beyin geniş izalhı neticesi bütün hakikatler ol
duğu gibi ortaya çıktıktan sonra en kötü ni
yetli kimselerin dattıi İm hâdisede küçük bir 
suç unsuru bulmalarına imkân yoktur. Bu ha
kikat karşısında gönül arzu eder.ki takrir umu
mi kötüleme politikasının bir tezahürü olma
sın. Bu arkadaşlarımız muhbiri sadık tarafın
dan yanıltılmış olsunlar. Fakat her halükârda 
bu arkadaşlarımızın kendilerine intikal ettiri
len yanlış malûmatı süratle istismar için tah
kikat ' yapma lüzumunu hissetmedikleri aşikâr
dır. 

Bu vesile ile arkadaşlarıma sunu hatırlat
mak ve hakikaten samimî olarak şu mâruzâtı
mı duyurmak isterim: Hangi partiye mensub-
olursak olalım, her şeyden evvel bu memleke
tin çocuklarıyız. Başka (başka partilere intisab-
etmek kardeşlik hislerimizin bağlarını kopar
maya vesile olmamalıdır. Milleti toptan alâka
dar eden hâdiseler karşısında duyulacak sevinç 
ve kederlerimiz müşterek olmalıdır. Millî men
faatlerin mevzuubahis olduğu yerlerde partiler 
üstü hizmet ve mesuliyetlerimiz en önde gelir. 

Muhterem arkadaşlar genç demokrasimizi 
ahlâkî temeller üzerinde tutmaya mecburuz. 
Her şeyden önce manevi cephemizde gedikler 
açılmasına meydan vermemek Ihepimizin en baş
ta gelen mukaddes (borcudur. Asil ve mert bir 
milletin evlâtları olarak tevarüs ettiğimiz ah
lâki iyi 'hasletler yerine kin, iftira ve tezviri 
siyasi anane haline getirmeye hiç birimizin hak
kı. yoktur. Siyasi hasmını yok edebilmek için 
gayrimeşru silâhları dahi mubah telâkki eden 
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mulhteris kimseler her zanıaıi ve her yerde bu
lunabilir. Bu gibi siyaset hastalan içinde çok 
sinsi ve çok tahripkâr sillâh olan iftira ve tez
vir ile hasmını namertçe hançerlemek istiyen-
ler bulunabilir. İşte arkadaşlar, bu gibi gayri-
ahlâki teşebbüslere yüz vermemek, bu yolda 
yapılacak iftira ve tezvirlere asık suratla nef
retle mukabelede bulunmak millî ve müşterek 
vazifemiz olmalıdır. 

Bütün sarahati ile önlerine serilen hakikat
ler karşısında önerge sahiplerinin Samet Ağa-
oğlu'ndan ancak özür dilemeleri gerekir. Suç
suzluk bu kadar meydanda iken hüsnü niyet 
sahibi, vicdan sahibi kimselerin yapabileceği 
hareket (bundan başka bir şey değildir, düşü
nülemez. 

Hakikatleri kabul etmek şerefsizlik değil
dir arkadaşlar. Bilâkis şereflerin en büyüğü
dür. 

Binaenaleyh bu kadar delillerle bu kadar 
vuzuhu ile ortaya konan, sırf arkadaşlarımızın 
kandırılmış olduğuna inandığım bir hâdiseden 
sonra Samet Ağaoğlu'yu suçlu görmek müm
kün değildir. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Soldan alkış
lar) 

REİS — Ferda Güley 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sıramı Fethi 

Çelikbaş 'a verdim. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlarım; eski İşletmeler Vekili Sa
met Ağaoğlu hakkında 169 ucu madde gereğin
ce Meclis tahkikatı açılmasına dair takrire im
za eden arkadaşlarınızdan biriyim. Eskiden icra 
mesuliyeti taşımış olmama rağmen bilhassa Sa
met Ağaoğlu'nun bildiklerini ortaya dökmek 
vesilesini verdiği içindir ki, bendeniz bu imzayı 
tehalükle koymuş bulunuyorum. Samet Ağaoğ
lu bana bu imkânı verdikleri için kendilerine 
minnettarım, müteşekkirim. 

Huzurunuzda konuşan Fethi Çelikbaş, Tür
kiye'de döviz sıkıntısının en çok, dövizin en dar 
olduğu bir sırada Ticaret Vekilliği gibi en dağr 
dağalı bir Bakanlıkta mesuliyet kabul etmiş ve 
1954 seçimlerinden sonra İşletme Bakanlığına 
geçerek, bilâhara kendi reyi ile Hükümetten ay
rılıp mücadeleye girişmiş ve icra mesuliyetini 
taşıdığımız için çeşitli iftiralar olursa Türk mil-
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leti hükmünü hakem olarak versin için İspat J 
Hakkı Kanununu teklif etmiş ve bunun müca
delesine atılmış ve buna inanmış bir arkadaşı -
nızdır. Şimdi söylediğim sözler huzurunuzda, za
bıtlarda tescil için her tarafta bugüne kadar söy
lediğim gibi bugün de burada söyliyeyim ki, Fethi 
Çelikbaş için her şey diyebilirler ama, «Makam ve I 
nüfuzunu kullanarak, şahsına, eşine dostuna hı
sım ve akrabasına menfaat temin etmiş adam» 
diyemezler. (Sağdan, alkışlar, bravo sesleri) 

İspat Kanununun sebebi budur arkadaşlar. 
Bugün çok makbulümüz olarak görünen Beh
çet Kayaalp gibi kovularak değil, fakat istifa 
ederk ayrılan arkadaşlardan birisiyim ve yine 
Demokrat Partinin .1955 kongresinde bizleri ha
reketsiz bırakmak için Tevfik Ileri'nin kongre 
başkanlığı sırasında Genel Başkan Adnan Men- I 
deres'in bir sürati berkiye ile partilerinden ko
vulan veya istifa eden mebusların; mebusluktan I 
ıskat edilmelerini tazammun eden bir kanun çı
karılmasına ait bir takrir kabul ettirildikten son
ra mücadeleye girmiş ve devam etmekte olan bir 
adamım. Şimdi şu anda siyasi hayatının en me
sut anını yaşıyorum. 

Sözlerime Samet Ağaoğlu'nun son konuşma
sında şahsıma aidolarak Takı beyanlarını teker 
teker cevaplandırmak suretiyle başlıyorum arka
daşlar. 

Bir kere Vekilin telâkkisine bakınız; hazin
dir arkadaşlar. Bir Vekil mahiyetindeki memur
la nasıl ihtilâfa düşer? Ben, muhterem memurla
rın Vekil makamına girerken, hele İktisadi Dev
let Teşekküllerinde çalışan ve işlerinden çıkarıl
dıkları zaman müracaat edecekleri hiçbir mercii 
bulunmıyan bu memurların Vekille ne haleti ru
hiye içinde konuştuklarını gayet iyi bilen bir 
arkadaşınızım. Bugün dahi Sümerbank Umum 
Müdürlüğü vazifesinde bulunan ve Ankara De
mokrat Parti İl Başkanı olan Mehmet Akın söy
lesin. Ben, kanunlar karşısında memurların salâ
hiyetlerini kendiliklerinden kullanılmalarını te-
minen Vekile sık sık müracaat etmesinler, mesu-
liyet hislerinden mahrum oluyorlar; bu iyi de-
ğildir diye düşünen ve bu kanuna göre salâhi-
yetlerinizi kullanınız diye tamim yapmış bir Ve
kilim. Bir Vekil bir memurla nasıl ihtilâfa düşer ? J 
Hale bakınız. Elinizi vicdanınıza koyun. Sözle
rine dikkat edin. Hâlâ bilmeden konuştu. Bir 
müessese müdürü ile vekiller nasıl ihtilâf haline j 
düşer arkadaşlar? Hale bakın... Şu halde şimdi ' 
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J anlaşıldı ki, ben ayrıldıktan sonra siz Samet Bey 

birçok namuskâr memurları gayrikanuni emir
lerinize riayetkar olmadıkları için dama taşı gi
bi sağa sola attınız. (Sağdan, alkışlar) Pek ha
zin... Türk milleti için cidden çok hazindir arka
daşlar. Bu itibarla ben bir memurla ihtilâf hali
ne düşmüş olmayı sureti katiyede Samet Beye 
reddederim. 

Şimdi bu faslı kapattıktan sonra teker teker 
isnatlara geçiyorum. (Soldan, «Behçet geldi» 
sesleri, gülüşmeler) Memnun oldum, Behçet Ka-
yaalp'm her konuşmasında seçim bölgemde va
tandaşlar bana yaklaşacaklardır, gelsin konuş
sun. 

Şimdi İzmir'de pamuk meselesi... Bakınız ne 
kadar gayriciddî, ne kadar kolaylıkla, sıkılma
dan yapılan bir ittiham. Bir kere, Samet Bey, 
pamuk meselesi değil. Vatandaşlar, bilhassa 
Ege Bölgesinde, Manisa üzüm müstahsili sıkın
tı içinde, tetkik ettiriyorum. (Gülüşmeler) Gü
lenlerden Cevdet Bey de gelsin, konuşsun. Va
tandaşlar Cevdet Beyi de öğrensin. Üzüme 
prim verilsin, istiyorum. 

Bir tarihte Türkiye'de ve esasen bütün mem
leketlerde iktisadi hayatta âni değişiklerin na
sıl iktidara yakın olanlara para kazandırdığını 
iktisatçı olarak bilirim. (Gülüşmeler) 

Üzüm primlerini iki memurum ve bendeniz 
Vekil olarak beraberce tetkik ettik. Heyeti Ve-
kilede - Kalafat'ı isnat ederim. - cüzdanımdan 
çıkarıp prim nispetlerini alındığını da, hayret 
eden arkadaşlar olmuştur, ödenecek prim mik
tarlarını, ihraç memleketlerine göre iki memur 
ve bir ben biliyorduk, başka kimsenin haberi 
yoktu. Tetkik ettirdiğim başka rakip memleket
lerde üzüm ihracatta ya bir sübvansiyon veya 
devalüasyon, veya başka şekilde himaye edili
yor. Bu durumu tesbit ettikten sonra Türkiye'
de üzüm müstahsilim himaye etmek, korumak 
benim vazifemdi. Üzüme prim verilecek bu bel-
li oldu. Fakat arkadaşlar, prim hesabında spe-
külâtörler o kadar yüksek .bir prim ummuşlar 
ki, prim verileceği şayi olur olmaz borsada fi
yat yükseliyor. (Soldan, «Umum Müdür bura-

J da» sesleri), (Gürültüler) Hangi,, kim Umum 
Müdür? (Soldan, «Necmettin Bey» sesleri) Mu
halif vatandaşlara da iyi muamele ediyor diye 

I onu Umum Müdür yapan bendenizim arkadaş-
I 1ar, yapmayın. (Soldan, gürültüler), (Sağdan, 
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gülüşmeler) Hasan Tez şahittir. Arkadaşlar 
bendeniz Hükümette Vekil olarak çalıştım, par
tizan olarak değil. Partili arkadaşlar gelir de, 
partili olmanın kendilerince imtiyazını kullan
maya kalkanlar olursa.onlara Genel İdare Ku
rulu Âzasıyım oraya gelin diye yüzgeri ederdim. 
Ben Cumhuriyeti Hükümetinin âzası olarak ça
lıştım. Çok fark var; gelemezsiniz o mertebeye. 

KEMAL ÖZER (Kütahya) — inönü'n onun 
için mi söyledi, Vekil iken benimle temasta idi 
diye ? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Yalan. 
Onu da anlatacağım. 

Arkadaşlar, hâdiseleri teker teker zapta ge
çireceğim. Esasen Dahiliye Vekili hakkında bir 
sual verdim. Bir sualim var. Maalesef geri gel
di. 

Sayın İnönü 1950 den evvel 1948 de ve 1949 
da iki kere Siyasal Bilgiler Okulunun yıl dönü
müne geliyor. Ben B. M. M. ne girmeden evvel 
Mülkiyenin iki yıl dönümünde müdürlüğünü 
yaptım. Sayın İnönü Reisicumhur olarak oraya 
şeref verdiler. 1950 de mebus oldum. Grup mü
zakereleri var; zabıtları neşredilir, görürsünüz, 
Sayın İnönü Hukuk Fakültesine gidip bir me
rasim sonunda kendisine tezahürat gösterilince 
bu Grupta münakaşa konusu oldu. Ben de kalk
tım bir ilim müessesesi nasıl çalışır, onu anlat
tım Grupta. Neşretsinler zabıtları, göreceksiniz. 
Mülkiyenin yıl dönümünde müesseseye gittim 
İnönü de gelmişlerdi, kendileriyle konuştum ar
kadaşlar. Bugün aynı vaziyet olsa konuşurum, 
yarın yine konuşurum. Demokrasinin icabı bun
lar. Demokrasiyi birbirine yumruk sallayan ip
tidai insanlarla kurmak mümkün değildir, bu 
tolerans işidir. (Sağdan, bravo sesleri) Nefsiniz
den emin olunuz, sefil ruhlardan zenginlik bek
lenmez arkadaşlar. A genç arkadaşım seni 1954 
yılında veto ettiler ona ne dersin? 

KEMAL ÖZER (Kütahya) — 1954 te sen 
şeker fabrikasını veto ederken ben orada müd
deiumumi idim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Silsilei ke
lâmımı bozmıyacağım. Borsa fiyatlarının karar
namenin neşrinden sonra neye düştüğünü tet
kik için İzmir'e gittim. Kiminle gittim? Allah 
rahmet eylesin Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu 
ve Ziraat Bankası Umum Müdürü ile prim işle
rinin finansmanı vesaire ile ilgisi dolayısiyle, 
tevzin fonunun Ziraat Bankasında açılması do-
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layısiyle Mithat Dülge ile. Vapurda, ne mutlu 
bana ki, Manisa mebuslarından da şahit göste
rebilirim. Nafiz veya Semi Bey Vapurda karşı
ladılar, otele gittik. Anlattılar. (Soldan: «Al-
bayrağı da söyle, albayrağı da» sesleri) 

Geleceğim, oraya da geleceğim müsaade 
edin. Bakın ne kadar edep dışı konuşmıya yel
teniyor Cevdet Bey? Fakat ben sizin seviyenize 
inmiyeceğim Cevdet Bey. 

REİS — Siz devam edin efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Otele git

tik. Vaziyeti dinledim. Benim meslekim bu. Der
hal İstanbul ile, Başvekille telefonla temas et
tim. Bugünden tezi yok süratle primin yüksel
tilmesi zarureti vardır. Ve kendilerine şunu da 
bildirdim. Bu bir kararname mevzuudur. Ama 
bu mevzularda Başvekil alâkalı Vekille muta
bakat halinde olacak olursa, kararnameyi be-
nimsemiyen arkadaşlar istifa edebilirler, hüküm 
ve karar zatiâlinize aittir, dedim. Oturduğunuz 
yerlerden konuşmayın. Anlatacağım, müfteriler 
çıksın Nail Geveci Bey? Günlerden Cumartesi 
mi idi, yoksa Pazar mı idi iyice hatırlamıyorum. 
Tariş'in bütün vazifelilerini, gece vatandaşı uy
kusundan uyandırarak seferber ettik, İzmir rad
yosunda primlerin yükseltildiğine dair tebliğ ya
yınladık. Pazartesi vatandaşlardan bir tek kişi, 
Cevdet Bey, düşük fiyatla mal vermedi, Türki
ye'de primli muameleden hiçbir müstahsil muta
zarrır olmadan fiyatların otomatikman yüksel
me^ nispetinde müstahsilin cebine girdi. (Sağ
dan, bravo sesleri) Neden? Geceden itibaren 
her tertibi almaktan beyefendiler. Bu bakım
dan ben bu telgraf hâdisesine Ankara'ya dönün
ce muttali oldum. Fevzi Lûtfi Beyin çektiği tel
graf. Beyefendi dedim, böyle bir telgraf geldi
ğini öğrendim.' Eğer müsaade ederseniz, bende
niz derhal ayrılayım ve bir tahkikat mevzuu ya
pabilirsiniz; eğer yolsuz işimiz varsa dedim. Baş
vekilim, «Fethi Bey siz çiğ yemediniz ki karnı
nız ağrısın; bu lâflara ehemmiyet vermejân» 
dedi. 

Günler geçti üzüme prim işi Mecliste de so
ru halinde geldi. Muammer Alakant tarafından 
bir soıu meselesi yapılmıştı ve burada konuşul
du. Hücum etti, hücum etti ve ben arkadaşlar 
kendisine cevabını verdim. Ben genel kurul âza
sı idim. Meclis müzakeresinden sonra toplanan 
ilk D. P. Genel İdare Kurulunda Adnan Mende
res Bey «Bu ne biçim tenkiddir?» diye genel ku-
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rula Alakant'm vaziyetini müzakere etmek iste
diği zaman, hayır beyefendi ben vekilim o me
bustur tenkid edebilir, vazifesidir dedim. Bun
ların zaptı olmadığı için ister inanır, ister inan
mazsınız. Ama ben tarihe mal etmek için zapta 
geçirtmek üzere bütün hakikatleri bir bir anlata
cağım. 

Başvekilin ve benim müşterek bir dostumuz 
vardır. Dedi ki, «değil kendinin, babanın bir 
kusuru olsaydı allak bullak edilecektin Fethi 
Bey». Bu itibarla karşınızda bu çeşit perişan 
iddialara karşı konuşmıyacak değil, taaıruza 
geçmiyecek adam yoktur. Kiminle karşıkarşıya 
olduğunuzu iyi biliniz. 

Bir kere bu pamuk değil, üzümdür, Samet 
Bey! 'Pamuk meselesi ayrıdır. Buna da Burha-
nettin Onat şahittir. Bu işi grüpa getirenler de 
derslerini aldı. 

ikinci mesele Kâğıt Fabrikası müdürü ile olan 
ihtilâfım. Demin bir Vekilin maiyetinde bulu
nan memurla olan münasebetinin benim anlayışı
ma göre ne olduğunu söyledim. Anlattıklarına gö
re bu arkadaşlaT Avrupa 'da tahsil görmüş, hattâ 
bir tanesi de Selüloz fabrikasında yüksek kimya-
germiş. Bu arkadaşlar bir sermayedar bulaı ak ça:-
lıştıkları yerden ayrılmışlar. Ve bir karton (mu
kavva, kaim kâğıt) fabrikası kurmuşlardır. Fakat 
Sümerbank'm rekabeti yüzünden müşkül duru
ma düştüklerini bana anlatıyorlar, müracaat edi
yorlar. Beyefendi eskiden biz îzmit fabrikasın
da çalışırdık, ayrıldık, bu fabrikayı kurduk, 
şimdi bizimle rekabet ediyorlar. Dövizsizlik yü
zünden kıvranan memleketin mesul bir adamı 
olarak düşüneceğim. Dövizsizlik yüzünden kâğıt 
getiremiyen bir memleketin mesul bir adamı o 
garı değil, bugün veya bundan 50 sene sonra dahi 
olsa, Türkiye'de millî sermaye ile kurulmuş, hattâ 
Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu ile kurulmuş 
bir işletme karşımda olur, hele bunun başında 
Avrupa'da tahsil etmiş olan genq mühendisler 
gelir de biz bu makinaları getirttik, batıyoruz, 
Vekil Bey tedbir al derse yapacağım şudur. Yani 
iki müessese yanyana gelsin, anlaşarak program 
yapsın, bir millî müessesede çalışsın derim. Ak
rabalığım şu veya bu varsa tahkik etsin bugün
den itibaren. Ben söyliyeceğim, sorun Koç Mü
essesesi sahibine! General Elektrik Türkiye'de ça-
lışabiliyorsa bendeniz sayesindedir arkadaşlar. 3 
yıl arka arkaya 600 küsur bin lira zarar etmiş, 
damping yapılmış. Hariçten demir perde gerisi 

2.1960 0 : 2 
memleketleri, Amerika, H olanda, Fransa'nın ve-
remiyeceği fiyatlarla mal veriyor. Nedenf Ya
bancı sermaye ile General Elektrik Türkiye'ye 
gelmiş ve ampul fabrikasını kurmuştur. Şu fabri
ka bir kere kapandı mı, siz istediğiniz kadar ya
bancı sermayeyi teşvik Kanunu çıkarınız, hiçbir 
Amerikalı firma gelmez, sermaye gelmez. Ne di
ye? Damping yapıyorlar tedbir alınmıyor, diye. 
Müracaat edenlere sordum. Bugünkü fiyatlarla 
yani himaye tedbirleri alacak olursak müstehlikin 
zararına olmıyan bugünkü satış fiyatlarınızla sa
tış yapmaya devam edecek misiniz? Müspet cevap 
verdiler. Bir istatistik numarasını üçe böldür
düm, Türkiye'ye her mal bir istatistik numarası 
ile girer, istatistik numarasını üçe böldürdüm : 
Sureti katiyede Türkiye'ye girmiyecek ampuller. 
Bu çeşit ampul için General Elektriklin kapasitesi 
müsait. Kısmen ihtiyaca cevap verecek ampul çe
şidi ve içerde hiç imal edilmiyen ampul çeşidi. Bü
tün bu tasnif şekline göre kararname ile Türki
ye'ye ithali memnu olan ampullerle, Hükümet 
veya vekâlet iznine tâbi ampuller. 

SABRI DİLEK (Trabzon) — General Elek
trik Müessesesi lehine tekel kuruyorsunuz demek? 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Kararna
me ile, müstehlikin aleyhine değil. Şimdiki gibi 
değil. Jeep ithalinde şimdi yaptığınız gibi değil. 
19 küsur bin liraya, piyasaya sattır, 10 500 liraya 
kendinize, D. P. ye verilir, böyle değil. (Sağdan, 
alkışlar, bravo sesleri) 

Şimdi kâğıt meselesi bu. Eğer bu lâfı Umum 
Müdür Enver kendisine söylemişse huzuru mah
şerde onun dâvacısıyım, şimdi değil. (Soldan, 
«Şimdi ol» sesleri) Şimdi nasıl olayım? 

Dâva açamam. Eğer Fethi Beyin gayrikanuni 
emriyle oldu derse gelsin söylesin. Hayır efen
dim, yalan! Getirin, ikisini yanyana, anlatayım. 

Bu derece yalan bir şey ile beni itham ede
mezsiniz, Sebati Bey. 

SELÎM AKlŞ (Manisa) — Yazdırmışsın di
yor' size.. 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Senin ni
yetin kavga ettirmekse benim niyetim yok Yazı 
metnini getirin, Türkiye de şahidolsun, siz de şa-
hidolun, bunlar zabıtlara geçsin. 

SANAYİ VEKlLl SEBATI ATAMAN (Zon
guldak) — Havale ettirmişsin, yazmışsın. 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Bunlar 
zabıtlara geçsin, ben de onu istiyorum. Zabıtlara 
geçsin, vesika olur. 
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REÎS — Vekil B3y «yazdırmışın şekKnde 

beyanda bulundum» diyor. 
FETJIÎ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Vekil Bey 

gelMer, yazının metnini okurlar, Türkiye de şa-
lıidolur, siz de şahidolursunuz. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Havale 
etmişsin. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Yalan, 
yalan. Zapta geçsin istiyorum; elimizde vesika 
okun istiyorum. 

Eğer bugün içinizde Vekâlet makamını de-
ruhde eden arkadaşlardan bu çeşit işler yapmı
yoruz diyenler varsa şaşarım. Hayrettin Bey 
gelsin, konuşsun, işler şu; Türkiye'de yerli veya 
yabancı sermaye ile •birL'kte kurulmuş, Sanayi 
Bankasından istifade ederek Avrupa'da tahsil 
etmiş olan insanların kurmuş olduğu bir işletme 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Vay gidi Sebati vay! 

Şimdi; benim yazdığım yazıyı burada oku
madığınız müddetçe arkadaşlarınız nazarında be
yanatınızın kıymeti sıfırdır. (Sağdan bravo ses
leri, alkışlar) 

3. Fethi Çalllkbaş zirai işletmecilik yapmış. 
Haaa, çok güzel! ilâhî adalet arkadaşlar. Fethi 
Çelllkbaş yıllar yılı kooperatifçilik fikriyatım ve 
tatbikatını yapan bir insan olarak mebus oldu. 
Ankara Memurlar Kooperatifinde yıllar yılı 
idare meclisi ve murahhas âza olarak çalıştım. 
Kenan Yılmaz Bey bilir, beraberdik. Ve Türkiye 
Kooperatif Kongresinde Tertip Heyeti Başkan
lığı yaptım. 

Bu itibarla ben mebus olunca ev sahibi olmak 
istiyen bâzı arkadaşlar müracaat ettiler. «Fethi 
Bey 6İzi idare heyetine alacağız, bir yapı koo
peratifi -14 Mayıs - kuralım» dediler. Dedim ki, 
«Ankara'da birçok yapı kooperatifi kurmuş vatan
daş var, esnaf vatandaş var, memur vatandaş var, 
onlar kredi alamazken biz mebuslar l-ooper^t 1 
kurarsak ve kredi alırsak, bu nüfuzu iyiye kul
lanmak değildir.» (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
Zihniyet o gün bu idi, bugün de bu mu? «Eğer 
isliyorsanız taksi işletelim dedim, Devlet işi de
ğil.» Bu arada benim son derece itimadettiğim 
îttir aıkadaşrm, «zirai işletme yapalım» dedi. Bu
nun içinde Emin Kalafat da vardı, Remzi Birand 
da vardı. Bakınız arkadaşlar nereden çıkıyor? 
Bu mevzuu Samst Bey koridorlarda aleyhimize 
kullanmaya başlıyor. Hemen söyliyeyim de bile-
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siniz bu işten biz zararla çıkmıştık. Allaba çok 
şükür şu hale soktu Semet Beyi. (Sağdan, bıvıvo 
sesleri, alkışlar.) Yeni Devlet Vekili olmuştum, 
O zaman Mardin Mebusu olan Cevdet Bey gel
diler. Benim Burdur'da arazim var, fazla bdrşsy 
yapılmıyor. Neden?.. Memleketin havasını bili
yorum. Bu memlekette, âmme hizmetinde çalışan
ların; maddi işlerle alâkasına karşı kötü bir görüş 
vardır. Ona karşı tedbirli olmak lâzım. 

KEMAL ÖZER (Kütahya) — Mevkiinizden 
istifade etmişsiniz. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Neden 
böyle söylersin genç arkadaşım? Niye kürsüye 
gelip konuşmazsın? 

BEİS — Rica ederim karşılıklı konuşmayınız. 

F E T H t ÇELlKBAŞ (Devamla) — Devlet 
Vekili olmuştum. Cevdet Bey arkadaşımız, geldi. 
«Siiızin Mardin'de işletmeniz varmış, siz Devlet 
nüfuzunu kötüye kullanıy örmüşsün az, halk bu
nu iyi görmüyor. Bu işi siz makama gelince tes-
bit ettik» Halbuki, Devletin bununla hiç alâkası 
yoktur. Bakın ispat hakkı olsaydı, o zaman bil
diğimiz varsa lütfen gazeteye yazın derdim, diye
medim. Bakınız kendimizi korumak için ne müş
kül vaziyetlere gelmişiz? İşletme Mardin'de mi, 
Nusaybin'de miydi, bunu bile bilmem. 

işte bu da zirai (işletme hikâyesidir. Samet 
Beyle halef selef olduk, Sıtkı Beyle halef selef 
olduk. Elinizde, hakkımda küçük bir şey varsa 
ve tabkiikat açmazsanız dünyanın en aşağılık 
insanları olarak tarihe girersiniz. (Sağdan, şid
detli ve sürekli alkışlar, bravo sesler.) Bu 
işin bir yanı, başka bir yönü de var. 
Hep beraber Türkiye'nin muhterem me
murlarından seneler ve seneler aldığınız 
mal beyannamesi gibi biz mebuslar da verelim. 
(Sağdaıiı bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Ne için 

kaçınıyorsunuz arkadaşlar ? Memurlardan alınan 
mal 'beyanını, niye mebuslardan almıyoruz. Hür
riyet Partisi 'bunu teklif etmişti. Şimdi ben bu 
'bahisleri kapamalk için son bir noktada Yüksek 
Meclisin ve bilhassa D.mokrat Parti Mille': ve ki Jİ 
arkadaşlarımızın bilgisine yeni bir şey arz ede
ceğim : 

Vokâlet Müsteşarı Necmi Beyle ihtilâfım 
varmış da onu vurmak için yapıyormuş im.. Nac-
mi Bey beni mazur görsün, esasen ağır konuş-
mıyacağım; memur arkadaş... Ben İşletmeler Ve
kili oldum, o Teftiş Heyeti Raisi idi. Ben mül-
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ki yede yetiştirdiğim talebelerden karakterini, 
•huyunu, tabiatini bilen kıymetli müfettişlerden 
çok hizmet gördüm. Hepsine minnettarım. Ben 
işletmeler Vekiliyim. Bir eski talebem müfettiş 
beni görmek istiyor. Mesele şu : Şeker fabri'kala-

s rından bir tanesini vekâlet müfettişi teftişe 
gidiyor, fakat fabrika müdürü müfettişi sok
muyor. Bir vekâlet müfettişini fabrika müdürü 
nasıl sokmaz, bu bir rezalettir. Aslı var mı, 
yok mu diye tahkik ettim, teftiş heyeti reisi ar
kadaşıma hâdiseyi anlat, dedim. Gizli kapaklı 
bir şey olamaz. Necmi Beye, «Mazur görün, 
bu tarzda bir muamelenin yapılması dolayısiyle 
vokalden de olsa riyaset makamında bulunan 
bir arkadaşın hattı harekâtını tasvibetmem. 
Vekâletin gönderdiği müfettişini bu müdür fab
rikaya sokmazsa - tabiî benim ölçülerime göre -
bu bir rezalettir. Onun için aleyhinizde de bir 
hükme sahip değilim. Sizin de ekmeğinizle oy
namak istemem. - Arkadaşlar bu derece vicdanlı 
çalıştım, ben - ama vekâlette kalmanızı da arzu 
etmiyorum, sizi Umumi Murakabe Heyetine 
naklederiz.» dedim. Muamele tekemmül etme
den istifa ettim, ayrıldım. 

