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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen ba
kanlardan gayrı olan İşletmeler eski Bakanı Sa
met Ağaoğlu'nun Bakanlık görevi ile ilgili
suçundan dolayı yargılanmasına mahal olup
olmadığına dair Başbakanlık tezkeresinin ve
ilgili dosyanın, önce teşkil edilmiş olan (2)
numaralı komisyona havalesi kabul edildi.
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile il
gili 1,
•Ticaret eski Bakam «Sıtkı Yırcalı ile ilgi
li 3,
Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ve Tekir
dağ eski Milletvekili Zeki Erataman ile ilgili 7,
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ve SEKA
eski Umum Müdürü enver Atafırat ile il
gili 9,
İşletemeler eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile
ilgili 15,
Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı Nafiz
Körez ile ilgili 17,
Tarım eski Bakanı Esat Budakoğlu ile il
gili olup Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi
dizi puslasında 19 sıra numarasını taşıyan 27
Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen bakanlardan
gayrı bâzı eski bakanların görevleriyle ilgili

suçlarından dolayı soruşturma istemine dair
Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5
kişilik Komisyon raporları okundu.
Halen Senato Üyesi veya Milletvkili bu
lunmadıklarından yazılı müdafaalarının alın
ması için kendilerine birer aylık mehil veril
mesi kabul çdildi.
Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit
Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in
Transeksport Şirketinin delaletiyle İngiliz Fir
ması Bunge'ye 52 500 ton beyaz arpanın satışı
dolayısiyle Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur
hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair
önergesi ve Ticaret eski Bakanı Mehmet Bay
dur'un savunması okundu. Üzerinde bir müd
det görüşüldü.
6 . 3 . 1962 Sah günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Fuad Sirmen

Kâtip
Van
Muslih Görentaş

Çankırı
Nurettin Ok

B Î B Î K C İ OTURUM
Açıltma saati: 10,00
BAŞKAN — Fuad Sirmen
KATİPLER : Nurettin Ok (Canlan), Nurettin Akyurt (Malatya)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var görüşmele
re başlıyoruz.

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi
Macit Zeren ve Amasya MiEetvekiU Nevzat