Muhterem arkadaşlar, Necmi Bey vaziyeti
ni kendini haklı görerek arkadaşlarına söyle
miş! Rize Mebusu İzzet Akcal ve Ahmet Morgil 
bana vekâlete geldiler, kendilerine vaziyeti siz
lere anlattığım esaslar dairesinde anlattım ve 
dedim ki; «B^n belki sizi tatmin edememiş ola
bilirim. Fakat bir sual mevzuu yaparsanız Grup
taki arkadaşlarımı tatmin ederim.» Simdi şa
hit gösteriyorum, Ahmet Morgil ile izzet Ak-
çal'ı. Ben bu şekilde şahitler göstererek konu
şuyorum, Samet, köşesinde, şurada burada, pa
muk işi, kâğıt fabrikası, zirai işletme diyor. 
«Fethi Çelikbaş Necmi Beyle, Enver Atafırat'-
la ihtilâf halinde, onlarla mücadele için böyle 
yapıyor.» diyor. Kendisiyle siyasi alanda mü
cadele ettiğim Samet Beye karşı dahi zerre ka
dar husumet ve intikam hissim varsa Allah be
ni yok etsin. Böyle konuşulmaz. Ben bu tarz
da, bu düşüncelerle hareket eden insanlardan 
değilimdir. Bu iptidailiktir, geriliktir. Ama 
ben, milletin bize verdiği vazife ve ona muzaf 
mesuliyetlerin icabı olarak kanunlar dairesinde 
iş görmeye de mecbur olduğumu bilen bir insa
nım. Devlet işleri arkadaşlık münasebetiyle yü
rütülemez. Ben Ticâret Vekili olur olmaz me-
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mur arkadaşlarımı topladım, «Çok mühim işle
rin içindesiniz, siz tazyik altında bulunabilirsi
niz, gelebilirler, ben Fethi Beyin akrabasıyım, 
dostuyum, ben siyasi nüfuz sahibiyim diyebi
lirler. Bu katagorilere sizin vereceğiniz cevap 
şudur : Vekil bizi topladı, benim dostum, akra
bam, hısımım benim muvaffak olmamı istiyen 
adamdır, kendi çıkarını düşünen değil. Siz Ve
kil Beyi görün deyin, üstünü bana bırakın.» 
dedim. Nüfuz sahibi adamlar da gelirse, Ve
kil Beyle görüşün dersiniz dedim. Ve bu yüz
den işlerde sıkıntı çekmedi memurlar. Çeşitli 
tahditler bulunan ve murakabeden uzak yaşı-
yan cemiyetlerde yolsuzluk alır yürür, iktisat
çılar derler ki; «Güdümlü ekonominin, tahditli 
ekonominin zararı insanların ahlâkını bozmak
tır. Piyasa ekonomisi ahlâk bozmaz ama, gü
dümlü ekonomi ahlâkı bozar.» v öyle değil mi 
Muhlis Erdener Beyefendi? (Gülüşmeler) 

ispat hakkı gibi bir kanun teklifine imzası
nı koyan ve bu yüzden D. P. idarecileriyle, li
derinizle ihtilâfa düşüp ayrılan bir insan bura
daki lâflardan yaralanmaz ama bu müzakere
ler, iddia ve ittihamlar muhterem heyetinizin 
bu beyanlarda bulunanlar hakkında bir kıymet 
hükmü vermenize yarar ve yaramalıdır. Bu iti
barla şimdi geliyorum Samet Bey hakkında 
verdiğimiz tahkikat önergesi mezvuuna. i 

Bir 'kere evvelâ bir noktayı tespit edelim: | 
Konuştuğumuz mesele bir hukuk konusudur,! 
Bir siyasi meseleyi konuşmuyoruz. Bu itibarla j 
birbirimize girmenin mânası yoktur. Her top-! 
lulup-un içinde kötü insanlar olabilir. Onu ko
lundan tutup attınız ve kanuni merciine tes
lim ettiniz mi size bir şey olmaz. Samet Bev di
yor ki, «Ben Enver Atafırat'ı tâyin etmedim.; 
Orada buldum.» bu sözü hepiniz alkışladınız.; 
Ama nevi alkışladığınızı bilmeden vani Fethi) 
OHkbaş onu tâvin etmiş esasen. Gpcen büteej 
müzakerelerinin başında Sunhi Bavkam arka-! 
dasım, bu meselevi ortava attırın da bunu sövle-
mişlerdi. Samet Bey; bunlar zapta geçti, zabıt-: 
lardan okusun. Samet Bey konusnvor. Sükûnet
le ben dinledim. Asla asabi delilim. «Müdürı 
Enver'i orava ben tâvin etmedim, onu orada 
buldum,» dedi. Doğrudur. Şimdi gelelim 3^60 
savılı Kanunda şu ince fark vardır. Samet Bey 
'bunu gözden kaçırıvor. Enver Atafırat ben îş-j 
letmeler Bakanı iken Sümerbanka bağlı bir 
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müessese olarak çalışan izmit Selüloz Sanayii 
Müessesesinin Müdürü olmuştur. Cemal Tüzün 
Bey anladılar, arkadaşına anlatsınlar. 

Fark şu: Elimizde 34G0 sayılı Kanun var. 
Bu kanunun başlığı şudur: (Sermayesinin ta
mamı Devlet tarafından verilmek suretiyle ku
rulan İktisadi Devlet Teşekküllerinin teşkilâtı 
ile idare ve murakabesi hakkında Kanun.) Ka
nun 3460 numaralı ve 17 . VI . 1938 tarihli. 
Ben işletmeler Bakanı iken Selüloz Sanayii mü
essesedir ve başındaki de Umum Müdür değil, 
müdürdür. Bu mühimdir, işte Samet Bey hâlâ 
bu mühim kanuni vaziyeti öğrenememiştir. 
Dikkat buyurulsun Kâğıt işletmesi Müessese
sidir, teşekkül değil ve başındaki umum müdür 
değil müdürdür. Şimdi 3460 sayılı Kanunun 
33 ncü maddesini okuyorum: 

(Her müessesenin müdürü ve muavinleri ile 
servis şefleri, alâkalı teşekkül umum müdürü
nün inhası üzerine, teşekkülün idare meclisi 
tarafından, diğer memur ve müstahdemleri de 
müessese müdürü tarafından tâyin olunur.) 
(Soldan, «Ne fark eder?» sesleri) 

Şu halde, ne fark vardır diyen arkadaşıma 
söylemiş olayım ki, müessese müdürünün tâyi
ni ile vekilin alâkası yoktur kanunen. Şimdi 

s öğrendiniz mi? 
Tatbikatta, maalesef merkeziyetçilik o nok

taya gelmiştir ki, bütün bunlara rağmen umum 
müdürler haklı olarak, «Siz razı oluyorsunuz, 
ama başkası razı olmaz, Heyeti Vekileden bir 
üye veya Başvekil istemiyebilir mülâhazasiyle 
sorduk, soruşturduk, biz buraya filânı veya fa
lanı tâyin etmek istiyoruz, sizin de münasip 
gördüğünüz kimse var mı, yok mu?» derler. 
Tatbikatta da durum bu. Şimdiki Sümerbank 
Umum Müdürü mü, daha evvelki Umum Müdürü 
mü bilmem hatırlıyamıyorum? Enver Atafıraf'm 
tâyini ile alâkalı bir görüşme geçti. Daima danış
maya geldiklerinde, ben vekil olarak mesuliyet 
size aittir, siz kendiniz tâyin edin. Teşekkür 
ederim derdim. Bunu vekil olarak daima söyle
mişimdir. Mesuliyet Umum Müdüre aidolacak 
salâihiyeti vekil kullanacak? Mesuliyetin vüs'u-
nu azametini takdir edecek bir vekil buna te
nezzül etmez. Bu itibarla Enver Atafırat mües
sesenin müdürü olmuştur. Vekil Fethi Çelik-
baş'ın bilgisi altında; ama umum müdürün in
hası, idare meclisinin kararı ile tâyin edilmiş-
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tir. Ama Samet Bey işletmeler Bakanı olduktan 
sonra bir taraftan anonim şirketlerin adedi ço
ğaldı. Geçen sene Rıza Tekeli arkadaşım liste
sini çıkardı. Ticaret Kanununa göre çalışacak 
anonim şirketlerin adedi çoğaltılmıştır. Onun 
yanında bâzı müesseseler de kanunla teşekkül 
haline getirilmiştir. Samet Bey işletmelerin ade
dini çoğalttı. 

1. Kanunlar yoliyle. 
2. Kanunlara müracaat etmeden mer'i ka

nunun muayyen maddelerinin umum müdürle
re verdiği salâhiyete dayanarak, onları zorlıya-
rak anonim şirketleri mütemadiyen kurdurdu. 
idare meclislerinde kimler var? Yığın yığın ah
baplar, partizanlar.. Arkadaşlar, partizan ida
renin olduğu yerde vatandaş refaha kavuşa
maz. Bu bir kaidedir. 

Şimdi devam edelim : Müessese, işletme hu
susi bir kanunla Umum Müdürlük ve İktisadi 
Devlet Teşekkülü haline getirildi. Ne zaman? Sa
met Bey Vökil olduktan sonra. 

Ben Vekil iken, tetMkat yaptırdım. Bâzı mü
esseselerin hususi kanunlarla teşekkül hanine ge
tirilmesi muvafık görüldü. Ereğli Kömür işlet
mesi başta. Muazzam bir mevzu. 30 bin küsur iş
çisi var, ticari, malî, sosyal, idari türlü cepheleri 
geniş olan bir konu. işte bu işletme Samet Bey 
zamanında iktisadi Devlet Teşekkülü haline 
geldi. 

ikinci gelecek olan Demir - Çelik müessesesi, 
o da teşekkül haline geldi. Ama hesapta Selüloz 
Sanayii yoktu. Burası da hususi bir kanunla 
umum. müdürlük -haline iktisadi Devlet Teşek
külü haline getirildi. Ne yaptı Samet Bey kanunu 
getirirken, bir de madde koydu (Soldan, «Meclis 
koyar maddeleri» sesi) Hükümetten geliş şekli. 
Umum müdür ve muavinleri yüksek tahsil mezu
nu olacaklar. 

6560 sayılı Türkiye Selüloz ve Kâğıt 
Fabrikaları işletmesi Kanunu 

Kanunun kabul tarihi; 13 . V . 1955. Resmî 
Gazetede ilân tarihi de; 21 . V . 1955. 

Ben Vekil değildim, 1954 ün son ayının ilk 
haftasında istifa etmiştim. Şu halde, Samet Be
yin işletmeler Vekilliği zamanında kanun lâyi-
masmın ne kadar süratle geçtiğinin şahitleri Ce
mal Tüzün ve Sadettin Yalım beyler. 

Arkadaşlarım; orada ve 3460 sayılı Kanunda. 
Umum Müdürün haiz olması lâzımgelen vâsıflara 
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ait madde var. t'ki kanun var; kendi hususi ka- I 
nununa ait hükümler varsa oraya, yoksa ana ka
nunun maddesindeki hükümlere göre umum mü
dür ve muavinlerinin yüksek tahsilli olması ve 
kararname ile tâyin edilmeleri şart. 6580 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesi söyle diyor : (SEKA 
nın bir Umum Müdürü ile lüzumu kadar muavi
ni bulunur. Umum Müdür ve muavinlerinin yük
sek tahsil görmüş... olmaları şarttır...) Ayrıca ka
rarname ile tâyin edilecekler; yani Başvekile İş
letmeler Vekili Samet Bey teklif edecek, Başvekâ
letten çıkacak, vekillerin imzasiyle tekemmül ede
cek. 

Şimdi Samet Bey, soruyorum : Umum Müdü
rün inhası ve İdare Meclisinin karariyle tâyin 
edilen müessese müdürü ile Vekilin inhası ve İcra 
Vekilleri Heyetinin karariyle tâyin edilen teşek
kül Umum Müdürünün tâyinleri arasında bir 
fark yok mu? Umum Müdür vekili imiş. Umum 
Müdür vekilinin asıl vasfında olmasına dair Dev
let Şurası kararını Suphi Baykam okudu. Aksini 
iddia ediyorsanız gelir konuşursunuz. 

Müsteşarlık yapmış Muammer Çavuşoğlu ar
kadaşımız, Devlet Şûrasının bu kararı aleyhinde 
bir bilgiye sahipse, gelir konuşur. 

Arkadaşlar; bu da o kadar mühim değil. Tu
tamak aramayın orada. Asıl mesele şurada : Tet
kik edilen mevzuun iki cephesi vardır. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve müesseseleri 3460 sayılı 
Kanunla hususi kanunlardaki hükümlere tâbidir. 
Bu teşekküller kanuni, idari ve malî muhtariyet 
tanımıştır. Teşekküller vekillerin müdahalesinden 
ne kadar uzak çalışırlarsa o kadar mühim hizmet 
ifa etmiş olurlar. Mesuliyet, sahiplerine racidir, 
bunu iyice takdir ederler. 

Burada; evvelâ İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin umumi ve hususi kanunlarına göre yanılmış 
bir tâyin var mı, yok mu? Bu bir. Yukarda bu
nu tahlil ettim. 

ikinci mevzu; SEKA Umum Müdürlüğü bir 
ihale yapmış, mukavele kendi bünyesi içinde ya
pılmıştır. Vekâletle kanunen ilgisi yoktur. Bu 
noktada Samet Beyin hakkı vardır; bu beyanı 
Doğrudur bakın, kanuni bakımdan tamamen 
dovru. Ahlâki bakımdan tahkik mevzuu edilip 
edilmemesi vereceğiniz reylere vabestedir. Çün
kü kanuni bpkımdan tetkiki mecburi olmıyan 
çok işlerde ahlâk bakımından zaruret olabL-r. 
-Çünkü, vekiller kanunsuz olarak emir verm :ş 
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olabilir. Bunlara Yüksek Meclisiniz müsaade 
etmemelidir, arkadaşlar. Bu sebeple ahlâki ba
kımdan bunun tetkika değer tarafı vardır. Mev
zuun asıl vv kille olan alâkası nerededir? Vekil
le alâkası ihbarın yapıldığı günden itibaren 
başlar. Vekil diyor ki ; «İhbarın yapıldığı gü
nün ertesi günü iki müfettiş gönderdim ve di
ğer taraftan işin vahametini takdir ederek ' 
Müsteşarla ve Teftiş Heyeti Reisimle konuş
tum, bu işin bizim vekâletin müfettişleriyle de
ğil Maliye Vekâleti müfettişleriyle teftişini 
doğru buldum.» Arkadaşlar, bunun bir mazba
tası filân yok ki. Ben vekilin böyle dediğini 
nereden bileyim? Buna inanır mıyım? Bu ba
kımdan bir vekil böyle konuşmaz. Samet Beyin 
dediği gibi mi, olmuştur, Allah bilir., 

HÜSEYİN ULUS (Zonguldak) — Tahkikat 
açılsa nereden bilecek. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Tahkikat 
açılsa Yüksek Meclisin kuracağı Tahkikat En
cümeni Türkiye'de Hükümet dairelerinden bil
gi alacak ve encümen olarak şahitleri yeminle 
dinliyecek. Buyurun Necmi Bey diyecek, yemin 
ettirecek. O tarihte Müsteşar olan Necati Top-
çuon-lu'nu çağıracak, yeminle ifadesini istiye-
eektir. Ondan sonrasını artık kendisiyle Alıah 
bilecektir. Bu bakımdan bu muamele yapılmış 
mı, yapılmamış mı? Hukuki kıymeti yok ama 
moral kıymeti vardır. îki müfettiş gitmiş, bun
lar da dönüp gelmişler... Vekil için meselenin 
arz ettiği vehamet işte burada. Gönderilen mü
fettişler, ihtilâfa düşmüşlerdir diye geri çağı-
rılmamalıdır. Biraz evvel, vesikaları, deîihYri 
ele geçiriyorlar diye huzurunuzda söylendi. 

Arkadaşlar; bir vesikanın Türk milletinin 
menfaatleri için bilinmesinde fayda gören, hele 
bu vesika bir kanunsuzluğu gösteriyorsa vatan
daşların korku altında yaşatıldığı bu devirde 
bir mebusa vermiş olması, bütün vesikaları elde 
etmek mi demektir? Bu vesika ile, bütün de
lillerin ve vesikaların ele geçirildiği nasıl iddia i 
edilebilir? Ne münasebet, daha heyet kararlan 

I var, resmî kayıtları, defterleri var. Bu aslı srü-
lünç bir iddia olabilir. Bakınız îdare Meclisi
nin kararının tarihine. 

Arkadaşlar: halen Vekil olan Sebati Bey 
burada istediği gibi konuşacak. Fakat tarafsız 

I bir insan v. s. deyip geçiştirecek, bu olmaz. 
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Vekil tarafsız değildir, tarafsız gibi konuşma-
mıştır. 

Şimdi bakınız Devlet ihalelerindeki yolsuz
luğa. Yolsuzluk şu noktada tecelli ve temer
küz eder. 

SANAYİ VEKÎLÎ SEBATI ATAMAN (Zor-
guldak) — O zaman değil, çoktan konmuştur. 

FETHİ ÇELlBAŞ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar iktisadi Devlet Teşekkülleri ve mües
seseleri hakikaten Artırma eksiltme Kanununa, 
Divanı Muhasebatın vizesine tâbi değildir; .İn
şaatta Nafıa Vekâletinin kontrolüne tâbi delil
dir ve saire. Bunların hepsi vardır. Bütün ban
lara rağmen buralarda çalışanlar memleketin, 
müessesenin menfaatini düşünmeye mecburdur. 
Burada zannederim ittifak halindeyiz. 

îhale yapılıyor. Evvelce tel çekiliyor, deni
liyor ki: Muvakkat teminat mektubunu da 
getiriniz. İşletme Umum Müdürlük. Tel çeki
yor, fakat sonradan görülüyor ki; içinde Sa-
med Ağaoğlu'nun eniştesinin firması da dâhil 
olmak üzere, üç firmanın ımuvafckat teminat 
mektubu yoktur. 

Sonra - Salahiyetli komisyon diyelim - sala
hiyetli komisyon muvakkat teminat mektubu
nu almaktan vazgeçiyor. Fakat arkadaşlar şart
namelerde rakiblerin adedini azaltmanın tatbi
katta bir yolu da budur. İhalelere iştirak eden
lerin adedi bu yollarla tahdide tâbi tutulur. 
Yolsuzluğun yolu buradan başlar. İhale işle
rinde çalışanlar veya bunda tecrübesi olanlar 
iyi bilirler ki, yolsuzluğun yolu burada başlar. 
Şimdi madem ki, 3 firmanın muvakkat temi
nat mektuba olmaması dolayısiyle muvakkat 
teminatı raf'ettiniz bu takdirde yeni bir ilân 
yapmak yeni bir ihale yapmak şarttır, rakip
ler çoğalsın diye. Bakınız size anlatayım. 1953 -
1954 yılında Almanya'ya 150 bin ton buğday 
satacağız. Dünya fiyatları tonu 61 dolar. Ka
rarname çıkıyor bu fiyattan satıyoruz. Alman
ya ile hususi bir Hububat Satış Anlaşmamız 
var ve 150 bin ton Haziran 1954 başında tesli
me başlamak suretiyle muayyen şartlarla saıı-
lacak. Bir sürü şart var. 

Bu gibi mevzularda fevkalâde açıkgöz bir 
firma günün birinde 63 dolara talip. İş bütün 
kademelerden geçiyor, imza etsem bitti. 

Samet Bey arkadaşım dedi ki, vekil kendisi
ne gelinceye kadar muamelâtın seyrine bakar 
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usulüne göre tekemmül ettiği takdirde tasvib-
eder, gider. Hayır arkadaşlar, ben arkadaşları
mı topladım dedim ki, «Almanya ile anlaşmamıza 
göre, dünya piyasası 61 dolar bulunmasına rağ
men, 63 dolar teklifi ben az görüyorum. Bekli
ydim bakalım iki gün daha.» İki gün sonra 65 
dolar teklif getirdiler. Onun üzerine «Bunları 
müsavi kılacağız şartları tesbit edeceğiz ve bir 
tek şarta bakacağız, kim yüksek fiyat verirse 
ona ihale edeceğiz» dedim. Ve arkadaşlar 63 do
lar teklif yapan firma teklifini 67 dolara çıkardı. 
63 ten 67 dolara. 150 bin tonu aradaki fark olan 
4 dolarla zarp ediniz 600 bin dolar tutar. Türk 
lirası olarak ne kadar ettiğini siz hesaplayınız. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Sivas) — Altı mil
yon dolar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Günün 
birinde Hariciyeden resmî yazı geliyor, «Alman
ya'da sif teslim 72 dolara ihale edilmiş, firma 67 
dolardan almış, bunu yapamıyacağmı söylüyor, 
Ticaret Vekâleti bu fiyatı kırmız.» Resmî yazı
nın, Ticaret Vekâletinden istediği bu. Nasıl fi
yatı kırabilirsiniz, müzayede ile ihale olunan bir 
satışta fiyatı kendiliğinizden nasıl kırabilirsiniz? 
Ve Hariciye Vekâleti bunu nasıl ister? Tezkereyi 
tekrar tekrar okudum. İşi takibeden Tevfik 
Rüştü Araş, firma da Trak firması. Emin Ka
lafat, başından sonuna kadar bu işin şahididir. 

REİS — Bir dakika Fethi Bey. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hücuma 
uğradım, bırakın da konuşayım. 

REİS — Fethi Bey, kendisini müdafaa im
kânından mahrum olan insanlardan bahsetmek 
doğru olmaz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkadaş
lar, işi takibeden vatandaşların tekliflerin indi
rilmesi, yükseltilmesinde hiç kabahati yoktur. 
Bu gayet tabiîdir. Mesuliyet ve kabahat, âmme
nin menfaatini korumak mevkiinde olanların 
hattı hareketindedir. (Sağdan, bravo sesleri) 
Bendeniz, sonunda teminat akçesini irat kaydet
tirdim. Buğdayı Ofise sattırdım. Bunun ihtilâfı 
halâ devam ediyormuş. 570 küsur bin lirayı irat 
kaydettirdim. Zarar görmeden malı da sattır
dım. Emin Kalafat Beyi görün bunları anlatsın. 

Bu bakımdan ihalelerde eğer bir müessese 
şartnamede bir değişiklik yaparsa yeniden bu
nu müzayede veya münakaşaya çıkartmıyacak 
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olursa orada kötü bir niyet vardır. (Sağdan al
kışlar) İncelik buradadır. 

Şeker fabrikalarında bu yüzden cereyan eden 
bir dâva mahkemededir. Bakınız orada mahke
mededir. Şu halde bu ihalede o mademki üç fir
madan nizamname ve talimatnamelerin verdiği 
yetkiye göre muvakkat teminat mektubu alın
maktan sarfınazar edilmiştir, niçin iş yeniden 
bir münakaşaya konmamıştır! Sebati Ataman 
Bey bunu anlatmaya mecburdur. (Sağdan, alkış
lar) Şimdi bakınız şartnamede yapılan değişik
lik, birinci olarak teminat mektubunda oluyor. 
îkinci unsur, Umum Müdürün basiretli bir tüc
car gibi hareket etmesi kanunun emri; kanun 
Umum Müdürlüğe şu hareket tarzını ibram ve 
icbar ederdi. Bu nedir? Türk gemisi ile malları 
getirtememek ihtimalini düşünmüşsünüz... İyi. 
Bu vaziyet karşısında malın dövizi tedarik et
mek kapılarını yokladmız mı? Amerika yardı
mından navlun karşılığı için döviz tedariki hu
susunu niçin düşünmediniz, sonradan Samet Be
yin eniştesinde olduğu gibi. O zaman ihaleye 
başlamadan evvel niye akıl etmiyor? işi ihale et
tikten sonra Türk gemileriyle nakline imkân 
yoktur diye bu noktayı öğrendikten sonra niçin 
(ICA dan navlun doları tahsis ettirelim) husu
sunu başında düşün müyorsunuz? Navlun dola
rım Samet Beyin eniştesine ihale yapılmadan 
evvel, basiretli 'bir tüccar gibi, Umum Müdür 
düşünmeli değil miydi? Sebati Bey, çok güzel 
söylediniz, çok güzel şeyler söylediniz basiretli 
olmak mevzuunda, fakat bunları söylemeden git
tiniz. Siz şimdi tahkik ettireceksiniz, şartnamede 
yabancı memleketlerden gelecek malların Türk ge
mileriyle getirilmemesi ihtimali muvacehesinde 
Samet Beyin eniştesine ihale yapıldıktan sonra 
niçin dolar elde etmek için, navlun doları elde 
etmek için ICA ya müracaat, edilip, imkân sağ
lanınca yeni bir ihale açılmamıştır? 

Basiretli tüccar gibi düşünmek lâzım. (Sol
dan, «var var» sesleri) Yok. Bakın düşündükleri 
şu : înce bir nokta var burada. Türk gemileriy
le getirme imkânının olup olmadığı hususu. 
Bu nokta bidayette düşünülmüş; Amerikan yar
dımından sağlanan dövizle getirilecek malların 
en ucuz fiyatla maledilmesini Amerikan Yardım 
Heyeti de bizim kadar arzu ettiğine göre, niçin 
şartnamede (Türk gemileriyle malın getirilmesi 
jmkânı bulunmadığı ahvalde Amerikan yardı-
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mmdan sağlanacak veya açıkça dövizle nakliyat 
yaptırılacaktır) denmemiştir? j 

B,u denmez mi? Farkı gördünüz mü? 

Şimdi arkadaşlar, şartnamenin öyle yapıl- j 
ması lâzımdır ki, mümkün olduğu kadar fazla 
rakip girebilsin, ciddî müesseseler girsin. Di
yorlar ki navlun yüksek olduğundan Kana
da'dan taşınırken maliyet fiyatları yükseliyor. 
Afta nakliyatın Türk gemisi olmadığı takdir
de, dolar ödenmek suretiyle yapılacağı ilân 
edilirse, belki, bu imkân hâsıl olduğu için, Fin
landiya veya isveç'ten mal getirecek firmalar 
işo girecek; yani girmemiş olan firmalardan 
bu imkân d olay isiyle girecekler çıkardı. 

Bu şuna benzer; yarış heyeti bir müsabaka j 
tertibediyor ve diyor ki; iki yaşındaki taylar 
müsabakaya girecektir. Bir vatandaş geliyor 
diyor ki, benim tayım üç yaşındadır. Heyet top
lanıyor, bir karar veriyir, «zarar yok. Üç yaşın- j 
daki bu tay da girsin, yalnız o tay sahibi bi
liyor, bunu başka bilen yok. Yarış yapılıyor, 
heyet ilân ediyor, Türkiye'de iki yaşındaki tay
lar arasındaki müsabakayı falanın tayı ka
zanmıştır. Tay üç yaşında. (Sağdan, alkışlar) 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — An- | 
lamamışsm. 

F E T H İ 'ÇELlKBAŞ (Devamla) — Eğer 
bana Hayrettin Erkmen öğretirse minnattar j 
kalırım. 

Eğer şartname dört başı mamur yapılır da 
bilâhara değişmezse işte basiretli yapılmış şart- | 
name ona derler, ihaleyi yaptıktan sonra buna 
iltizamı istenenin kayrılmak istenen firmanın i 
vaziyetine göre şartnamede tadilât yapmak | 
tarafgirliktir, taraf tutmaktır. Müessesenin 
aleyhinedir, millî ekonominin menfaati aleyhine
dir. (Soldan, «Hayır» sesleri) Hayır diyenler 
gelsinler, burada konuşsunlar. 

Şimdi; bu 550 000 dolarlık ihale mevzuun | 
ikinci yönüdür. | 

Üçüncü yönü; peşin komüsyon olmak keyfi
yeti de yine bir himayedir. Açık bu. Bu işte 
peşin komüsyon almıştır, himaye görmüştür. Ne- | 
den himayedir? Çünkü mevzuata aykıdırır. 
Umum Müdürlüğün, işletmenin peşinen komüs
yon ödemek yetkisi yoktur. Bunun tersine, mad
de vardır. Bu da salâhiyet dışı bir tasarruftur, 
mesuliyeti muciptir, tahkiki icabettirir. Bütün 
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bunların sonunda ben üzüldüm. SEKA gibi bir 
müessesenin başındaki Umum Müdür, 50 bin 
liralık bir teminat mektubu getiremiyecek ka
dar malî bakımdan zayıf bir firmayı nasıl bul
muş 50 bin liralık teminat mektubu getiril
mez- mi? Bu firmanın 200 bin dolarlık graft 
selüloz mevzuunda teminat mektubu bakımın
dan sebebiyet verdiği ihtilâf da ileride görü
lecektir. Böyle bir firmaya nasıl inamlabilir 
arkadaşlar? Ama koskoca SEKA Umum Mü
dürü ve bir vekil 550 bin dolarlık bir konuda 
50 bin liralık muvakkat teminat mektubu ge
tiremiyecek kadar malî bakımdan zayıf bir fir
mayı piyasada arasa, ancak köşe bucakta bulur, 
(Outsider firma) derler buna. 50 bin lira ban
kadan getirecek, koyacak oraya. 550 bin dolar
lık münakaşa, arz ettiğim şartlar içinde maa
lesef müessesenin lehine fabrikanın menfaatine 
göre yürünülmemiş bir münakaşa addolunmak 
gerektir. Bu sebeple mucibi tahkiktir. 

İkincisi, 200 bin dolarlık konuya gelince; bu 
da graft selüloz mubayası ki, çimento sanayiiy
le ilgilidir. Her halde çimento torbası imalinde 
kullanılacaktı. 

Bu ihaleye üç firma girmiş; kendilerinin 
anlattıkları gibi bu 3 firma da bidayette sa-
tmalma komisyonuna müracaat ediyor. Bir he
yettir. Bu Satmalma Komisyonu hukuki bir var
lıktır. Satmalma Komisyonuna benim bildiğime 
göre, - maddeyi okurlarsa minnettar kalırım -
umum müdür değil, umum müdür muavini ri
yaset eder. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Umum 
müdür de riyaset eder, evleviyetle. 

FETHÎ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Efendim; 
Sebati Bey, umum müdür de riyaset eder dedi. 
Buna dair maddeyi okursa ben kabul edeceğim. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Edemi-
yeceğine dair maddeyi siz okusanız. (Gürültü
ler) 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Arkadaş
lar; bakınız maddeyi okuyamıyor, umum müdür 
riyaset eder dememiş mi idi ? 

Hukuki tasarruflar laare Meclisinin karariy-
le tekevvün eder, idare Meclisinde Umum Mü
dür tabiî üyedir. Bu itibarla Satmalma Komis
yonuna girmez. Gördün mü Sebati Bey? (Sağ
dan alkışlar) 
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Sebati Bey, beyazı siyah olarak ispat edebi

lecek kudrette olduğunu zumettiği için her şeyin 
doğrusunu kendisi bilir sanır. Değil, halbuki Se
bati Bey. 

Şimdi kararlar bilâhare, hangi mercie gide
cekse o merciin üyeleri madun heyetlerin top
lantı ve kararlarına iştirak etmezler. Bilmiyor 
musunuz ? Hukukun prensibi bu. 

Daha dur. Çok şey var. 

Bu üç firmanın bir tanesi iki ayrı teklif yap
tığından aslında ihalede iki firma var. Fakat 
firmalardan birisi, ki bu konularda çok iş yapan 
bir firma Transtürk Firması... Transtürk Fir
ması 2 teklif yapıyor. Birisi Kanada menşeli 
mallar için, birisi de F. o. b. isveç menşeli mal
lar için. Detayına girmiyorum, elimizde Sebati 
Beyin sahibolduğu imkânlar, vesikalar yok. Me
selâ idare heyeti tarihi silinmiş mi, silinmemiş 
mi, bu derece detaya giremiyeceğim bilemem. 
Tahkikat açıldığı andan itibaren muhterem âza 
arkadaşlarımız her vesikayı, defteri getirtir tet
kik ederler, iş kolaylaşır. Kanada'dan gemi var 
mı, yok mu, navlun şöyle mi böyle mi, bütün bun
ları tetkik buyururlar. Vesikaları hakikat olan
ları, düzme olanlarla şu anda yalnız Vekil bile
cek mevkidedir. Bütün vesikaları elinde bulun
duran kimsenin imkânlarına mebus sahibolabilir 
mi arkadaşlar? Mebus buna sahibolsa, tahkikat 
açılması; bu maksatla bir encümen kuruluşu gi
bi hususlar nizamnameye bir müessese olarak 
konur mu? Buna imkân yoktur. Hiçbir mebus 
tahkikini talebettiği bir konuda Vekilin im
kânına asla sahip değildir. Bu bakımdan ben bu 
tahkikat önergesinin altına imza koyan bir mil
letvekili sıfatiyle takdir buyurursunuz ki, Türk 
milleti takdir buyurur ki, Sebati Ataman Beyin 
imkânlarına, Samet Beyin imkânlarına sahip bir 
mebus değilim. Eğer grupumuza mensup bir me
bus olsaydım belki... Belki diyorum çünkü tah
kikat açılmadan vesikaları mebusa vermeye 
mecbur değildir vekâlet. 