Şener'm, Transeksport Şirketinin delaletiyle İn
giliz Firması Bunge'ye şahlan 52 500 ton heym
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arpamın satışı dolayısiyl» Ticaret eski Batyanı I sall hususumda alıcıya mütemadi öpsiyomlar ve
rilerek âdeta malların teslimi için gayret gösteMehmet Baydur hakkında Meclis soruşturması
yapılmasına dair önergesi ve Ticaret eski Bar I riilmiş, yemüûk arpaların ihracını men eden an
laşma, haıttı zatımda, yemlik olam arp^jamımza
kanı Mehmet Baydur'un savunması (9/1) (S: sa
I
(biralığa elverişli) kaydı feomülaralk ihlâl edil
yısı : 2) (1)
miş, işin daha başında kuratobk sebebiyle kıftldk
•BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görüşme
I olıaoağı 'belli iıkent, yemlı'lk aırpal'ann ihracına miiye başlıyoruz.
I saade edilmiştir.» İddiaların, isnatların iftiralaNuri Bayar, buyurum
I rm hülâsası budur.
NURİ BAYAR (Satearya Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, iştitraden bir hu
Muhterem Senatör ve milMveMleri, Eski Tica I
susa da dokunmak isterim. Bu iddia, isnat ve if
ret Babanı Mehmet Baydur haktadaM arpa yoltiralar tâbirlerini kullanırken katiyen bu mevsuz&uğun'a mültaıaİLik ilki arkadaşımızın verdiği
önerge haflekımdıa biraz uizumoa olmakda beraber I zuu Parlâmentoya getirmiş olan arkadaşlarıma
mâruzâtta bulıummıaık üzere huzurumuza çıfkmış Ibu- I bir tarizim yoktur. Pekâlâ bilmekteyim ki, bu
I iki arkadaşımız esasen gazetelere intikal etmiş
kmmyorumı.
olan bu mevzuu hakikata ulaştırma gayretinden
Muhterem arkadaşlarım, bu mevzu bir mliTletileri
geçmemişlerdir.
vek'ılıkıe mahsus olmak iktiza eden bir dikkatle
tıeltikiük etmek fırsatını faulduğum içtim huzurunuz I
Muhterem arkadaşlarım, inceleme sonuçları
da müddei olarak değil fakat mehmaemken araş
nı tetkik eden müfettişlerin lüzumlu gördüğüm
tırmak suretiyle bulduğum bilgileri huzurunuzda
kanaatlerini huzurunuza aktarmakta bulunuyo
arz etmıek içim çıkmış bulunuyorum. Eıliımıiızde bu
rum.
Yine müfettişlerin beyanlarına geliyorum,
husus ile ilgi1! dilkkate şayan vesikalar vardır. Bu
diyorlar ki;
(hâdisemin «azetelıere imrtfilkai ettiktten soıura, Tica
«45 dolarlık fiyatın, akit tarihinde, (8 Tem
ret BafeamluğMrjn tetkikime esas teşMıl eden ve
muz 1961) cari emsal arpa fiyatlarına . tonda
Muhterem Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'a bir ra
bir iki dolar farkla uygun olduğu Corn Trade
pordan bâzı pasajlar cfcuınak suretiyle sözleriımıe
' News Dergisinde yayınlanan Baltık borsası' ve
basamak istiyorum.
ataşeliklerden bildirilen fiyatların incelenme
Sayın Ticaret Bakanıma arpa dosyası haikfkımsinden anlaşılmıştır. Kaldı ki, fiyat uygunluğu
<&a not, başlığına taşıyan bu yazımım/ bi/rkıci mad
keyfiyeti mer'i nizama göre İstanbul İhracat
desi şöyte başlıyor :
çılar Birliklerince tesbit edilerek uygun belI
gesi verilmiştir. Binaenaleyh, iddia vâridolsa
«înıcelememin konusu :
Idıdiıa Yumduğuma göre arpalar Transdksport I bile bunun sorumlusunun Birlik yetkilileri olFirmasımı himaye muaksadıiyle dünya f iyat'lan-nıaı I ması iktiza eder.»
altımda elden çıibarılmaş bu yüzden 25 miiyom 'li
Ben bu vesikanın yalnız baş ve son fıkrala
va zarara uğramııltmış; Türk - ingiliz Esliha is
rının mühim gördüğüm kısımlarını okumakla
tikraz Anftaçıması muvacehesinde tütüne muhaıssaş iktifa edeceğim.
Türk liraliarımra arpa iıçim kullanulmıası mümiküıı
Muhbirin, fiyat mukayesesi bakımından 3
ıdeğöîlken, tediyenin (ıbonıu 45 dolıâr) % 65 inen
mühim tahmin vardır. Bunlar âkıd tarihindeki
serfbest döviz % 35 inin tütüne muhassas Türk I sâri fiyatın 52 dolar olduğu bilâhara fiyatların
(Liıralanmdam yapılması kabul edilmiş; Türk lira
yükselmiş bulunduğu, satışın ise 29,5 dolardan
larınım, madde değtşkMği ile arpa için fcullamılma- yapıldığıdır.
üi hususumda İngiliz Hükümeti muvafakatimi geç I
Muhterem arkadaşlarım, «muhbirin âkıd ta
bildirmiş ve bu arada fiyatlar yükseldiği hailde
rihine göre yaptığı tahmin, gereken kanuni seakdin anüle edilmesi imkânları kullanılmamış, I bepleriyle raporda izah edilmiştir.»
fofrlâMıs Ingiîiz Hükümetimin muvafakatimi istihŞimdi, muhterem * arkadaşlarım, iddiaların
I birisi ve en mühimmi bence, «Akit tarihinden
j sonra, arpa fiyatları yükseldiği halde, Ticaret
(1) 2 S. sayılı basmayazı 9 ncu Birleşim tu I Bakanlığının, mukaveleyi bozmamak suretiyle,
I memleket menfaatlerine aykırı hareket ettiği»,
tanağı sonundadır.
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beyanlarına karşı, müfettişin verdiği cevap son
derece açıktır. Muhbir, mukayesesini âkıddan
sonra yükselen fiyatlarla dayamaktadır. Mu
kayesenin âkıd tarihine göre yapılması gerek
tiği kanuni sebepleriyle raporda izah-edilmek
tedir.
Muhterem arkadaşlar, yani bu notta «muh
bir,, 45 dolarlık fiyatı; serbest dolar, Türk liralariyle ödenecek dolar olmak üzere iki kısma
ayırmakta, 45 doların % 65 i 29,5 dolar yap
tığı için bunu 52 dolarlık fiyatla mukayese et
mektedir. Türk liralariyle yapılan ödeme dö
viz mevcudunu artırmadığı ve tediye muvaze
nesine bir faydası bulunmadığı gerekçesiyle
nazara alınmamaktadır. Böyle bir mukayesenin
ne kadar mesnetsiz olduğu izahtan varestedir.»
denilmektedir. Anlaşılıyor ki, muhbirin beya
nında iddia ettiği 29 dolarlık fiyat mevzuu son
derece saçma ve mesnetsiz bir kayda dayan
maktadır.
Tütüne muhassas dolarların arpa için kulla
nılması ve diğer iddia tütün için tahsis edilen
Türk liralarının münhasıran arpaya tahsis edil
mesi de yolsuzluk maddesi olarak zikredilmiş
tir. Buna ait iddiaları da arz ediyorum :
«Malûm olduğu üzere mukavele 45 doların
% 35 inin tütüne muhassas Türk liraları ile
ödenmesini âmir bulunmaktadır.
Türkiye satmaldığı silâhlardan dolayı İngil
tere'ye borçlanmış ve bu borcun bir kısmının
Tekel elinde kalmış kötü vasıflı tütünlerin sa
tışı ile ödenmesi âkıd devletler arasında karar
laştırılmıştır.
Muhbire göre, arpa her zaman kolayca satı
lan ve döviz getiren bir madde olduğu cihetle
tütün yerine arpa ihracı yolsuzdur.»
Şimdi muhterem arkadaşlar, müfettişin Ba
kana sunduğu nottan okumaya devam ediyo
rum;
«Ancak, arpalar Ekim 1960 ta satışa çıka
rıldığı halde, bir türlü değer fiyatını bulama
mış,- talipler aldıkları opsiyon içerisinde teklif
lerini ferm vaziyete getirmemişler ve Temmuz
1961 başına kadar arpaların satışı mümkün ola
mamıştır. Bu müddet zarfında arpa fiyatları
umumi bir düşüş seyri göstermiştir. Bekleme
den mütevellit evsaf değişikliği olacağı, yeni
mahsulün idrakiyle eskinin satışının bilhassa
güçleşeceği, idare ve işletme masraflarının art-
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makta olduğu, memleketin döviz, Ofisin döner
sermaye ihtiyacı nazara alınarak arpaların bir
an evvel elden çıkarılması için iki Hükümetin
rızasiyle madde değişikliği yapılarak tütün ye
rine arpanın ikame edilmesinde, tasarrufun se
bep ve saik ve maksadı bakımından bir aksak
lık bahis mevzuu olmaması lâzımgelir. Ticaret
Bakanlığının idare olarak böyle bir madde de
ğişikliğine lüzum görmesi, tamamen o mm tak
dir yetkisine taallûk etmektedir.»
Görülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, iki
Hükümet arasında teati edilen notalar üzerinde
anlaşma mevzuu olan maddeleri değiştirmek
mümkündür. Ve müfettiş böyle diyor.
Kaldı ki, ben böyle düşünüldüğü kanaatinde
değilim. Hakikaten, şimdi ben size izah edece
ğim. Eğer bunu vekâlet yapmış ise Ticaret Ve
kâletini, bunu yapan Mehmet Baydur ise kendi
sini tebrik etmek lâzımdır. Çünkü, geqen sene
Yunanistan'da yaygın hale gelen mavi küf has
talığı dolayısiyle tütün rekoltesi çok düşük ol
muş ve bu sebeple Türkiye'nin elinde satılmaya
hazır bir gram tütün dahi kalmamıştır. Bu de
ğişiklikten Devlet zarar değil, bilâkis fayda
görmüştür.
Şimdi diğer bir iddia d a ; muhtelif opsiyonlar verilmesine rağmen akdin anüle* edileme
diği noktasına aittir. Bu iddiaya ait de müfet
tiş raporundan pasajlar okumama izin verme
nizi rica ederim.
Sayın Bakana sunulan raporun 3 ncü sayfa
sının (C) bölümünün 2 nci maddesi : «2. Veri
len muhtelif opsiyonlara rağmen firmanın ingi
liz Hükümetinden gerekli muvafakati getireme
mesi- karşısında Müsteşarın emriyle Bakanlığı.mız ve Ofis mensupları arasında bir protokol
yapılmış, Bakanlığımız mensuplarının akdin fes
hi imkânları üzerinde durmalarına rağmen Ofis
Hukuk Müşaviri aksi görüşte bulunmuş ve bu
nun akdin feshi için kâfi sebep teşkil etmeyece
ğini ileri sürmüştür.»
Şimdi muhterem arkadaşlarım, söz bu nok
taya gelince, bununla alâkalı, son derece ente
resan bir vesikayı okumama müsaadenizi istir
ham ederim. Bu protokolün tarihi, 15 . 8 .1961
dir.
Muhterem arkadaşlarım, dün muhterem Nev
zat Şener arkadaşımız da bundan bahsetti. Bu
bakımdan okumakta fayda mülâhaza ediyorum :
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«Protokol
15 . 8 . 1961
Müsteşarlık makamından telâkki edilen emir
üzerine 15 . 8 . 1961 günü saat 17,00 de Dış Ti
caret Dairesinde İhracat Servisi Başkan Yar
dımcısı İlhan Kut'un Başkanlığı altında İhra
cat Seksiyona Müşaviri Turgut Çarıklı, Rapor
törü Coşkun Eadıoğlu, T. M. Ofisi Genel Mü
dürlüğü Satış Müdürü Fikret Erensoy ve Hukuk
Müşaviri Hürrem Barım'm iştirakiyle bir top
lantı yapılarak Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan Bunge Firmasına satılan 50 000 tonluk be
yaz arpa mevzuu görüşüldü.
Bu görüşme sırasında, İlhan Kut, Turgut
Çarıklı ve Coşkun Kadıoğlu tarafından satışın
bira sanayiine elverişli beyaz arpa olarak yapıl
ması, tediye şeklinin arpa bedelinin % 35 inin
İngiltere Bankası emrinde bloke Türk liralariyle, mütebaki % 65 inin de serbest dövizle
ödemeyi icabettirmesi ve ithalâtçı firma tara
fından satış akdinin unsurlarından bulunan
Türk liralarının tarafımızdan İngiltere Büyük
elçiliği nezdinde yapılan demarşe rağmen mu
kavelenin inikadından sonra geçen müddet ve
mütaakıben verilen (4) günlük mehil zarfında
temin edilememiş olması muvacehesinde satış
akdinin Ofis tarafından feshedilebileceği müta
lâa edilmiş ise de, Ofis Hukuk Müşaviri Hürrem
Barım bir ihtilâf vukuunda neticesinin ne ola
cağının şimdiden kestirilemiyeceğini, ancak
akit inikadetnîiş ve her ne şekilde olursa olsun,
Borsada tescil edilmiş olduğuna göre feshin tevlidedebileceği ihtilâfın % 50 den fazla bir ihti
malle alıcı firma lehine neticelenmesinin müm
kün olduğunu bildirdi.
Satış Müdürü Fikret Erensoy da, bu görüşe
iştirak ederek Transeksport Firmasının son yap
tığı teklif veçhile arpaların bedeli serbest dö
vizle ödenecek % 65 satışının uygun olacağını
mütebakisinin bedelini teşkil eden Türk lirala
rının temini hususunda, alıcıya yeni ve kısa bir
mehil verilebileceğini bu mehil zarfında da
Türk liralarının arpa satışında kullanılmasına
dair Bank of England'm garantisi temin edile
mediği takdirde satışın % 35 ini teşkil eden
17 500 tonluk kısım hakkında Ofisin firma ile
bir bağlantısı kalmıyacağmın verilecek cevapta
bildirilmesini, beyan eyledi.» Dünkü görüşme
lerde de bu da vardı.
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Bu görüşmede arkadaşlar o tarihteki arpa
fiyatlarının yüksek bulunduğu hakkındaki tel
grafı okudular.
Şimdi, o telgrafa burada da bir atıf var; na
zarı dikkatinize arz ederim.
«Görüşme sırasında, Hamburg Ticaret Ata
şeliğinin 11 . 8 . 1961 tarihli ve 1205 sayılı tel
grafı Ofis Satış Müdürüne ibraz edildi. Bu mü
nasebetle Fikret Erensoy bahsi geçen arpanın
1961 mahsulü biralık Fransız arpası olduğunu,
Ofisin satacağı arpalarla mukayese edilemiyeceğini, filhakika Ofis'in satacağı arpaların bi
ralık olmayıp biralığa elverişli 1960 mahsulü
olduğunu bildirerek 11 . 8 . 1961 tarihli Corn
Trade News'e göre Baltık borsasında Rus ar
palarının CİF $ 49.95, Fransız arpalarının CİF
$ 47,54 ve Holânda arpalarının CİF $ 44,09
dan muamele gördüğünü, keza Paris Ticaret
Müşavirinin 10 . 8 . 1961 tarih 1184 sayılı ra
poruna göre Belçika üzerinden yemlik Fransız
arpa fiyatının CİF $ 45,— olduğunu ve biralık
arpaların ise aynı memlekete $ 52,— üzerin
den satıldığının bildirildiğini belirterek bugün
kü şartlara göre memleketimiz için FOB 45,00
serbest dolarlık fiyatın müsait bulunduğunu
ifade etti.
İşbu protokol tarafımızdan tanzim ve imza
kılındı.
İlhan Kut
Turgut Çarıklı
Dış Ticaret Dairesi
İhracat Sek.
•İhracat Seksiyonu
Müşaviri
Başkan Yardımcısı
İmza
İmza
Coşkun Kadıoğlu
Hürrem Barın
İhracat Sek.
T. M. O. Genel Müd.
Raportörü
lüğü Hukuk Müşaviri
İmza
İmza
Fikret Erensoy
T. M. O. Satış Müdürü
İmza
Şimdi muhterem arkadaşlarım, 15 . 8 . 1961
tarihli, şimdi okuduğum protokolün altına, Ofi
sin o zamanki Müşaviri Sayın Mahmut Şeyda'
nın notunu okuyorum.
«Ofis muhtar bir teşekküldür. Bakanlık ola
rak biz ancak ikaz edebiliriz. 15 . 8 . 1961 ta
rihli el yazılı talimatım üzerine, Dış Ticaret Dai
resi, gerekli ikazı yapmıştır. Ancak, Ofisin yet-
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kili elemanları ileri sürdüğümüz mülâhazaları
varit görmemişlerdir. Bu durum karşısında
mukavelenin, yukarıda altını çizdiğim kısa me
hil zarfında tahakkukuna gitmeleri ve bir varyaut olarak % 35 in de keza serbest dövizle sa
tılmasını istemeleri de mümkündür. Buna göre
gereğini Ofise bildirelim.
16. VIII. 1961
Mahmut Şeyda»
Muhterem arkadaşlarım, bu okuduğum vesi
ka muvacehesinde, dün arkadaşlarımızın okudu
ğu vesikaları da kabul edecek olursak, o vesi
kadan istihraç edilecek bir mühim nokta var.
Şimdi burada, Ticaret Bakanlığının ilgili ser
visleri, akdin bozulması için âzami gayret sarf
'etmişler ve bu mukavelede de karşılarında, bir
müessese olan Ofisi bulmuşlardır.
O itibarla, Bakanı bütün salâhiyeti haiz bir
kimse kabul etsek dahi, müessese seksiyonları,
akdi bozmamak için âzami gayret harcamışlar
dır.
Şimdi, nasıl bir Bakamdır ki, Mehmet Baydur, söz geçiremcmektedir? O itibarla iddianın
bu bakımdan ehemmiyetli olan tarafları vardır.
Bir mühim nokta da, bu fiyatlar çok yüksek
ti, Vekâlet bunu dikkate almadı, denilmektedir.
Halbuki iki ay sonra 20 bin ton arpa satmakta,
bunun 10 bin tonu 1961 arpasından sevk et
mekte, yani evsaf bakımından yüksek vasıfta
bir arpa seçmek mevkiinde kalıyoruz ve bunu
48 dolara satmaktayız. Şu Halde 45 dolar dun