Sakarya Mebusu Hamdi Başak arkadaşım bir 
gün geldi, bir ihbar yaptı teftiş ettirdim. Dedi-
ki, dosyaları bana ver. Mazur görün dosyayı ve
remem dedim, çünkü istediğiniz tetkikatı yap
tırdım, ihbarınız üzerine teftiş ettirdim. Rica 
ederim, grupta bunu bir sual mevzuu yapın ve
ya Mecliste tahkikat talebedin, tahkikat açılsın, 
dosya encümene verilsin. Vekâlet dosyaları mil-
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letvekili olarak sizlere verilmez, Vekâlet milletve
killerine dosyayı teslim edemez. Milletvekilinin 
vekâletler ve Hükümet karşısında vazifesini iıa-
sıl yapacağı Anayasa ve İçtüzükte yazılıdır. 
Onun için milletvekilleri vekâletten dosya iste
yemez, istese verilemez. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — 1956 da almıyordu. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayrettin 
Bey arkadaşımız üniversite muhitinden geldiği 
içindir ki, daha kolay anlaşabilirim. 

Sorunun sebebi şu; gayrikanuni muameleye 
muttali olan memur, demin Sebati Bey arkada
şımızın dediği gibi, kendisine en az zarar vere
cek şekilde faaliyette bulunarak bunu bir vazi
feliye duyurursa onun için vicdan borcudur. O 
bir taraftan verdin mi hallaççı pamuğu gibi atı
lır. Memleketin şartları ortada. Çünkü, mura
kabe fıkdanı Türkiye'de hâkimdir. Murakabe 
yoktur. Murakabeden kaçılan her memlekette 
arkadaşlar suiistimaller oluyor. (Soğdan bravo 
sesleri) Murakabesizlik, suiistimali teşvik eder. 
Bu bakımdan Hayrettin Erkmen Bey siz bu va
tandaşları mazur görün, onlara memleket için, 
içinde bulundukları şartlara göre vicdanen ve 
kanunen vazife yapmanın yolunu göstermek lâ-
z m. Akademik ve terbiyeeilik hüviyetiniz var. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Hi
yerarşi. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hiyerar
şi. Evet hiyerarşi... Ona da cevap vereyim. Umum 
Müdür Muavini ihbar ediyor, Vekil teftiş ettiri
yor; Umum Müdür Muavini yerinden atılıyor, 
teftiş dosyası hıfzediliyor. Hiyerarşi.. İşte hiye
rarşi! 

Şimdi arkadaşlar, yerinden konuşan arkadaş 
lanmm kürsüye çıkmalarına imkân verecek bir 
önerge kabul edildi. Şahsım adına minnettarım. 
Böyle Türk Milletini yakından alâkadar eden. 
bir konuda herkesin saçı ak mı kara mı belli 
olsun, teker, teker çıksın konuşsunlar. Mütema
diyen lâf atan Nüzhet Ulusoy Bey de konuşur
sa memnun olurum. 

Şimdi bu ikinci konuda, 200 bin dolarlık ihale
de asıl üzerinde durulmak lâzımgelen husus şu
dur: İdare meclisinden geçmiş ama, sonunda Sa-
met Beyin eniştesine verilmesi arzusu hâkim ol
duğu için, bir minnet borcu mudur nedir bilmi
yorum, Umum Müdür oraya tâyin edilmesinin 
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minnet borcu olarak işi Vekil Samet Beyin eniş- j 
tesine vermenin yolunu aramaya başlamış. Ve I 
O suretle hakikaten de verilmiş, verilmiş ama; i 
bunda hem verilişte usulsüzlük hem de tatbikatta j 
şayanı esef cihetler vardır. Ne olmuş Umum I 

! Müdür, Vekilin eniştesi ile beraberce seyahata 
| gitmişler, İsveç'te Umum Müdür yetkisi olma- \ 

dan orada bir başka mukavele de yapmış, buna j 
yetkisi yokmuş. Telefonla idare meclisinden al- i 

i dığı yetki ile yaln z 200 bin dolarlık Graft selü- I 
lozun mubayaasının mukavelesini imza etmek I 

I varmış. Bunda paketleme ve istifleırfe dâhil, fa- I 
i kat navlun ücreti hariç. Bu da ayrı. Şimdi ora

ya gidince iş yürüyor. Fakat bu mevzuu yakından 
takibeden bir firma, Donan Danun firması mıdır 
nedir, «Efendim diyor, şartnameye göre mua
mele yapılmıyor, satış istifleme, paketleme dâhil i 
olmak üzeredir, halbuki öğrendim ki ton başına. | 

I tahmil ve tahliye masraflar1 bilmem istifleme, pa- j 
ketleme ve saire ne ise... (Soldan «paketleme ne?» j 

i sesleri) Yani mukavelede kabul edilen fiyattan 
ayrıca ilâve fiyat olarak ton başına 7 Kron fi
yat al nıyor ve muamele başlıyor. 

İhbar üzerine umum müdürlük bakıyor iş 
vahîm. Derhal ton başına 7 kronu kabul edilen 
mukaveledeki fiyattan düşüyor ve fiyat 600,10 j 
kuron iken 593,10 a iniyor. Bu fiyat, diğer fir- ] 
manın verdiği fiyattan müessese aleyhine daha ı 
yüksek bir fiyat. Ve o zaman da Samet Beyin j 
eniştesinin temsil ettiği firma mukaveleyi feshe- j 
diyor. Ne pahasına? Benim verdiğim teminat 
mektubu yansın pahasına diye, tabiî. 

Şimdi, teminat mektubunun vaziyetine gele
lim : Bu teminat mektubu doğru mu? Vekil bu- | 
nu söyliyecek. Bir İsveç bankasından verilmiş, j 
İsveç bankası teminat mektubunu, İsveçte tah- j 
silini her halde mümkün görmediği için olacak, 
SEKA umum müdürlüğü yeter görmemiş. İşte 

I o zaman İsveç bankasının mektubunu Sümer-
! bank benimsemiş, taahhüdetmiş. Bugün ihtilâf 
i halledildi mi, edilmedi mi? Mukavele feshedildik

ten sonra dosya hukuk müşavirliğine gitmiş. 
İcabederse dâva açılsın diye. Nihayet, bu, İsveç | 
bankası ile Sümerbank arasında dâva mevzuu | 
olmuştur. Doğru veya yanlış, bunu vekil bildi- | 
recek. 

Şimdi vekil ne yapacaktı? 

Vekil evvelâ, ihbar vâki olur olmaz, gönder- | 
miş olduğu iki müfettiş birbirinin gırtlağına ya-
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pışırcasma ihtilâfa düşselerdi dahi «Orada iki- ı 
niz de vazife göreceksiniz ve raporun altına mu
halif, muvafık olduğunuz noktaları tesbit ederek 
vereceksiniz» diyecekti. Böyle mi? Necmi önder 
Bey evet diyor oradan. 

Şimdi bakınız kanunundan okuyayım. Teftiş 
Heyeti işletmeler Bakanlığının bu muamelelerin 
cereyan ettiği, yürüdüğü devirlerde mer'i bulu
nan Teşkilât Kanununun 4 ncü maddesinin (k) 
bendine göre Teftiş Heyetinin Vekâlet içindeki 
durumu nedir? 

«Teftiş Kurulu Başkanlığı; Bakanlık dairele
rinde ve Bakanlığa bağlı işletme, tesis ve teşek
küllerde ve Bakanlığın ödevlendirildiği ortak
lıklarda Bakan adına gerekli teftiş, inceleme ve 
takikleri yapar.» 

Artık oraya gönderilen müfettişler Teftiş He
yeti Reisi adına değil, Bakan adına teftiş yapa
caklar. Bakan geçinemiyoruz diyene «geçinecek
siniz» diyecektir. Beraberce iş görmekten şikâ
yetçi olana, olmaz ya, farzımuhal olsa da «ra
porunuzu haznlar, beraber ve ayrı olduğunuz 
noktaları belirtirsiniz» diyecektir. İki müfettiş 
ihtilâfa düşerse o işi berraklığa kavuşturmak da
ha kolaydır. Bu işin içine fazla girmiyorum. 
Yalnız kendini vekile yakın sayan müfettiş şöyle 
beyanlarda bulunuyor; Vekil güme gidiyor, ya
zık oluyor, Vekile ve saire müfettiş böyle konu- I 
şursa o Vekilin, o camianın başında durması pres
tijini kaybettirir. Müfettişler, Vekilin karşısın
da, aman hata etmiyeyim diye itina edeceklerdir. 
Doğrudan doğruya Vekile bağlı çalışmak, kolay 
değil, tabiî.. Vekilin kulağı, kafası ve saire.. Bu 
bakımdan evvelâ Vekil Samet Bey aleyhinde tef
tiş ettiği sanılan müfettişin geri çekilmesi; son
ra onun bu vaziyeti tenkidetmesi üzerine iki mü
fettişin de geri alınarak, yerlerine Teftiş Heyeti 
Reisinin oraya gönderilmesi.. işte arkadaşlar I 
bu hal selâmetle işliyen bir idarede tutulacak bir 
muamele tarzı değildir. Böyle teftiş olmaz. I 

Şimdi ben Samet Beye tarizde bulunmak iç;n 
söylemiyorum ama, bir an için desem ki, Samet 
Bey Teftiş Heyeti Reisi Necmi Beyi, kendini ra
hatsız eden, sıkan işler üzerindeki raporunu 
vermesinin bedelini ödemek için müsteşar yap
tı. Ne diyecek Samet Bey... Onun mantığına gö
re bu şekilde konuşmak mânâsız ve yersizdir. I 

FÎKRÎ KARANÎS (Trabzon) — iftiraya uğ
rayan o ama. [ 
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FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Bana kar

şı konuşurken niçin Samet Beyi mecrasında ko
nuşmaya, onu sadede sokmaya çalışmadınız a 
arkadaşım. 

Muhterem arkadaşlarım bilhassa tecrübele
rime dayanarak ve bir zamanlar ağır mesuliyet
ler deruhde etmiş bir arkadaşınız olarak bu ve 
bundan sonra emsali mevzularda âmme hizmeti 
görenlerin kâffesinin gözünü açmak ve kanun 
hükümlerinden ayrılmamalarını temin için Ad
nan Menderes'in tabiriyle; «Tahkikat belli ol
sun, hakikat meydana çıksın için tahkikat açıl
mak lâzımdır. Neden? Hakikatler meydana çık
sın diye. işler kanun dairesinde yürüsün, yürü
tülsün diye. Hakikatlerin meydana çıkmasından 
korkulmasın, imza Adnan Menderes.» (Sağdan, 
gürültüler, gülüşmeler) Benim takrire imzamı 
koymamın ikinci sebebi de bu idi. Birinci se
bep : Hakkımda kim ne biliyorsa söylesin, isnat
lar açıklansın. Benim de cevap verişimde, iftira
lar artık önlensin, ispat hakkı kanunu ah bir 
kere çıksa. (Soldan, «Ne olacak?» sesleri) Ne 
olacak diyenlere şunu söyliyeyim ki, kanun çık
sın, bir buçuk sene sonra neler görüşülecek, ne
ler olacaktır, görürsünüz. (Sağdan, «6 ay son
ra» sesleri) 

Bu itibarla, tahkikata imza koyanlar hiçbir 
suretle, Samet Beyden hınç almayı düşünmemiş
lerdir. Kendisi alaylı alaylı «Profesörler bilmez
ler mi, bilirler ama, kasıtları var, Samet Ağa-
oğlu'nun şahsında Demokrat Partiyi yıpratmak 
kasdi var.» gibi sözler söyledi ama, bu derece 
geri hislere kendini kaptıracak, bu kadar ipti
dai ve sefil düşüncelere tenezzül edecek ve bu 
sebeplerle tahkikat açılsın diye teklif yapacak 
arkadaş bizim aramızda yoktur. Bu seviyesiz
ce düşünceler varsa bu işte o da meydana çık
sın. Hakikaten kötü bir iş yapılmamışsa, ihale
de kanunsuzluk *ve usulsüzlük yoksa o zaman 
Samet Beyi tebrik ve takdir edelim, arkadaş
lar. Ama varsa yapanlar cezasını görsün ve em
sali işler için ibret tşekil etsin. Bu, ibreti mües
sire olsun. Bir cemiyeti en geniş ölçüde tekâmü
le sevk eden şey kanunların dile gelmesidir, is
tediğiniz kadar kanun yapınız; teftiş ve mura
kabe vardır deyiniz; nizamnamelerde tahkikat 
encümenleri kurulur deyiniz; bunları işletme
diğiniz müddetçe topluluğun selâmetini temin 
edemezsiniz. 
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Murakabesizliğin asgari hale geldiği her yer- . 

de görüldüğü gibi - bugün Türkiye'de olduğu 
gibi - yolsuzluklar çoğalır. Bu tahkikat açılma
dığı takdirde suç işlemek istiyenler cesaret bu
lacaklar ve suiistimaller alıp yürüyecektir. Ar
tık pervasızlıkla suiistimallere cesaret edilecek
tir. Suiistimaller daha da artacaktır. Zaif ka
rakterliler kolayca yolsuzluk yapacaklardır, ar
kadaşlar. (Sağdan, bravo sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, her halde Vekil Bey tek
rar çıkacaklar. Evvelâ benim temas ettiğim 
noktalara cevap versin, desin ki, ihalelerde şart
name tesbit edilir, bunun maddeleri ihale yapıl
dıktan sonra değiştirilirse veya ihalenin muay
yen bir safhasında değiştirilecek olursa müesse
se bundan zarar etmez. Bu beyanda bulunması 
benim için bir kıymet taşıyacaktır. Vekilin iş- | 
leri takipteki hassasiyeti öğrenilecektir. Sonra 
«ihalelerde komüsyonlarm peşin verilmesi mev
zuata uygundur. Bunda usulsüzlük yoktur,» 
desin. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Diyece
ğim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Ama de
min dediğiniz gibi. olmasın. Vekil Bey, Sebati 
Bey «Umum Müdür, Satmalına Komisyonuna 
Riyaset ederse bunda usulsüzlük yoktur, bu ka
nunidir.» dedikten sonra ben de; «Bunun mad
desini okuyun.» dediğim zaman, «Tersini sen 
bul da oku.» demesin. Göster deyince, aksini 
sen göster sözü her zaman cevap değildir. 

Şimdi arkadaşlar, Yüks*ek Meclisin huzurun
da söylenmiyeeek gizli kalacak hiçbir şey ola
maz. Türkiye'de, hele Yüksek Meclise gelen bir 
yolsuzluk bir suiistimal hâdisesi üzerinde tahki
kat encümeni açılmadan Yüksek Heyetçe bir ka
rara varılacak olursa, ki bunun d̂ ş âlemde de 
zararı çoktur. Ne derler bilir misiniz, bir ih
timal olarak söylüyorum, «Efendim, obalarda 
işler köprü başını tutan adamların "nısım ak
rabasını bulmakla yürütülür.» der^r. Bu iyi 

. '* T e k balina Suphi Bay-
tercümes!mi okuduğu o ve-

lembaır.dayız» tâbiri dahi, 
si^ı icba^ eder arkadaş-

'u *ıe cürettir, bu ne ah~ 
Bu bakımdan yalnız bu 

'iz îtlerin membamdayız? 
J.ÇBr iyeceği iş yoktur. Bu I 
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sizi itham değil midir arkadaşlar? Burada ha
kikatlerin ortaya çıkması lâzımdır. Bu Halk 
Partili arkadaşlardan fazla sizi itham altında j 
bulunduran bir şeydir. Sizi itham ediyor. Ben | 
sizin yerinizde olsam hiç kimseden çekinmeden, I 
tam bir vicdan huzuru içinde kendilerinizi it- | 
hamdan kurtarmak için tahkikatın açılmasını 
isterdim. Yarın aranızdan bir başka muhterem 
arkadaşım da bakan olabilir. Onun için de ya-
zılmıyacağım ne bilirsiniz. Türkiye'de bu çeşit 
kapılar kapanmadığı takdirde hariçten gelip 
şu ve bu çeşit ithamları yapmaya cüret eden- | 
ler olacaktır. Ama kapılar bir kere sımsıkı ka- j 
pandı mı, böyle söyliyenler olmıyacaktır. işte | 
bu çeşit iş peşinde koşanlar hadlerini bilmelidir. 

Türkiye'yi böyle bir ağır itham altında bu
lundurmaya hakkınz yoktur. Siz bu ithamı kal
dırmadıkça tarih sizi affetmiyecektir arkadaş
lar. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

BEÎS — Sebati Ataman. 

SANAYİ VEKÎLt SEBATÎ ATAMAN | 
(Zonguldak) — Çok muhterem arkadaşlarım, i 
Fethi Çelikbaş kendisi hakkında daha evvelki 
bir konuşmada zikredilen bâzı hususata cevap 
verirken «Dosyanın üzerine yazmışsın» demem 
üzerine, zabıtlarda aynen yazılı, «Katiyen yaz
madım, bu kadar suhuletle yalan söyleme Se- I 
bati Ataman Bey, göster.» dedi. Ben de getir- | 
dim, göstereceğim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Metnini I 
oku. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Okuya- . 
cağım. (Soldan şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 
(Sağdan gürültüler) (Arka taraflarda, sağdan 
ve soldan karşılıklı ayağa kalkmalar ve şiddetli 
gürültüler) 

REÎS — Sükûneti muhafaza edelim, efendim, j 
Lütfen oturun. Sezai Akdağ, oturun lütfen. 
Herkes yerine otursun, efendim. (Karşılıklı şid
detli gürültüler) Riyaset gürültülerden hiçbir j 
şey tesbit edemiyor. Oturun efendim. (Gürül
tüler) Enver Kaya Bey, Asım Bey, dışarıda \ 
münakaşa edersiniz. Gürültülere sebebiyet ve- j 
riyorsunuz. (Şiddetli gürültüler) j 

Arkadaşlar, Riyasetin mütaaddit ihtarlarına i 
rağmen, Enver Kaya Bey ve Asım Eren Bey, | 
gürültüye sebebiyet vermeye devam ediyorlar. | 
Haklarında takbih cezasına geçeceğim. Heyeti j 
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Umıımiyede bu gürültüyü yapmaya hakkınız i 
yoktur, izahat verme hakkınız mevcuttur. 

ENVER KAYA (İstanbul). — Çok muhte
rem arkadaşlarım, hakkımda bir takbih cezası
nın tatbiki dolayısiyle huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 
. Muhterem arkadaşlarım, Sebati Ataman Bey 

kürsüye çıkıp cevap vermek üzere sözlerine baş
ladığı zaman arkadan, sırf onu konuşturmamak 
için, gürültüler başladı. Döndüm geriye, dedim 
ki, biz sizi şu ana kadar sükûnetle dinledik. Fet
hi Çelikbaş'm her türlü tahrik edici sözlerine 
rağmen en ufak bir hareket yapmadık. Siz niye 
tahammül edip dinlemiyorsunuz. Onun üzerine 
kalktı galiz lâflarla bana hakaret etti. Ben de 
kendirine iade ettim. Oradaki gürültülerden 
Reis Beyin ihtarını işitemedim. Yoksa bendeniz 
Riyasete hürmetsizlik veya onun emrini dinle
memek gibi küçüklük yapmıyacak bir arkadaşı
nızım. Vâki olan gürültülerden dolayı Riyaset 
Divanının ikazını duyamamış bulunuyorum. Bu 
bakımdan özür dilerim. 

REÎS — Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) _ Muhterem arka
daşlar, Sebati Bey kürsüye çıktıktan biraz sonra 
arkada Niğde Mebusu İsmail Güven'e ve yanın- ' 
da oturan diğer bir arkadaşa, Sezai Akdağ ar
kadaşımızın hiddetli ve şiddetli bir ifade ile ba
ğırmakta olduğunu gördüm. Sabahleyin de, cel
senin kapanmasını takibeden anlarda araya girip 
ayırmaya çalışmıştım. O sırada en öndeki safta, 
kan dökülen yere yakın mahalde kendi yerin
den kalkıp gelen ve C. H. P. lilerle şiddetli mü
nakaşa halinde olan Sezai Beyi yine görmüş
tüm. Ve kendisine : (Rica ederim, çekilin, yap
mayın) diyerek sabahleyin de ben ayırmıştım. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Makamı Ri
yasete karşı : (Sezai Akdağ yine gürültülere se- ı 
beboluyor, mâni olun, sabahleyin de bunu yaptı) 
dedim. Bunun üzerine sağdaki sıradan İstanbul 
Mebusu Enver Kaya arkadaşımız bana karşı ba
ğırarak ve ağzına gelen küfürü yaparak söyle- ı 
mediği söz bırakmadı, ilk defa küfüre kendisi 
başladığı için mukabele ettim. Elbette haksız 
yere maraz kaldığım bu sataşmaya ve küfüre 
karşı sükut edecek arkadaşınız değilim. Ben fil- ı 
hâl meşru müdafaa hakkımı kullandım. Gürül- ı 
tülerden dolayı Riyasetin ikazı anlaşılmıyordu, 
Reis Beyin ihtarını duymuş değilim. Devam I 
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eden gürültüler içinde mesele bu şekilde olmuş
tur, arz ediyorum. 

REİS — Müsaade buyurun, muhterem arka
daşlar, müzakerenin selâmeti ve seyri bakımın
dan Riyaset daima sükûnetin muhafazasını mü-
taaddit defalar talebetmektedir. Arkadaşların 
hatipleri sükûnetle dinlemesi hususunda müza
kerelerin başladığı günden bu tarafa bu husus
taki Riyaset beyanları fazlasiyle yapılmıştır. Şu 
anda her iki arkadaşımız karşılıklı birbirlerine 
galiz kelimeler kullandıkları vâkidir. Bu karşı
lıklı olması itibariyle ve Riyasetin ikazlarını 
duymadıklarını eğer şayet duysalardı bu hale 
devam etmiyeceklerini huzurunuzda açıkça iti
raf etmeleri karşısında iki arkadaşımıza takbih 
cezası verilmesine mahal yoktur. (Alkışlar) 

SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — Arkadaşımız 
beni kavga çıkarmakla itham etti. Sataşma oldu, 
söz istiyorum. 

REİS — Sataşmadan dolayı söz hakkınız 
baki, söz vereceğim. Buyurun Vekil Bey. 

Kullanılmış olan elfazı galiza şayet zabıtta 
varsa bunları Asım Eren arkadaşımızın da mu
vafakatiyle zabıttan çıkarıyoruz. 

Buyurun efendim. 
SANAYİ VEKİLİ SEBATİ ATAMAN 

(Zonguldak) •— Muhterem arkadaşlar, küçük bir 
müşahedemi müsaadenizle arz edeceğim. Ne za
man buraya çıksam, ki bu husus arkadaşlarımız-
ca da malûmdur, inkâr edilen hakikatleri ifade 

I etmeye başladığım zaman ne hikmetse, gürültü-
| 1er çıkar, sözlerim k;esilir, silsilei kelâmım bo-
I zulmak istenir. Ama şunu ifade edeyim ki, haki

kat olan tezi gürültüler kesemez. Hakikat ışık 
gibidir, gürültü ile söndürülemez. Onun için ar
kadaşlarımızın üzülmemelerini rica edeceğim. 

; Ne yapsalar hakikatleri söyliyeceğim. 
Suhuletle yalan söyleme meselesine geliyo

rum : Bendeniz dedim ki, yazmışsın, dosyanın 
üstüne yazmışsın. «Yazmadım» dedi. Bendeniz 
dosyanın üzerine şunu yazmışsın, demedim. Su
huletle yalan söylüyorsun, getir göster, dedi. 
İşte! (Bir dosyadaki yazıyı Meclise göstererek) 
Dosyanın üzerine yazmış. Fethi Çelikbaş'm el 
yazısı. Demekki; suhuletle yalan söylemek mev
zuunda bendeniz Çelikbaş'la yarış etmek değil, 
onunla böyle bir yarışa girmeye dahi kabilive-
tim yoktur, işte; bu arkadaş şurada oturup «Be
nim bir sözlü soruya cevap vermediğimi göste
rirseniz istifa ederim.» demişti. Derhal ben on 
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beş tanesini gösterdim. Şimdi kim suhuletle bu
rada beyanda bulunuyor. (Sağdan, «Oku. oku» 
sesleri) 

REİS — Turgut Göle, müdahale etmeyiniz. 
Birinci ihtarı veriyorum. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Şimdi; 
müsaade buyurun, evvelâ yazıyı okuyayım. Ya
zı Rü'beroit Kâğıt Fabrikasının. EME Limitet 
Şirketi, (işletmeler Bakanlığı Yüksek Makamı
na. 11 Ekim 1954 Pazartesi günü, Sümerbank 
Alım Satım Müessesesi Müdürlüğünde Sayın İş
letmeler Vekili Bay Fethi Oelikbaş'm huzu
runda İzmir Selüloz Müessesesi Savun Müdürü 
Bay Enver Atafırat ile Şirketiniz Müdürü Nec
det Merey ve Abdülkadir Erem'in iştirak et
tikleri toplantıda..) Sümerbank Alım - Satım 
Müessesesinde vekil beyin Riyasetinde SEKA'-
nın Müdürü ve bir firmanın iki mümessili bir 
toplantı yapmışlar. Mühim bir toplantı yapmış
lar. Yazı devam edivor: (...Toplantıda fabrika
mızın bugünkü şartlar içinde sirenz ve bir nevi 
imlitasyon graft kâğıdı yapabilmesi dolayısiyle 
İzmit Selüloz Müessesesinin 150 gramdan aşa
ğı her nevi şirenz kâğıdı ile hobin olarak imi-
tasvon graft kâğıdı imal etmemesi ve bilmuka
bele şirketimizin bu malları Selüloz Müessesesi
nin İstanbul teslimi fiyatından fazlaya satma
mayı taahhüdetmesi kararlaştırılmıştır. Şirketi
miz imal edeceği şirenz 'kâğıdı ile imitasyon 
graft kâğıdını İzmit Selüloz Müessesesinin bu
günkü fiyatından fazlaya satmıyaca^ını saym 
vekâlete karşı işbu vesika ile taahhüt,» anlaş
masını İzmit Selüloz Müessesesine taallûk eden 
kısmı için gereğinin ifasına yüksek delâletinizi 
rica ve vekâlet makamının hususi teşebbüse 
karşı gösterdiği alâkaya minnet ve teşekkürle
rimizi arz ederiz.) 

Bu "kâğıdın üstüne yazıyor, vekil bey, (Yaz
madım) dedi. 

Arkadaşlar, şöyle diyebilirdi: Efendi, benim 
yazdığım yazı bu mahiyette değildir. O yazı
nın mahiyeti üzerine eğilebiliyor mu? Yaz
dın. Suhuletle yazmadım diyebiliyor. (Oku, 
oku sesleri) Okuyacağım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Yedi se
ne geçti aradan, hatırımdan çıkmış olabilir. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Aradan 
7 sene geçti, hatırımdan çıkmış olabilir diyor. 
Yazdığı havaleyi okuyorum: 
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(İşletmeler-: müessese bilhassa halen dö

viz ödiyerek getirmekte olduğumuz mamuller 
imal etmeli, hususi teşebbüslerce yapılan ima
lât sahasına girmekten çekinmelidir. Beni gö
rünüz. Fethi Çelikbaş) 

Mulhterem arkadaşlar, belki içinizde Devlet 
dairelerinde, İşletmeler Vekâletinde çalışan ol
madığı için muameleleri bilmiyenler vardır. 
Müsaade buyurun; mesele mühim. 

Şimdi arkadaşlar, 'bakın her gün, hele son 
senelerde ithalât kapıları açıldıktan son
ra, iki üç senedir büyük ölçüde her gün 
Sanayi Vekâletine Ticaret Vekâletine, Ko-
ordinasyan Vekâletine, hattâ Maliye Vekâ
letine buna mümasil, bundan çok daha hafif 
meselâ «Kotaya koymayın, az koyun» gibi ta
lepler yapılır. Bu talepler karşısında usulen ne 
yapılır? Bakın arkadaşlar, evvelâ bir müesse
seye fiilî bir inhisar vermek mânasını taşıyaca
ğı cihetle bu inhisarın yerilmesi zaruri görül
se dahi, bu müessesenin imalât ve istihsalinin 
memleket ihtiyacına kâfi gelip gelmiyeceği tet
kik edilir, bir. 

İkincisi, bu müesseseden gayrı bu imalâtı 
yapan başka müesseseler var mı, yok rrm, kar
şılaştırılarak gayrimesru rekabete meydan ver
memek için tetkik edilir. 

Üçüncüsü, Devletin işletme müesseselerinin 
bu müesseselerle rekabet haline gelmemesi için 
bir tedbir aranır. Emsali çok, yapıyoruz. Şim
di bu yazı böyle, «Beni gör» diyor. İsletmeler 
dairesinden bir yazı yazılmakta Sümerbank 
Grene! Müdürlüğüne EME Limitet Şirketinden 
alman 29 . IX . . . . EME Şirketi daha evvel 
bir dilekçe daha vermiş, orada divor ki, - Ma
demki hikâye anlatıldı, burada sulhulet mesele
si mevzuubahsoldu, bendeniz de bunları okuya
cağım.- İşletmeler Vekâletine bundan evvel 
gönderdiği bir istida yar. Toplantı bundan 
sonra yapılmış. 