bir fiyat ise iki ay sonra yaptığımızın da usul
süz olması iktiza eder ve onun da bir önergeyle
bu kürsüye gelmesi lâzımdır.
Şimdi muhterem arkadaşlarımın, bu mevzu
ile alâkalı, biraz önce okuduğum müfettiş rapo
rundan pasajlar arz etmeye devam ediyorum :
Müfettiş raporunun 4 ncü sayfasının ikinci
paragrafı :
«Yukarıda izah edilen durum muvacehesinde
müfettişliğimiz de Ofis Hukuk Müşavirinin ka
naatine katılmaktadır. JSira Borçlar Kanununun
2 nci maddesi akdin inikadı için tarafların
akdin esaslı unsurları üzerinde anlaşmasını kâ
fi görmekte meskût geçilen ikinci derecedeki
noktalar üzerinde taraflar arasında görüş ayrılı
ğı olursa, hâkimin, işin mahiyetine göre hükme
deceğini belirtmektedir. Binaenaleyh akdin un-
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surları bakımından ingiliz Hükümetinin muva
fakatini getirip getirmemesi ikinci derecede
önemlidir. Saniyen firmaya böyle bir mükelle
fiyet yükletilmemiş ve muvafakatin temini fir
maya Ofisin 8 . 8 . 1961 ve 3750 sayılı teli ile
tebliğ edilmiştir. Firma % 35 in teslimine ka
dar istenen teminatı getiremez is^ tediyenin
tamamını serbest dövizle ödemeyi de kabul et-*
tiğine göre akdin feshi için ortada haklı bir
sebep kalmamaktadır. Borçlar Kanununun
2 nci maddesi muvacehesinde işin halli hâkimin
takdirine bırakılmış olmasına nazaran feshi ha
linde Ofis için neticesi meşkûk hukuki vaziyet
lerin doğacağı açıktır.».
Bu itibarla, Muhbirin ortaya koymaya çalış
tığı vesikalar, bu okuduğum vesikalar muvace
hesinde tamamiyle çürümektedir.
Diğer taraftan şunu da belirtmek yerinde
olur ki, opsiyonlar, kısmen Ofis tarafından
re'sen, kısmen de Bakanlığın malûmatı altında
verilmiş ve işin bu safhası ile alâkalı muamele,
müsteşar ve daha alt derecedeki memurların pa
raf ve imzaları ile tekemmül etmiş, Bakanın im
zasından geçmemiş ve opsiyon verilmesine diair
Bakan tarafından emir verildiğine delâlet çden
bir dosya notu da görülememiştir.
Muhterem arkadaşlar, bir diğer iddiaya gel
mek istemekteyim; Turan Çakım ismindeki me,murun, Mehmet Baydur hakkındaki vâki iddi
asında «... üstün kaliteli ve biralığa elverişli ol
duğu analiz raporları ile sabit...» tâbirini kul
lanmakta ve bilâhara da biraz aşağıda şöyle de
vam etmektedir «...haddizatında arpalar tam
biralık vasfında olmıyan ve fakat icabında bira
lık olarak kullanılabilecek arpalardır.» Ve «bira
lığa elverişli» tâbiri bu maksatla kullanılmakta
dır.
Turan Çakım ismindeki bu arkadaş, bu arpa
ların satılmasını Doğu'daki kıtlık hâdisesinin
zuhuruna mühim bir sebebolarak göstermek ve
ileri sürmekle yukardaki ihbarını zedeler şekil
de büyük bir gaflette bulunmaktadır. Çünkü
yukarda «biralığa elverişli» demekte ve sonra da
«bu arpaları ihracetmekle Doğu'daki kıtlık vukua
gelmiştir» kehanetinde bulunmaktadır. Bu pa
radoksu bilhassa dikkatlerinize arz ederim. Hal
buki, ihracedileifvarpalar stoklardan yapılmıştır.
Stokların bulunması muvacehesinde, bu iddia
nın ne kadar çürük olduğu kendiliğinden mey
dana çıkmaktadır.
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, 50 bin tou
arpanın 20 bin tonu Tunus'a gitmiştir. Ondan
sonra 1961 mahsulü gelmiş. 31 Aralık 1961 ta
rihindeki stok 104 252 tondur. Bugün de, bü
yük miktarda arpa stoku mevcuttur.
İddianın, Doğu'daki kuraklıkla, bu stok
lar muvacehesinde, hiçbir ügisi yoktur, bunu
iddia etmek mümkün olamamaktadır.
Şimdi muhterem arkadaşlarım; dün burada
konuşan Nevzat Şener arkadaşım, Yaşar Öner
firmasının Ofise vâki müraçaatinden bahsetti.
Derhal ifade etmek mümkün ki, eldteki vesika
ile, mektuptaki rakam doğrudur.
Ben de şimdi ona mütaallik, yine Ofisin
resmî belgesinden pasajlar okuyacağım, sözle
rim uzadı, affmızı rica ederim. Fakat mesele
mühim ve bütün açıklığı ile hakikaten ortaya
Çıkması lâzımdır,
Şimdi Yaşar öner firmasının iddiası hakkın
da esaslı noktaları arz edeceğim.
Bu husustaki notun başında : «1960 - 1961
kampanyasına ait alımlarımız ve dahilî ihtiyaç
larımız hakkındaki 8 . 9 . 1960 tarihli, 3807 sayılı
yazımızda; 60 bin ton arpanın beşer bin tona
kadar ayrı ayrı taliplere ihale edilebilecek şekil
de ve onar bin tonluk partiler halinde, Ekim
1960 başından sonra satışa arzının mümkün oldu
ğu hususu Ticaret Bakanlığının emir ve tasvip
lerine arz edilmiştir.
Yaşar öner firması ise arpalarımıza 14.9.1960
tarihli mektup ile teklifte bulunmuştur» denil
mektedir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım; Yaşar Öner
Firması 14 . 9 .1960 da teklifte bulunulmuş, hal
buki ilk ihalenin realize edilmesi bu tarihten
bir ay evveldir. Buna ait kısmı da okuyorum.
. «Ofise Yaşar öner firması Eylül 1960 da mü
racaat etmiş ve yazdığı mektupta : Suriye'ye ih
raeedilmek üzere 10 000 ton arpanın beher met
rik tonu FOB $ 54,10 teklif edilmiştir. Arpala
rımızın ancak Ekim 1960 başından sonra satışa
arzının mümkün bulunması, ihracata tefrik
edilen hububatımızın, ihraeedilmek üzere ilânen
satışa çıkarılmadan önce ihalesiz bu gibi «ranferit tekliflerle satışına mevzuatımızın müsait
olmaması, 8 . 9 . 1960 tarihli, 3807 sayılı yazı
mıza. da henüz bir cevap alınmamış bulunması
muvacehesinde; Yaşar öner Firmasına 16.9.1960
tarih ve 3926 sayılı mektubumuzla arpa ihraca-
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timiz için ilân yapıldığında firmalarına da bilgi
verilmek üzere adreslerinin not edildiği bildirümiştir.»
Görülüyor ki, Eylülde müracaat etmiş, kendi
sine «mevzuat münferit muamele yapmayı müm
kün kılmamaktadır. İhaleye çıkardığımız takdir
de firmalara malûmat vereceğiz» demişlerdir. Ve
arpaların 12 Ekim tarihinden itibaren satışa arz
edileceği Yaşar öner firmasına da bildirilmiştir.
Nitekim şu paragraflardan anlaşılacağı üzere
«31.10.1961 tarihinde yapılan ihaleye Zülküf
öner, Birtaş ve Transeksport firmaları iştirak
etmişlerdir. 10 000 ton arpanın beher metrik to
nuna Zülküf öner Firması $ 45,02, (serbest)
Birtaş Firması $-50,76 (Yugoslav Anlaşmasın
dan) dolar, Transeksport Firması $ 47,65 teklif
etmiştir.» Görülmektedir ki, Zülküfü Firması
Yaşar öner firmasiyle beraberdir. İlk teklifi
dahi Transeksport firmasının dununda fiyat tek
lif etmiştir. Fakat Ofis kendi menfaatleri dolâyısiyle arpaları ihale etmemiş ve tekrar 2 * 4 Ocak
1961 tarihinde müddetsiz olarak, 60 bin ton üze
rinden satışa çıkarmıştır. Bu müddet içerisinde
muhterem arkadaşlarımızın manzurları olduğu
üzere dünya arpa fiyatlarında düşüşler müşaheede edilmiştir. Bir raporla dünya arpa fiyatları
nın düşük sebebi gayet vazıh olarak incelenmiş
tir.
«Batı Almanya'daki yağışlar sebebiyle mühim
miktarda ekmeklik hububatın biralık arpaların
yemlik arpa olarak kullanılması zarureti kar
şısında Almanya'nın yemeklik arpa ithal müsaa
desi vermemiş bulunmasının arpa fiyatla^
nndaki bu düşüşün mühim bir âmili ola
rak mütalâa, edilebileceği, Suriye'nin de mü
him miktardaki arpa ihtiyaçlarını Amerikan
sürplüsünden karşılamaları sebebiyle arpa ihale
mize müstağni davrandıkları.» izah edilmektedir.
Daha sonra;
«30 . 1 1 . 1960 günü yapılan ihaleye Yaşar
öner Firması iştirak etmemiştir.
Bu ihalede teklif olunan fiyatlar da düşük
bulunduğundan; Ticaret Bakanlığının 28 . 12 .
1960 tarihli 5/24255 sayılı talimatları ile, 60 00Ö
ton beyaz arpa 5 000 ton yulafla birlikte 4 . 1 .
1961 tarihinden itibaren müddetsiz olarak ilânen
satışa çıkarılmıştır.
Yaşar öner Firması müddetsiz ilânda bulu-
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nan hububatımıza ve satış hususi şartlarımız ge
reğince teminata bağlı ciddî bir teklifte bulun
mamıştır.
Ancak; bütün teşebbüsleri gerek bizzat ve
gerekse muhtelif şahıslar vasıtasiyle şifahi talep
ve sondaj mahiyetinde olmuş, 40 - 42 dolarlık fi
yat teklifinde bulunmuşlardır. Her defasında
kendilerine malımızın kalite üstünlüğü, dünya
piyasa durumları izah edilerek bunlara göre ilân
ve satış hususi şartları hükümleri dâhilinde ya
pacaktan tekliflerin tetkikinin mümkün bulun- düğü ifade edilmiştir.
Adı geçen firma; Ticaret Bakanlığına muha
tap 28 . 3 . 1961 tarihli mektubunda Sovyet Rus
ya'nın $. 37 - üzerinden arpa satışı yaptığını belir
terek 60 000 ton arpanın beher metrik tonuna te
minat yatırmadan FOB $ 42,- (serbest) teklif et
miştir.
Yaşar öner Firmasının 28 . 3 . 1961 tarih
li teklifi dolayısiyle Ticaret Bakanlığına gönde
rilen 4 , 4 . 1961 tarihli, 1119 sayılı yazımızda;
Sovyet Rusya'nın 37,- dolar üzerinden arpa sa
tışı yaptığı belirtilmekte ise de, 27 . 3 . 1961 ta
rihli Corn Trade News bülteninde Rus arpasının
en düşük fiyat olarak CİF Baltık Borsası $. 46,50
olduğu, halen; 60 000 ton arpanın beher metrik
tonuma Eligold Firmasının $. 48,10, Ali özarslan Firmasının ise 25 000 ton için $.49,- dan
teklifte bulunduğu, bu fiyatlar yanında Yaşar
öner Firmasının Bakanlıklarına muhatap dilekçe
sindeki $. 42,- lik teklifin çok düşük bir mahiyet
arz ettiği bildirilmiştir.
Yaşar öner Firması; 24.4,1961 tarihli
teklif mektubu ile muvakkat teminat yatırma
dan 60 000 ton arpanın beher metrik tonu için
FOB $. 40,— (serbest) teklif etmiştir.
Firmaya 25.4.1961 tarihli, 1415 sayılı ya
zımızla; 60 000 ton arpaya ait satış ilânımızın
ikinci maddesinin birinci fıkrasında sarahaten
ifade edildiği üzere tekliflerinin tetkiki için
cari döviz kuruna göre mal bedelinin % 1/2 si
ne tekabül edecek muvakkat teminat yatır
malarının şart olduğu bildirilmiştir.
Bunge Firmasının 6.7.1961 tarihli teklif
telgrafında 50 000 ton arpanın beher metrik
tonu için,
1; % 35 i Türk - İngiliz Esliha İstikraz
Anlaşmasının tütün hesabından bakiye % 65 i
serbest dövizle Ödenmek üzere FOB $. 45,—
2, Tamamı Türk - İngiliz Esliha İstikraz
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Anlaşmasının tütün hesabından ödenmek üzere
FOB $. 55,— teklif edilmiş ve bu teklifle ilgili
olarak muvakkat teminat yatırılmıştır.
.., •
7.7.196İ tarihli, 2636 sayılı yazımızla;
Firmanın teklif telgrafı Ticaret Bakanlığına
sunulmuş ve arpalarımızın satışa arz edildiği
günden itibaren alman teklifler arasında Fir
manın deblokaj FOB $. 55,— lık teklifinin elde
edilen en yüksek fiyat olduğu, ,C. T. N. den
derlenen malûmata göre Temmuz başı Baltık
Borsası arpa fiyatlarının CÎF Batı - Almanya
$. 40,65, Rusya $ 42,72, Irak $. 45,47, Fran
sız $ 40,99, ü. S. No. 3 $. 44,54, dahilî arpa
satışlarımızın ise beher kilo için 49 kuruş bu
lunduğu belirtilmiştir.
Adı geçen Bakanlığın 8.7.1961 tarihli,
5/11834 sayılı emirleriyle «Bunge Firmasının
50 000 ton arpa için yapmış olduğu mal bede
linin % 35 i Türk - İngiliz Esliha İstikraz An
laşmasının tütün hesabından bakiye % 65 i
serbest dövizle ödenmek-üzere metrik tonu FOB
$. 45,— lik teklifi, yalnız 50 000 ton 1960 yılı
mahsulü arpaya inhisar etmek üzere» uygun
görülmüştür.'
(Mezkûr arpaların ihracına mütaallik mu
ameleler Bunge Firması adına Transxport Fir
ması tarafından yürütülmüştür.) denilmektedir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, takririn sa
hibi arkadaşlarım izin verirlerse, kendilerine
bir tarizde bulunmak isterim. Bu kürsüye delil
diye getirilmesi iktiza eden vesikaların evvel
emirde bir vesika olmak haysiyetini taşımış
olmaları lâzımdır. Bir firma mektup yazacak,
İş Bankasında hesabım var, sorun diyecek.
Böyle şey olmaz. Adam diyor ki, İş Bankasın
da" hesabım var sorun. Sorduk. Yaşar öner
firmasının şu kadar parası var, öğrendik. Fa
kat Devlet muamelâtında böyle bir muamelenin
yapılmasının mümkün olacağı hususunda ne
mevzuatımızda bir usul vardır, ne de mantık
la kabili teliftir. Aslında doğru olan iş, İş Ban
kasından, Toprak Ofise muhavvel, şu: kadar
teminat mektubunun bizzat firma tarafından
götürülerek ihale komisyonuna teslim edilmesi
lâzımdır. Bunun dışında yapılacak her türlü
muamelenin gayriciddî telâkki edilmesi lazım
dır.
Muhterem arkadaşlar, maruzatımı bitirme».
den evvel bir noktaya temas edeceğim, Sürpü-
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Histen karşılanmasına muhalefet edildiği bil
dirilmektedir. Sürpülüsten karşılanmasında sa
rahatle yemeklik hububatın ihracının menedilmiş olduğu yazılıdır. Arpa ise bira imalinde
kullanıldığı için Sürpülüsle karşılamanın bir il
gisi yoktur, dolayısiyle muhalefet de mevzuubahis değildir. Bu iş için hükümetler arasında
notalar teati edilmek suretiyle Amerika'ya ih
raç imkânı veren mutabakat meydana gelmiş
tir. Yoksa Amerikan sürpülüsünden karşılan
masına muhalefet demek suretiyle büyük lâflar
arkasında gerçeği söylememek doğru değildir.
Muhterem arkadaşlarım;
Arpa satışı ve ilgili önerge hakkındaki ma
ruzatımı bitirmiş oluyorum. Şimdi muhterem
arkadaşlarımın mukadder suallerini cevaplan
dırmaya çalışacağım. Ben bu mevzu ile şunun
için meşgul oldum;
Türkiye'de politika yapanların daha şâmil
bir deyimle, Devlet hizmetinde bulunanların
hazin bir kaderi vardır. Bu kişiler aksiyon sa
hibi yani faal ve verimli insanlar oldu'kları ııisbette etraflarında hasut, kıskanç, kindar ve
fırsat kollıyan bir muhit teşekkül eder. Bu öy
le bir muhittir ki, ona mensubolan kimseler ik
bal, hırs ve iktidarlarının tatminini kendi eh
liyetlerinde bulamıyacakları için, liyakatli ida
recilere iftira ve tezviri yegâne yükselme ve göze
•girme vasıtası haline getirir ve memleket hiz
meti erinin dioğrudıuk, düııü&tlüık ve bilgi ile yü
rütülmesinin bâtılı olanlar. Türkiye'mizde bu
sakim telâkki ve davranış yüzünden Devlet hiz
metinden uzak kalan değerlerin gerçek ıstı
raplarım, yalan, iftira ve isnatlarla bütün ha
yatları tarifsiz acılara, gark edilen insanların
çilesini yakından tanıyorum. Hattâ bunları biz
zat yaşadım diyebilirim. Bütün bunlar bende
başkalarının hayatında da bu türlü kederler,
kuşkuluklar ve nefretler yaratma gibi insani olmıyan duygularla tekevvününü değil, aksine
insanları böylesine hislerden uzak tutma gay
reti ve anlayışını olgunlaşırdı. İşte bu düşün
ce ile, masum olduğuna inandığım, memleke
tin bu kritik bir devresinde faziletle vazife
görmüş, büyükelçilik payesine kadar istika et
miş bir insanı müdafaa etmek ihtiyacım duy
dum. Türkiye binbir güçlükle yetişen ve bey
nelmilel ortamda dahi gerçek kıymetler hâline
gelen insanlarını nadide bir varlık gibi koru\