EME şirketi bir şey yapıyor, ruberoit (Ma-
lûmuâliniz bir nevi tecrit malzemesi) Türkiye'
de ilk kâğıt fabrikasını kurduğundan, ithalâtın 
tahdidi yüzünden monta.im gecikdipinden, bu 
yüzden montaj ve tesis masraflarının arttığından 
ve yine filân tarihinde çok dar bir sermaye ile 
işe başladıklarından, bankalardan bir kredi 
teminine çalışdıkları sırada, bankalarda bir 
kredi darlığı başladığından bu imkânın da kal-
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mâdığmdan yeni bir şerik bularak sermayeyi 
833 bin lira artırdıklarından, para temini için 
evlerini ve ellerindeki malın bir kısmını ipotek 
ettiklerinden, tam randımanla çalışıp ayda 100 
ton kâğıt satışı ile durumlarını düzeltmeyi tali
min ettikleri sırada selüloz müessesesinin kendi 
imal ettikleri kâğııt nevilerinden 200 ton şirenz ve 
400 ton kraft kâğıdı sürdüğünden ve bu yüzden 
satışlarının durduğundan bahsile kâğıt ihtiyacı
nın 60 bin ton civarımda olduğu İzmit Kâğıt ve 
Selüloz Müessesesinin senede 35 - 40 bin ton kâ
ğıt imal edebildiği 20 bin ton kâğıt ithalinin lâ-
zımigeldiği, bununla senede 7 - 8 bin liralık tasar
ruf edilebileceğini ileri sürerek Sümerbankm ku
ruluş kanununda tesisleri ve tevsileri, memleket 
için ikıtisaden verimli olan sanayi işlerine serma
yenin müsaadesi nispetinde iştirak etmesi hak
kında bir hüküm mevcudolduğunu, bundan fay
dalanılarak Sümeribankın firmalarına, nihayet 
Ski defaya mahsus olmak üzere, 400 er ton kâğıt 
siparişi vermesi isteniyor. (Soldan, «Vekili gör
müşler mi?» sesleri) Kâğııt istihsal eden müessese 
Ibana kâğıt siparişi versin diyor. Sonuna kadar 
huiâısâ edecektim, edemedim. Neticede, «Sümer-
bahk benden 400 er ton kâğııt almalı ve bunun 
yüzde 60 mı peşin vermelidir» diyor. Birinci iste
ği, bu. Bunun üzerine toplantı yapılıyor. Bu, top
lantı da Sümerlbank 400 ton kâğıt sipariş edip et
memesi meselesinden ileri geliyor. 

iSümerbank kâğıtları kendi imâl etmekle bu 
müesseseye bir direktif yazılıyor. Sümerbanlk. bu
nu programından çıkartsın deniyor. Bunu bu mü
essesle yapacak diyor. 1 000 ton graft kâğıdı nedir 
bilir misiniz? Çimento fabrikalarının torba için 
kullandıkları kâğıt değil. Kese kâğıdı, ambalaj 
kâğıdı şu bu kâğıdıdır. Bunu teklif ediyor. Vekil 
Beyin direktifi budur, bunun üzerine yazılan yazı 
da şudur : (29 tarihli okunan istidanın üzerine 
yazı ilişik olarak gönderiliyor. Şu hulâsasını oku
duğum 29 tarihli dilekçede istenmektedir. Hulâsa 
olarak her ilki dilekçenin de tetkikıyle banfcanızca 
şirketlerden bir ve iki parti halinde satmalmması 
istenen kâğıtlar hakkında ilgililere gerekli ceva
bın verilmesi. Kâğıdı ilki partide alın diyor. Di
ğer taraftan Selüloz Sanayii Müessesesi imalâtı
nın halen döviz ödiyerek getirtmekte olduğu kâ
ğıt cinslerine inhisar ettirerek hususi teşebbüs ta
rafından imal edilen kâğıtlardan imalât yapılma
ması hususunun ilgililere bildirilerek neticenin 
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Hükümete bildirilmesini rica.) Mektup yazılıyor. 
Altında da bir not : (Sayın müsteşara arz edil
miş, mahzuru belirtilmiş ve Bay Mehmet Akm ile 
görüşülmüştür, Genel Müdür tarafından Sayın 
Vekile arz edilecektir, elde tutulsun.) Altındaki 
imza Neemi özlkazanç, (Soldan, alkışlar) 

Elde tutulsun deniyor. Buna rağmen bu yazı 
yazılmış ve Sümerbanka gönderilmiş. Sen yazmı
yor musun, çekil... İmza edilmiş. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Tahkikat 
açın, bizim de söyliyeoeklerimiz var. 

SANAYİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (De
vamla) — (Kâğıdı gösterdi.) Bu kâğııt gönderil
miş. Bu fabrika memleket ihtiyacım teminden 
âcizdir. Esasen bu nevi kâğıtları yapmak için de
ğil, roberoit için kurulmuştur. Müessesenin mem
leketin ihtiyacını tedarik imkânı olmıyacağı cihet
le o tarihte istediği fiyatla satacak. Tamamen in-
hisari bir vaziyet. Tazyik edilmiş, açık hakikat bu. 
Fakat Allahm Türk milletine bir lûtfu olarak 
SEKA nın programları daha henüz değişmeden 
İşletmeler Balkanı değişmiş ve kombinezon maa
lesef yerine gelmemiş. 

Muhterem arkadaşlar; bu memlekette hususi 
sanayi bilmem ne... Elbette edebiyatını yapmak 
kolay. 

Zabıtlara geçmiştir, tarihe geçmiştir, herkes 
öğrenmiştir ki, suhuletle yalan söylemek mev
zuunda Fethi Çelikbaş şampiyondur, rekortmen
dir, kendisinin kâ'bma erişmek mümkün değil
dir. Emsali adidesini gördüm, bir kere daha sa
bit oldu. Bundan sonra daha çok sabit olacak
tır. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Neden yakasına yapışmadınız ? Yapışsaydımz ya. 

REİS — İki celsedir müdahaleleriniz devam 
ediyor. Birinci ihtarı veriyorum. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — «Tahkikat 
açın, bekliyoruz» diyorlar. 

Arkadaşlar, tahkikat, hakikatleri meydana 
çıkarmak için açılır. Burada hakikat gün gibi 
aşikâr. Tahkikata ne lüzum var? (Elindeki dos
yayı göstererek) işte hakikat, gün gibi aşikâr! 
Yazmışsınız, çizmişsiniz, tazyik etmişsiniz. Nere
sini ben bunu tahkik edeyim. Tahkika lü
zum var mı efendim? Fethi Çelikbaş'm şurada 
oturduğu tahkik edilir mi?.. İşte aşikâr oturu
yor. Hâlâ oturabiliyor! (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, asıl mevzuumuz olan 
tahkikat önergesinin mâtufunaleyhi bulunan iki 
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tane ihale mevzuunda Fethi Çelikbaş'm burada
ki uzun beyanatı içinde dişe dokunabilir söyli-
yebildiği şeyler şudur; bunlar da bu tahkikat 
önergesini vermiş olmasına ve mevzuun arkasın
dan bir seneye yakm bir zaman geçmiş olmasına 
ve buraya koskoca dosyalarla gelmiş olmasına 
rağmen işi, hattâ cereyan şeklim dahi kavrama
dığını iki kere iki dört eder gibi ispat ediyor. 

Diyor k i ; «Teminattan vazgeçmek kararını 
alınca neden yeniden ilân yapmadınız?» Arka
daş, baştan ilân yapmadık ki, yeniden ilân ya
palım. Amerika'daki ICA regülâsyonu mucibin
ce, Amerika'da bilmem ne gazetesinde ilân ya
pılmış. Bu ilân o gazetede yazılı. Biz bir ihale 
yaptık, haddi lâyıkı görülmedi diye yeniden 
ilân etmez o. 

îhale, şartnamelerin firmalara gönderilmesi 
suretiyle teklif mektubu almak suretiyle yapıl
mıştır. 33 firmaya mektup yazılmıştır, «îlişik 
şartnamede gösterilen şunu mubayaa edeceğiz, 
şartname şudur, tekliflerini rica ederiz» denmiş. 
Her teklif istenen firmanın cevap vermek mec
buriyeti yok. Kaldı ki, bu teklif istenen firma
lar arasında tsveç firması yok. O nereden duy
muş? Amerika'daki ilândan duymuş ve o da mü
racaat etmiş. Müracaatler inceleniyor, ihale te
hir ediliyor filân. En nihayet bir telgraf çeki
liyor. Kime? Teklif mektuplarına cevap veren 
ve ihaleye iştirak için katî kararlarını vermiş 
olan firmalara. Deniliyor ki, «Filân gün, açık 
eksiltme suretiyle ihale yapacağız, gelirken 50 
bin liralık teminat mektubu getirin. 

Şimdi farzedin ki, Fethi Çelikbaş arkadaşı
mızın dediği gibi, bu teminat mektubundan vaz
geçme meselesi hâsıl olur, teminatsız yapılacağı 
duyulursa belki yeniden bâzı firmalar daha ge
lir, denilebilir. Kendisi, «Rakipleri çoğaltmak 
lâzımdır», diyor... Yok... Kime ilân edeyim? Ev
velce teminat dahi istemeden yazdığım tekliflere 
cevap dahi vermiyen firmalara teminat istemi
yoruz, illâ teklife cevap verin mi diyelim ? Bu 
nasıl olur? Şartlarda da bir değişiklik yok ki, 
onu bahane edelim de bir daha yazalım. 

Sonra evvelce 33 firmaya teminat da istiye-
rek yazsa ve teklif isteseydik de bunlardan 20 
si teminatını da verip teklifini gönderseydi, ge
riye kalan 13 tanesi cevap vermeseydi, ondan 
sonra da biz teminattan vazgeçseydik, o zaman 
yeni rakipler ve fiyat tenezzülü elde etmek için, 
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bu 13 firmaya «Biz teminattan vazgeçtik» diye 
belki yazabilirdik. Böyle bir vaziyet yok. Çünkü 
esasen evvelce gönderdiğimiz mektuplarda te
minat lâfı yok. Binaenaleyh 7 tane olan rakibi 
10 a çıkarmak, yani Fethi Çelikbaş'm temenni 
ettiği gibi rakip adedini artırmak ancak temi
nattan vazgeçmekle mümkün olmuştur. Üstelik 
teminat veren bir firmadan ucuz olana vermek 
suretiyle sorduğu iki sualden birisi, zarar mik
tarı. Müessese zarardan kurtulmuş ve ayrıca bir 
kâr etmiştir. Teminattan vezgeçmek sebebiyle 
üstelik kâr etmiştir. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) 
raporu zarar olduğunu söylüyor. 

Murakabe 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Kaalû. 
Murakabe raporunu kim yazmıştır? Murakabe 
raporunu yazanlar insandır, ben de insanım. 
«Orası böyle dedi, binaenaleyh, bu böyledir.» 
Bu olmaz. Münakaşa edelim. «Teminattan vaz
geçmek suretiyle bir faydadan mahrum kaldı» 
deniyor. Bu faydadan mahrum kaldığını göster
memiz lâzımdır. Ben gösteriyorum. Şu kadar 
fazla kâr etti diyorum. Rakamı ortaya koyuyo
rum. Nasıl kâr etti? îşte o teminat vermiyen 
firmadır ki, en düşük fiyatı verdi. O bertaraf 
edilmiş olsaydı ondan bir evvel gelen firmaya 
verilecekti. On kron fazla; bu kadar ton, bu ka
dar zarar etmiş olurdu. Mesele çıkar meydana. 
Hâlâ Murakabe Heyeti şöyle dedi, diyor. 

Teminat istememekten dolayı müesseselerden 
zarar eden yok mudur? Yuvarlak lâf. Vardır. 
Belki teminat istememekten dolayı zarar etmiş 
müesseseler vardır. Ama sen bu işe gel, köşeye 
kaçma. Dışarıya çıkmak yok. Çemberden çık
mak yok! îki kere iki dört eder gibi hakikat 
meydanda. 

İkincisi navlun doları tedariki için neden 
ICA ya müracaat edilmedi? Mademki basiretli 
bir tüccar gibi hareket 'etmek mecburiyetinde
dir ; 550 bin dolar odun için tahsis yapılması ih
timali vardır ve yapılmasını isterken düşür .ün 
ki, belki efendim Kanada'dan daha ucuz fiyat 
f. o. b. tekl'f eden bulunur. Türk gemisi teda
riki zor olduğu için, ecnebi gemilerle getirt
mek babında tedbiri niçin evvelden almadın 
da navlun dolarına müracaat etmedin? El ce
vap: Mesele navlun dolarında değil, miktarın
da. Navlun doları 30 dolar fazlaya geliyor, me
sele orda. Yok meselesi değil ki. Kanada'dan 
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alır, İsveç'ten alır, zait zait, taksim c. i. f. fi- I 

.yat, bu. Okumamış bilmiyor. Buraya gelip, 
ben harika adamım şöyle adamım demekle bir 
şey ispat edilmez. Bırak bunları başkaları s >y-
•iesiıij başkaları 'methetsin. Belli, arkadaşı
mızın dediği suhulet. Bir suhulet daha. Satm
alına Komisyonunun Başkanı Umum Müdüre 
tâbidir. Bunun aksini sen de göster mevzuatta. I 
Vekil istediğine bu işi verebilir. Umum Müdür 
muavinlerinden birisine sen Satmalına Korniş- I 
yonu Başkanısın, der. Umum Müdür muavin
lerinden Ahmet Bey, veya İşletme Reisi filân, 
sen Satmalma-Komisyonu başkanısın, der. M.ev- I 
zuatta Satmalma Komisyonu Başkanı filândır 
diye bir şey var mı? Yok böyle bir şey. Umu
mi hukuk kaidelerinde, muavinin hukuki tarifi I 
nedir? Muavin, Umum Müdürün kendisine ver- I 
diği vazifeleri yapar, icabında Umum Müdür I 
o vazifeyi alır kendisi yapabilir. Hukukan bu
dur. U. Müdür evleviyetle yapar, Satmalma Ko
misyonuna evleviyetle riyaset eder. Arkadaşı
mız inceliklerini bilmez. Burada gelecek, söy- I 
liyecek, bizi müşkül mevkide bırakacak. (Sol
dan, gülüşmeler) Hayır arkadaşlar, meseleleri 
derinden derine, inceden inceye tetkik etmesi I 
lâzımdır. Muhterem arkadaşıma İçtüzüğün han
gi maddesi olursa olsun dikkatle o meseleyi tet- I 
kik etmesini tavsiye ederim. Dünyada tetkik-
den âzâde kalacak en basit meselenin dahi bu- I 
banmadığını arkadaşıma söylemek isterim. Ar
kadaşım Bâlâpervazlık yapmasın, arkadaşıma I 
tavsiyem budur. I 

Umum Müdür Muavinliği hikâyesi bu. Bun
dan başka arkadaşımız hiçbir yeni şey söyle
medi. Bütün söyledikleri şeyler, bu üç nokta
dır. Bu üç noktada hâdiseleri bilmediğini ispat 
etti. Bunun dışında yeni bir şey söyledi ise, Al
lah rızası için söylesin. Onlara da cevap vere
yim. Yok eski şeyler için benden tekrar cevap 
istiyorsa, ben kendisine bir Fransız darbımese
li ile cevap vereyim. «Ce sont les medioeres qui 
se repetent.» (Soldan; alkışlar, bravo, sesleri) 

EEİS — Behçet Kayaalp. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Fethi 
Çelikbaş konuşmasında dedi ki, Behçet Kayaalp 
burada konuştukça Burdurlu vatandaşlar Fet
hi Çelikbaş'a teveccüh etmektedir. Şimdi hu
zurunuzda bir defa daha tekrar etmek isterim. 
Behçet Kayaalp ne söylemiş? Behçet Kayaalp 
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dij^or ki, sen. fikirlerinde samimî bir adam de
ğilsin. Misal mi istiyorsun. İlk iş birliği aka
mete uğradığı gün, Sultan Ahmet'teki Hürri
yet Partisinde üç hemşeri sizi ziyarete geldi. 
Adları şunlardır; bu adamlara yalancı diyemez
sin: Tüccardan Mehmet Gül, Tüccardan Lütfü 
Karagöz ve 0. H. P. li Ali Çöllü. (Sağdan; 
«Ne alâkası var?», sesleri) Alâkası var arka
daşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bu iş birliğinin 
bozulduğu sırada Fethi Çelikbaş'm kanaat'iri 
soran bu arkadaşlara verdiği cevap şudur: İnö
nü Demokrasinin kaatilidir. O, bir bunakt'r, 
Bu adam bu memlekete daha neler çektirecek
tir. Ben ne demişim. Ben Demokrat Parti kon 
grelerinde söylediğim, sözleri bir değil bin deia 
daha' Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ifade
den bahtiyarlık duyuyorum arkadaşlar. (Sol
dan; alkışlar) Çünkü İsmet Inünü'nün böyle
ce siyasi hayatını tasvir eden Çelikbaş bugün. 
İnönü'nün kanaatleri altına süzüjüp gitmişpr. 
Halk Partisi bunları istemedi, bunlar Halk Par
tisinin kapısının tokmağını çaldılar, önünde diz 
çöktüler. 

Şimdi arkadaşlar, ispat hakkının imza, edil
diği günlerde kendilerinin takibettikleri o gün
kü politikasiyle şahsiyetlerini tanıdığım muh
terem arkadaşlara itibar ederek onların o gün
kü fikirlerini beğendi ve onları desteklîyerek 
imza koymuştum. Bu arkadaşlar o gün merda
ne, cesurane hareket ettin diye methü sena et
mişlerdi. Partiden kovulmaya sebebolan bu hâ
dise cesaretle açılacak bir mevzudur. Fethi Çe
likbaş iyi bir adam olsaydı bu kürsüde bu söz
leri, bu lâfları söyliyecek bir adam olarak kar
şıma çıkmazdı. 

Şimdi arkadaşlar, 1957 seçim kanpanyası-
nm devam ettiği günlerdeydi. Fethi Çe'likbaş 
ispat hakkı mevzuunda Halk Partisine karşı 
şöyle savunuyordu : C. H. P. ispat hakkının 
takipçisi olamaz. Çünkü ispat hakkı Halk Par
tisi devrinde kapanmıştır. İktidarda kaldık
ları müddetçe ispat hakkını getirip bir tefsir 
yoliyle dahi B. M. Mecliside bu kapıyı açma
mıştır. 

Şimdi arkadaşlar, benim bu sözlerim muh
terem Burdur'lıı hemşehrilerimin indinde beni 
kötüliyecek bir söz değildir. Ben D. P. ye geçmeden 
evvel müstakil kalarak memleketimi karış karış 
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gezdim. Bana rey vermiş olan insanların siyasi 
kanaatlerine hürmet ederek bana verdikleri 
reylerin istikametini öğrenmek suretiyle köşe
me çekildim ve yaptığım vicdan muhasebesi ne
ticesinde D. P. ye geçmeye karar verdim. (Sol
dan, alkışlar) Fethi Çelikbaş «Ben nereye git
sem millet benim arkamdadır, Burdur arkam
dadır.» diyen bir zihniyete sahiptir. Bu ba
kımdan nasıl bir demokratik zihniyete sahibol-
duğunu son Hürriyet Partisi binasındaki konuş
ması ile Burdurlular yakmen tanımak fırsatı
nı bulmuşlardır. Orada maskesi düşmüştür. 
C. H. P. beni iki yerden namzet gösterecektir. 
Siz ne yaparsanız yapın diyip parti değiştiren 
bir adamdır. 

Ben, bana itimat edenlerle birlikte bugün 
Demokrat Parti içinde çalışıyorum, şevk ile 
çalışıyorum, heyecanla çalışıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Fethi Çelikbaş mü-
taaddit mevzularda burada bana sataşması ile 
bâzı hakikatleri ifade etmek fırsatını bana ver
diği için kendisine teşekkür ederim. 

Muhterem hemşerim şuhu bilsin ve artık ku
lağına küpe olsun ki, Burdurlular Fethi Çelik-
baş'tan cüzamlı bir adamdan kaçar gibi kaçmak
tadırlar. (Soldan, alkışlar) Artık Fethi Çe
likbaş sevilen bir adam olmaktan çıkmıştır 
Burdurda. (Sağdan gürültüler, «ayıp ayıp» 
sesleri, gürültüler) 

Fethi Çelikbaş/ın sözlerinin altında yatan 
bîr hakikat vardır. Nedir? ... Çünkü artık 

' onim maskesini düşürdüm. Efkârı umumiyede 
onun siyasi çehresini çizmiş bulunduğumdan 
Halk Partililerin yanında kırılan haysiyetini ve 
itibarını (Sağdan asla asla, sesleri) kurtarmak 
için bana sataşmaktadır. Telâş içindedir (Sol
dan alkışlar) 

REÎS — Emin Kalafat. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Reis 

Bey; bana söz vermemekle haksızlık ediyorsunuz. 
RE IS — Bilâhara gelir kürsüden konuşur

sunuz. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Reis 

Bey kimlere hizmet ediyorsun? 

REÎS — Sükûneti ihlâl etmeyin. Sükûneti 
ihlâl Nizamnameye ademiriayettir. Buyurun Emin 
Kalafat. 

(Çanakkale Mebusu Emin Kalafat alkışlar 
arasında kürsüye geldi.) 
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EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — Çok muh

terem arkadaşlarım; ne kadar hazin ve ne ka
dar üzücü bir tesadüf eseridir ki geçen sene 
bugün, tam şu saatte vukubulan bir kazanın 
devri ânında yüksek huzurunuza, ortaya atıl
mış kasıtlı bir mevzu hakkında birkaç söz söy
lemek için çıkmış bulunuyorum. Tam geçen se
ne şu anda enkazın altında bulunduğum anı 
zaman zaman hatırlatan ve hattâ aratan çirkin 
sahneleri gördükçe insan insanlığından nefret 
ediyor. 

Çok sevgili kardeşlerim, ortaya bir toprak 
işletmesi diye bir mevzu atılınca, hakikaten 
Kalafat bu büyük toprak işletmesinde büyük 
bir ortak veya alâkası olan bir kimse olarak mü
talâa edilebilir veya haklı olarak insanın aklına 
gelir diye düşündüm. 

sene 1951 veya 1952, bilmiyorum. Sayın 
Fethi Çelikbaş'la Saym Remzi Birand arkada
şım vasıtasiyle tanıdığım çok muhterem, şa
yanı hürmet ve hakikaten kemalin mücessem 
timsali olan Mitat Asan namında bir arkadaşı
mız var. Yüksek mühendis. Bir toprak işleti
lecek... Bildiğim, anladığım iş değil, aklımdan 
geçen bir mevzu değil. Beş bin lira istediler 
bendenizden. îcabederse ilerde daha alırız, den
di. Ve hakikaten beş bin lira verdim. Bun
dan kısa bir müddet sonra da Tekel Vekili 
oldum. O sırada kulağımıza bu bizim nerede 
olduğunu dahi bilmediğim, ortaklık dolayısiyle 
Mardin bölgesinde mebusların ad]arının geçti
ğini duyduk, fevkalâde üzüldük. Şimdi tarihi
ni hatırlamıyorum ama kaydı var, hemen no
tere gittik, noterden kendisine muhatabımız 
olan Mithat Asan'a bir tebligat yaptık, ortak
lığımızın son bulduğunu tebliğ ettik. Ona da 
burası yar olmamış o da terk etmiş. O günden 
bugüne kadar da vermiş olduğum beş bin lira
dan beş para dahi alabilmiş değilim. 

Binaenaleyh, her işin burada zapta geçme
sine çalışılırken; şu meselenin de bu şekilde zap
ta geçmesi için huzurunuzu rahatsız etmiş bu
lundum. Fakat içinde bulunduğum şu anın bil
hassa benim için arz etmiş olduğu hususiyetin 
bana tahmil ettiği bir vazife var. Dünden beri 
içimi kemiren bir üzüntüyü burada bu vesile 
ile tahfife çalışacağım. 

Dün yüksek huzurunuza gelen önergeler
den birisi, rahmetli arkadaşımız Server So-
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muncuoğlu'na aitti. Üzerinde çeşitli ilmî sıfat
ları toplamış olan ve kürsüde hocalık sıfatının 
neticesi olarak talebesine hakikaten her yaşıyan, 
en küçüğünden en büyük insana karşı hürmet 
telkin etmesi icabeden; bilhassa ve bilhassa bir 
ölü karşısında farklı bir hürmet duyulması lü
zumunu bizzat telkin etmesi lâzımgelen bu 
profesörün; «O şimdi Yüce Divandan daha 
büyük bir mahkemenin huzurundadır.» demek 
suretiyle... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Hür
metle andım; iyi temennilerimle söyledim, «Al
lah rahmet etsin.» dedim. 

(Tavzih ediyor sesleri) 
EMİN KALAFAT (Devamla) — Bu su

retle... Tavzih ederse teşekkür ederim. Böyle 
demek suretiyle isnadındaki taannüdü ve ölüye 
karşı olan ahzısârmı h^le burada, Millet Mec
lisi kürsüsünde ve ölümünün senei devriyesi 
gününe takaddüm eden bir günde yapmasını 
esefle kaydederim ve teessüf ederim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Sataşma 
dölayısiyle söz istiyorum. 

REİS — Cevdet Bey. 
CEVDET ÖZGİRGtN f Manisa - - Muhterem 

arkadaşlar, Fethi Çelikbaş Bey burada konuşur
ken, kendisine İzmir'e geliş vaziyetini hatırlatın
ca bana dedi ki, «Ben senin seviyene inmek iste 
meni, onun için sana cevap vermiyeceğim.» 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ seviyesini 
yüksek gören insanlar bankalarının seviyesini 
küçümsemekler. Bunu burada tesbit ettikten son
ra esas vaziyete geçeceğim. 

Fethi Çelikbaş Ticaret Vekili bulunduğu za
man, Ege bağcıları bâzı tüccarların oyunlarına 
düşmüşler ve Hükümet Reisimiz Say~n Adnan 
Menderes'den buna bir çare bulmasını rica et
mişlerdi. O amanın Ticaret Vekili Fethi Çelik
baş İstanbul'dan İzmir'e tantana ile ve bâzı mi
safirleriyle birlikte teşrif ettiler. Biz de Manisa 
heyeti olarak ve o zamanın Demokrat Parti me
busu Feyzi Lûtfi Karaosmanoğlu beraber olduğu 
halde kendilerini rıhtımda karşıladık. Bize çare 
bulması için, yani üzümlerimizi bu sıkıntıdan 
kurtarması için kendisinden ricade bulunduk. 
Ve Tariş'e gitmek suretiyle burada üzümcülerin, 
üzüm fiyatlarını iyi bir şekilde tesbit etmesini 
biz Fethi Çelikbaş'tan beklerken, kendisinin de 
ifade ettiği gibi, Cumartesi günü idi, Çeşme'ye 
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kaplıcalara gittiler. Yanındaki misafirler de dâ
hildi. Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu imzası ile Baş
vekile yıldırım telgraf1 çektik. Fethi Bey Baş
vekilin vermiş olduğu emirle üzüme prim koy
dular ve Manisa ve Ege bağcıları tüccarın elin
den kurtuldular. Bu Fethi Çelikbaş'm kendisinin 
değil, Başvekilin üzümcülere yaptığı şeydir. Tica
ret Vekili olarak İzmir'e geliş seklini bu kadar-
cıkla tesbit ettikten sonra siyasi hayatına geçiyo
rum. (Gürültüler) 

REİS — Cevdet Bey yok, geçemezsiniz... (Gü
rültüler) 

CEVDET ÖZGİRGİN (Devamla) — Seviyt 
meselesidir, parti değiştiren Fethi Çelikbaş'm '.e-
viyesini takdirlerinize arz ediyorum. (Soldan, al-
k şiar) 

REİS — Neemeddin önder. (Vazgeçti sesleri) 
Sataşmaların birinci kısmı bitti. 

Kasım Gülek. (Sağdan ve soldan alkışlar) 
Efendim, sükûneti muhafaza edelim. Hatip 

arkadaşımız konuşmak imkânına sahibolamıyor. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Aziz ve muh
terem arkadaşlarım, ben huzurunuza bu tahkikat 
önergesi hakkında söz alarak gelmiş değilim. Va
zifeli arkadaşlarım bu işi kifayetle, ehliyetle yap
maktadırlar. (Soldan gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Ben huzuru

nuza sadece uzaktan dahi olsa bir telmih üzerine 
geldim. Aziz arkadaşlarım, hepiniz memleket hiz
metinde bulunuyorsunuz, hepimiz de muhtelif 
hizmetlerde bulunuyoruz ve bulunduk. Uzak
tan da olsa, yapılan bu telmihin derhal cevabını 
vereyim. 

Benim bütün hayatim bütün varlığım açıkta
dır, önünüzdedir. Ben bütün varlığımın hesabını 
vermeye amadeyim. Doğduğum günden bugüne 
kadarki hayatımın mal beyanını verebilirim. Sa
dece bugünkü değil bütün hayatımın hesabını 
ve mal beyanını vermeye her zaman amadeyim. 
Eğer varlığım içinde bir tek kuruş anamın sütü 
gibi helâl değilse hepsi milletin olsun. 

Aziz arkadaşlarım, günlerdir konuştuğumuz 
için çıkar yol gayet kolaydır. Herkes mal beya
nı verir. Sadece bugün iktidarda olanlar değil, 
dünkü iktidarda olanlar, vekiller, mebuslar her
kes mal beyanı verir. Bu suretle hakikatler mey
dana çıkar bu iş de böyle kendiliğinden halledi
lir. Yalnız D. P. değil, C. H. P. liler, yalnız bu-
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günküler değil, dünküler de baştan sona kadar 
herkes mal beyanına davet edilir. 

Aziz arkadaşlarım buna razı olmıyaeak kim
se yoktur. Zaman aşımından da vaz geçeriz, bu 
iş kendiliğinden halledilir. Eğer bu yapılmazsa 
yarın millet ister istemez nereden buldun diye 
sorar. (Soldan, gürültüler, «af var, mürürü za
man var» sesleri) 

MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Af Kanu
nundan, müruruzamandan vazgeçtiğinize dair 
yarin getireceğiniz kanun teklifini bekliyoruz. 
(Gürültüler) 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Aziz arka
daşlarım; büyük bir memnuniyetle arkadaşımın 
teklifini takabbül ediyorum. Kanun teklifini biz
zat ben getireceğim. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun, Maz
lum Bey hakarette bulunmuyor, kanun teklifi 
bekliyoruz diyor. Sizin yaptığınız hareketi ay
nen yapıyor, (Sağdan, gürültüler) Efendim, mü
saade edin, bir hakaret yoktur. 

Avni Doğan Bey, siz sataşıldığı için mi söz 
istiyor sunuz?. 

AVNÎ DOİAN (Ankara) — Evet.. 
REÎS — Yani ilen sürdüğünüz fikre muha

lif fikir beyan ettikleri için değil mi?. 
AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Evet. 
REÎS — Buyurun. 

' AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kadar azîm bir dâvanın arasında 
şahsıma tevcih edilen iki tavsif bir kıymet ifade 
etmezdi. Ancak bunu yapanlardan birisi Riya
set makamında ilk celsede bulunan arkadaş, 
bana teskin edici bir rol yaptığı halde «kavli 
fiiline uymaz» dedi. Lütfen bu fiiilin nerede ol
duğunu göstersin. 

îk inci sözü Baha Akşit Beyefendi söylediler. 
«Yaşma başına rağmen bir kabadayı edasiyle» 
diye.... Mürüvvetinizi tahrik ederek ifade ede
yim. Bende kabadayı edası yoktur. (Gülüşme
ler) Ben Çanakkale'de, Erzurum'da, Medine'de, 
diğer emsalim yedek subaylar gibi harb etmiş 
meşru şecaat taşıyan sade bir vatandaşım. O iti
barla bu sözü katiyen kabul etmem. Bunu tav
zih etmek için bu büyük müzakerelerde riyaset 
lütfedip imkân verdi, arz ediyorum. 

REİS — Suphi Baykam, Samet Ağaoğlu ko
nuşmalarında; babanızın ihtilas suçundan mah
kûm olduğunu ifade etmedi, mahkûm olmuştur 
demedi, böyle diyorlar dedi «Doğru mu, değil 
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mi bilmem» dedi. Bu hususta zabıtta bir kayıt 
yok. 

Buyurun. 

SUPHÎ BAYKAM (Anada) — Muhterem ar
kadaşlar, esas hakkında söz hakkım baki. Esasa 
girmiyeceğim. 

Bir suiistimal meselesinde kürsüde bulunan, 
mutlaka bir şey yapmak için konuşan arkada
şımız, «Suphi Baykam'm babası ihtilas suçundan 
mahkûm olmuştur» dedi. Benim itirazım üzerine 
de «Böyle diyorlar» dedi. 

Arkadaşlar, babam 30 sene Devlete hizmet 
etmiş, şimdi emekli olarak şerefle dolaşan müte-
vazi bir vatandaştır. Değil ihtilas en küçük ve 
alelade bir suçtan bir saatlik, bir dakikalık mah
kûmiyeti yoktur, olmamıştır. Ve 500 den fazla 
Baykam soyadını taşıyan insanların dahi bir tek 
suçu yoktur. Tavzih ederim. Doktorum, ifade 
edeyim hani veremliler kendilerinin mikrobunu 
başkalarına saçmak ister, bu yola gitmesin; tv-
velâ kendi parmaklarındaki karaları temizleme 
yoluna gitsin. 

REÎS — Baha Akşit. (Yok, sesleri) 
Fethi Çelikbaş, tebriye talebi için buyurun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; bu sabah İnikadı açarken kürsüde bu
lunan Reisvekili Kirazoğlu, şahsan msabolmadığı 
hakkındaki mülâhazamı, ihtar cezaları vermek su
retiyle geçiştirdiği için, müsaadenizle, Reisin na
sıl hareket etmesi lâzımgelirdi, buna itiraz eden 
mebusa ceza vermeli lâzım mı, değil mi, hususun
da kendimi tebriye için, keyfiyeti vicdanınıza ha
vale ederek konuşacağım. 

Şimdi arkadaşlar; bir kere, Meclisin sabahle
yin toplantıya başlamak üzere Sayın Reisvekili 
Kirazoğlu'nun ifadesi gereken kelime celse değil, 
inikattır. Onu tashih edeyim. 

İnikat nasıl açılır, bunu Dahilî Nizamnaımenm 
bir maddesi gösteriyor. Madde 81 - (Reis saatinde 
Meclisi açar ve müzakerelerin sonunda kapar. 
Mürettebolan azanın yarısından bir ziyadesi ha
zır bulunmadıkça müzakereye başlanamaz. 

Müzakereye başlama nisabında Riyaset Diva
nınca tereddüt hâsıl olur, yahut azadan beşi şifa
hen veya tahriren nisap bulunmadığını beyan 
ederse yoklama yapılır. 

Nisap yoksa Reis müzakereye başlanamıyaca-
ğını söyliyereık veya bilâhara nisap hâsıl olacağı 

— 1081 — 



t : 30 17.2 
muhtemel ise inikadı yarım saat sonraya talik ede
rek Meclisi kapar.) 

Şimdi, demin çıktı, şayanı eseftir, zabıtlar ya
nımda, 253 küsur Demokrat ve 58 küsur Halk 
Partili vardı, dedi. Radyoya malzeme veriyor. 
Kim? Reisvekili arkadaşlar. Bakın şimdi, sabahle
yin cereyan eden hâdiselerden üç saat sonraki be
yanı, aynen takdim ediyorum. Tekzibediyor. Za-
ıbıtları burada aynen okuyacağım. Bu zabıtlarla. 
ıtek7Jbedikn hal görülüyorsa bir an durmadan, p 
arnikamdan istifası lâzımdır. 

REİS — Fethi Çelikbaş... 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Zaptı 

okuyorum : Reis - şimdi birer birer isimleri oku-
Itup... 

REİS — Fethi Çelikbaş, bu tebrie talebi mi 
efendi'm? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arz ede
yim. İtirazım şudur : Nizamnamenin sarih ahkâ
mı karşısında ceza almanın yersiz ve haksız oldu
ğu üzerindedir. 

REİS — Konuşmalarınız aldığınız cezanın 
yersiz olduğu üzerinde olmalıdır. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Onu gös
tereceğim. Dedi ki, nisap vardır, önümüzde za-
»bıtlar. İşte sabahki zabıt. «Sağdan beş kişi ayağa 
kalkarak, Reis Bey ekseriyet var mıdır, ekseriyeti 
temin edin, lütfen ekseriyeti temin ediniz..» 

«REİS — Ben yoklama yaptım. Ekseriyet ta-
hassul ettiğine göre de celseyi açtım.» Arkadaş
lar, nasıl bir reis gözünü kapıyarak 58 Halk Par
tili 253 Demokrat Partiden diyor ve celseyi açı
yor. 

Arkadaşlar, yani bunun zabıtasını kurmazsak, 
Reisvekilliğini bu derece pervasızlıkla istismar 
eden bir arkadaş nasıl Reisvekilliği yapar arka
daşlar? 

«FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) —. Nizamna
me gereğince, ekseriyet olunca celse açılır. Ekse
riyet olmadığına göre celse açılamaz.» 

«REİS — Arkadaşlar, grupunuza bakın, 
trupumuza bakın, mütemadiyen ekseriyet fazla-
siyle teşeikkül etmektedir.» 

Ekseriyet vardır, değil. Ekseriyet teşeikkül et
mektedir diye, İnikadın açılmasına hüküm veren 
madde mi vardır arkadaşlar? Ne cevap verecek? 

Nizamnameye göre iddia serd ederek kendisi
ne karşı tebriye etmek istiyorum. Okuyayım size. 

«FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Keyfî ha
reket ediyorsunuz. 
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«REİS — İzinleri teker teker okumak sure-

• tiyle reylerinize arz edeceğim.» Devam ediyor, 
izinler okunuyor. 

«FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) .— Usul hak-
kında söz istiyorum. 

«REİS — Usul hakkında söz veremem, yok 
böyle bir şey. 

«FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Madde 
göstereceğim. 

«REİS — İhtar cezası veriyorum, otur yerine. 
«FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Nisap 

yok, efendim. Madde var beyefendi. 
«REİS — Celseyi açtım. 
«FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Açamaz

sınız, beyefendi. 
«REİS — Oturunuz yerinize, ikinci İhtan 

veriyorum. 
«FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Kendimi 

müdafaa edeceğim.» Çok arzu ediyorum, arka
daşlar. Benim hakkımdaki ihtar cezasının hük
münü o verecek, ama onun hakkındaki hükmü 
sizler vereceksiniz, Türk milleti verecektir. Bi
raz evvel de çıktı müdafaa sadedinde şunları söy
ledi : 

REİS — Beyefendi, Reis Beyin kendisini bu
rada müdafaa için falan gibi sözlere lüzum yok. 
Reis kendisini müdafaa etmez. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — «Burada 
konuşmak, mebus olmak kadar kolay değildir» 
diyor. Bu ne demektir arkadaşlar? 

REİS — Beyefendi, siz tebriye talebinde bu
lundunuz, size bunun için söz verildi. Reis Be
yin sözlerini tahlil için değil. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Efendim, 
size hürmet edeceğim. 

REİS — Efendim arkadaşımız, tebriye tale
binde bulunmuştur. Celseyi idare eden Reis ar
kadaşımız cezayı kaldırmak veya ipka etmek hak
kına mütaakıp celselerde sanip bulunmaktadır. 

REİS — Sezai Akdağ. 
SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — Arkadaşlar; 

bugün burada hiçbirimizin arzu etmediği bâzı 
müessif hâdiseler cereyan etti ve bu hâdiselerin 
cereyanı sırasında arka sıralardan buraya gele
rek kavgayı ayırmak istiyen birçok Demokrat 
Partili arkadaşlar arasında Halk Partili arkadaş
ları da müşahede ettik. Şefik Soyer, Avni Do-' 
ğan Bey ve diğer arkadaşlar da burada olup 
kavga edenlerle ayıranları ve benim de ayırıcı-
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lar arasında olduğumu gördüler. Asım Eren'in 
kendisini kurtarmak için benim gözüme ' baka 
baka, arkadaşların gözüne baka baka «Sezai Ak-
dağ kavga ediyordu, ben kendisine ayıptır de
dim» diyerek kendisini yalan beyanla kurtarma
ya kalkmasına teessüf ederim. Geride oturduğu
muz yerde bir lâf oldu, ben ters anladım : 
«Utan» lâfı «Ulan» diye anlaşıldı. Bu sırada da 
4 - 5 sıra önde olan Asım Eren bizlere doğru 
«Eşkiyalar» diye bağırıyordu. Ondan sonra da 
bu sözleri yetmiyormuş gibi Enver Kaya ile 
münakaşaya başladı. Enver Kaya ile olan bir 
münakaşası neticesi, takbih cezasından kurtul
mak için, Asım Eren'in ayıranı kavga eden 
diye, zapta geçirtmek istemişini kendisine ya
kıştıramadım. Gelsin sözlerini kürsüde tazvih 
etsin. Bakınız ben kendisine yalancı demiyo
rum, müfteri demiyorum. Ama yaptığı hatanın 
da tashihini istiyorum. 

REÎS — Asım Eren Bey, sözlerinden sarfı
nazar ettiğini oturduğu yerden beyan etti ve 
zabıtlardan çıkarıldı. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Söz is
tiyorum. 

REÎS — Bu mevzuda Tarhan Bey size söz 
vermiyorum. Zatıâlinizin geçen celsede beyan 
buyurduğunuz sözler zapta, geçti. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Efen
dim, söylemediğim bir sözü bana izafe ettiler. 
Yalvarıyorum, istirham ediyorum. Bana bu fır
satı veriniz. 

REÎS — Zabıtlardaki beyanınız doğru değil 
mi? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Arz ede
ceğim. 
• REÎS — Zabıtlar beyanınız mevcudolduğu-

na ve 'bu beyanınız doğru olduğuna göre bu 
bakımdan yapılacak bir şey yoktur. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Zaptı 
sabık hakkında söz istemiyorum . Kasdetmedi-
ğim bir sözü arkadaşmız bana izafe etti. Mad
de mucibince sarih ıhakkımı kullanarak söz ve
rilmesini istirham ediyorum. Takdir hakkınîzı 
bu kadar insani meselede lehime kullanmanızı 
istirham ederim. Riyasetten her zaman söyledi
ğiniz sözleri... 

REÎS — Bu beyanınız doğru ise mesele yok. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Efen

dim, benim söylemediğim bir sözü bana izafe 
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ediyor, yanlış ve tahrif edilmiş şekilde tekrar 
ediyor. 

REÎS — Buyurun, tasrih edin. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Çok 

muhterem arkadaşlar, bu kürsüye bu kadar 
müteellim olarak ilk defa çıkıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dün bendeniz bu ! 
kürsüye çıktığım zaman sözlerime, merhum Ba- j 
sın - Yayın Vekili diye "taşladım. O merhum 
Basın - Yayın Vekili ki, vefatını mütaakıp, ken
disini daha evvelden tanıdığım için, siyasi j 
kamplarımız ayrı ayrı da olsa, zaman zaman j 
Meclis koridorunda, şurada burada görüştü- I 
ğüm bu muhterem arkadaşımın eşine bir telgraf ! 
çekmeyi insani, beşeri vazife telâkki ettim. 
(Üzkürû mevtaküm bilhayr) emrine uyarak 
bu kürsüde bir merhum vekilin ardından onun 
icraatının muhasebesinin yapılması, didik didik i 
edilmesi için gönlüm razı olmadığından, takri
rimin okunmasına geçildiği sırada, takririmi 
geri istiyorum dedim. Bir defa dinimizin emri 
ölüleri hayırla anmaktır. Yalnız dinimizin em
rine uymak için değil, aynı zamanda vicdanen ; 
Server Somuncuoğlu hakkındaki radyo ile ilgi- I 
li ithamlarımızın asıl mesulünün ö olmadığını 
bilâhara anlamış bulunduğum için takririmi 
geri aldım. Allahm rahmetine kavuşan Somun- \ 
cuoğlu'na Allah gani gani rahmet eylesin, rad
yonun bugünkü partizan tutumu, asıl mesulü 
başkasıdır, o değildir. 

Muhterem arkadaşlar, söyliyeceğim sözleri 
tesbit ettim. Notlarımın arasında Ulus Gazete-
tesinden okuyorum. Server Somuncuoğlu Cenabı 
Hakkın rahmetine kavuştu, takririmizi geri 
alıyoruz, Yüksek Heyetinizden bu ricamızın 
kabulünü istiyoruz. O celsede dedim ki : 

I 
«Merhum bir vekilin icraatını burada mü- i 

nakaşa etmeye mahal yoktur, onun Yüce Diva- j 
na sevkı mümkün değildir, o en yüce, en âdil | 
hâkimin husurundadır, Allah rahmet eylesin, j 

Server Somuncuoğlu gibi vazife şehitleri, ı 
ardından kendilerine sahte evliyalık izafe, edi
lenlerin huzurunda da değildir. 

Server Somuncuoğlu gibi hepimiz hata ve \ 
sevaplarımızla Allahm huzuruna çıkacağız. 
O nasıl bugün Allahm huzurunda ise biz de 
biraz sonra asıl mevzuundan çıkarılmak ve ka
patılmak istenen Sam et Bey hakkındaki tah- | 
kikatta vereceğimiz reylerle, Allahm huzuruna ! 
çıkacağız. (Soldan şiddetli gürültüler) - • 
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REÎS —r Nizamnameye ademiriayatten do

layı Feyzioğlu size ihtar cezası veriyorum. 

Arkadaşlar; geçen celsedeki zabıtlara geçen 
beyanım Feyzioğlu tekrarlamıştır. Zabıtlar ta
rihe malolmuştur. Hata ve savap kendilerine ait
ti?. 

Sön Hulusi Köymenin. 
(Riyaset Makamına ilhan Sipahioğlu geçti.) 

HULÛSÎ KÖYMEN (Bursa) — Çok muh
terem arkadaşlarım; şu son bir saat zarfında 
kürsüde konuşan hatipleri buraya sürükliyen se
bep ve saikler üzerinde duracak olursak, bu 
millet kürsüsüne daima iki ayakla çıkılmakla 
beraber, bu iki ayağını atarak kürsüye çı
kacak kimsenin mutlaka sırtında ağır bir me
suliyet hissetmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; şu millet kürsüsünün 
millî varlığımızın en yüksek kıymetlerine hür
met kürsüsü olduğunu daima gözlerimizin 
önünde tutmak mecburiyetindeyiz. Yüksek insan 
haklarını ve insan haysiyet ve şereflerini renci
de etmek için bu kürsü masit değildir. Verilen 
takririn bir hürmetsizlikten ileri geldiğini zan-
ederim hatırlarsınız. B,ir yıl zaman oluyor ki, 
Suphi Baykam arkadaşımız bu kürsüde konu
şurken Semat Ağaoğlu arkadaşımızı suizan al
tında bulunduracak ve kendisini tazibedecek 
sözler sarf etti. O gün Samet Ağaoğlu'nun ga
yet tabiî gösterdiği reaksiyondur ki, her iki ta
rafı da bir taahhüt altına seVk etti. Biri dâ
vayı ben ispat edeceğim, dedi, öteki ispata davet 
etti. Bu taahhüdün neticesidir ki, bugün hu
zurunuza bir tahkikat önergesi ile gelindi ar
kadaşlar. Fakat şunu hatırlamak lâzımgelir ki, 
hiçbir kimsenin bu kürsüden, sokaktan toplama 
malzeme ile diğerini bir suç töhmeti altında bu
lundurmaya hakkı olamaz. Bir yıla yakın bir 
zamandan beri Samet Ağaoğlu böyle bir isna
dın gölgesi altında, karanlığı içinde hapsedil
miştir. Ne hakla, hangi kuvvet ve fhangi meş
ru salâhiyetle? Bunu insafla mütalâa etmek ge-
reki? arkadaşlarım. 

• Muhterem arkadaşlar, eğer biz şerefleri, hay
siyetleri, insan haklarını tıpkı sokaklarda iş
portada satılan pazar metaı gibi ele alıp bu
rada konuşacak olursak bu yol demokrasinin 
yolu değildir, bu murakabenin yolu değildir, 
bu yol hakkı temin etmenin yolu değildir. 
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Hattâ bu, memleketin âtisi için tehlikeli bir 
şeydir. 

Bu, memlekette haysiyet sahibi olan ve yük
sek kıymetlerle hizmet etmek istidadında bu
lunan insanları da tehdideder. 

Arkadaşlar biz, şu üç günden beri bu tahki
kat önergeleriyle meşgul oluyoruz. 14 önerge 
verilmiş, bu 14 önergenin tarihlerine bakacak 
olursanız 1958 - 1959 tarihlerini taşımaktadır. 
Hangi demokratik memlekettCj hangi rejimde 
bir parlâmentoya iki sene içinde 14 tane yalnız 
şahısların fcadrü itibarını sarsacak, onların haysi
yetlerini gölge altında bulunduracak önergeler 
verilmiş ve mühim bir zamanımızı bu önergeler 
işgal etmiştir. 

Şimdi, demokrasi çok ileri götürmüş olduğu 
söylenen bir memlekette dalhi nasıl, bu gidişin 
iyi bir gidiş olmadığı anlaşılarak; demokraside 
varılmış olan hükümlerin muvakkat dahi olsa 
büyük tahdit içine alındığını göz önüne getir
memiz lâzımdır. , 

Arkadaşlar; 14 önerge mütalâa edilirse; 6 ay
lık çalışma devreleri, halinde devam ettirilen 
teşriî faaliyetin hemen hemen yarısından fazla
sını bunlar işgal etmektedir. Ve neticede zanno-
lunuyor ki, teşriî faaliyet bunlarla murakabe 
olunacaktır. Bir memleket idaresini bu kadar 
suiistimale, 'bu kadar fesada taallûk eden şüpheli 
görüş revamıdır? Bu durum önlenmezse., 'bun
lar teakup edecek, teselsül edecektir. Çok 
rica ediyorum, memleketin istikbali, ikbali, na
mına ne yapıp yapıp şu muhalefetle mu
vafakat arasındaki münasebetler mihverini, 
ihtiraslardan uzak, aklın ışığı altımda, tam 
bir basiretle tedvir etmek lâzımgelir. Eğer 
bu böyle olmıyacak olursa bunum akisleri gittikçe, 
halka, millete doğru yayılmakta devam edecektir. 

Yine görüyoruz arkadaşlar, bugün şurada 
konuşmalar arasında burada olmıyan birçok kim
seler isimleriyle teşhir edildi. Ne hakla ve ne 
salâhiyetle? Bu gibi şeyler haysiyetsizlere cesaret 
veriyor. Niçin bunu yapıyoruz 1 Biz bu Mecliste 
Muaşeret âdabının en yüksek misaMni vermek 
mecburiyetindeyiz. Milletin hakikî, asil hüvi
yetini burada temsil etmek, milletin yüksek sevi
yesini burada göstermek mevkiindeyiz. Bu kür
süyü bu kadar düşürmeye hakkımız yoktur. Bu
rası millî irade kürsüsüdür. Burada konuşulan 
sözlerin herhalde umumi terbiyenin, muaşeret 
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âdabını nezaketin, ahlâkm tamamen kontroluna 
tâbi olması lâzımgelir. Bunun dışında harekete 
cevaz verilmez ve bu kürsüde olan arkadaşlar 
millet karşısında elbette en yüksek kıymetlerdir 
ve bunun örneğini vermek zaruretinde olan in
sanlardır. Burası bir sokak görüşmesi yerli değil, 
doğrudan doğruya millet mümessillerinin, milli 
iradenin temsilcileııinin görüştüğü yerdir. Bu 
itibarla çok rica ediyorum arkadaşlar, esas mev
zuu söylemeye mahal kalmadı, bütün meseleler 
teşhir edıildi, ben de buna temas etmeksizin yalnız 
bu kürsüden yapılan konuşmaları dinlediğim 
müddetçe içimden duyduğum samimi bir intibaı 
•arz etmekle söz hakkımı istimal ediyorum. Özür 
dilerim, <belki sizi fazla rahatsız ettim. 

Hürmetlerimle. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Söz istiyo

rum. 
REİS — Ne için! 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — İsmim 

mevzuubaıhsoldu, sataşma oldu. 
REİS — Efendim, bütün sataşmalara söz ve

rilmiştir, böyle bir mevzu kalmadığı için artık 
söz veremiyeceğim. 

Kifayet takriri var okuyoruz efendim. 
Yüksek Reisliğe 

Müzakereler, söylenmemiş söz kalmaması sebe
biyle lüzumsuz bir istikamete sokulmaya çalışıl
maktadır. 

Meclisin meselelerin tahkikmdeki ciddiyet ve 
müsamahası suiistimal edilmektedir. Müzakereler 
kâfidir. Bu sebeple 'kifayet takririmin reye ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mehmet Gürpınar 

REİS — Kifayet aleyhinde Kemal Satır. 
KEMAL SATIR (Adana) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, bugün Büyük Mecliste hepimizi 
üzen birtakım hâdiseler olmuştur. Bunlardan bir 
kısmı MeclMn dâhilinde geçen, birbirimizi 
üzen hâdiseler, diğer bir kısmı da Meclisin mâ
nevi şahsiyetini rencide eden karşılıklı ithamlar 
şeklinde tecelli etmiştir. Bizi dinliyenler, bugün 
geçen meseleleri gazetelerde ve zabıtlarda oku
yanlar, gerek içerde, gerekse dışarda olan insan 
lar, haklı olarak bir istifhamı kafalarında taşıya
caklardır. 

Bir vazife suiistimali veyahut nüfuz suiisti
mali diye gelen bir konunun müzakeresi sıra-
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smda karşılıklı olarak ithamlar yapıldı. Bir 
grup diğer grupa hırsızlık ithamında bulundu, 
ayni şekilde mukabil taraf apartmanlardan, 
fazla paralardan bahsetti. Bunun inikasını mü
talâa edecek olursak hepimizin mensubiyeti ile 
iftihar ettiğimiz Büyük Meclis âzalığı, vatan
daş nazarında bir istifhamla karşılanır. Bun
dan kurtulmanın çaresini aramamız lâzımdır. 
Topyekûn itham altındayız. Her vatandaş di
yecek ki «Demokrat Partililer Halkçılara, Halk
çılar Demokratlara hırsızlık isnadında bu
lundu. (Soldan «yok öyle bir şey» sesleri) 
Bütün azalar bir endişe ve bir istifhamın te
siri altındadır. Bundan kurtulmak için, her 
şeyden evvel çare aramamız iktiza eder Biz 
C. H. P. liler olarak politikaya atıldığımız gün 
ve bugün mal beyanı vermeye hazırız. Bunun 
için bir kanun teklifini beraberce verelim ar
kadaşlar. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
(Soldan «Getirelim, getirelim» sesleri) 

REİS — Kifayet aleninde konuşuyorsunuz, 
beyefendi Hatırlatırını. 

KEMAL SERDAROĞLU (İzmir) — Geti
relim, ilk günden itibaren getirelim. Eski ve ye
ni hepsini getirelim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Kanunu ge
tirin diyen arkadaşların teşvikleri karşısında 
bulunuyorum. Siz de razısınız; öyle ise bu 
kanunu getirelim (Soldan «getirelim» sesleri) 
(Sağdan «mesele kalmadı» sesleri) 

Tamam arkadaşlar. 

REİS — Yalnız kifayet aleyhinde konuşu
nuz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Arkadaşları
mın bu mevzuda gösterdikleri asalete minneti
mi ifade etmek isterim. Demek oluyor ki, bütün 
Meclis âzası, parti farkı gözetmeden, siyasete 
atıldıkları günden itibaren (Soldan, «Böyle bir 
şey yok» sesleri) («Nereden çıkarıyorsun?» 
sesleri) 

REİS — Kemal Bey, bunların kifayeti mü
zakere ile ne alâkası var? 

KEMAL SATIR (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu noktaya böyle temas ettikten 
sonra müzakere hakkındaki noktai nazarımı da 
ifade etmek isterim. Sabahın saat 10 undan bu 
saate kadar bu mesele konuşuldu. Ama mesele 
üzerindeki tartışmalar bizatihi meselenin kendi
si üzerindeki tartışmalar bir kenara bırakılmak 

1085 



I : 39 17.2 
suretiyle muhtelif arkadaşlar birbirlerine itham
larla vakit geçirdiler. Ben şahsan tenevvür et
miş değilim. Bu mesele üzerinde henüz bir ka
naate varmış değilim. Yapılan ithamın mantı-
kan reddi için bir kanaat sahibi olmuş değilim. 
Benim vicdanen oyumu kullanmam için mesele
nin tenevvür etmesi iktiza eder. Burada bu me
sele konuşulurken, Muhterem Samet Ağaoğlu 
arkadaşımızı ve arkasından Nuri özsan arkada
şımızı dinlerken ister istemez 10 - 15 sene evvel
ki bir hâdise gözümün önünde canlandı. 

REİS — Rica ederim, Kemal Bey, ikinci defa 
ihtar ediyorum, aksi takdirde sözünüzü kesece
ğim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bir meselenin aleyhinde olduğunu söy-
liyebilmek bir kifayet takririnin yetersizliğini, 
kifayetsizliğini ifade edebilmek için şüphe yok-
ki, birtakım meseleler üzerinde durmak iktiza 
eder, tenevvürü iktiza eden meseleleri dile ge
tirmek lâzımdır. Aksi halde ben çıkıp buraya 
«Tenevvür etmedim, müzakerelerin devamını is
tiyorum» diyecek olduktan sonra oturduğum 
yerden elimi kaldırırım, mesele biterdi. Ben ni
çin kifayet aleyhinde bulunuyorum, bunu söy
lemek hakkım olduğu için Riyaset beni buraya 
davet etti. Ne söyliyeceğim? Müzakere kâfi de
ğildir deyip yerime mi oturacağım? Yoksa bir
takım delilleri ifade etmek suretiyle müzakere
nin kâfi olmadığını mı söyliyeceğim. 

REİS — İfade ettiniz. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Ne dedim? 
REÎS — «Sabahtan beri konuşuluyor, fakat 

asıl mesele dışında birtakım meseleler ortaya 
atıldı, ithamlar yapıldı. Bu itibarla esas mesele 
kâfi derecede aydmlanmamıştır» dediniz. Kifa
yeti müzakere aleyhine beyan olarak kabul edi
yorum. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Buna mmnoâ-
olan meselelerden ba.hsotmiyelim mi Reis Bey? 

REİS — Anlaşılmıştır, esbabı m acibeniz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, Reis Bey, sözlerime devam, etmememi is
tiyorlar. 

RE IS — Devam edin, ancak hepimizin anla;' 
dığı mânada bahsedin. Meclisin ananesini, niza
mını değiştirmenize müsaade etmem. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Niçin olaylara 
temasla anlatmak istediğimi ifade etmiyeyim! 
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Nuri özsan çıktı, çeşitli meselelerle ilgili olan 

1956 senesindeki birtakım tahkikat taleplerini ele 
alarak «işte bu tahkikat taleplerine mâruz kalan 
arkadaşlarımız vicdanı âmmede beraet ettiler.» 
dedi. Bu meselenin de aynı şekilde Halk Parti
lilerce yapılmış bir iftira hududunu aşmıyacağını 
ifade etti. 

Muhterem Nuri Özsan arkadaşımız çok iyi b* 
lir, 1950, senesinden evvel bu Meclisin 'bir vekil 
hakkında tahkikat talöbedildi. Bu talebi o zama
nın vekili reddetti. Uzun müddet Cumhuriyet 
Halk Partisi de o talebin reddine iştirak etti. 
Çünkü vekilin suçsuz olduğuna inanıyordu. O 
aralık içimizde olan çok şayanı hürmet ve Samet 
Beyin hemşiresi olan Tezer Taşkıran Hanımefen
di de bu Meclisin kıymetli âzalarındandı. Bu tah
kikat önergelerinin reddi sırasında muhterem Te-
ızer. Taşkıran kürsüye çıkarak Atıf İnan'a, «Ne 
kadar haklı olursan ol, mutlaka tahkikat talebini 
ısizin yapmanız lâzımdır. Aksi halde siz millet vic
danında mahkûm olacaksınız» dedi. Bunu dediği 
zaman Tezer Hanımefendi Halk Partisinin me
busu idi ve Atıf inan da Halk Partisinin Vekili 
idi. Bir garip tesadüf aradan şu kadar sene geç
tikten sonra Tezer Taşkıran Hanımefendinin kar
deşleri aynı şekilde bir ithamla karşıkarşsya bu
lunmaktadır. 

ENVER KAYA (istanbul) — Bu onunla mu
kayese edilmez. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Edilir Envesr 
Bey, edilir. 

Aradan zaman geçti. Biz C. H. Partililer, 
Demokrat Partili arkadaşlarımızdan Nuri. Gz-
san'ın, Demokrat Partili arkadaşlarımızdan 
Âbidin Pdtuoğlu'nun da iştirak ettikleri tah
kik heyetinin ittifakla verdikleri suçsuzluk ka
rarma rağmen, o tahkik önergesini vaktinde 
kaıb.ul etmemenin ıstırabını bugüne kadar çek
mekteyiz. Burada bu muhterem arkadaşa ve 
ailesine, sizin vereceğiniz reylerle ıstırap çek
tirmeye hakkımız yoktur. Onun içindir ki, tah
kikat önergelerinin kabulünü rica ediyorum. 
Benim ricam budur. 

Konuşmaların yetersizliğine inandığım için
dir ki, bu konuşmamı yapıyorum. Arkadaşla
rımı tahkikatın açılması hakkındaki takririmi
ze müspet oy vermelerini rica ediyorum. Ken
disi alnı açık olarak çıksın. Bundan hepimiz 
iftihar -duyarız.. Biz bunu istiyoruz. (Sağdan, 
alkışlar) 
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REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini ., 

reylerinize ara ediyorum, kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahkikat açılmasına mütedair olan takriri 
reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... El-
miyenler... Tahkikat talebi reddedilmiştir efen
dim. (Sağdan; kasdî ve imalı alkışlar) 

Adana Mebusu Suphi Baykam ve 6 arkada
şının, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce satmalınan selü
loz odunu ile graft selüloz ihale işleri dolayısiy-
le eski Sanayi Ve'kili Samet Ağaoğlu hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına mütedair olan tak
riri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tahkikat talebi hakkındaki tak
rir reddedilmiştir, efendim. 

4. — Ankara Mebusu llyas Seçkin ve Ada
na Mebusu Muslihittin Yılmaz Mete'nin. KronM 
Limitet Şirketi ile bu şirketin kurucusuna Zira
at Bankası tarafından açılan kredi dolay isiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 

T. B. M. Meclis Yüksek Riyasetine 

1. —r İstanbul'da maden işleriyle iştigal eden 
Kromit Limitet Şirketi ile bu şirketin kurucusu 
Oğuz Akal isminde bir şahsa Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası tarafından 1953 yı lnda 6 
milyon lira bir kredi açılmış ve bu kredi 1959 
yılma kadar muhtelif şekillerde 40 milyon liraya 
baliğ olmuştur. 

2. — Firmanın ve kredi alan şahsın malî 
durumu bu miktar krediyi karşılıyacak derecede 
sağlam olmadığı için, aç-lan 40 milyon liralık 
kredinin tahsili imkânsız hale gelmiştir. 

3. — 1959 yılma kadar, mezkûr 40 milyon 
liralık kredinin tahsilini temin zımnında hiçbir 
ciddî tedbir alınmamıştır. Son defa Ticaret Ve
kâleti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına verilen bir yazlı emirle, Oğuz Akal'-
m kurmaya teşebbüs ettiği 2 milyon lira serma
yeli bir şirkete 800 bin liralık bir hisse ile or
tak olmasını bildirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası aldığı bu emir üzerine filhakika 
maden izabe işleriyle iştigal etmek üzere Oğuz 
Akal'm kurduğu bu yeni şirkete 800 bin lira 
vermek suretiyle ortak olmuştur. 

4. — Yedimizde bulunan delil ve vesikalara 
müsteniden kolayca tesbiti mümkün olan ve ge- | 
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niş bir çevreye yayılan bu nüfuz suiistimalleri 
yoluyla Oğuz Akal'a ve kurduğu şirketlere ölçü
süz menfaatler temin edildiği aşikârdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası gibi 
Türk köylüsünün ve çiftçisinin zaruri ihtiyaçla
rını karşılamak için kurulan bir millî müessese
nin malî kaynaklarının nüfuz suiistimali yoluyla 
ve pervasızca heba edilmesir.e yol açan mesuli
yetler zincirinin bütün halk dar iyi e meydana çık
masına imkân vermek üzere İçtüzüğün 177 nci 
maddesine göre Meclis tahkikatı açılmasını arz ve 
talebederiz. 