-

ı 6 . 3.1962 O : 1
mak ve onları her türlü iftiradan masun tut
mak zorunda olan tek memlekettir. Artık ko
lay bir rahatlıkla koruyabileceğimiz tek kim
semiz kalmamıştır. Eğer bu sakim gidişe d u r
diyemezsek, yetişmiş Devlet adamlarını, kıs
kanç iktidarların, kinlerini nişan tahtası .ol
maktan çıkaramassak bu topraklarda hiçbir.
ehliyet Devletin hizmetinde olmıyacak -ve- Al
lah korusun bu hizmetler küçük ruhlu insan-,
larm meskeneti 'haline gelecektir;
Vazife görmeyi mu'hatarası, korkunç ifti
rası olan bir mahiyetten kurtarmak zorunda
olduğumuz kanaatiyle Baydur hakkında dü
şündüklerimi söylemek benim için içtinabı im
kânsız bir vazife oldu. Türkiyenin büyük men
faatleri olan bir yabancı diyarda vazife 'gören
Sayın Baydur, Büyük Meclisin kendisinin ehli
yetine munzam olarak faziletli bir insan oldu
ğu hakkındaki 'kararını beklemektedir.
Lütfederseniz bu karar, ayrıca müfterilerin
cesaretini kıran haşmetli bir baraj olacaktır.
Bendeniz temenni ediyorum. K a r a r Heyeti Celilenizindir. (Alkışlar)
BAŞKAN — Ticaret Bakanı.
TÎCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz.
mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri.
Benden evvel konuşan sayın 'arkadaşım Ticaret
Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılmış olan
tahkikatın neticelerine ve muhtevasına temas
ederek izahatta bulundular. Bu izahatı nere
den aldıklarını bilmiyorum, fa'kat raporun ay
nıdır. Ancak, temas buyurdukları mevzu, bu
raporda temas edilen mevzulara ait mulhterem
heyetinizi fuzuli münakaşalara girmekten alı
koymak için huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Selefim Sayın Mehmet Baydur hakkında-ar
pa mevzuu üzerinde yapılan, ihbar ve isnat mahi
yetini arz eden neşriyata Bakanlık vazifesine baş
ladığım sıralarda muttali oldum. Bu neşriyat
(Yön) mecmuasiyle bir kısım gazetelerde yapıl
mıştır.
Yön dergisinin ilk sayısında yalnız fiyatın .
çok düşük olduğuna işaretle iktifa olunmuş iken,
üçüncü sayısında arpa ihracı muhtelif yönlerden
başlıbaşma bir konu olarak ele alınmıştır.
«.
Dergide şu hususlar iddia olunmuştur :
1. Arpalar Transeksport Firmasını himaye
kasdiyle dünya fiyatlarının altında elden çıka-'

71 -

T.B.M.M.

B:10 6 .3 . İ96â O : İ

rıİmıg, bu yüzden 35 milyon lira zarara sebebiyet
verilmiştir.
2. Türk - îngiliz JSsleha istikraz Anlaşması
muvacehesinde tütüne muhassas Türk liraları
anlaşma hükümleri hilâfına arpa için kullandı
rılmış ve tediyenin %^35 nin Türk lirası ile ya
puması kabul edilmiştir.
3. Madde değişikliği ile Türk liralarının ar
pa için kullanılmasında îngiliz Hükümetinin mu
vafakati zamanında istihsal edilmemiş ve bu ara
da arpa fiyatları yükseldiği halde akdin feshe
dilmesi imkânları kullanılmıyarak İngiliz Hükü
metinin muvafakatinin istihsali hususunda alıcı
ya mütemadi opsiyonlar verilmiştir.
4. Memleketin ticari ve ekonomik menfaatle
rine aykırı olarak reeksportasyoh ve Switeh'i terviceden (Pree destruction) kaydı kabul edilmiş
tir.
5. Yemlik arpaların ihracını meneden anlaş
maya rağmen arpalar (biralığa elverişli) kaydı
ile satılarak anlaşma ihlâl edilmiştir.
6. îşin daha başında kuraklık sebebiyle kıt
lık olacağı belli iken yemlik arpaların ihracına
müsaade edilmiştir.
""" Neşriyatın arz ettiği mahiyet ve bu neşriyata
mesnet teşkil eden hâdiselerin Bakanlığıma bağlı
teşekküllerin faaliyetine taallûk etmesi itibariyle
.gerek Toprak Ofisi Umum Müdürlüğünde gerek
se Dış Ticaret Dairesinde teşekkül etmiş olan dos
yalar üzerinde salahiyetli kıldığım iki müfettişe
(gerekli tetkikatı esaslı bir şekilde yaptırdım. Yal
nız şu ciheti arz edeyim ki, müfettişlikçe yapılan
çalışmalar, münhasıran bu dosyalarda mevcudolan kayıt bilgi ve vesikalara müsteniden hâdise
nin objektif bir mahiyet arz eden şümullü ve ön
tetkikinden ve bu tetkikten çıkan neticelerin tes
pitinden ibarettir. Bir tahkikat değildir. Müfet
tişlerce tanzim edilen raporun arpa mevzuuna
taallûk eden kısmı 14 sayfadan ibarettir. Bu ra
porun şimdi okunmasını Yüksek ve Muhterem
Heyetiniz tensibediyorlarsa okunmak üzere Ri
yaset Makamına tevdiine müsaade olunduğunu
hürmetlerimle arz ederim.
(Kanaatiniz nedir sesleri)
Şahsi kanaatim eğer Muhterem Heyetinizce
ıbir kıymet ifade ediyorsa şahsi kanaatimi arz et
mekten hiç çekinmem. Bu müfettiş raporu bir
tetkiktir. Ben sadece burada Muhterem Heyetini
fcin müzakerelerini kolaylaştırmak maksadiyle ön
•bir tetkikat yaptırmış bulunuyorum.