17 . XI I . 1959 
Ankara Milletvekili Adana Milletvekili 

llyas Seçkin Muslihittin Yılmaz Mete 

BEİS — Ticaret Vekili, buyurunuz. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Muhterem arkadaşlar, biraz evvel \ 
okunan talkrirle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının 'bir şirketle yapmış olduğu 'kredi j 
(muamelesi hakkında ıbilgi edinilmesi maksadiy-
le tahkikat açılması tal'e'bedilmektedir. 

Ziraat Bankası birçok firmalarla olduğu gi
bi adı geçen müessese ile de bir kredi anlaşması 
yapmıştır. Bu hususa mütaalli'k muamelât Hü
kümetin doğrudan doğruya yetkisine taallûku 
olmadığı cihetle takrir sahiplerinin takrirleri de 
Hükümete tevciıh edilmemektedir. 

Yine takririn kıraatinden anlaşılıyor ki, 
Ziraat Bankasının Ticaret Vekâletiyle kanuni 
irtibatı 'bulunmasına rağmen bu bahsedilen mu
amelelerin cereyan ettiği zamanlarda vekillik 
yapmış seleflerimin mesuliyetleri de talebedil- ; 
memektedir. 

Halen işgal etmekte bulunduğum Ticaret Ve
kâletine geldiğim tarihten itibaren cereyan etmiş ! 
muameleler dolayısiyle şahsıma taallûk eden bir s 
husus da yoktur. Bendeniz huzurunuzda, Ticaret 
Vekâletinin, T. C. Ziraat Bankasını, kanunların 
tâvin ettiği esaslar dairesinde, murakabe eden 
Vekili olmak dolayısiyle bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlar; T. C. Ziraat Bankası, hususi j 
kanunla kurulmuş, Kuruluş Kanunu hükümleri- i 
ne tâbi, her türlü taahhüt ve tasarrufa ehil bir i 
hükmi şahsiyettir. Ve Kuruluş Kanunu hüküm- j 
lerine göre murakaıbeye tâbi muhtar 'bir Devlet 
müessesesidir. Hiç şüphesiz Büyük Meclisin mu
rakabesi altındadır. Ziraat Bankası evvelâ kendi 
kanunu hükümleri dairesinde, Ticaret Vekâleti
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nin murakabesine tâbi bir müe"sesedir. O ka
nun, Ticaret Vekâletinin Ziraat Bankası üze
rindeki mesuliyetinin hudut ve şümulünü tâyin 
etmiştir. Umumi surete diyebilirim ki, Ticaret 
Vekâletinin, Hükümetin bir 'kolu olarak, Ziraat 
Bankasının evvelâ kredi politikasında, bilhassa 
zirai kredi politikasında verilecek umumi isti
kamete ait direktif venme yetkisi vardır. Ziraat 
Bankasının faaliyetleri bakımından bütçesinin, 
«kadrolarının tasdiki de vekâletimize ait salâhi
yetlerdendir. 

Üçüncü olarak; Ziraat Banfkası TicaretVe
kâletinin Teftiş Heyeti tarafından teftiş ve mu
rakabe edilebilecek müesseselerimizdendir. 

Dördüncü bir nokta da, Ziraat Bankasının 
ortaklıklar hususundaki tasarruflarının tasvibi 
yine Ticaret Vekâletine ait bir keyfiyettir. 

Ziraat Bankasının Hükümetle olan irtibatına 
ait 'hükümleri ihtiva eden bir <de 3460 sayılı Ka
nun vardır. 

Nihayet Bankalar Kanunu şüphesiz Ziraat 
Bankasının tâbi olduğu hükümleri gösteren ve 
o kanunun esasları dâhilinde murakabe edilen 
bir müessesedir. 

Aziz arkadaşlarım, görülüyor ki, Ziraat Ban
kasının münferit kredi muameleleri üzerinde 
Hükümetin danmî bir takiıp ve tetkiki Ibaflıis mev
zuu değildir. Esasen mümkün olamaz. Bu mües
sesemin işleyiş tarzı, iyi işleyip işlemediği, fonk
siyonunu ifa edip etmediği kanuni murakabe 
organının Hükümete vediği bilgilerle tâyin edi
lir. Kanuni murakabe organlarının birisi Umu
mi Murakabe Heyetidir, düğeri de lüzum görül
düğü ahvalde Ticaret Vekâletinin Teftiş Heye
tidir. Bu iki organın çalışma tarzlarında bir 
bünye farkı vardır. Mıırakalbe Heyeti İktisadi 
"Df>̂ ı0-{; Tr>c«pir]̂ ı\npT»iTii dp^mî. mütem'vdi m1",T ,̂-
kabeve tâbi tuttuğu halde Ticaret Vekâleti Tef
tiş Heveti Teşkilât Kanunumuzun gösterdiği şe
kilde lüzum görüldüğü ahvalde Ziraat Bankası 
üzerinde teftiş yetkisini kullanabilir. Umumi 
Murakabe Heyeti diğer müesseselerde de oldu
ğu gibi, Ziraat Bankasının işleyiş tarzını, hesap 
durumunu tetkik eder ve ker yıl Inuntazaman 
müdellel raporlarla bunu Hükümete ve diğer 
murakabe organı plan Umumi Heyete intikal 
ett"T»İT*. TakriHe bahsi pjeeen vo ıVerin'le bil «"i 
edinilmesi istenilen muamele 1954 senesinin 
Ağustos ayında başlamış bir muameledir. Mu-
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raikabe Heyetinin o yıl ve o yılı takibeden yıl
larda tanzim edip Hükümete ve Umumi Heyete 
takdim eylediği raporlarında 1957 yılına kadar, 
(1957 yılı dâhil) hiçbirinde bu muamele hakkın
da bir fikir ve mütalâa mevcut değildir. 

1958 yılı faaliyetlerine ait umumi raporda 
da bir hüküm bulunmadığı bir kaç gün evvel 
tevdi edilmiş olan metinde anlatılmış oluyor. 
Murakabe Heyeti, ayrı bir raporla, bu muame
le üzerindeki mütalâalarını tesbit etmiş ve ve
kâletimize bu raporu tevdi etmiştir. Bu rapo
run vekâletimize tevdi tarihi 1960 yılı Ocak 
ayının ikinci yarısına raslar. Şüphesiz bu ra
por vekâletimize tevdi edilir edilmez muamele
ye konulmuş ve gerekli incelemelar yapılmaya 
başlanmıştır. 

ABDULLAH YAYCIÖJLU (Maraş) — Bu 
raporda ne denmiş? 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; mua
melenin başlangıcından bu yana bir de vekâle
timiz Teftiş Heyeti tarafından yapılmış bir tef
tiş vardır. Bu teftiş 1956 yılının Ocak ve Şu
bat aylarında icra edilmiş, iki Ticaret Vekâleti 
müfettişi tarafından tamamlanmış ve rapora 
vekâlete tevdi olunmuştur. O zaman müfettiş
ler tarafından yapılan tetkikler neticesinde mü
fettişler muamelenin o safhasında tâyini mua
meleye mahal olmadığı beyaniyle raporlarını 
tanzim etmişlerdir. Şimdi müsaade ederseniz 4, 
5 ve hattâ 6 seneye yayılan bu kredi muamele
sinin teferruatı üzerinde sizleri hem yormak is
temem, hem de mevzuun bu derece detayına 
inilmesini müessese bakımından mahzurdan sa
lim telâkki etmiyorum. Su kadarını ifade öde
vim ki, muamelenin mahiyeti ve cereyan tarzı 
hakkında şüphesiz muhterem heyetinize bilgi 
vermek vazifemizdir. O hususta kısaca Heyeti 
Aliyemizi tenvir etmek isterim. 

Bu muamele 1954 yılının Ağustos ayında 
başlamıştır. Bir ticari kredi muamelesi mahiye
tiyle başlamıştır. Krom istihraç ve i'iraceden bu 
firma, Kromit Limitet Şirketi, 
ile bir mukavele imza etmiştir. 
mucibince Banka karşılıkları 
mukabilinde bu firmaya diğer 
devralınan 5 milyon ve ayrıca 
ranın hemen ödenmesiyle 6 mil^ 
kredi açılmıştır. Ondan sonra, m 
etmiş. Krom istihraj ve ihraoedc 
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raç faaliyetleri mukabilinde akreditiflere kar
şılık göstermek suretiyle yeni krediler almış
tır. bu kredi muamelesi alınıp ödenmek sure
tiyle devam edegelmiştir. Muamelenin kcedi 
safhası bu suretle başlıyan ve seneler itibariyle 
artan bir tempo ile giden bir mahiyet arz et
mektedir. Bu firmanın banka ile diğer bir ikin
ci muamelesi mevcuttur: Kurulacak bir izabe 
tesisine iştirak. Krornit Şirketi Amerika'dan 
satmaldığı 50 bin ton kapasiteli Demir - Çelik 
Fabrikasını bidayette, 5 sene kredi ile ve döviz 
mukabili satmalmıştır. 2 milyon 400 bin dolar 
değer biçilen bu tesirlerin Türkiye'ye nakledil
mesi için bir milyon dö."t yüz bin dolarlık bir 
kısmının ödenmesi mukavele ile şart koşulmuş
tur. ilk taksit olarak ödenmesi taraflarca^ kabul 
edilen 600 bin dolarlık tranş karşılığı Merkez 
Bankasına yatırılmış, fakat bu tranşın transfer 
edilememesi üzerine muamele şekli değiştirilmiş
tir. Döviz olarak ödeme yerine ihracedilen dü
şük tenörlü krom bedelleriyle ödeme esası kabul 
edilmiştir. Muhterem arkadaşlarımın hatırladık
ları üzere, o tarihlerde, düşük tenörlü kromların 
ihracında uğranılan müşkülâtın ve memleketin 
gerek zirai sektörde, gerek münakale sektörün
de ve gerek küçük sanatlar sektöründe eksikli
ğini hissettiği yedek parçaların ve istihsal vası
talarının temini maksadiyle düşük tenörlü ^rom
ların bedeli mukabili bu tesislerin ve yedek par
çaların memlekete getirilmesine dair olan bir ka
rarnamede intişar etmiştir. Bu kararname 
mucibince Ticaret Vekaleti tarafından çıka
rılan sirküler gereğince Kromit Şirketi ih-
racettiği kromların bedeli olan bu tesisin 
değerini ödeme yoluna girmiştir. Yıllar bo
yu devam eden muamele kâh tesisin kıy
metinin ölçülmesi hususunda, kâh sevk edilen 
kromların bedellerinin zamanında alacaklı olan 
firmaya tevdi edilebilmesi mevzuları dolayısiyle 
gecikmelere uğramış ve 1957 senesinde gelmesi 
derpiş olunan bu tesis nihayet, zannediyorum, 
birkaç ay önce, yedi, sekiz ay Önce, memleketi
mize gelmiştir. Memleketimize geldiğini tesbit 
ettiğimiz bu demir ve çelik fabrikası, biraz evvel 
de arz ettiğim gibi, 50 000 ton kapasiteli ve hur
da ile çalışma esasına dayanmaktadır. Bu tesi
sin sahibi olan ve onu işletecek olan diğer bir 
müessese, tesisin mubayaasına karar verildikten 
sonra kurulmuştur. Ve bu müessesenin adı da 
Demir Çelik Sanayii Türk Anonim Şirketidir. 
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tşte bu şirkete Ziraat Bankası, müessese ile olan 
münasebetleri ve demir mamullerinin zirai istih
sal sahasındaki istimal yerinin genişliği düşün
cesiyle ortak olmayı münasip görmüştür. Bu dü
şünce Vekâletimize 1957 senesinde intikal ettiril
miş, Vekâlet bidayette bu tesise iştiraki banka
nın gayesine pek yakın mütalâa etmediğini ce
vaben bildirmiştir. Nihayet banka tesisin zirai 
sektör için ehemmiyeti noktasında ısrai' ederek 
yeni müracaatlerde bulunmuş, Vekâlet ahiren 
1958 Temmuz ayı içinde bu iştiraki tasvibetmiş-
tir. Bu suretle bir taraftan Kromit Şirketiyle 
kredi münasebetleri bulunan banka, öbür taraf
tan şeriklerinden bir kısmının dâhil oldukları 
yeni bir şirketin % 40 hisseli ortağı olmuştur. 
Biraz evvel yine ifade ettiğim gibi, tesisler mem
leketimize gelmiş, montaj faaliyetine başlanmış 

• bulunduğunu tesbit ettik. Bu montaj ameliyesinin 
bankanın bize verdiği malûmata göre yaz ayla
rında ve yaz ortalarına doğru ikmal edilmesi 
beklenilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; muamelelerin umumi 
olarak manzarasını umumi hatları ile huzurunuz
da çizmeye çalıştım. 

Şimdi bu muameleler üzerinde vâki tered
dütlerin ehemmiyetini ve bunun hakkındaki dü
şünceleri ifade etmek isterim. 

Sözlerime başlarken bankanın gerek kredi ba
kımından ve gerekse ortaklık bakımından faali-
vetlerinin müspet veya menfi istikametlerde 
bulunduğuna dair Umumi Murakabe Heyetinin 
yakın tarihlere kadar her hangi bir raporuna 
ve mütalâasına muttali bulunmadığı m ızır ifade 
etmiştim. 1959 senesinin son ayında, zannede
rim aralık ayının ortalarında : iki muhterem me
bus arkadaşımız bir Meclis tahkikatı, 177 nci 
maddeye • göre, talebiyle bugün müzakeresini 
yantığımız önergelerini Riyasete takdim et
mişlerdi. Bu takrir vekâletimize intikal edince 
takriri dikkatle tetkik ettik ve muamele üze
rinde yeniden tetkiklere o tarihten itibaren 
başladık. Bu talkrire, takrir tarihinden itiba
ren bir ay sonra iltihak eden Murakabe Heyeti 
raporunu da yine dikkatle tetkik ettik ve icabı 
şekilde muameleye koyduk. Hâdisenin bu iki 
dokümanda mevcut elemanları muvacehesin
de muamelenin bidayetinden itibaren yeni bir 
tetıkika ihtiyaç hissettirdiği kanaatine vararak 
Ticaret Vekâleti organları ile şimdiden, derin-
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ligine ve genişliğine gerekli tetkiklere giriş
miş bulunuyoruz. Gerekirse Hükümetin diğer 
organlarından da faydalanmak suretiyle bu 
tetkikimizi genişleteceğiz. Bu itibarla giriştiği
miz tetkikatı ikmal etmek itmlkânmı bize bah
şetmek lûtfunu esirgemeyiniz. 

Bu takriri reddedin. Hükümet tarafından 
yapılacak tetkikatın sonunda kanuni muamele
nin tâyin edilmesine imkân bahşetmenizi istir
ham ediyoruz. 

ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Sui
istimal var mı! 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN-

(Devamla) — Bu hususta size bir şey söyliye-
raera. Hrmüz tetkik halindeyiz. Suiistimal var
sa bunları kanuni mercilere intikal ettirmek 
bizim mecbur olduğumuz hususattandır. Sui
istimal ihbarına ben yalnız arkadaş]arumızm 
takririnde rasladım. Haber tahakkuk «derse 
mesulleri hakkında kanuni muameleler yapıla
caktır. 

(Sağdan, ne kadar zaman istiyorsunuz? ses
leri) 

REİS — Efendim, Vekil Bey mehil istemi
yor, tahkikat yapacağız ve neticesine göre hare
ket edeceğiz, diyorlar. Şimdi bir takrir var, 
okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Ziraat Bankası kredisi ile ilgiii müzakerenin 

de saat tahdidine tâbi tutulmamalını arz ve tek
lif ederim. 

Kars Mebusu 
Mehmet Hazer 

REÎS — Efendim, bildiğiniz gibi mebusların 
yarımşar saat konuşmaları kabul edilmişti. 
Şimdi okunan takrirde Ziraat Bankası hakkın
daki tahkikatın saat tahdidi olmadan müzake
resi talebedilmektedir. Reylerinize arz e'diyo-
ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Buyurun îlyas Seçkin. 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankasının İstanbul'da bulunan Kromit Li
mitet Şirketi nammdaki bir firmaya ve onun 
kurucusu olan bir şahsa 1954 senesinde 6 mil
yondan 'başlamak suretiyle 40 milyon lirayı mü 
teeaviz 'bir kredi açıldığı ve bu (kredinin açılı- 1 
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şmda kanun hükümleri ve 'banka usul ve ni
zamlarına aykırı hareket edildiği karşılık aran
madığı, sarahaten bu firma sahiplerinin (hima
ye edildiğini bundan 1,5 sene evvel tesbit etmiş 
ve bu hususta geçen sene 3460 sayılı Kanuna 
istinaden kurulmuş İktisadi Devlet Teşekkül
leri, Umumi Heyetinin bir âzası sıfatiyle tetki-
katımız sırasında vardı&ımız neticeye heyeti 
umumiyesinde meseleyi bütün teferruatiyle or* 
tava atmıştım. Vekil Beyin, burada biraz evvel 
verdiği izahatı dinlemiş bulunuyorsunuz. Ve
kil Bey, filhakika 1958 senesi banka hesapla
rının tetkiki dolayısiyle Yüksek Murakabe He
yeti tarafından tanzim edilen raporla böyle bir 
hâdiseye muttali olduğunu ve bilhassa ehem
miyet verdiklerini, hâdiseyi Hükümetim tetkik 
otme'kte olduğunu ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım; 1959 »enesi Nisan 
ayında T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlü
ğünde toplanan, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Umumi Hevetinin Ziraat Bankası Encümeninde 
âza idim. Bu encümende Kromit Limitet Şir
ketine verilen kredilerin seyyaliyetini kaybet
tiğini, karşılıkları bulunmadığını, bu suretle Zi
raat Bankasının müdebbir bir tüccar gîbi ha
reket etmediğini bu sebepten dolayı tahsili 
tehlikeye girmiş olan bu krediler dolayısiyle 
ne tedbir aldıklarını s^arahaten banka yetkjili-
îerinden sordum. 

Bana verilen cevapta fiDhakika -o günkü 
tarih itibariyle söylüyorum - yetkililerin ver
dikleri cevaplar aynen şudur: 35 - 40 milyon 
liraya yakın bir meblâğın donduğunu ve fa
kat tahsilini temin etmek suretiyle yeni bir de
mir izabe fabrikası kurulma teşebbüsüne girişil
miş oldu Şunu, aynı firma ile bu fabrikaların 
ortak olarak ilerde tahassul edecek kârlardan 
yüzde 75 inin kuruculardan* alındığını ve bu
nun müstakbel kârlardan temin edileceğini söv-
lediler. ' 

Muhterem arkadaşlarını; bu mevzuu bu şe
kilde encümende ifade ettikten sonra İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetine de getir
dim. Bu Umumi Heyete Verilen encümen rapo
runda; «Söz hakkım, mahfuzdur.» kaydiyle yap
tığım imiaya müsteniden sos aldum ve saraha
ten bir teklifte bulundum. Encümende bana ve
rilen izahat tatmin etmedi- Bu firmaya verilen 

I 40 milyon lira dolayısiyle Ziraat Bankasının 
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?957 bilançosunun değiştirilmesi ioabeder, bat
mış olan para dolayısiyle bankanın karşılık ak
çesinin yükseltilmesi zaruridir, bu girişilen sı
nai teşebbüs İştirak Kanununa aykırıdır, ban
kanın iştirakinin, menedilmesi ve heyeti umu-
uıiyede buna karar alımnıası lâzımdır, dediım. 
Ve bu mâruzatumı yapakken bu umumi heyette 
Hükümete mensup 4 vekil de hazır bulunuyor
du. Gerek Vekil arkadaşlarımızdan birisinin ve 
gerekse banka yetkililerinin verdikleri izahatta 
benim ortaya attığım bu hâdiseye ait tek ce
vap verilmedi. Denmedi ki, bu para batmadı. 
Denmedi ki, bu para teminat altındadır. Den
medi ki, bu para normal, bankanın nizamlarına, 
usullerine, kanunlarına uygun açılmış bir kredi 
rauamıel esidir. Böyle denmediği gibi Sayın Dev
let Vekili Abdullah Aker Bey İktisadi Devlet 
Teşekkülleri umumi heyeti reisi olarak Ziraat 
Bankasının 1957 yılı bilançosunun tasdikini re
ye koydu ve blâneo tasdik edildi. 

Muhterem arkadaşlar; 1944 senesinde ayın 
umumi heyette daha o ^aman demokrasinin lâ
fı bile edilmediği bir devirde Toprak Ofisin 
blânçosu tetkik ve müzakere edilirken bir me
busun ortaya attığı bir suiistimal dolayısiyle, 
yani 800 bin liralık bir suiistimali tetkik etme
den, mahkemeye verilmeden, müsebbipleri tec
ziye edilmeden Mancamın tasdik edilemiyeeeği 
bildirilmiş ve 'mahkeme neticesine intizareıı te
hir edelim diye bir fikir ortaya atılmıştır. Bu
nun üzerine müsebbiplerinin mahkemeye vörifl-
mesiııe karar verilmiş, suiistimal yapanlar mah
kûm olmuş, bilâhara bilançoyu tetkik etmek üze
re toplanan Umumi Heyet ondan sonra blânço-
nun tasdikine geçmiştir. 

Şiımdi, 15 sene sonra bendeniz; 40 milyon 
liralık bir suiistimal yapıldığını ve tedbirsizlik 
ve dikkatsizlik dolayısiyie tahsiline imkân bu-
lunamryan bu meblâğın müsebbipleri hakkında 
takibat yapılmasını ileri sürüyorum. Umumi 
Heyete Riyaıselt eden Reis Beyefendi hâdiseye 
ilgi göstermiyor. Orada bulunan iktidar parti
sine mensup mebuslar her hangi bir reaksiyon 
göstermiyorlar ve ancak benüm bu konuşmam 
zalbıtlara geçiyor ve bihmço tastık ediliyor. 

Bunun üzerine işte muhterem arkadaşlarım, 
gerek Ziraat Bankam Encümeninde, gerek He
yeti Umumiyede - Burada ızabıtlan var, okuya
cağımı - ortaya attığım bu mevzu hakkında tat
min edilmedim. Bu itibarla ben bu meselede bir 

suiistimal olduğuna inanıyor ve onun için Yük
sek Heyetinize tahkik mevzuu yapmak suretiy
le getirmiş bulunuyorum. 

Bu kredinin iç yüzü nedir, anlatayım. 

MUHLİS ERDENER (İstanbul) — Hem kre
di diyorsunuz, hem de suiistimal diyorsunuz. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Bu kredi 
suiistimalini biraz sonra anlıyacaksınız, Muhlis 
Bey. 

Muhterem arkadaşlarım, 1954 senesinde bu 
firmaya 6 milyon lira kredi açılmış. Bunu nor
mal bir kredi muamelesi diye kabul etmek 
mümkün olabilir. 1954 senesi içinde 6 milyon, 
bir sene içerisinde İdare Meclisince verilen ka
rarlara rağmen, birinci senede 13 milyon, ikinci 
senede 22 milyon, üçüncü senede 35 milyona çı
kıyor. Bu üç sene içerisinde, borçlular tarafın
dan verilen ayni teminatların yekûnu G milyon 
lirayı geçmiyor, arkadaşlar. Anlaşıldı mı Muh
lis Bey? Kredi suiistimalinin karşılığı, kabili
yeti tahsiliyesi olmadı mı bu bir kredi suiisti
malidir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sını idare edenler gaip kuvvetlerin tesiri al
tında kalmasalar, kendilerinin ilerde himaye 
edileceğini zannetmeseler bu normal kredi mik
tarını pervasızca bu şekilde yükseltemezler. Zi
raat Bankası milletin parasiyle kurulmuş bir 
bankadır. Milletin parasını bu şekilde dağıt
makta biraz güçlük çekerlerdi. 1954 te 6 mil
yon lirayı aşan ve açıldığı tarihte ipotek mik
tarı 4 - 5 milyon lirayı geçmemiş iken bugün 
70 milyon liraya varmıştır. Büyük Millet Mec
lisine bu takriri verdiğim tarihe kadar bu he
saptan 5 milyon lira daha ödenmiş ve 80 mil
yona çıkmıştır. Fabrikanın faaliyete geçtiği 
gün bu kredi belki de 100 milyona çıkacaktır. 
Kromit Şirketine açılan 30 milyon 500 bin lira
lık kredinin karşılığı ise 5 milyon liradır. 1957 
den sonra bü* şirket kurucularına Vekil Beyin 
bahis buyurdukları demir izabe fabrikasını kur
mak için verilmiş olan şahsi kredilerinin ye
kûnu 30 milyon, etti mi 60 milyon. Bunun kar
şılığı Amerika'dan getirilip İstanbul'da kurula
cak olan 2 milyon 400 bin dolârhk demir izabe 
fabrikasından ibâretlİr. Bu fabrikanın mües-
sislerin beşinin de tek bir liraları yoktur. 
Kendilerine 30 milyon lira kredi açılıyor. Bu 
fabrikayı kurmak için iki lira ile iştirak ede
cekler, bu fabrikanın kapısı, çerçevesi dâhil 
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Ziraat Bankası kredisi ile yapılacak ve bunun 
% 60 hissesine beş parası olmıyan kumculara 
aidolacaktır. Vekil Beyin.bahis buyurdukları 
iştirak meselesine gelince : 

Şimdi arkadaşlar, 1958 senesinin 14 Ağus
tosunda Ticaret Vekâleti der ki, 3202 sayılı 
Kanunun birinci maddesine aykırı olan bir te
şebbüse iştirak kanuna aykırıdır. 

Ondan sonra Vekil Beyefendinin buyurduk
ları gibi, bir iki ay sonra bu teşebbüse iştirak 
kanun hükümlerine uygundur, denmiştir. Han
gi teşebbüs? iki milyon lira ile kurulan teşeb
büsün % 40 hisse ile iştiraki. Gayet masumane 
bir rakam, 800 000 liranın ödenmesini Ticaret 
Vekâleti uygun görüyor. 800 000 liralık işti
raki yaparken banka aynı zamanda fabrikanın 
ikmâli için müesseseye lâzım olan 30 milyon 
lira krediyi vermeyi ve işletme için 20 milyon 
lira yeni bir döner sermaye kredisinin de ve
rilmesini taahhüdediyor. 

Şimdi bu fabrika ne kazanacaktır, arkadaş
lar? Bu fabrika eğer senede 20 milyon kazansa 
100 milyon liraya varacak olan meblâğ 70 se
nede* itfa edilmez. Yazık değil mi, Ziraat Ban 
kp.sınm. 80 - 100 milyonunu 70 sene tutmaya 
hakkınız var mı? 

Şimdi arkadaşlar, ben bu kredi alan şahıs
ları ne tanırım ne de tanıdığımın tanıdığıdır, 
ne de karşılaştın. Hiçbir alâka ve münasebetim 
yoktur. Fakat bir mebus.olarak 80 - 100 mil
yona çıkmak temayülünde olan bu meseleyi Bü
yük Millet Meclisine getirip bir tahkik mevzuu 
yapmanın zaruri olduğuna Anayasaya yemin et
miş bir milletvekili olarak mecburiyet hissettim. 
Sizin de bunu vicdanlarınızda hissedeceğinizi 
tahmin ediyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, Vekil Beyle, 20 gün 
evvel hiç arzu etmediğim bir münakaşa oldu bu 
mevzuda. Eğer Vekil Beyefendi "radyoda şahsı
mı itham eden beyanlarda bulunmamış olsalardı 
ben de kendilerine cevap vermiyecek ve bu kür
süde halletmek için bekliyecektim. Fakat Vekil 
Beyefendi şahsıma hücum ederek, bu kredi mu
amelesinin usul ve nizama, uygun olduğunu mil
lete ilân etti. Benim kendisice verdiğim cevap
ta bahsettiğim Yüksek Murakabe Heyeti rapo
runun- mevcudolmadığmı beyan etti. Vekilin o 
zaman yok dediği raporu aynen okuyorum. Bü
yük Meclis duysun. 

1960 C : 2 
Rapor şudur : 
Ziraat Bankası 1958 muamelât:nda görebildi

ğimiz ve mahiyetleri itibariyle 10 madde rapo
runa mevzu teşkil eden hususat hakkındaki tet
kik neticelerini aşağıda arz edilmiştir. 

Sermayesine iştirak ettiği bir kısım teşebbüs
lerle bankanın faaliyet mevzuları arasında bir 
münasebet tesisine imkân bulamadığınızı be
lirtmek yerinde olur. «istanbul Demir ve Çelik 
Sanayii Anonim Şirketi» sermayesine ortak
lık tesisi 1958 muamelâtı arasında bu görüşü
müze misâl teşkil etmektedir. Nitekim Ticaret 
Vekâleti de 14 . VI . 1958 tarihli yazısında (Fa
aliyet mevzuları ile yakından alâkalı bulunmı-
yan bahis konusu teşekküle iştirakten fayda mü
lâhaza edilmediği) ni belirtmş ve fakat muahhar 
bir yazı ile bankanın bu iştirak teklifini kabul 
etmiştir. 

Filhakika 2 milyon sermaye ile kurulmuş 
olan ve Ziraat Bankasının iştigal mevzuu ile hiç
bir alâkasını bulamad ğımız bu şirket sermaye
sine idare Meclisince 28 . X I . 1958 tarihli ka
rarı ile % 40 nispetinde ortaklığa karar veril
miş olması lüzumuna görebildiğimiz yegane se
bep bu şirket ortaklarından Oğuz Akal ve onun 
büyük hissedarı bulunduğu Kromit Limitet Şir
ketine evvelce verilmiş ve natahsil kalmış ve 
31 . VII . 1958 tarihinde 53,4 milyon liraya ba
liğ olan banka alacağının cibayetine imkân ve
receği ümididir. 

Bahis mevzuu şirket, «Demir Çelik Sanayi 
Anonim Şirketi» ile teessüs eden ortaklığa av
det etmek üzere yukarda temas ettiğimiz 53,4 
milyon liral:k alacağın tekevvün tarzı hakkında 
kısaca izahat verelim. 

Beyoğlu şubesi müşterilerinden Kromit Fir
masına İdare Meclisinin 27 VIII . 1957 tarih ve 
774 sayılı kararı ile : 130 000 ton krom cevheri
nin temliki ve bir milyon lira değerinde iki Loy-
ter in de ipoteği beş yüz bin lira değerinde 2 
kamyon ve: malzemesinin terhini mukabilinde adı 
geçen firmanın Yapı Kredi Bankasına olan 5 
milyon lira borcunun ödeneceğine dair bir temi
nat mektubu verilmesi ve Kromit Firmasına 
Amerika'ya sevk edilecek kromların nakline, im-
rarına, gözetme analiz ve sair masraflar :nı kar
şılamak üzere bir milyon lira ile tahdidedilmiş 
bir kredinin açılması tesbit edilmiş ve aynı mak
satla bu kredi 11 . I . 1955 tarihinde 77 sayılı 
kararla iki milyon liraya çıkarılmıştır. 
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. Bu firmaya açılan kredinin artırılmasın1 is-

dihdaf eden mahiyette İdare Meclisince verilmiş 
ve biraz aşağıda bahsedeceğimiz birkaç karar 
mevcut isede bunlar haddi zatında tesbit edilmiş 
plâfonun çok üstünde tediyeler yapılmasına baş
landığı ve dâva olunduğu tarihlerde al nmış ve 
tatbikte Kromite açılan hesabın bakiyesini mev
zuatla telife imkân vermemiştir. 

Mevzuat bakımından bankaca açılan kredinin 
bu limitler arasında kalması icabederken daha 
ilk anlarda tediyeler gerek limit ve gerek keyfiyet 
bakımından idare Meclisi karariyle bağdaşamı-
yacak bir mecraya dökülmüştür. 

Filhakika Kromit Firmasına açılan kredi ye
kûnunu iki milyon lira ile tahdid eden kararın 
verilmesini takibeden bir sene içinde fcjanka ala
cak yekûnu 13 milyon lirayı tecavüz etmiş ve 
tediyelerden bir çoklarının da İdare Meclisince 
tesbit edilen hususlara tahsis edilmediği öğrenil
miştir. 

Hal ve keyfiyet böyle iken kabaran banka 
alacağı karşüığ nın muhkem bir hale sokulma
sını teminen İdare Meclisi 13 . I I I .1956 tari
hinde ve 268 sayılı karariyle, 

Gayrimenkul ipoteği almak maksadiyle Ça
nakçıkların Ayvansaray'daki fabrikasına evvel
ce konulmuş olan iki milyon ipoteğe 4 milyon 
liralrk yeni bir ipotek tesisi için fabrika üze
rindeki borçların kaldırılmasını temin mak
sadiyle bir milyon 950 bin liralık yeni bir kredi 
açılmasına ve 26 . VI . 1956 tarih ve 615 sayılı 
Kararla sevk edilen kromların nakliyesini yapan 
nakliyecilere doğrudan doğruya verilmek kay-
diyle 600 000 liralık bir kredi açılmasına, 

Ve 13 . VII . 1956 tarih ve 673 sayılı Karar
la 600 000 liralık olarak tesbit edilen limitin bir 
milyon liraya çıkarılmasını temin için 400 bin 
liralık yeni bir krediye müsaade edilmiştir. 

Şube ile umum müdürlük arasında çeşitli mu
haberata yol açan bu hesabın 31 . VII . 1957 ta
rihindeki bakiyesi bankaca ödenen beş milyon 
liralık teminat mektubu bedeli ve Minneapolis Mo-
line Şirketi kefaletiyle verilen üç milyon liralık 
kredi ile birlikte 30 milyon liraya yükselmiştir. 

1 . I X . l'954 tarihinden itibaren 3006, 3001, 
3010, 3009 numaralar altında 420 000 karşılığı 
14 996 860 dolarlık sekiz akreditif açılmış ve 
buna mukabil sevk ve satışı temin olunan .246 bin 
ton kroma karşılık 6 922 736 dolar mukabili 
19 314 435 lira tahsil edilmiştir. 

. 1960 O : â 
Tesbit. edilen kredi limitleri fevkinde tediye

ler yapılırken Demir Toprak Şirketine ve Garan
ti Ticaret Şirketine hitaben verilen teminat 
mektuplarının bankaca ödenmesi ve bu ödemele
re rağmen Kromit firmasına tediyata devam 
olunması alacağın bu derece büyük bakiye ver
mesine yol açmıştır. 

İstanbul müşterilerinden Oğuz Akan'in Ame
rika'da 2400 dolar mukabilinde ithal edeceği de
mir ve çelik fabrikalarının bedelini teşkil etmek 
üzere ihraeedeceği düşük tenörlü kromların ihraç, 
sevk ve sair masraflarını karşılamak maksadiyle 
Ziraat Bankası nezdinde vâki kredi talebi idare 
Meclisince 10 . IX , 1956 tarih ve 757 sayı ile 
700 bin lirası istihraç ve sevk edilecek düşük de
receli kromlardan ilk partide hazırlamak üzere : 

Bir milyon lirası inşaat masraflarını karşıla
mak üzere 700 bin lirası da borçlu cari hesap 
şeklinde verilmesine ve bu işin lüzum gösteıdıği 
mütebaki 5 milyon 200 bin liranın fabrikanın 
istihsal edeceği demirleri şimdiden taliplerine sa
tarak bankadaki bloke hesaba yatırmak suretiyle 
tahassui edecek nakdî karşılık mukabilinde veril
mesinin mümkün olduğu şeklinde karara bağlan* 
mıştır. 

6 milyon liradan ibaret olan işbu kredinin 
3 milyon 200 bin lirası aslında bloke edilecek 
nakit mukabili istikrazdır. Tatbikatta fabrika
nın istihsal edeceği demirleri satmalmak için ön
ceden tasavvur edildiği şeklinde yatırılmış bir 
paraya tesadüf edilmemiştir. Bankayı ilerde 
müşkül durumda bırakabilecek olan bu bir tes
limatın yapılmamış olmasında da bir isabet gör
memekteyiz. 

Daha evvel açılmış ve yukarda telhis ettiği-, 
miz hesapta nâtahsil kalmış ve büyük yekûnlara 
baliğ olan bir alacak mevcut iken. Oğuz Akal'a 
yeniden kredi açılmasında ve bu krediye esas 
olan fabrika tesisinin bankaya finanse edilecek 
mevzular arasında ön plânda yer alacağı düşü
nülerek çok müteyakkız davranmak icabederken. 
Beyoğlu Şubesi ile Umum Müdürlük arasında 
çeşitli yazışmalar sonunda 31 . VII . 1957 tari
hinde bu meblâğın 22,9 milyon liraya baliğ ol
duğunu görmekteyiz. Bu suretle kromit vö 
Oğuz Akal firmaları nezdinde banka matİubatl 
50 milyon lirayı aşmıştır. Bu alacağın itfasını 
temin edecek bir kaynak veya gelir göremedik. 
Esasen alacağın mütemadiyen artarak gelmesi 
de bu kanaati takviye eder. 
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îki firmama banka ile münasebetlerini böy

lece hulâsa ettikten sonra ben Demir ve Çelik 
Sanayii Anonim Şirketine iştirak mevzuuna, av
det edeyim. Bankanın bu teşebbüse iştirakinde 
en büyük âmil, sürüncemede kalmış alacaklarına 
bu fabrikanın sağlıyacağı imkânlarla tahsil ede
bileceği ümididir zannediyoruz. Filhakika ban
ka dışında kalan ortakların verdikleri taahhüt
namelere göre her ortağa isabet edecek senelik 
safi kârın % 75 ini (umumi kârın % 45 ini) Zi
raat Bankası alacaklarının itfasına tahsis oluna
caktır. Aynı zamanda şirket mamullerinin sa
tışı ile meşgul olmak üzere 10 sene müddetle 
Alka firmasına tanınan haktan bu firmanın ya
pacağı kârların % 60 ınm, % 75 de keza Kro-
mit ortaklığı ile İstanbul demir çelik sanayiinin 
bankaya olan borçlarının tasfiyesine hasredile-
cektir. 

önce verilmiş bulunan ve 31 . VII . 1959 da 
53,4 milyon liraya baliğ olan ve mütemadiyen 
artarak gelen banıka alacaklarının tahsilini De
mir - Çelik Sanayii Şirketince sağlanacak kâr
ların banka dışındaki ortalklara isa/bet eden 
m%tarınm yüzde 75 i ve ALFA firması kârının 
% 45 i ile itfa edilmesine bağlanmasının mev-
zuubahis alacağın ikrazı sırasında bankaca dü
şünüldüğünü tahmin ettiğimiz cibayet tarzı ka
rarları ile kabilitelif görmediğimiz gibi bu ka
dar büyük bir alacağın teşebbüsün senelik safi 
gelirinin % 45 i ile ödenme prensibine raptet
mek bu alacağın tahsilin^ hududunu tesbit ede-
miyeceğimiz uzun senelere bağlamak detmek 
olacaktır. 

800 bin lira ile sermayesine iştirak olunan 
bu teşebbüsün işletmeye açılmasına kadar lü
zumlu finansman gösterir program bulamadık. 
Ancak tetkikimiz sırasında henüz kuruluş sıra
sında ve safhasında -olan fabrikanın tamamlan
ması (Makinaların transfer ediıknemdş bedeli, 
gümrük resımi, tabiiye, rıhtım masrafları gibi) 
Icabedecek masrafların 10 milyon liradan aşağı 
olmıyacağı kanaatinde bulunuyoruz. 

Evvelce tahakkuk etmiş alacaklar birlikte 
mütalâa edildiği takdirde mütevazi bir ölçü ile 
65 - 70 milyon lirayı bulacak «olan banka mat-
htbatınm bu fabrikanın Bağlıyacağı kârların 
% 43 ü ile itfasına itina etmekle beraber bu he
saplardan her biri üzerinde ayrıca taMbat yapı
larak borçlularım zatî imkânları ile tahsili eihe-
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tine gidilmesine ve f aibrikamu realize edilmesrae 
lüzumlu mütebaki finansmanın banka dışında 
kalacak beş ortak tarafından karşılanması za
ruretine ehemmiyetle işareti lüzumlu görmekte
yiz. 

Ne o çok ilgileniyorsunuz, Mükerrem Bey
efendi. 

MÜKERREM SAROL (Edirne) — Ne de
mek istiyorsunuz, neden bana çatıyorsunuz? 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Vah vah de
diniz de... 

MÜKERREM SAROL (Edirne) — Ne vah 
vah dedim ne de bir harekette bulundum. Yalnız 
dinliyorum. Sebep ne?... 

REÎS — llyas Bey, neden Mükerrem Beye 
çatıyorsunuz, bir kavga mevzuu mu arıyorsu
nuz? Ben dikkat ediyorum bir şey söylenmedi 
Rica ederim, sükûnetle konuşmanıza devam edi
niz. 

ILYAS SEÇKİN (Devamla) — Onun için 
Hükümetin yapacağı murakabe, Hükümetin ya-

j pacağı tetkikat, • neticeyi sürüncemede bırakır. 
Yine birçok miktarda banka paralarının heder 
olması neticesine müncer olur. Onun için ben bu 
hususta ber şeyden evvel Büyük Meclisten bir 
tahkikat heyeti kurulmasını istirham ediyorum, 
arkadaşlarımdan bilhassa rica ediyorum. Bun
dan dokuz ay evvel, bu meseleyi İktisadi Devlet 

I Teşekkülleri Heyeti Umumiyesinde ortaya attı
ğını vakit, orada dört vekil mevcuttu. Fakat bu 
vekiller bu meseleye ehemmiyet vermemişler ve 
nazarı dikkate almamışlardır. Bu ihmale Hükü
met devam edecektir. 14 . VIII. 1958 tarihinde 
3202 sayılı Kanunun birinci maddesine saraha
ten aykırıdır diye iştirak müsaadesi vermiyen 
Ticaret Vekâleti ondan bir buçuk ay sonra aynı 
kanuna uygundur diye iştirak müsaadesi veri
yor. Arkadaşlar, bu ne cürettir,,ne cesarettir? 
8Q0 000 lira ile iştirak et diye emir verirken, bu 
şirkete ayrıca, o tarihten. bir müddet sonra 40 
milyon liralık tediyenin yapılmasının zaruri ol
duğunu o zamanki Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in, kendisi muhasebe hocasıdır, işletmeci 
lige vukufu olan Abdullah Beyefendinin peşinen 
bilmesi ieabeder. İlminden, irfanından bir mem
leketi faydalandırmanın yegâne çaresi partizan 

i (mekanizmanın çarklarına girmemesiyle kabildir. 
Onun için 2 milyon lira sermaye ile teşekkül 

I eden müessesenin 30 milıyon sabit ve 20 - 30 mil-

— 1 0 9 4 -



1 : 3 9 17.2 
yem müStedaviî sermayeye ihtiyaç olmadığını fca-
toul etmek, yetişkin ıbir adama çocuk eübisesi 
giydirmekten farksız olduğunu Sayın Ticaret 
Vekili Abdullah Aker'in .bilmesi lâzımdır. Hü
kümet, bu hâdiseye 1956 dan beri muttali olduğu 
halde, müfettiş vasıtasiyle tetkik ettirdiği faalde, 
icaıbeden ehemmiyetle ele almamıştır. Hükümetin 
<bu mevzuda yapacağı tetkikata 'benim itimadım 
yoktur. Onun için Büyük Millet Meclisinde mut
la/k ve mutlak, İçtüzüğün 177 nci maddesine 
göre foir tahkik heyetinin kurulmasındaki zaru
ret aşikârdır. 80 - 100 milyonluk hir banka mev
cudu, 1947 den 'beri ticaret yaptığı 'halde hiç 
gelir »beyan etmiyen 4 - 5 kişiye kredi olarak ve
rilmek suretiyle kendi kanununa aykırı hareket 
eden «bir bankanın Hükümetin emirlerine de in
kıyat etmiyeceği kanaatindeyim. Bir tetkik komis
yonu kurularak hakikat meydana çıkarılır. 
Onun için 'ben arkadaşlardan hassaten rica ede
rim. Bu paranın bankaya ödenmemesi, teminat 
altına alınmaması karşısında lâzımgelen tedhir-
'leri almak için bir tahkikat 'heyeti kurulmasını 
lütfedin, kaibul buyurun. Bunu istirham eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Takririnize lüzum kalmadı. Zaten 
reye koymayacaktım. 

A'bdullah Aker, Koordinasyon Vekili 

KOORDİNASYON VEKİLİ ABDULLAH 
AKER (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, sa
yın llyas Beyin bana karşı olan iltifatlarına 
teşekkür ederim. Yalnız insaflı konuşmasını ve 
hücumlarını bana tevcih etmemesini rica etler
dim. Beni muhatap tuttu. Aslında ben muhatap 
değilim, muhatap olmayı tercih de etmezdim. 

Kendilerinin (buyurdukları bu kredi 1954 de 
açılmıştır. Benim imzaladığım mueipname Tem
muz 1958 yılındadır. Ama nedense Abdullah 
Aker şu Meclise intisaibettiğinden beri bana 
hoca diyen arkadaşlar vardır. Senelerce hoca
lık sıfatını üzerimde taşıdım. Herkesten az bi
lirim, hocalığımla bir baskı yapmak ve bilgi 
satmak niyetinde değilim. 

Şimdi asıl meseleye gelelim : llyas Seçkin 
Bey, ben Devlet Vekili sıfatiyle 1957 yılının 
hesabatını tetkik eden Heyeti Umumiyeye Ri-' 
yaset ettim. Başvekil adına. Ama arkadaşlarım 
Riyaset makamı tarafları dinler, teklifleri reye 
koyar. Riyaset makamının vazifesi budur. Bi
lanço bozulacaktır diye llyas Seçkin arkadaşı-
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mız bir müdahale salâhiyeti tanıyorlarsa söyle
sinler. 

Umumi Heyete Riyaset eden zat; dinler, ta
rafların tekliflerini reye koyar, münakaşalar 
neticesi tahassul eden fikri tesbit eder. Bunun 
dışında bir hukuk kaidesi bilmemekteyim, var
sa söylesinler. Bunu tekabbül ediyorum. 

Arkadaşlar işletme hakkında görüşlerimi 
izaha geçmeden evvel llyas Seçkin arkadaşı
mızın matbu olan İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Umumi Heyetindeki beyanını okuyacağını. Bu 
beyandan dolayı takrirde tesbit edilen 800 bin 
liralık mâruzâtını getirmiyeceğini ümideder
dim. Ama öyle olmadı! Bir meseleye arkadaş
lar; çok şey karıştırılmakla dâva kazanılmaz. 
O meseleden birçok şeyleri ayıkladıktan son
ra hakiki hedefi buraya getirmek lâzımdır. 
Takrirde bu hakiki hedef belli olmuyor. Çün
kü burada da ifadeniz var. Otuz birinci sahi-
feriin orta kısımlarında diyor ki; «Şimdi 35 mil
yon lira borç verdik, 2 milyon lira sermayeli 
şirkete % 40 la iştirak etti. Ticaret Vekili r^ı-
ri veriyor.» Emir değil arkadaşlar, 3202 sayılı 
Kanunun Ticaret Vekiline tanıdığı salâhiyet
tir. Emirname değil mucipnamedir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — İkisi de birdir. 
KOORDİNASYON AT3KİLÎ ABDULLAH 

AKER (Devamla) — Bir değildir. Sen de ho
casın benden iyi bilmen lâzım. 

Okuyorum efendim; bu Umumi Heyetin de-
£il, Ticaret Vekâletinin kararıdır. Kararı de
ğil, kanuni salâhiyetin, tasarrufun bulunması 
keyfiyetidir. «Bu iştirak feshedilmelidir. Bura
da en yetkili merci odur» diye, burada ifade 
ediyorum. «Umumi Heyete bu şirketin pilot ol
mak hakkı ve salâhiyeti Ziraat Bankasına ve
rilmek için iki milyon lira sermaye şirketin 
yüzde 60 - 75 şi ödenmesi kâfi» deniyor. Ben 
de yüzde 40 ile iştiraki imzalamışım, burada ku
sur olarak ifade edilen şeye, % 40 kâfi değil
dir diyor. % 80 ile iştirak etmek lâzımdır di
yor. Bu ieabedivorsa, % 40 m üzerine son
radan tezyidi sermaye yolundan olabilir. Han
gi şartlarla verdiğime dair, birçok vesikalar 
topladıkları gibi, bu vesika da ellerindedir. 
eminim gelip burada okuyacaklar. Bunu vicda
ni kanaatimle verdim. Bu mucipnameyi bugün 
de imzalanan, varın da imzalarım. îki milvon 
lira sermayeli bir şirkete % 40 iştirakle 800 
bin lira için buraya takrir veriyor ama İktisadi 
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Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetinde diyor-
ki, kayır % 40 la iştirak olmaz, % 75 -80 ile 
iştiraki lâzımdır. Binaenaleyh bu miktarı ga
yet iyi ve tasvibettiğimiz ve kâfi gördüğümüz
den bu teklifte bulunduk. Bana öyle geliyor 
ki 50 bin ton kapasiteli bu müessese için 800 
bin lira vermişsek bir hesap uzmanı olan İl-
yas Seçkin arkadaşımız bunu iyice tetkik ede
rek: bizi tebrik etmesi iktiza ederdi. Maalesef 
öyle olmadı. Ve hattâ kendisinin ifadesine gö
re eğer % 70 - 80 de vermiş olsaydık bunun 
bir mânası da olacaktı. 

Sayın Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen ar
kadaşımız vazıh ve gayet güzel ifade ettiler. 
Bu vaıkayı burada bırakıyorum. Ama ben de 
bildiklerimi biraz arz edeyim. 

Bildiğiniz gibi, Kromit Şirketi bir 'banka
dan bir bankaya devredilmiş ve o gün bugün 
Ziraat Bankası ile münasebette bulurdan, za
man zaman düşük tenörlü krom ve yüksek te
nörlü krom ihraceden bir müessesedir. Arka
daşımız bir hesap uzmanı olması dolayısiyle 
ve Bankalar Kanununu bildiğini ka'bul ettiği
me göre, Ticaret vekillerinin -bankaların ikra-
zatında bir rolü var mıdır? Bankaların mecli
si idareleri vardır, bankaların umum müdürle
ri vardır. Ve ancak bir iştirak için Vekâlete 
müracaat ederler. Bu bakımdan, ben; benim 
devremin hesabını vermeye hazırım. Ama, ar
kadaşların mesuliyetine iştirakten de asla kor
kacak bir insan değilim. Salâbeti ahlâkıyesine, 
yaptıkları muamelelerin doğruluğuna inanıyor
sam o kadar... Mesuliyet makamında olanlarla 
beraber oturmaya amadeyim. 

Mesele buraya gelince; «Bu Kromit Şirketi 
mevzuunda hiçbir şey yapmamıştır Ticaret Ve
kili» diyor. Hiçbir şey olmasa bu fabrika işi bu
raya gelmeseydi dahi bir gün dosyaları bir tetkik 
heyeti tetkik ederse, Ticaret Vekili olarak, fir
madan çekilmiş olan telgrafların mahiyetini; teh
ditlerini, malî mesuliyet taşıyan mahiyetini gö
receklerdir. Bu fabrikanın faydasını müta
lâa ederek demir ticaretinden çok çekmiş bir 
Vekil ve aynı zamanda bir iktisatçı olarak bu 
800 bin lira ile böyle bir fabrikanın işletilme
sine ve geçmişte hâsıl olan kredilerin tahsiline 
muvafakat edeceğim tabiîdir, başka türlü ola
maz. Benim zamanı Vekâletimde bu fabrika
yı Amerika'da beynelmilel firmalara ekspertiz 
ettirdim, raporunu getirttim, Sanayi Vekâle-
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I tine gönderdim, bir defa da orada tetkik et

tirdim. Yapılan bu muameleden sonra bu fab
rikanın çalışabileceğine inandım. 50 bin ton 
kapasiteyle memlekete büyük faydalar sağla
makta olan bu fabrikanın kapasitesini hem 
Amerika'da, hem de Türkiye'de tesbit ettir
dim. Karşılık olarak şun«ı da.yaptım, adam
lar yüksek dereceli krom istiyorlardı, bunu 
iki vilâyetten teşekkül eden bir komisyona ha
vale ettim, komisyona muameleyi tetkik ettir
dim. Komisyon, evet yüksek dereceli krom is
tihsal edecek bu fabrikanın bir an evvel bura
ya gelmesi zarureti aşikârdır, dediler. Bizim bu 
muamelede hüsnüniyetten gayri hiçbir tesiri
miz olmamıştır. 

Şimdi müsaade buyurun şunu da arz ede
yim : Krediler 30 milyona çıkmış, 40 mil
yona çıkmış bunun garantisi verasa mesele 
milyona çıkmış bunun garantisi varsa mesele 
yok. Mutlaka Ticaret vekilleri «800 bin lira 
ile şu şirkete iştirak et» dedikleri zaman ar
kasından da 30 milyon lira kredi ver, demedi ya. 
Evvelâ iktisadi Devlet Teşekkülleri Heyeti 
Umum'iyesi Reisi olarak yaptığım vazifeyi tam 
ve kâmil yaptığıma kaniim. 800 bin lira ile 
bu fabrikanın kuruluşuna iştirak et demiş ol-
maklığım dahi, bugün için de doğrudur, ya
rın için de doğrudur. Icabederse yine maru
zatta bulunmak üzere huzurunuzdan ayrılıyo
rum, bütün vesikalar da buradadır. 

REİS — Mıgırdıç Şellefyan. 

MIGIRDIÇ ŞELLEFYAN (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankasının Kro
mit Şirketine yapmış olduğu bir kredi dola
yısiyle buraya, getirilen bir önergenin çok ta
biî olarak efkârı umumiyede ve Meclis azaları 

I üzerinde taşıdığı rakam dolayısiyle büyük tep-
I kiler yarattığı ve büyük bir bilgi topladığı he-
I pimizce malûmdur. Bu kredi ve kredi suiisti-
I mail erinin şekli belirtilmiştir. Bunun ne, de

receye kadar doğru olduğu henüz belli değil
dir. Yalnız bir mesele vardır ki, bu gibi kre
dilerin memleketimizde henüz hacım itibariy-

I lo taşıdıkları yüksek rakamlardır ki, bunun 
I bir kredi suiistimali endişesi doğurduğu mey-
I dandadır. Fakat kabul etmek lâzımdır ki, bu 
I kredinin doğurduğu suç hacmi da ona göre yük

sektir, Bundan sonra gelecek yıllarda çok da-
I ha büyük krediler, ve çok daha büyük teşeb-
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büslere sahne olacaktır Türkiye. Bundan do
layı yekten kredinin yüksek rakamlı oluşu 
ruhlarda şüphe uyandırmaması icabeder. Belki 
do yarım milyonluk, hattâ 30 bin liralık kre
dilerde suiistimal çok daha büyük olabilir. Ya
ni rakamın yüksek olması muhakkak bir suiis
timal taşıdığına delil teşkil etmez. 30 bin 
liralık bir kredide suiistimalin çok daha bü
yük olması mümkündür. Bir defa bu kredinin 
karşılığının nelerden ibaret olduğu ve krediler 
nelerdir? Bunlar hakkında bir bilgim yok. Ben 
bu hususta ancak branşım dâhilinde olan 
mevzuda Yüksek Heyetinizi tenvir maksadiyle 
kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Biraz evvel Seçkin arkadaşım dediler ki, 
«Bu kredi 60 milyonu bulmuştur, belki 70 i, 
belki 80 i bulacaktır. Bu iş felâkete doğru gi
diyor. Bendeniz bundan evvel ne olmuştur bil
miyorum. Tahkikat yapılacaktır. Tahkikat ya
pılmasına taraftarım. Bu kredi ne oldu? Hükü
met tarafından tetkik edile dursun, fakat bu 
fabrikanın durması memleket için bir felâket 
olur.» Şimdi ben size bunu izah edeceğim. 

Arkadaşlar, bu fabrikanın^ kapasitesi 50 bin 
tondur. Bugün hurda demirden yapılan ye
dek parça imal etmektedir. Bugün hurda de-

kmirin kilosu 50 - 60 kuruştur. Bunun izabe 
masrafları, çekme masrafları 30 ilâ 40 kuruş 
arasındadır. Yekûn bir lira tutar. Bunun satış 
fiyatı ise 2 liradır. Demek ki, kilo başına 1 
lira kâr vardır. 50 bin tondan 50 milyon lira 
yapar. Bu fabrikanın 100 milyona çıkacağını 
farz etsek ve 15 - 20 milyonunu faiz kabul et
sek geriye 30 milyon kalır ki 5 - 6 senede bu 
fabrikayı amorti etmek bu suretle mümkün 
olur. Bu krediyi kesersek ve bu fabrikanın 
kurulması gecikirse işte asıl o zaman llyas 
Seçkin Beyefendinin endişe ettikleri durum hâ
sıl olur. Bu itibarla bendeniz teklif ediyorum. 
Ziraat Bankası bu kurulan şirketin bütün malî 
ve iktisadi durumuna hâkim olduğuna göre 
katiyen bu kredileri ve tediyeleri durdurmıya-
lım. Aksi halde bu bir enkaz haline gelir. Eğer 
îlyas Beyefendi hakikaten 60 - 70 milyon lira
yı kurtarmak gibi ulvi bir maksadı gü
düyorsa bunu büsbütün yok etmesi doğ
ru olmaz. Bu fabrika bundan evvel ancak 
kavli mücerrette mevcuttu. Bugün elimizdedir, 
ayağımızdadır. Bugün bir prodüktivite sahibi 
olacağız. Ben bugün ufak çapta bir sanayici 
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olarak bu endişeler içinde kürsüyü işgal etmiş 
bulunuyorum. Eğer bunu bir Meclis tahkikatı ' 
mevzuu yaparsak hiç olmazsa fabrikayı dur-
durmıyalım. Yapılacak ilk iş şu olacaktır. Te- • 
diyeler duracaktır, bu fabrika rantabl olmak
tan çıkacaktır. O zaman felâket meydana ge
lecektir. îlyas Beyin bu önergesinde yapılan bu 
kalkınma hareketlerinin bir cüzünü teşkil ede
cek olan bu fabrikayı durdurmak gibi bir mak
sat yok ise, muayyen kotalarla bu müesseseyi 
takviye ederek fabrikayı işletip istihsale baş
latmalıyız. Bu suretle meydana gelecek istih
salden memleket istifade etsin ve kazancı ile 
borcunu ödesin. Aksi takdirde bu güzel teşeb
büsü bir enkaz haline getirmiş oluruz. 

REİS — Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
men (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, hu
zurunuzda îlyas Seçkin arkadaşımızın temas et
tiği bâzı noktalar hakkında mütemmim bâzı 
malûmat arz etmek maksadiyle bulunuyorum. 
Seçkin arkadaşımızın Umumi Heyetteki beyan
ları, Ziraat Bankası yetkililerinin kendilerine 
ifadeleri, bunlar üzerinde durmayacağım. Yal
nız Seçkin arkadaşımız buyurdular ki. banka 
borçlarının karşılıkları kifayetsizdir. 60 mil
yon lira tahmin ettiğim ikrazata mukabil 5 mil
yon liralık karşılık var, dediler. Şüphesiz bu 
mevzuda tetkikatımız devam etmektedir. An
cak, şu kadarını söyliyeyim ki, böyle bir duru
mun mevcudolabilmesi hakikaten çok hayali 
olabilir. Bir banka 60 milyon lira ikrazata mu
kabil 5 milyon lira karşılık ile iktifa edecek, 
buna imkân yoktur. 

Şimdi, bankanın beyanına göre karşılıkla
rın ne olduğunu, kıymetlerinin bankaca ne 
tahmin edildiğini huzurunuzda ifade edeceğim. 

Bankanın karşılık olarak aldığı kıymetler 
- açılmış akreditifleri geçiyorum, onlar açılıyor 
kapanıyor - sabit kıymetler üzerinde duraca
ğım. İstanbul'da bir çelik fabrikasından bah
sediliyor. 6 milyon lira. Fabrikanın kurulacağı 
arsa, 2 layter, otomobil alet ve edevatı ve krom 
sahaları ile ihraca hazır kromlar temlik edil
miş. Ayrıca Erzincan'da mevcut krom sahaları 
kurulması mutasavver demir - çelik fabrikası, 
elde mevcut hurda demir, bütün kıymetlerin 
yekûnu verilen kredinin üstünde evalüe olun
makta, binaenaleyh, banka karşılık bakımın-
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dan emin olduğunu beyan etmektedir, bu ba
kımdan kanuni vecibeye riayet etmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Bir noktajra daha temas etmek istiyorum, 
mühim gördüğüm için. 

îlyas Seçkin arkadaşımız beyanları arasın
da eğer banka idarecileri ilerde himaye edile
ceklerini bilmeselerdi böyle bir maceraya giriş-
ınezlerdi, dediler. 

Hayır arkadaşlar. Eğer bir suiistimal mev
cutsa bizim Hükümetimiz suiistimali yapanı 
h|maye edecek bir Hükümet değildir. Ve bunu 
hiçbir suretle kabul edemeyiz. Tatbikatımız ve 
on yıllık icraatımız bunu gösterdiği gibi bu 
mevzudaki tutumumuzla da bunu ispat etme
ye hem kararlı hem muktediriz. 

Arkadaş Hükümete itimadımız yok mu, de
diler. Elbette bir muhalefet mebusu olarak yok
tur. Faka/t bu tahkikatı bütün dikkatimizle ve 
elimisdelki bütün imkân;arımızla yapmaya ka
rarlıyız. En küçük bir köşede bir kuruşluk bir 
suiistimal irti'kâbedilmişse, bunu irtikâbeden kim 
olursa olsun, kanunun pençesine teslim etmekte 
•asla tereddüdetmiyeceğiz. Kredi ımuaımeleleri 
şüphesiz zamanında idare •meclisinin kararları
na ilkti ram etmiştir, 

Burada, ellimde banka hin kredileri hakkın
da idare meclisinin kararları, tarihleri ve nu
maralan mevcuttur, bankamın idare meclisi 
kararlarına müstenidolarak verilmiş krediler. 

Bir noktayı daha ilâve etmeme izin verme
nizi rica ederim. Bu muamelelerde sureti kati-
yede siyasi tesir bahis mevzuu değildir ve si
yasi tesirin bulunmadıgmı da arkadaşlarımız 
«şasen takrirlerini 177 nci »maddeye istinadettir-
tmek suretiyle zımnen knbul etmişlerdir. 