ihsan Gürsan olarak şahsi kanaatimi izhar
ediyorum. Bu sebeple şunu ifade edeyim ki, ra
por okununca tensip edileceğine eminim. Bunlar
ticari esaslara bağlı şeyler olmakla beraber, hiç
bir şekilde şeref ve haysiyeti ihlâl edici bir vazi
yette mütalâa edilmemelidir. Mesnetsiz suçlar hu
kuk bakımından bir esas ihtiva etmediğine göre,bir insan olarak bunu huzurunuzda arz etmeyi
de bir şeref vazifesi bilirim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun, Mumeuoğlu,
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ Milletve
kili) — Büyük Millet Meclisinin muhterem üye
leri, değerli arkadaşlarım :
Benden evvel konuşan hakşinas, genç hekim
arkadaşım, bütün isnatları madde madde tahlil
etmiştir. Gönlüm çok arzu ederdi ki, bu arka
daştan sonra kürsüye gelen Sayın Bakan ve
önerge sahipleri, Meclisi bu memlekette esasen
çok ender yetişen bir Devlet adamının tahribin
den, münakis bir karar verme ihtimalinden
kurtarsınlar.
Arkadaşlar, maalesef bu yapılmadı. Muhte
rem Bakan işi büsbütün iphama boğdu. «Bu, bir
ön tetkiktir.» dedi. Nasıl ön tetkik olur Saym
Bakan? Siz dört aydan beri muttali olduğunuz
ve bugün başında bulunduğunuz, mesuliyetini
kabul ettiğiniz Bakanlığınıza yöneltilen böyle
çirkin bir isnat muvacehesinde, nasıl olur da
katî ve samimî bir kanaat sahibi olmazsınız ?
Bu kanaatinizi niçin ifade buyurmadınız ?
(«Söyledi» sesleri)
Aziz arkadaşlarım beni mazur görün; malû
mu ilâm kabilinden de olsa, bunu söyliyeceğim.
27 Mayıs İhtilâlinden sonra Devlet idaresinde
mesuliyet alan insanlar, 27 Mayısın bu memle
kette tarafsız ve faziletli bir Devlet idaresi ge
tirmesi umdesinden zerre kadar inhiraf etmedi
ler. Bir arkadaşımı bu sebeple müdafaa etmiyeceğim, bu müdafaayı kendi nefsime zül addede
rim.
Şimdi bana diyebilirsiniz ki, siz niçin bu tah
kikattan çekmiyorsunuz?
Muhterem arkadaşlar, sizlerin yüksek vic
danlarınıza hitabediyorum. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi hâdisede bir şeyler gördü ki, bir sui
istimal gördü ki, işi tahkike havale etti. Burada
temiz bir arkadaşımızı bu tahriplerden vikaye
yi elbette arzu ederiz.
Muhterem arkadaşlarım, her şey burada ifa
de edildi. Evet her şey burada ifade edildi Sa-
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yın Bakana yaptığım ufak tariz muvacehesinde,
bâzı arkadaşlar, «Bakan kanaatini söyledi» de
diler. Söyledi ama, ne söyledi. Bundan evvel
Baydur'u acı iftira ve ithamlara boğdu.
Arkadaşlar, sizlere bu hâdisenin ne derece
ye kadar bir husumet eseri ve ne derecede mürettep bir isnadolduğu hususuna burada bir neb
ze temas etmek istiyorum. Arkadaşıma isnadedilen bir husus olarak, beraberinde vazife gören
karısının, «Gider ayak suiistimal yaptığı için
malulen emekliye sevkı için rapor aldığı» söy
lendi. Halbuki arkadaşlar böyle bir şey olmadı
ğı şundan bellidir ki, Halen refikası vazifelidir.
Böyle çirkin isnatlarla kıymetleri tahripten ka
çınalım.
Arkadaşlarım, maruzatımı burada kesiyorum.
Çok istirham ederim, aziz arkadaşımın savun
masının dinlenmemesini kabul ederek Nuri
Bayar'ın burada yaptığı konuşmalarında ifade
ettiği şekilde âdil kararlarınızla Devletimizi Ba
tı - Almanya gibi bizim için çok ehemmiyet arz
eden bir memlekette şerefle ve kiyasetle temsil
eden arkadaşımızın şerefini himaye buyurunuz.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Mustafa Kaptan.
TİCARET BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (îz• mir Milletvekili) — İsmimden bahsedildi. Söz
rica ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Çok muhterem arkadaşla
rım. Şimdi konuşan muhterem arkadaşıma bil
hassa söylemek isterim ki, 34 senelik hayatını,
memleket hizmetinde şeref ve haysiyetin ve fa
ziletin mânasını müdrik olarak harcamış ve
emek vermiş bir arkadaşınızım. Binaenaleyh,
emin olsunlar ki, bir insan olarak şerefin, hay
siyetin, ahlâkın ve faziletin mânasını en az ken
dileri kadar, kendilerinin belki geçirdikleri ha
yat safhaları itibariyle çok daha fazla takdir
eden bir arkadaşınızım. (Alkışlar)
Muhterem arkadaşltarım, bir insan olarak,
şdm*di taşıdığım mesuliyeti benden evvel taşıyan
muhterem selefimin istıraplannı unutmamak
elden gelmez. Bunun mânasını benim kadar
anlıyan bulunmaz. Ama bugün benim mesuli
yetim altında olan ve bu mesuliyeti teveccüh
lerinizle halen taşımakta olduğum dairenin va
zife ve mesuliyeti hakkında objektif her türlü
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fikir ve mülâhazaların tesirinden uzak olarak
hareket etmem emredilmiştir. Bu emrin şailuyle
dir ki, neşriyat yolu ile hâdiseye muttali
olduğum zaman yaptığım tek hareket bir tahkikat açmak değil de, iddia edildiği gibi böyle
bir hâdisenin mevcudolup olmaması hususu
idi. Teşkilâtımda mevcudolan bu dosyaların tet
kiki yapıldı, şümullü bir şekilde tahkik edildi
ve bununla ilgili bilgiler toplandı. Eğer Yük
sek Meclise bu olayla ilgili bir Meclis tahkikatı
açılması hakkında bir önerge verilmeseydi, hâdisenin nihai şeklini gösteren neticeleri ve aldı
ğım neticelere istinaden bunlan matbuata açıklıyacaktım. Fakat hâdise Muhterem Heyetinize
intikal ettikten sonra bu hususta alınacak ka
rarı beklemeyi ve dosyalar getirildikten sonra
fikrimi söyliyeceğimi belirttim. Bu bir tetkiktir.
Usulî ve şeklî bakımdan. Her yerde, her daire
de, her zaman olduğu gibi birtakım usşlî ve
şeklî hatalar tesbit edilebilir. Fakat şeref ve
haysiyetini, faziletini yakînen bildiğim se
lefim Mehmet Baydur'un tecrimini, me
suliyetini icabettirecek, mesuliyetin ne ol
duğunu müdrik bir arkadaşınız sıfatiyle
arz ediyorum ki, bu raporda tek bir keli
me bulamadım. Zamanın şartlarına, icaplarına
ve zaruretlerine göre takdir hakkı kullanılarak
gereken muamele memleket menfaatine uygun
olarak yapılmıştır. Tensibederseniz, rapor oku
nursa, raporda bir şey olmadığını esaslı surette
göreceksiniz. Okunmasını tensibetmezseniz, izahatımla iktifa buyurursanız, bir Ticaret Bakanı
olarak vaziyeti bu şekilde kabul buyurmanız
dan mütevellit takdirleriniz benim için haz ve
zevk teşkil eder. Huzurunuzdan hürmetle ayrı
lırım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Ticaret
Vekili arkadaşımızın bahsettiği raporun netice
kısmının okunmasını teklif eden bir önerge
geldi, okutacağım,
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Bir noktanın açıklanması
için müsaadenizi rica ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Efendim, raporun netice
kısmı çok hulâsa bir şekilde yazılmıştır. Muh
temelen tafsilâtı ihtiva etmemektedir. Bu iti-
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barla zihinleri bulandırabilir, teşviş edebilir.
Rapor 14 sayfadan ibarettir, heyeti mecmuası
nın okunmasının daha faydalı olacağı kanaatin
deyim. Bu hususu arz etmek istedim.
BAŞKAN —önergeyi okutuyorum :

lûk eden kısım hakkında madde madde tetkik
ve tahkikata başlanırdı, fakat bugüne kadar buna
bir lüzum hissedilmemiştir. Lüzum hissedilmiş ol
sa idi, hâdise mahkemeye intikal edecek kadar
ileri gidebüirdi.

B. M. M. Sayın Başkanlığına
Sayın Ticaret Bakanının bahis buyurdukları
müfettiş raporunun veya netice kısmının okun
masını arz ve teklif ederiz.
Konya Milletvekili
İstanbul Milletvekili
İhsan Kabadayı
Reşit Ülker
Niğde Milletvekili
Sinop Milletvekili
Asım Eren
Mahmut Alicanoğlu

Şu anda Mehmet Baydur'u düşünmüyorum,
oraya imza koyan, mesul bir vekil sıfatiyle bir
müesseseyi murakabe etmek hakkını haizdir.
Yapılan muamelât dolayısiyle bu müesseseenin,
mesul müsteşarı, mesul umum müdürü, mesul hu
kuk müşaviri vardır.' Bunların tasarrufları ne ol
muştur. Bu mesul şahıslar hakkında hiç tahkikata
lüzum görülmiyerek, hiçbir resmî ifadeleri alın
maksızın, hiçbir sorgu ve suale tâbi olmadan,
hiçbiri vekâlet emrine alınmamışken hiç değilse
hakkında işinden menedildiğine dair bir -karar
ortada mevcut değil. O halde biz bu tahkikat ra
poru okunduğu zaman tenevvür edeceğiz. Memur
hakkında bu kanaatte olmadığıma göre, kendisi
ne isnadedilen suçla alâkası olmadığı kanaatin
deyim. Bir taraftan da endirekt olarak ve bera
ber olarak çalıştığım bir arkadaş hakkında ileri
sürülen isnatlar kanaatimce beni de alâkadar edi
yor. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Bununla
alâkalı olarak şikâyet edilen zât, bugün Devleti
mizin bir büyükelçisidir. O halde Baydur Hükü
metteki vazifesinde halen tutulduğuna göre, ve
vazifesinden de geri alınmadığına göre ve tah
kikat neticeleri de aleyhinde olmadığına göre yi
ne kendisini vazifede tutmakla yapılmış olan bu
ön tahkikat hakkında bir kanaata varmıştır, (öy
le ise müzakereyi kapatalım, sesleri)

^BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu tak
rir 1ki kısmı ihtiva etmektedir. Birisi raporun
tamamen okunmasını, diğeri ise raporun netice
taamımın okunmasını tazammun etmektedir.
Buyurun, Tahtakılıç,
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili)
—•Büyük Millet Meclisinin muhterem üyeleri,
bu «hâdise karşısında çok dikkatli olmak mecbu
riyetindeyiz. Bir tarafta bu memleketin bir ku
ruşunun suiistimalinin hepimiz tarafından takibedilraesi zaruri olan bir memleket vazifesi,
biri taraftan da Devlet hizmetini gördüğü sıra
larda sebepsiz ve mesnetsiz olarak iftiraya mâm# rkalma kapılarının kapatılması vazifesi ile
karşı karşıyayız. O halde, mevzuda mücerret
olarak ^aydınlatılacak yer, bu ihbarla ilgili olarak-şu dolmalıdır. 50 bin ton arpa satıldı, bu
nunla Şaym Mehmet Baydur'un şu kadar alâ
kası, şu kadar da münasebeti vardır, denilme
lidir. >=Müeerret olarak resmî muamelâta istina
den bir sebep teşkil etmiyor. Ve arkadaşımızın
takrirlerinde esas ittihaz ettikleri ihbar yalnız
Mehmet Baydur da değil, bugün vekâlette va
zife görmekte olan resmî memurları, fiilen aynı
muameleleri yapmakta olan, salâhiyetleri kul
lanmakta olan, ofis namına yüz binlerce ton sa
tışlarda muamele yapan hukuk müşaviri gibi,
satış müdürü* gibi, Umum müdür veya muavini
gibi resmi memurları da alâkadar etmektedir.
Sayın Bakanla bir noktada mutabık değilim.
Vekâlet, memurlara taallûk eden kısım bakı
mından mutlaka tahkikat yaptırıp, Baydur
hakkındaki Meclise.Verilmiş ve doğrudan doğ
ruya teşriî Meclisin kararma bağlı ve tesadüfeı* urtaya çıkmış bir hâdise değil. Memurin
Kanunu mucibince bu meselede" memurlara taal-

Kapatmıyalım. Bilâkis ben açacağım. Hükü
met bu kadar ihbara rağmen bir elçiyi vazifesin
den almıyaeak, memurlar hakkında bir tahkikata
girişmiyecek, hiç kimseyi vekâlet emrine almıya
eak, salâhiyet mevkiinde olan kimseleri bu mev
kilerden almıyaeak. Bu tasarruflara karşı, elbet
te bu rapor Hükümete bir kanaat vermiştir. Onun
için raporun heheyeti umumiyesini dinliydim.
Eğer Hükümet bu rapora göre Mehmet Baydur'u
vazifesinden çıkartması icabediyorsa çıkartalım.
Hükümete sual soralım. Kolay değil. Bu kadar
hakkında ihbar yapılan bir sefiri vazifesinde bı
rakmak, kendisi bir kanaate varmadan. Eğer
böyle bir şey varsa bugün Başbakan ve hattâ Ka
bine bu işten mesuldür. Onun için hâdiseyi bi
taraf olarak ele alalım. Çok rica ederim, bir ka
nâate varmadan Hükümete teveccüh etmiyelim.

T. B. M. M.

B : 10 6.3.1962

Bu raporu kelimesi kelimesine okuyalım ve on
dan sonra eğer bu raporda bir kanaat husulüne
kâfi delil var ise Hükümete teveccüh edelim;
niye hâlâ Baydur'u vazifesinde tutuyorsun, niye
hâlâ bu zatları bu işleri yapabilecek salahiyetli
mevkilerde tutuyorsun diye biz Hükümete i'ücu
edelim. Onun için raporun okunmasını rica ve
istirham ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Arkadaşlar, takriri kısım kısım
oyunuza sunacağım. Evvelâ takrirde mevzuubahsedilen müfettiş raporunun tümünün okunmasını
oyunuza arz edeceğim. Raporun tümünün okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Okuyoruz.
Ticaret Bankanhğma
Eski Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Bay\ dur'un Transeksport firmasına usulsüz ve dün
ya fiyatlarına nazaran düşük fiyatla arpa; ve
yine Transeksport ve Metal T. A. Ş. lerine bu
mevzuda alman kararların dışında fındık ve
pamuk için. ihraç lisansları verdirdiği, bir fir
manın dikiş makinasi ithali için yaptığı ısrarlı
müracaat devamlı şekilde, reddedilmişken, bilâhara aniden talebinin is'af edildiğini, îran'm
İCA yardımından şeker ihalesine memleketimi
zin de katılması sırasında birtakım müdahale
lerinin bulunduğu yolunda Yön Dergisinin 1
nci sayısında (Bir Yüksek Memurun Açıkladı
ğı Yolsuzluk) başlığı alımda ysjoılan yayın
(Ek. 1) üzerine keyfiyet ihbar telâkki edile
rek hâdisenin incelenmesi Dışticaret .Dairesin
ce 25 .12 T1961-gün-ve 161 sayı ile anu'cibe bağ
lanmıştır. ( E k : 2)
İddiaların eski bakanı hedef tutması ve
yetkilerimizin malûm ol sn hududu itibariyle,
•Sayın Bakanımızın da emir buyurduklar! veç
hile incelemelerimizin bir soruşturana vasfı ih
raz etmemesi için ifade a"nnması ve sual - cevap
şeklindeki yazışmalardan mümkün mertebe
uzak kalmaya itina olunmuştur.
Yukarda temas olun ar. ihbarlar hakkında
yapılan ön inceleme neticeleri aşağıda arz olun
muştur.
A) Ofilsçe yapılan ihracatta arpa fiyatının
düşük olduğu ve transeksporta usulsüz lisans
verildiği :
I - İncelemenin konusu :
Yön Dergisinin ilk sayısında yalnız fiyatın
çok düşük olduğuna işaretle iktifa olunmuş
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iken, ikinci sayısında arpa ihracı mrahtelif yönlerden başlıbaşma bir konu olarak alınmıştır.
Dergide iddia olunduğuna göre arpalâa*
Transeksport firmasını himaye kastiyle; düS|®
fiyatlarının altında «İden içıkanlmış, tbu yüz
den 25 anilyon lira zarara uğranılmış; T ü r k *
İngiliz Esliha İstikraz Anlaşması muvacetaesrade tütüne muhassas Türk liralarının arpa-için
kullanılması mümkün değilken ^eddyennr %
35 inin'Türk liraları ile yapılması kaimi-edil
miş ; madde değişikliği ile Türk liralarının, ar
pa için kullanılması hususunda İngiliz.Hükü
meti muvafakatini: geç bildirmiş ve bu arada
fiyatlar yükseldiği halde akdin amile -«dUaneBİ
imkânları - kullanılmamış, bilâkis İngiliz-Hükü
metinin muvafakatinin istihsali hususunda. ; alı, cıya .mütemadi opsiyonlar verilerek, maMarîg
elden çıkarılması için adeta gayret gösterilmiş,
.memleketin ticari ve ekonomik menfaatlerine
aykırı olarak reeksportasyon ve switch'i terviç*
eden (Free destination) kaydı kabul edilmiş;
yemlik arpaların ihracını meneden anlaşmaya
rağmen arpalar (biralığa elverişli) kaydr 51e
satılmış ve bu anlaşma ihlâl edilmiş; işin «tana
başında kuraklık sebebiyle kıtlık olacağı belli
İken, yemlik arpaların ihracına müsaade* edil
miştir.
Aşağıdaki incelememiz bu iddialara mütena
zır olarak yapılmıştır.
I I - Yapılan İnceleme : - '
Dosyanın seyri :
Toprak Ofisi stoklarının 60 0Ö0 ftolı: arpa
ihracını müsait 'olduğunun anlaşılması üzerine,
10 000 tonluk partiler halinde arpalar biri
31.10 .1960, diğeri 30 .11.1960 da satışa çıka
rılmış ise de, birinci ihalede metrik tonu FOB
47,65 A. P. A. dövizi, £ 50,70 Yugoslav anlaç• ması; ikinci ihalede £ 44,17 A. P. A.'dövizi,
£ 48 Yugoslav Anlaşması üzerinden el9«r edÖöiı
fiyatlar Ofisçe dünya fiyat" seviyesinhY iBösâa
bulunmuş ve bu itibarla bağlantıya giritefefarek, arpalar 28.12.1960 ta müddetsin elara&
satışa arz edilmiştir. Bu tarihle, BTBiFCfE T%rmasiyle akdin inikadettiği 8 . 7 i 1961 t a r M : a r a 
sında fiyat konjonktürü menfi iştikanifctıfce inki
şaf efaniş bu arada Eligold, Ali Örarslâai, C^%aîŞark T. A. Ş. Andrecomp., Fifm4arnidafe ojasiyonlu fiyat teklifleri vâki olmuş-ise efe t e r i 
ler opsiyon müddeti içinde ferm vaziyetç^fpj^frilmemiş ve *bir bağlantı y&pmak mftiftkita^Pİ* <
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«namıştır. Bu şekilde hiçbir teminata istinadetmeden yapılan opsiyonlu teklifler fiyatlarımı
zın ifşa edilmesine ve malın bir müddet boş^yore
bağlı kalmasına yol açtığı ve tekliflerin ciddi
yeti î»kımmdan şüpheyi davet edici mahiyette
olduğu gerekçesiyle, badema tekliflerin incelenefbimesi için teminat istenmesinin usul ittihaz edil
mesi yolunda Bakanlığın 24.4.1961 gün ve
5/7305 sayılı yazısiyle Ofise tebligat yapılmıştır.
Bu prensip kararından sonra, aktın inikadın
dan evvel birtakım teklifler vukubulmuş ise de,
teminât yatırılmadığı için nazara alınmamış keza
Bligold Firmasının Long - Ton fob. 48 dolarlık
form teklifi de aynı sebeple reddedilmiştir. (Dış
ticaret 31.5.1961 - 1785 sayılı tel), kaldıki Eligold teklifinde % 50 serbest, % 50 tütüne mu(hassas Türk lirası ile ödemeyi, satıcının kısmi ev-#
saf garantisini şart koşmuştur. (Eligold'un •'.
25.5.1961 tarihli teli) Bu itibarla Eligold Pirmasının 48 dolarlık fiyatı, aşağıda ayrıca inceliyeceğimiz Bunke'nin 45 dolarlık fiyatından daha
emin ve elverişli sayılamaz.
Bunge'nin teklifi ve mukavele :
Yukarda esaslarını arz ettiğimiz prensip ka
rarına uygun ilk teklif 6.7.1961 de Bunke ta
rafından yapılmış, teminat yatırılmış ve Bakan
lığın 8.7.1361 gün 11834 sayılı (M; Baydur im
zalı, M. Şeyda* E. Geriş, 1. Kut tarafından pa
raflı) muvafakatine istinaden Ofis tarafından ka
bul teli çekilerek akit 8.7.1961 de doğmuştur.
Bunge'nin teklifi aynen şöyledir :
«1960 mahsulü, asgari 69 hektolitre ağırlığın
da, % 1,5 yabancı madde, âzami % 12 rutubet,
•% 2 çakır esasına göre 50 000 ton beyaz arpaya
aşağıdaki şartlarla talibiz. Mubayaa edilecek ar
pa bedelinin % 35 i Türk - îngiliz Esleha İstik
raz Anlaşmasının tütün hesabından, bakiye % 65 ,
i serbest dövizle ödemeli, beher metrik tonu 45
dolardan; veya bedelinin tamamı Türk - îngiliz
Bşfliha Anlaşmasının tütün hesabından ödemeli beüıer ıw|trik tonu 55 dolardan, tediye şeklinin ter
cihi Ofisiniz opsiyonunda olup teyidinizle birlik
te şirketimize bildirilmelidir. Fiyat fob dökme
jstiîlidir. Ancak gemi tarafından talebedildiği
takdirde, çuvallar şirketimiz tarafından verilmek
şartiyle her gemi hamulesinin % 10 u kadar Ofi
siniz' tarafından çuvallanacaktır. Yüklemeler
günde 12 000 metrik ton esasına göre İstanbul,
İskenderun, Mersin, îzmir limanlarından ve yük-
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leöıe vâdesi şirketimiz opsiyonunda olmak üzere
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim olacaktır. Tediye
nin Türk îngiliz Esliha istikraz Anlaşmasının
tütün hesabından yapılmasını kabul ettiklerini
Türk makamları İngiliz Sefaretine derhal bildi
receklerdir. îşbu teklifimiz 8.7.1961 Cumartesi
günü cevabınızın Bunge İstanbul adresine tellen
mesi ve aynı şartlarla 19.7.1961 Çarşamba ak
şamına kadar ikinci 50 000 ton için de şirketimize
opsiyon verilmesi şartiyle fermdir. Mukavele
akti ve ihracat için muteber bir Türk ihracatçıyı
tevkil edeceğiz. Gereken teminat mektubu İstan
bul Bölge Müdürlüğünüze tevdi edilmiştir.
Bunge»
Ofis tediye şartları bakımından tamamı esli
ha anlaşması gereğince tütün hesabındaki Türk
liralarından ödenmek üzere 55 dolarlık fiyatın
kabulünü teklif etmiş ise de, Bakanlık 45 dolarlık
kombine fiyatı uygun bulmuştur. (Bakanlığın
8.7.1961 gün ve 11834 S. yazısı)
Akdin teşekkül ettiği tarihe kadar fiyat dü
şüşü devam etmiş malın beklemesinin depolamak
ve idare masrafları dolayısiyle maliyetinin yük
selmesine sebebolması, yeni mahsulün idrak edil
mek üzere bulunması muvacehesinde, Ekim 1960
da satışa çıkarılan arpaların Temmuz 1961 başına
kadar elden çıkarılmaması Bakanlıkta endişeli
bir atmosfer yaratmıştır. Bu psikolojinin fiyat
mukayesesi sırasında ayrıca kıymetlendirilmesi
yerinde olur.
tcap ve kabulü mütaakıp bu satış 7.8.1961 16583 tarih ve sayı ile borsaya; 21.8.1961 - hu
bubat, 1141 tarih ve sayı ile İstanbul ihracatçı
birliklerine tescil ettirilmiş ve 32 500 tonu
25.8.1961 de 17 500 tonu ise 6. 9.1961 de lisan
sa bağlanmıştır. Satışın tescilinde ve Esliha
Anlaşması ile ilgili tediye mekanizmasının iş
lemesinde birtakım aksaklıklar müşahade edil
miş ise de, bunlar esasa müessir görülmemiştir.
Fiyat mukayesesi :
Mukayesede hangi tariflideki fiyatların na
zara 'alınacağının iltibasa mahal kalmıyacak
surette tâyini iktiza eder. Malûm 'olduğu üze
re fiyat mukayesesi bakımından elimizde üç
mühim tarîh vardır.
8 . 7 . 1961 bağlantı tarihi
7 . 8 . 1961 borsaya tescil
21 . 8 . İ961 îhr, (Birliğine tescil
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Bu tarihler şu bakımdan mühimdir. Arpa ağırlığında, yüzde bir bucuk yalbancı madde,
âzami % 12 rutubet, % 2 çakır» olarak gös
fiyat konjüktürü 8 . 7 . 1961 e kadar düşüş ve
bu tarih civarında istikrar göstermiş, 8.7.1961 terilmiştir. Tescil beyannamelerinde ayrıca
(biralığa elverişli) kaydı vardır.
...
den sonra ise tedricen yükselmiştir. Binaen
aleyh tescil tarihlerindeki fiyatlar nazara alı
Arpanın kalitesi hallisinde önce şu 'hususu
nırsa, satış; tabiatiyle dünya fiyatlarının al 'kaydedelim ki, bir ticari müessese olarak fiyat
tında cereyan etmiş görülecektir. Bu itibarla
mukayesesi yapabilmek için ofisin, arpaları*
borsaya ve ihracatçı birliklerine yaptırılan tes
nıızm evsaf itibariyle beynelmilel piyasada mucilin mahiyetini dalha yakından incelemek ge - amele gören standart tiplerden (hangisine en
rekir: a) 5590 sayılı Kanun gereğince borsa
yakın olduğunun, lâlboratuvar tahlilleri ile,
ya tâbi maddelerin teshit edilen asgari miktar
muamelenin dalha; Ibaşlangıçta tâyin ettirmesi
ları üzerindeki satışların borsada yapılması
gerekirdi, ilk önce yapılmak lâzımgelen bu iş
lâzımdır. Ancak tatbikatta satışlar tamamen
arpalar satılıp sevk edildikten sonra yapıl
borsada yapılmamakta, 'borsa dışı satışlarda
mıştır. Bu sebepledir ki Ekim, Kasım 1960 da
ertesi gün tescil ettirilmektedir. Binaenaleyh
teklif edilen fiyatları arpalarımızın «yüksek
borsaya tescil muamelesi usulü dâhilinde cere
kalitesi» ne nazaran düşük bulan -ofis, arpa
yan etse idi, bu tarih 8 . 7 . 1961. olacak ve
lar satıldıktan sonra ataşelikler vasıtasiyle öğakit tarihi ile tescil tarihi arasındaki fark or
renilen yüksek fiyatlar karşısında ağız değiş
tadan kalkacaktı. Ancak borsaya tescil, taraf
tirerek, bildirilen fiyatların evsaf garantili,
ların serbest iradelerinin mahsûlü olan satış
standart ve tam biralık arpalara aidoldu|unu,
akdinin sıhhati bakımından bir unsur olmadı
halbuki bizim arpalarımızın, kalite bakımından
ğından, satışın geç tescil ettirilmesinden iba
bunlarla mukayese edilemiyeceğini, iyi kalite
ret olan hâdise usulî ve şeklî bir noksanlık ol
de yemlik olduğunu ve sürüm temin edebil
maktan ileri gidemez ve tescil tarihi fiyat mu
mek için «biralığa elverişli» kaydını koydu
kayesesine esas olunamaz, b) Dış satışların
ğunu ve evsaf itibariyle ancak Irak arpalariyihracatçı birliklerine tescili mevzuu mer'i îhrale mukayese edilebileceğini (Ek. 1) ileri sür
. cat Yönetmelinin 4,5 ve 6 neı maddelerinde müştür. (Ofisin 2 . 9 . 1961 - 3643 sayılı yazısı)
tanzim edilmiştir. Buna g'öre tescilin, aktin
Bu tutumu dolayısiyle Bakanlığın 24.11.1961 inikat veya akreditifin açılma tarihinden iti
21206 sayılı yazısiyle gelecek sene için ge
baren 5 qün içinde yapılması gerekir. Türk rekli evsaf tesbitinin yaptırılması ofise nhtar
İngiliz Esliha Anlaşması ile alâkalı tediye me
edilmiştir.
kanizması normal işlese, ve tütüne muhasses
Şu hale göre arpalarımızın hakiki evsafı
Türk liralarının arpa ithali için kullanılması
nedir?
na, Türk makamları gibi İngiliz makamları da
Hububat îhracatınm milletlerarası anlaşma
derhal muvafakat etse idi. İhracatçı birlikleri
larla teminat altına alınması için yapılan te
tescil tarihi 21 . 8 . 1961 yerine en geç 13.7.1961
şebbüsler meyamnda Almanya ile aramızda
olacak idi. Ancak aktin tatbikatı safhasında
tanzim olunan protokolde fiyatlarının tâyin ve
İngiliz makamlarının muvafakatinin istihsali
takdiri için aynen;
sürüncemede kalmış ve vâki gecikme satışın
«Akdedilecek mukavelelerde âzami . fiyat
tescilini de geciktirmiştir. Esasen tescil, aktin
olarak
arz gününde Suriye, îran, Irak ve Şi
doğumu için şart olmadığından 21 . 8 . 1961
mal
Afrika
Akdeniz havzası arpaları îçîn cari
tarihi de, mukayese de nazara alınamaz. Neti
olan
fiyatı
esas
olarak alacak ve testtin edile
ce itibariyle fiyat mukayesesine esas olunacak
cek Türk arpasının daha iyi kalitesi nazara
tarih aktin inikat tarihi yani 8 . 7 . 1961 dir.
alınarak ton başına 5 dolara kadar bir kalite
zammı derpiş edilecektir» denilmektedir. (Ofi
Fiyat mukayesesinde ikinci unsur satışa
sin 2 . 9 . 1961 - 3643 sayılı yazısı) *
!
mevzu olan arpanın vasfının ve evsaf itiba
Ofisin 2 . 9 . 1961 - 3643 sayılı yazısına
riyle borsa fiyatı belli olan arpalardan hangi
sine yakın olduğunun tâyinidir. Evsaf muka bağlı bir Alman firmasının yazısında 'arpala
rımızın lâboratuvar tahlilleri hakkında şu müvelede «1960 mahsulü, asgari 69 'hektolitre
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tâlâalar ileri" sürülmektedir. «.... maalesef bu
arpa ile Alman Malt fabrikasyonunun alâka
dar olaniıyacagı neticesine vardık. Arpanın
dış 'görünüşü itibariyle Almanya'da tercih ıolunan hususiyetlerle mukayesesinden sarfınazar,
'arpanın; 2,5 milimetre üstünde yapılan eleme
de ancak % '65,5 ün üstünde "bir mevcudu bu
lunduğu ve elemede 2,8 mm. eleği aşan ancak
% 19,5 nisbetinde bir iştiraki okluğu anlaşıl-'
mıştır. Bunlar sanayi maksatlara dahi kifayet
edemiyen değerlerdir. Bundan başka 2 mm.
altındaki arpa % 9,8 dır. (Bizde artık telâkki
olunur) Her ne kadar alçak rutubet derecesi
sanayi tafedir ise de, protein yüzdesi 'o nispette
gayrimüsait bir netice vermiştir. Kuru madde
halinde % 12,4 lük bir nisbet irae etmiştir. Al
man nizamlarına ıgöre her ne kadar mecburiyet
halinde % 12 ye kadar kabul etmek z'orunda