îzin veriniz, bir büyük malî müessesemiz 
üzerine düşmekte olan bir gölgenin mahiyetini 
iyice tetkik edelim, icabadiyorsa sünatle icabe-
den kararları alalım. Bu işi müsbetinde de mü
talâa etm'ek mümkündür, menfisinde de mütalâa 
etmek mümkündür. îşte Şellefyan arkadaşım 
müspetinde bir mütalâayı huzurunuzda beyan 
•etmiş bulunuyor. Murakabe heyeti 1958 yılı fa
aliyetlerinin tetkikine ait raporu gelinceye ka-
datr hiçbir husus hakkında mütalâa dermeyan 
etmedi. Bir muamele hakkında bundan birkaç 
hafta evvel Hükümetimize tevdi etmiş olduğu 
bir raporla aynı istikameti e bir iddia ve bunun 
yanında, hantoamm mütalâası ile karşı karşıya-
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yız. Bunları karşılaştırmak lâzımdır. Bu vazife
mizi kemaliyle ifa etmek imkânlarına ve azmi
ne malik bulunuyoruz.» 

BEİS — Muslih ittin Ydmaz Mete. 
| MUSLtHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
! Muhterem arkadaşlarım; evvelâ Bay Şellefyan'a 

cevap vermek isterim, önergemizde bahsettiği
miz 40 milyon lira, işittiğimize göre son zaman
larda 60 - 70 milyon l i nya çıkmıştır. Bu mik
tar fabrika kuruluşu için verilmiş miktar değil
dir. Fabrika kurulmak için verilmiş olan mik
tar Abdullah Aker'in söylediği rakamdan da
ha yukarda olmak üzere iki milyon liradır. 800 
bin lira değil. Öteki Kroim.it Şirketi ve Oğuz 
Akal adındaki aynı aile efradı 9 kişiye verilmiş 
paradır. Yoksa fabrika kurulması için veril
miş değildir. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Fabri
ka için 17 milyon verilmiştir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— 17 milyon da yine bu 60 - 70 milyonun dışın
da verilmiştir. Müsaade ederseniz izah edeyim. 

Şimdi, Sayın Ticaret Vekili Hayrettin Erk-
men Beyin, karşılık mevzuunda tahminine ce
vap vereyim. Çünkü talimindir Beyefendinin 
söylediği. 

HAYRETTİN ER.KMEN (Giresun) — Ban
kanın verdiği malûmat 'bu. 

MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Evet, karşılık 5 milyon lira mukabilinde 
6 0 - 7 0 milyon verildiği söylendi; bankanın ver
diği malûmata göre. Fabrika kurmak için, satm-
alınan arsa ve krom sahalarının temlik edildi-
ğini bahsettiler. Ticaret Vekili Hayrettin Erk-
men Bey, iddia edilen suiistimali kendilerinin 
himaye etmediğini ıbeyan ettiler. Biz muhterem 

I arkadaşımızın konuşmasında Ticaret Vekili Hay-
I rettin Erkmen'e 'bir şüphe isnadetmedİJk. Aklı-
I mızdan dahi geçirmedik. Bunu tasrih edeyim. 
I Ama, «ortada »bir suiistimal mevcut. Arz edeyim. 

I Temlik edilen krom sahaları, (Biraz evvel içi-
I nizde madenci olaralk tanıdığım Sadi Bey g5-
I züme ilişti - çok iyi 'bilir ki - Ticaret Vekili 'bi

liyor mu bilmiyorum; iştigal sahasına dâhil mi-
I dir bilmem) bir krom sahası tek başına bir mâ-
I na ifade etmez. Bir krom sahası evvelâ milyon

lar yutar, ondan sonra çıkarılan cevherin satışı 
I yapılır, öyle kazanır. 
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Erzincan'da temlik edilen (krom sahası Zi

raat Bankasına 'bir kuruş kâr getirmez. Demek 
ki bu krem sahası karşılık gösterilirken suiistima
lin esaslarını ZiraaJt Bankası mesulleri evvelden 
^biliyorlardı. Arkadaşlar, 'bilmiyorsa hiç olmazsa 
'bilir kişiye tevdi ederek hakikati öğrenebilirdi. 
Binaenaleyh ileride para kazanması ümidiyle 
değil, suiistimali bilerek parayı vermiştir. 

Şimdi biraz evvel mâruzâtıma haşlarken de
dim 'ki, fabrikanın kurulması için verilen mik
tar iki milyon liradır. Sayın Albdullah Aker Bey, 
«% 40 iştirak olunduğundan bahsolımdu, îlyas 
Seçkin niçin % 75 ile iştirak etmediniz diye ten-
kid etmişti, şimdi % 401 tenkid ediyorlar» dedi. 
Muhterem beyefendiler, bankanın fabrikaya his-
serdar olması tenkid mevzuu değil, çünkü llyas 
Seçkin buradaki beyanlarında Heyeti Aliyeyi kı
saca aydınlatmak istedi, fakat her halde iyi ay
dınlatamadı. Bakınız durumu daha iyi izah ede
yim. 

Şimdi banka % 40 olarak: iştirak ediyor, 
% 60 im diğer ortaklar veriyor. Bu ortaklar 
Turgut Nalcıoğlu, Mustafa Deliveli ve Oğuz 
Akal ve Ziraat Bankası olduğu söyleniyor. 
Oğuz Akal hissesine düşen miktarı nasıl vere
cek, muhterem arkadaşlarım ? İstirham ediyo
rum iyi dinleyin. Fabrika faaliyete geçdikten 
sonra bunun istihsal ettiği demir ve çeliği sata
cak olan yine aynı şahısların iştirakiyle kurul
muş olan şirket müstakbel kârı satmalıyor ve 
bu müstakbel kân Ziraat Bankasına devrediyor 
arkadaşlarım. Yani fafbrilka kurulurken Ziraat 
Bankası 800 bin lira veriyor, ayrıca da 1 200 000 
lira da müstakbel kâra şimdiden kredi vermek 
suretiyle yine şirkete yatırıyor. Vekil Bey hâdi
seyi iyi bilmediklerini açıkladılar. Şimdi ben 
mâruzâtta bulunduktan sonra işin vahametini 
takdir buyuracaksınız. İşin beklemeye taham
mülü yok, müfettiş gönderip tahkik ettirmeye 
falan tahammülü yok. Sayın Ticaret Vekili Be
yin göndereceği bir iki müfettiş bu hâdiseyi-
tetkik edecek, tahkik edecek, aylar geçtikten sonra 
raporunu verecektir. Bu mesele çok sonra suyun 
yüzüne çıkacaktır, buna tahammülü yoktur. Biz bu 
mevzuu bu şekilde bırakırsak, Ticaret Vekâle
tinin göndereceği müfettişe itimatsızlığımızdan 
değil, kudreti dışında iş göreceği için bu işi ya-
pamıyacaktır. Zamanın tahammülü yoktur. Zi
raat Bankasında bu işle ilgili şahıslar belki de 
Ziraat Bankasını iflâsa götürecek şekilde para 
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dağıtacaklardır. Her halele zabıtları tetkik ede* 
ceğinden dolayı Ticaret Vekili arkadaşım beni 
dinlemiyor, yahut da mevzua ehemmiyet vermi
yor. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Dinliyorum, dinliyorum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
—• Şu noktayı da bilhassa dinlemelerini veyahut 
da zabıtlardan almalarım istirham edeceğim; 
Muhterem Heyetiniz bunu reddediverirse bu iş 
sırf Ticaret Vekâletinin tutumuna kalacak, Ti
caret Vekâleti bu iş için bir iki müfettiş gön
derecek... Ben endişemi bunun için izhar ediyo
rum. 

Bakınız muhterem arkadaşlarım, banka 
alacağını nasıl tahsil edecek? Bunun için 
iki şekil düşünülüyor. Birisi; metre karesi 
80 kuruştan satmalman ve halen Ziraat Ban
kasına ipotek edilmiş olan fabrika arsası met
re karesi 25 liradan fabrikaya devredilecektir; 
Aradaki farkla Oğuz Akal'ın borcu kapatıla
caktır. Diğer şekil ise; fabrika kurulduktan 
sonra - şimdi llyas Seçkin'in açıkça belirttiği ve 
Şellefyan'm teşvik ettiği şekilde - neticede bu 
fabrikanın % 60 hissesini Oğuz Akal alacak ve 
belki de 3 - 5 ay sonra banka bir heyet gönde
rip takdir ettirecek ve fabrikanın değerine 30 
veya 60 mıilyon olduğu halde 150 milyon di
yecek ve aradaki farkı Oğuz Akal'ın borcuna 
kapatacak. Ve işte bu şekilde sizleri, bizleri ve 
Türk Milletini uyutacaklar arkadaşlar. Cesa
retle arz ediyorum. (Soldan, «olmaz» sesleri) 
İşte biz de olmasın diye getirdik huzurunuza 
arkadaşlamm. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bankadaki 
bu mevzudaki suliistimallere birkaç ufak misal 
vereceğim. (Umuımi konuşmalar) 

REİS — Hatibin sözü anlaşılmıyor arka
daşlar, konuşmıyalım. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Deva-mla) 
— Muhterem arkadaşlar, her halde mevzuun 
ehemmiyeti düşüncesi, daha başlamadan evvel, 
sizlerde de uyandı, bu hususta birbirinizle mü
nakaşaya başladınız. Hakikaten mühim bir 
mevzudur, dediniz. 

Müsaade ederseniz, konuşmalarımızda daha 
önemli noktaları llyas Seçkin arkadaşım mey
dana çıkaracak. Dinleyin, (başka vesikaları 
da' tevdi edeceğiz. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1956 Ağus

tosundan 1957.. Nisanına kadar yürürlükte ka
lan Düşük tenörlü krom sevkıyatı Kararname
sine göre yapılan krom sevkıyatından elde edi
len dövzleriaı büyük bir kısmı Türkiye'ye ge
tirilmedi. Bunun içyüzünü bilenler içinizde 
çoktur. Halen Türkiye'de (müflis tanınan bu 
firma Amerika'da milyoner olarak tanınıyor. 
Ben Türkiye'ye getMlenlerden size maruzatta 
bulunacağım. 

Düşük tenörlü kromla Türkiye'ye makina 
aksamı getirilebilir diye bir kararname mev
cuttu. Bir kısım döviz karşılığını Türki
ye'ye getirmek için müracaat etti. Minnea-
polis Moline Türk Traktör Anonim Şirke
tinden üç milyon liralık bir para aldı. Bu para 
Oğuz Akal 'a verilmiştir. Bunun teferruatını 
ordinosiyle ve müzakere safhası ile birlikte 
şayet dinlemek arzusunda iseniz îlyas Seçkin 
arkadaşımız size anlatacaktır. Ziraat Bankası 
Umum Müdürü olan zat bu traktör fabrikası
nın da Meclisi İdare Reisi olarak kendi ken
disiyle anlaştı. Yani Umum Müdür olarak 
Meclisi idare Reisine üç milyon lirayı verdi. 
Meclisi İdare Reisi olarak da bu parayı Oğuz 
Akal'a verdi. Buna mukabil Oğuz Akal ne 
yapacak? Bu fabrika bir milyon dört yüz bin 
dolar üzerinden Amerika'dan makina getirebil
mek için para verdi. Oğuz Akal ilk defa Tür
kiye'ye getirttiği fabrika aksamını kendi fab
rikalarına götürüyor. Minneapolis Moline Trak
tör Fabrikasına taahhüdü olduğu halde bir 
şey vermedi. Bu da Ziraat Bankası Umum Mü
dürünün muvafakati ile oluyor. 

Diğer bir şekil muhterem arkadaşlar, Zira
at Bankasından alman para ile, şu noktaya 
dikkat ediniz, birçoğunuz İstanbul piyasasını 
bilir, bilmiyenler de İstanbul'da tahkik eder
siniz, gerekli bilgiyi edinirsiniz. Aldığı para
nın bir miktarını, İstanbul'da kredilerin tah
didi sırasında... (Gürültüler) 

REİS — Arkadaşlar mütemadiyen gürültü 
oluyor. Hatibin sözleri anlaşılmamaktadır. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım; Ziraat Bankasın
dan maden işleteceğim diye alman paralar kre
dilerin tahdidi sırasında yüksek faizle İstanbul 
piyasasında dağıtılmıştır. 

NACİ BERKMAN (Samsun) — Misal ver. 
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MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Meclis tahkikatı açın da verelim. Çünkü 
isim vermem lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; vekilin ve Yüksek 
Heyetin kabul ettiği gibi bu meselenin sıiyaset-
le hiçbir alâkası yoktur. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Vekille
rin de mesuliyeti var mı? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Efendim, bâzı vekillerin mesuliyeti olduğu
nu tahmin ediyorum. Hangi vekil olduğunu bil
seydim, ayrıca Meclis tahkikatı isterdim. Fakat 
70 milyon lira bir şahsa karşılıksız olarak dağı
tılırken Ticaret Vekillerinin hiçbirisinin haberi 
yoktur zannına kapılamıyorum. Hayrettin Beye
fendi yeni vâkıf oldu. Ondan evvelki vekiller
den vukuf peyda etmiş olanlar hem bulunabilir 
hem bulunmıyabilir. Meseleler meçhuldür. Ziraat 
Bankası ile bu şahıslara kimler vasıtalık etmiş
tir? -Bunlar tahkikatla anlaşılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; zaten İçtüzüğün 
177 nci maddesi bilirsiniz ki, şüphe mevcudol-
duğu zaman tahkikat açılmasını emreder. Biz 
de bunun için talebediyoruz. 

Abdullah Aker veya Hayrettin Erkmen 2 
milyon 400 bin dolardan bahsettiler. Fabrikayı 
tetkik ettirdim, diye buyurdular. Belki Ziraat 
Bankasında bu işlerle meşgul olan şahısların 
tetkik etmiş olduğunu kabul ederim, ama 
hiçbir şahıs iki milyon 400 bin dolar olduğu 
ifade edilen bu fabrikanın bu değerde oldu
ğunu bu değere yakın olduğunu kabul ede
mez. Bunun Amerika'dan 600 bin dolara alın
dığı Türkiye'de iki milyon 400 bin dolarlık fa
tura ibraz edildiği söylenmektedir. Hakiki de
ğeri beynelmilel ticaret âleminde isim yapmış 
bir firmanın tetıkikatı veya mütehassıs şahıs
lardan teşkil edilecek bir (bilirkişi heyeti ra
poru ile anlaşılır. Oradan 600 bin dolara alın
dığı halde, iki milyon 400 bin dolarlık fatura 
ibraz edilmek suretiyle aradaki bir milyon 800 
bin dolar, Amerika'da bırakılan paralar arasın
dadır muhterem arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; şu hâdiseden bahse-
derkeın üzülüyorum; nasıl olmuş da bugüne ka
dar meydana çıkmamış. Bu işte Türk parasının 
korunma hakkındaki Kanuna aykırılık da mev
cuttur. Mesuller hakkında çok şiddetli cezai taki
bat yapılması lâzımdır. Sadece kredi yolsuzlu
ğu dolayısiyle değil. 
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Kredi alanların durumu, karşılıklı emvalle- j 

rinin miktarı, kredinin miktarı, Yüksek Heye
tinize (bu meseleye âcil olarak el koymak kana
atlim uyandıracak delillerdir zannediyorum. 
Daha fazla delil iUraz etmiyorum, zamanınızı 
aüımıyıacağrm. Tahkikat açılırsa onları da ibraz 
ederiz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Hadi ^an. 
HADÎ TAN (Kastamonu) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının bir limitet şirkete açtığı ticari bir 
kredi mevzuu dolayısiyle Ankara Mebusu îlyas 
Seçkin ve Adana Mebusu Muslihittin Yılmaz 
Mete taraflarından Dahilî Nizamnamenin 177 
nci maddesine tevfikan Meclis tahkikatı açıl
masına mütedair tekliflerinin huzurunuzda mü
zakeresi sırasında usul meselesini aşan bir esas 
meselenin gerek mevzuat ve gerek parlâmento 
çalışmaları bakımından hallinin zaruretine işa
ret etmek mülâhazasiyle yüksek huzurunuzu 
tasdi etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımızın 
Meclis tahkikatı tekliflerine mesnedolan Dahilî 
Nizamnamenin 177 nci maddesi hükmünü mü
saadenizle aynen arz edeyim. Hüküm şudur : 
(Meclis bir madde hakkında re'sen malûmat 
edinmek isterse bir tahkikat encümeni teşkil 
edilir, veyahut mevcut encümenlerden biri bu 
vazife ile mükellef olur, 

Bu; kabil tahkikatın icrasını âza veyahut 
bîr encümen teklif edebilir.) 

Görülüyor ki, bu hüküm Yüksek Meclisin 
bir madde, bir iş hakkında doğrudan doğruya 
ve bizzat kendi organları vasıtasiyle malûmat 
edinmesine ihtiyaç görülen veya görülecek olan 
ahvale münhasırdır. 

Bu hükmün sebebi vaz'ı açıkça şudur : Bir 
mebusun Meclisin böyle bir malûmat edinmesi
ni temin mâksadiyle... 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Beyefendi 
galiba usul hakkında konuşuyor. 

HADÎ TAN (Devamla) — Usul hakkında 
konuşmuyorum, beyefendi, usulü aşan esas üze
rinde konuşuyorum. Bu tarzda teklif yapabil
mesi için teşhis ve tesbitine şahsan imkân bula
madığı yahut her hangi bir tavsif ve hüküm ile 
isimlendiremediği ve bilhassa mer'i mevzuatın 
gösterdiği normal yollarla tahkik ve tesbit 
«demediği, ancak Meclislin bizzat yapacağı tet-
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kik ve tahkik ile mevzuun aydınlanabileceği 
kanaat ve iddiasına sahibolması icabeder. 

Görülüyor ki, Dahilî Nizamnamenin 177 nci 
maddesi hükmü ancak, kanun ve usulün tesbit 
eylediği tarik ve malûmat edinmeye imkân bu-
lunmıyan madde, mesele ve işler hakkında ka
bili tatbiktir. 

Halbuki teklif sahibi arkadaşların ileri sür
müş oldukları hususlar, her türlü şek ve şüphe
den âri olarak tahkik ve takibi mümkün olan 
hallerden maduttur. 

Ayrıca bu sistemin işlemesiyle mesuliyet ha
linin mevcudiyeti veya ademimevcudiyeti de 
tezahür ve tebellür edebilecek bir keyfiyettlir. 

Şöyle ki : Çok muhterem arkadaşlarım; tek
lif sahibi arkadaşlarımızın şimdi bu kürsüden 
ifade buyurdukları çok mühim bir noktaya 
yüksek dikkatinizi çekmek mecburiyetindeyim. 
Arkadaşlarımız dediler ki, «Biz, vekillc-.rin bu 
mevzuu da suiistimale muhatabolacaklarını 
doğrudan doğruya katı olarak ifade etmiyoruz. 
Nitekim huzurunuzda biraz evvel konuşmuş olan 
iki Sayın Vekil hakkında da sizi bu mevzua mu
hatap tutmuyoruz» tarzında katı ve sarih be
yanda bulundular. Badehu Mete arkadaşımız bir 
ihtimalden bahsetti. Zannederim ki, Servet Sez
gin arkadaşımızın yerinden bir suali üzerine. 

Hal böyle olunca diğer bir bakımdan da va
ziyet tebellür ve tavazzuh etmiş. 

Arz ettiğim emir hükümlerine uygun olarak 
Ticaret Vekâletine veya bu yolda tahkikat icra 
ettirme salâhiyetini haiz mercie müracaatte 
bulunmaları icabederdi, gibi bir tarz kendile
rinin hem mevzuat hükümlerine* uygun hare
ket etmiş olmalarını ve hem de ellerinde mev
cut bulunduğunu iddia ettikleri vesaiki tevdi 
suretiyle müteamel kanuni muamelelerin nor
mal ve kolaylıkla cereyanını sağlamış ve aynı 
zamanda netice elde etmiş olurlardı. 

Halbuki Dahilî Nizamnamenin 177 nci mad
desine istinaden Meclis tahkikatı talebinde bu
lunan arkadaşlarımız biraz evvel yüksek hu-
zurunuzda okuduğu Dahilî:.Nizamnamenin 177 
nci maddesi hükmünü yanlış tefsir ederek diğer 
kanuni mercilerin vazife ve salâhiyetlerini kul
lanmalarına imkân vermemektedirler. 

Bu itibarla arkadaşlarımızın bu yanlış an
layışları arz ettiğim esaslar dairesinde bertaraf 
edilmediği, yani MecUis tahkikatı talepleri red-
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dolunmadığı takdirde hem mevzuata ve hem de 
Dahilî Nizamnamenin 177 nci maddesi saraha
tine aykırı hareket edilmiş olur. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Maruzatım Dahili Nizamnamenin 177 nci 

maddesinin ru(h ve maksadının ve sebebi tedvi
ninin açıklanmasına matuf olup tamamiyle hu
kuki bünye ve karakterdedir. Zatımesele, ha
dise hakkında esasen Sayın Ticaret Vekili He
yeti Celiliye maruzatta bulundu. 

Dahilî Nizamnamenin 177 nei maddesinin 
arz ettiğim mânada anlaşılmasına mütaallik 
olan görüşümüz gerek Halk Partisi iktidarı ve 
gerek bizim iktidarımız zamanında Meclisi Ali
ce bahis konusu edilmiş ve Dahilî Nizamname
nin 177 nei maddesi hükmünün mâruz şekilde 
tefsir ve tatbik edilmesi lüzumuna işaret olun
muştur. 

Şu ciheti de biUhassa nazarlarınızda teba
rüz ettirmekte fayda görürüm. Biraz evvel arz 
ettiğimi ve riayetine bir hukuk devleti ola
rak mecbur olduğumuz kanuni yollar ve usul
lerle tavzihine imkân vermeden hukuk şist enli
mize aykırı şekilde hareket olunarak Dahilî Ni
zamnamenin 177 nei maddesinin bu suretle 
zorlanıp teklif sahiplerinin arzu ettikleri mâ
nada tatbikini istemek maddenin vaz'ı maksa-
divle kabili telif olmadı <h gibi mahsus kanım 
hükümleriyle tezat teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meseleyi huzurunuzda bir kerre de müşah

has bir misalle arz edeceğim. 
177 nci maddeye tevfikan yapılacak Meclis 

tahkikatının mustakillen cezai veya hukuki 
bir netice tevlidetmiyeceği Yüksek malûmları
dır. Meclis ancaık biraz evvel ifade eylediğim 
üzere mevzuatın tesbit ettiği tahkik ve takip 
sistemiyle tahkik ve tesbite imkân bulunmıvan 
maddeler (hakkında 177 nci madde gereğince 
malûmat edinebilecektir. Şayet bu madde ta
lep sahibi arkadaşlarımın anladıkları mânada an
laşılırsa tatbikatta ayrıca zıt neticelerin ve 
yekdiğerine mübayin hükümlerin doğmasına da 
sdbebîyet vermiş olur. Hukuk bir nizamı kül
lidir, bu nizama hepimizin kelimenin tam ve 
kâtı "mânasiyle riayet etmemiz zarureti katiye
dir. Şimdi meselenin misalini arz edeyim. 

Meselâ : Arkadaşlarımızın bu teklifi Yük
sek Meclisçe 177 nci maddeye göre kabul edi
lip bir encümen marifetiyle de mevzuun tah-
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kikme karar verilse şüphesiz encümen Meclisi 
Âliye niyabeten gereken bütün tahkik ve tet-
kikatını yapacak, şahitleri dinliyecek, dedille-
ri kıymetlendirecek, faraza iddia olunan bir 
yolsuzluğun vâridolduğu «veyo olmadığı hu
suslarını tesbit ve neticeyi icabında mesuliyeti 
de muhtevi olarak tâyin edecek ve keyfiyeti 
Meclisi Âlinin ıttılaına bu kanaatle ve mucip se
beple arz eyliyecek. 

Halbuki diğer taraftan mevzuatımızın âmir 
hükümlerinin icabı olarak ayrıca da kanunu 
mahsuslarında gösterilen merci ve makamlar 
da gereken tahkik ve tetkikatı yapacak, şahit
leri dinliyecek, delilleri toplayıp kıymetlendi
recek ve buna göre bir (karar ittihaz eyliyecek 
(Soldan gürültüler, «Reye reye» sesleri) 

REİS ™ Muhterem arkadaşlar kendi kararı
nıza hürmetkar olmaktan başka çare yoktur. 
Onu on sekiz geçe söz aldı. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Okuyor Reis 
Bey. 

HADİ TAN (Devamla) — Notlara da bakı
yorum. 

Farz edelim ki hâdisemizde arkadaşlarımı
zın suiistimal iddiaları 177 nei maddeye göre 
yapılan Meclis tahkikatında sabit ve vâridof-
madı. Diğer taraftan Ticaret Vekâleti bu mevzu 
hakkında kanun ve usul hükümleri dairesinde 
gerekli tahkikata tevessüle mecbur olduğundan 
neticede talep sahibi arkadaşlarımızın vâki 
iddialarının doğruluğunu tesbit ve hattâ fiil
de iştiraki halinde diğer mesulleri kazai mer
cilere tevdi edip bunlar mahkûm edilmiş ve hü
küm de muhkem kaziye haline gelmiş olabilir. 
Bu takdirde vaziyet ne olacak? 

Bir taraftan Yüksek Mertlisin -mesuliyetsiz
liği ifade ve tevsik eden tasarrufu, diğer ta
raftan aynı mesele ve şahıslar hakkında muh
kem kaziye... 

Tesri ve kaza organları yeni iki müessesenin 
yek diğerine zıt olarak ittihaz ettiği bu iki 
hükmü kim ve hangi makam hal ve telif edebi
lecek!. Bunlardan hangisi hüküm ifade edip 
muteber olacak! Bu suallere revap vermeye 
imkân yoktur. 

O halde en salim ve kanuni hareket, hattı 
olarak, çok tehlikeli neticeler tevlidi mümkün 
bulunan böyle bir ihtilâttan sakınılması için 
arz ettiğimiz kanuni mesnetlere itibar buyurul-

— 1102 — 



1 : 8 8 17.2 
masını ve binnetice talebin reddi lüzumunu 
takdirlerinize arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarını. 
Mâruzâtıma, ınüsaaadenizle bir hususa da işa

ret etmek suretiyle son vereceğim. Sayın Ti
caret Vekili mütalâamızı teyiden de dediği gibi 
lıiz Ticaret Vekâleti olarak mahsus kanunla
rımızın emrettiği şekilde teklif sahiplerinin 
iddialarını kanun ve usul hükümleri dairesinde 
tahkika başlamış bulunuyoruz. 

Görülüyor ki, Ticaret Vekâleti Vekili ka
nuni yollardan tahkikata tevessül etmiştir. Bu 
tahkikatın neticesi ademimesuliyet olabileceği gi
bi mesul eşhasın mesuliyetini de natık buluna
bilir. Son şeklin kabulü halinde ise kaza or
ganlarına intikal edip müspet veya menfi bir 
karara müntehi olacaktır. Binaenaleyh teşri kuv
veti il o kaza kuvvetinin salâhiyet ve vazife hu
dutlarında tedahül meydana getirmemek zıt 
ve mütebayin tasarruflara meydan vermemek 
için vâki Meclis tahkikatı talebinin reddini 
hukuk sistemimizin zaruri bir neticesi olduğu 
hususunu yüksek takdirlerinize bir kere daha 
ars ederim. 

REÎS — Bir takrir var okutuyorum. (Reye 
reye) 

Yüksek Riyasete 
Vakit gecikmiştir. Daha salim neticelere va

rabilmek ve söz alan birçok arkadaşlara da im
kân vermek üzere celsenin yarın saat 10 a ta
likini teklif ederim. 

Denizli 
Hamdi Sancar 

REÎS — Takriri dinlediniz. Daha başka 
konuşacak arkadaşlar olması itibariyle müza
kerelerin yarın saat 10. (Şiddetli gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar) (Reye koy sesleri) 
Arkadaşlar, verilmiş bir takriri okuduk. Bu 
gürültüye ne lüzum var* (Reye koy sesleri.) 

Müzakerata yarın devam edilmek üzere 
şimdilik kesilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
Ziraat Bankası kredilerine ait müzakerele

rinde vaziyet tavazzuh etmiştir. Müzakerenin 
kifayetinin oya vaz'mı arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Suat Başol 
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RE IS — Kifayet aleyhinde, Rıza Tekeli. 

Buyurun, 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar... (Sağdan ve soldan şiddetli gürültü
ler, reye, reye sesleri,) (sağdan, Rıza Tekeli gel 
sesleri.) 

REÎS — Müzakerelerin kifayetini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
le?... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha var okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Bu mevzudaki kararımızı daha salim olarak 

verebilmek için konu hakkında yapılmakta olan 
Hükümet tetkikat ve tahkikat neticesinin 1 ay 
içerisinde Yüksek Meclise arz edilmesi için me
hil verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Cemal Tüzün 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) - Takrir beııim-
du% konuşacağım. 

REÎS ~ Buyurun. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — (Umumi gü

rültüler, in in sesleri) 
Çok muhterem arkadaşlar; müzakerelerin bir 

an evvel neticelenmesi ile bir karara vâsıl 
olunabilmesini temin babında ellerini vuran ar
kadaşlar kadar bu mevzuda heyecanlı ve hassas 
bir arkadaş sıfatiyle ifade etmek isterim. ( în 
aşağı sesleri, gürültüler) 

Arkadaşlar; daha salim ve kâmil bir karara 
varabilmek için (Gürültüler, in aşağı sesleri) 

(Reye, reye sesleri) (Şiddetli gürültüler, sı
ra (kapakları vurmaları) 

REÎS — Muhterem arkadaşlar; müzakerenin 
kifayeti karara bağlandı. 

Bir takrir var. Kabul veya reddi işi bir da* 
kikalık bir meseledir. Binaenaleyh bir sinirlilik 
ile meseleyi halledemeyiz. Bu gürültülerin mese
leyi halle hiçbir faydası olmıyacalktır. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Efendim; tak
rir sahibi... (Şiddetli gürültüler) Muhterem ar
kadaşlar takdir Yükselk Heyetindir. 

REÎS — Arkadaşlar; Meclis tahkikatı açıl
ması hakkında bir Tcarar vermezden wvel Hü
kümetçe tetkikat yapmak üzere bir aylık mehil 
verilmeği hususundaki taikriri reylerinize ajrz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 
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Dahilî Nizamnamenin 177 nci maddesi gere

ğince, Kromit limitet Şirketi ile bu şirketin 
kurucusuna Ziraat Bankası tarafından açılan 
kr'edi dolayısiyle Meclis tahkikatı açılması hu
susunu reylerinize arz ediyorum. Kaıbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar, tahkikatın açılmasına karar ve-, 
rilmiş bulunuyor. Buna müteferri bâzı karar
lar da almak mecburiyetindeyiz. Tahkikatın 
bir encümen tarafından veya tahkikat için seçi
lecek ayrı bir encümen tarafından yapılması 
(hususılarında Dahilî Nizamnamede hüküm var
dır. Bu hususlarda 'bir teklif 'olmadığına göre 
tahkikatın Adliye Encümeni tarafından yapıl
ması hususunu reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Arkadaşlar bir de müddet koymak ve bu tah

kikat encümeninin başka yere gidip gitmemesine 
salâhiyet tanımak hususunda reylerinizi tesbit 
etmek lâzımgelmektedir. 

Tahkikat encümeninin işini ne kadar müddet 
içinde bitirmesi gerektiği hususunu reylerinize 
arz edeceğim. (Bir ay sesleri) 

Bir ayda tahkikatın intaeedilmesini reyleri
nize arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Bir ayda intacedilmesi kabul edilmiştir, 

Encümenin Ankara'dan lbaşka mahallere de 
gidebilmesi hususunu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Efendim, vaktin gecikmesine binaen yarınki 
18 . II . 1960 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 22,45 
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