Dolar

Sterling
15.10.—
—
16.00.—

4.7.1961
5.7.1961
6.7.1961

isek de, % 1 1 - 1 2 protein nisbetindeki arpayı
yokluk zamanlarında ucuz bira ihtiyacını kar
şılamak için mubayaa etmekteyiz. Ayrıca ar
panın çimlenme kudretinin % 95 olması lâzım
dır....» denilmektedir.
Dış görünüşü tane iriliği, protein nisbeti
ve çimlenme kudreti bakımından verilen tane
ler, satışa mevzu olan arpaların tam biralık
olmadığına, yemlik arpaların iyi kalitesi ola
rak Irak, Rus ve Fransız arpalariyle mukayese
edilebileceğine delâlet etmektedir.
Hububat piyasası hakkında bilgi ve Baltık
borsası fiyatlarını veren CORN TRADE NBWS
Bülteninde bizim arpalara yakın evsaftaki arpa
fiyatları akdin inikat tarihi (8.7.1961) civaruıda şu surette gösterilmiştir. (Not : Fiyatlar
CİF ve Longton yani 2240 libre *= 1016,05 kg.
itibariyledir.)
F R A N S I Z

R U S
Tarih
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Sterling

43.40
—
44.8

14.15.—
—
15.10.—

I R A K

Dolar
41.30
—
43.40

Sterlin g
16.10.—
—
16.10.—

46.2
—
46.2
___
47.6
47.6
49.—
49.—
49.—
—'
50.4

7.7.1961
10 . 7 .1961

17.—.—

47.6

16.18.9

47.—

17.—.—

1 1 . 7 .1961
12 . 7 .1961
13 . 7 .1961
14.7.1961
15 . 7 .1961
17.7.1961

17. 2.6
17. o.~~
17.17.6
17.12.6
15.15.—
17.12.6

47.93
48.30
50.—
49.36
44.10
49.36

17.—.—
17.10
17.10
15.10.—
17.:

47.6
49.—
49.—
43.40
47.60

17.—.—
17.10.—
17.10.—
17.10.—
—
18.—.—

•

Yukardaki tablo Temmuz başından itibareft fiyatların yükselme gösterdiğini, Bunge'nin teklifte bulunduğu 6.7.1961 ve kabul
eevatam verildiği 8.7.1961 günü (8 Temmuz
Cumartesiye geldiğinden 10,7 .1961 alınmış
tır.)
6.7.1961
Buş arpasının
44.8
Fransız arpasının
43.4
Irak arpasının
46.2
dolar olduğunu göstermektedir.

10.7.1961
47.6
47.47.6

Dolar

Bu fiyatlar CÎF'tir. FOB Güney limanlan
CİF Baltık arasındaki masrafın 6 - 7 dolar ol
duğu ve arpalarımızın üstün kalitesi dolayısiyle fiyata 5 dolar ilâve edileceği hesaba katı
lırsa yukarda verilen fiyatlar FOB Türkiye
şöyle olur :
Rus arpası
42,8 - 43,8
45,6 - 46,6 dolar
Rsansız arpası 41,4 - 42,4
45 - 46
»
Irak arpası
44,2 - 45,2
45,6 . 46,6 »
Şimdi % 65 serbest dolar % 35 Türk lirası
ile 45 dolarlık fiyatın serbest dolar olarak neye
tekabül ettiğini araştıralım.
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önce şu hususu kaydedelim ki kombine 45
dolar ile : Türk lirası ile 55 dolar birbirine eşit
olduğu için alıcı alternatif fiyat teklif etmiş
ve tercihi satıcıya bırakmıştır. Bu malî taransaction Londra Borsasında Türk lirası ile dolar
arasındaki kanvertebiliteye dayanmaktadır.
Hesabımızda, (S) harfi serbest dolar, (T)
harfi Türk lirası ile ödenecek doları ifade ede
cektir.
.45 dolar kombina fiyat = % 65 S + % 35 T
Kombina 45 dolar
=29,5
S + 15.5 T
29,5 S + 15,5 T
=55 T
29,5 S = 55 T
=15,5 T
29,5 S
=39,5 T
15
29,5
1 S = 1,34 T
1 S = 9 (Resmî kur) x 1,34
1 Serbest dolar = 12,06 (Yuvarlak hesap
12 TL.)
Netice :
55 dolar (TL. şeklinde) = 55 X 9• = 41,25
• Ser. dolar
12
45 dalar kombine = 29,5 serbes^ + 15,5 T.
45 dolar kombine = 29,5 serbest + 15,5 T.
45 dolar kombine = 29,5 + 15,5 X 9
= 41,25
12
Her iki şekilde de fiyat serbest dolarlarla
41,25 e tekabül etmekte ve Bunge'nin icap
ta bulunduğu tarihteki Rus, Fransız, Irak arpa
sı fiyatlarına tonda 1 - 3 dolar farkla uygun bu
lunmaktadır.
Muhbirin 25 milyonluk zarar iddiası;
Akit tarihinde cari fiyatın 52 dolar civarın
da olduğu,
Bilâhara fiyatların yükselmiş bulunduğu, '
Satışın 29,5 dolardan yapıldığı faraziyeleri
ne müstenittir. Halbuki muhbirin ileri sürdü
ğü fiyat CİF, bizim satış fiyatımız FOB. dur.
Türkiye - Baltık FOB - CİF farkı ise, 6 - 7 do
lar tahmin olunmaktadır. Saniyen muhbirin
yükselen fiyatları akit tarihindeki fiyatla mu
kayesesi de yersizdir. Nihayet Turan Çakım
45 dolarlık fiyatı serbest dolarla, Türk liralariy-
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le ödenecek kısım diye ikiye ayırmakta, CÎF
52 dolan, 45 doların % 65 ini teşkil eden 29,5
serbest dolarla mukayese etmektedir. Böyle bir
mukayesenin ise ne kadar mesnetsiz olduğu izah
tan varestedir.
Ayrıca arpa fiyatları mevzuunda. Bakanlığı
mız dı§ kollarından alman bilgiler şöyledir.
-a) 8 . 7 . 1961 - 21901 sayı ile kayda geçen
Hamburg Müşavirliğinin telinde:
Holânda Balder arpası CÎF 47,— dolar..
Fransız Ohampangne arpası CÎF 48,— dolar.
b) Brüksel Müşavirliğinin 7 . 7 . 1961 -1184
sayılı yazısında ;
Holânda -Bolder arpası CÎF 48 dolar (2400
B. Frangı)
Fransız arpası (üstün kalite) CÎF 50 dolar
2500 B. Frangı)
c) 26 . 7 . 1961 - 23925 de kayda geçen
Londra Müşavirliğinin telinde;
Fransız arpası CÎF 16,10 sterling 46,2 dölâr
Rus arpası CÎF 17,15 sterling 49,7 dolar
Irak arpası CÎF 18,— sterling 50,4 dolar.
Bu fiyatlar ise tahlili evvelce yapılan Corn
Trade News da mukavele tarihi itibariyle
(87/1961) yayınlanan fiyatlara tekabül etmek
tedir.
7 . 7 . 1961 günü Andrecomp Firması arpa
larımıza tamamen ingiliz Esliha istikraz An
laşmasından ödenmek üzere FOB 50 dolar; Ge
nel İthalât, ihracat Firması 15 . 7 .1961 günlü
teli ile FOB 33,5 serbest dolar teklif etmiştir.
' Görülüyor ki, dış kollardan alman teller ile
aynı tarihlerde yapılan diğer tekliflerde 45,—
dolarlık kombina (41,25 serbest dolar) 55 do
larlık (Türk lirası ile) fiyatların o günün şart
larına ve fiyat rayicine - tonda 1 - 3 dolârfarkla - olduğunu gösterir.
Bu rakamları bilâhara yükselen fiyatlarla
mukayese ederek, muhayyel milyonluk zarar
lardan bahsetmenin doğru olmıyacağı tabiîdir.
Kaldı ki, nev'i dış ticaret rejimimiz fiyat uy
gunluğunu •Sbeyitt ve tasdik yötürJsM ihracatçı bir
liklerine vermiş ve hâdisemizde fiyat uygunluğu
- akit tarihine göre - İstanbul ihracatçı Birlik
lerince usulüne göre tasdik edilmiştir. Binaenanleyh satışın cari fiyatların altında- yapıldığı
kabul edilse bile bunun sorumlusunu Bakanlık
t a aramamak iktiza eder.
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Nihayet, satışın büyük miktarda olduğu, ka
lite garantisi verilmediği satışa çıkarıldığı ta
rihten itibaren, 9 ay bekletildiği, bekletilmeden
mütevellit evsaf değişikliği olabileceği, yeni
mahsulün idraki ile eski yıl mahsulü satışının
güçleşeceği, depolama ve idare masrafları dolayısiyle maliyetin mütemadiyen yükselmekte bu
lunduğu, mevcutların likit hale getirilmesiyle
Ofisin döner sermaye ihtiyacı bakımından ferahlıyacağı ve nihayet memleketin döviz temin
ettiği, uzun zamandır satılamıyan arpaların ge
rek Ofis, gerek Bakanlık için bir endişe mevzuu
olduğu da nazara alınırsa bu maddi ve psikolo
jik şartlar altında âdeta bir tasfiye satışı olan
bu muamelede sağlanan kombine fiyatı (net
41,25 serbest dolar) anlayışıyla karşılamak icabeder.
Ekim ve Kasım 1960 ihale neticeleri ve dün
ya fiyatları seviyesi :

Tarih

Rus
Sterling Dolar

31.10.1960
Fob. 47,65 A. P. A. dövizi
31.11.1960
Fob. 44,17 A. P. A. dövizi
Ofise nazaran kalite itibariyle arpalarımızın
benzeri sayılabilecek Rus, Fransız, Irak arpala
rının aynı tarihlerdeki fiyat seyri ise aşağıda
gösterilmiştir. (Not : Fiyatlar Corn Trade
News Dergisinin yayınladığı Baltık Borsası
CİF fiyatlarıdır.)
F r a n sız
Sterling Dolar

Irak
Sterling Dolar

52.50
52.5
—

__
—
-—

—
—
—

__
—
—
—
—

__
-_
—
—

__
—
—
—
—

27.10.1960
28.10.1960
31.10.1960

18.7.6
18.7.6
18.10.—

51.5
51.5
51.8

18.15.—
18.15.—
—

1.11.1960
2.11.1960
24.11.1960
25.11.1960
28.11.1960
29 .11.1960
30.11.1960

18.10.—
19.—.—
17.8.9
17.7.6
17.8.9
17.7.6
17.7.6

51.8
53.2
48.5
48.5
48.5
48.5
48.5

__
—
•—.
—
—
—
17.12.6

••

—

İhale tarihi

49.36
17.12.6
17.12.6
49.36
49.36
17.12.6
Teklif edilen
fiyatlar
FOB

31.10.1960
31.11.1960

51.8
48.5 - 49.36

47.65
44.17

CÎF - FOB farkı 6 dolar, arpalarımızda
Irak arpaları (Rus ve Fransız arpaları da tak
riben Irak arpası kalitesindedir.) arasındaki
kalite farkı lehimize takriben 5 dolardır. Bu
faktörler de nazara alınarak mukayese yapıla

-

-

_

•

:

49.36

48.5
17.7.6
17.10.— 49.—
17.10.— 49.—
Dünya
fiyatları
CİF

1.12.1960
2.12.1960
5.12.1960
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Dosyanın seyri kısmında izah edildiği üzere
arpalar 10 000,— tonluk partiler halinde iha
leye çıkarılmış, elde olunan neticelerin Ofisin
maliyetine nazaran çok düşük bulunması sebe
biyle, Ofisin teklifi üzerine, bağlantıya giril
memiştir. Vâki tekliflerden serbest dövizle en
yüksek olanı tarih sırasiyle "" aşağıda gösteril
miştir :
İhalenin
tarihi
Metrik tonu

~—
—„

FARK
4.15
Dolar
4.33-5.19 »

cak olursa teklif edilen fiyatların dünya fiyat
larına nazaran (4.15-1) = 3,15 ve (5.19-1)
a= 4.19 dolar daha düşük olduğu neticesine va
rılır. Binaenaleyh Toprak Ofisin gerek maliyet
fiyatları (kilosu 50 Kr. hesabiyle tonu FOB. 56
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dolar yapar. Toprak Ofisin 1.12.1960 - 4996
sayılı yazısına bakınız) gerek dünya fiyatları mu
vacehesinde teklif edilen fiyatlarla satış yapması
o tarihte isabetli bir hareket sayılamazdı.
45. dolarlık kombine fiyatın 55 dolarlık (Türk
lirası ile) fiyata tercihi meselesi :
Hatırlanacağı üzere Bunge alternatif bir fi
yat teklif etmiş ve tercihi Ofise bırakmıştı. Fi
yatlar : a) %65 serbest dövizle, %35 Türk li
rası ile metrik tonu 45 dolardan veya; b) Tama
mı Türk lirası ile 55 dolardan idi. Ofis 7.7.1961
gün ve 2636 sayılı yazısı ile 55 dolarlık tediye
şeklinin kabulünü teklif etmiş ise de, bakanlık
8.7.1961 gün ve 11834 sayılı yazısı ile 45 do
lârlık kombine fiyatı uygun görülmüştür.
Ofisin 1.12.1960 günlü yazısından anlaşıla
cağı üzere arpanın kilo maliyeti 50 kuruşun üze
rinde bulunmaktadır ki, tonu asgari FOB 500 T.L.
demektir. Bu da takriben FOB 55,5 dolar eder.
Diğer taraftan iktisadi meseleleri ve hareketleri
süratlendirme ve kolaylaştırma kurulunun (Ma
liye Bakanı E. Alican, Dışişleri Bakanı S. Sarper, Ticaret Bakanı M. Baydur, Gümrük ve Te
kel Bakanı F. Aşkın, Ulaştırma Bakanı S. Ulay,
Sanayi Bakanı M. Gtökdoğan tarafından imzalı1)
9.12.1960 gün ve 10 sayılı kararında (... stabili
zasyon programı muvacehesinde Ofisin mümkün
olan nisbette zarardan içtinabetmesi...) denilmek
suretiyle fiyat bakımından göz önüne alınacak
prensip vaz'edilmiştir.
Nitekim bu karardan bahisle, Yugoslavya'va
yapılacak ihraca ait servisince hazırlanan 10.12.
1960 günlü nota Bakan tarafından verilen meş
ruhatta 48 dolarlık fiyat - tediye muvazenesine
göre serbest dolar mesabesinde reddedilmiştir.
Binaenaleyh Ofisin maliyet fiyatı ve İktisat Ku
rulunun mezkûr kararı muvacehesinde 55 dolar
lık fiyatın, 45 dolara tercihi iktiza ederdi. Zira
ancak bu suretle Ofisin mümkün mertebe zarar
dan içtinabı şartı yerine gelmiş olabilir. 45 dolar
lık fiyatın kabulü suretiyle ton başına 10 dolar
dan 52 500 tonda ceman 525 000 dolar (T. L.
olarak) kayba uğranılmıştır.
Ofis için bunun T. L. olarak ifadesi 4 725 000
liradır.
Diğer taraftan 45 dolârm tamamı da serbest
dolar değildir. Vakıa T. L. yerine - beynelmilel
tediye vasıtası olarak - doların ifade ettiği kıy
met malûmdur. Ancak bunun, Ofisin 4 725 000

lira kaybı pahasına tercihe şayan olup olmadığı
üzerinde durulmaya değer bir mevzuudur. 52 500
ton 45 dolardan 2 362 500 dolar yapar. Bunun
% 65 i, yani 1 535 625 doları serbest : 826 875
doları T.L. şeklindedir. Demek oluyor ki, 1 535 625
serbest dolar elde etmek için 4 725 000 T. L. ka
yıp göze alınmıştır. Beher serbest dolar için feda
kârlık 3 T. L. dır. Bunu 9 T. L. = 1 dolar denge
sine ilâve edersek beher dolar 12 T. L. üzerinden
muamele görmüş olur. 14 sayılı Kararla 13 lira
üzerinden her istiyene turist doları verildiğine
göre bu muamelede dolara tanınan kıymet, Ofi
sin 4 725 000 T. L. zararını kabul etmeyi mazur
göstermiyecek derecede, mübalâğalı olmuştur. Di
ğer taraftan dışarda birikmiş Türk liralarına mü
teveccih talep potansiyeli artmasının paramız kıy
metinin yükselmesine müncer olacak malî bir
muamele olduğu ve bunun müspet psikolojik te
sirleri de nazara alınırsa 55 dolarlık fiyatın ka
bul edilmemesinin hatalı olduğuna hükmedilebi
lir.
Aneak Türk - İngiliz Esliha İstikraz Anlaş
ması hükümleri muvacehesinde tütüne muhassas
Türk liralarının tamamen veya kısmen arpa için
kullanılmasına müsaade etmek İngiliz Hükümeti
ile birlikte Türk makamlarının yetkileri içinde
takdirî bir muameledir ve Ticaret Bakanlığı tak
dir hakkının bu yolda kullanılmasını memleket
menfaatlerine daha uygun bulmuştur.
Akdin anüle edilmesi için sarf edilen gayret
ler :
45 dolarlık kombine fiyat üzerinden 8 ^7 .
1961 de akdin inikadetmesiyle, mukavele şartla
rına uygun olarak Bakanlık tütüne muhassas
Türk liralarının arpa için kullanılması hususun
daki muvafakatini 18 . 7 .1961 tarihli yazısı ile
İngiliz Büyükelçiliğine bildirerek, aynı mevzuda
İngiliz Hükümetinin mukabil muvafakatini rica
etmiş ve bu arada alıcı Bunge mümessili Transeksport'un talebi üzerine Bakanlık müsteşar
imzası ile, - mukavele şartları arasında ev
velce derpiş edilmemesine rağmen - arpalar
için (Free Destination) kaydı kabul edilmiş
tir. Bu kloz alıcıya arpaları dilediği memle
kete sevk etmek hakkını bahşetmektedir.
Reexportation ve switch, bünyesinde menkuz
mahzurları dolayısiyle bir memleketin dış ti
caretinde umumiyetle arzu edilmiyen bir
haildir. Buna rağmen reexsportation'ı mümkün
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miş, filhakika Bunge namıma Transeksport
ve meşru kılan (Free destination) kaydı, is
bu yeni teklifi kabul ederek opsiyon müddeti
tisnai ve imtiyazlı , bir muamele olmakla be
içinde istenen muvafakati İngiliz Hükümetin
raber, satışı uzun zamandır sürüncemede ka
den getiremez ise fiyatın tamamını serbest dö
lan arpaların bir an evvel tasfiyesi ve döviz
viz olarak ödemeyi taahhüdetmiştir. Ancak
temini arzusiyle 18 . 7 . 1961 günü 12434 sayılı
İngiliz Hükümeti arpalar İngiltere'ye ithal
yazı ile Bakanlıkça kabul edilmiştir.
• edilmemek kaydiyle gerekli muvafakati op
Satıcı memleket olarak gösterilen bu an
siyon içinde bildirmekle akdin ifasını sürün
layış ve hüsnüniyetle, ve alıcı (Bunge Firma
cemede bırakan pürüz ortadan kalkmıştır.
sına verilen ve mütaaddit defalar temdidedilen
Alıcının İngiliz Hükümetinin muvafakatini
opsiyonlara rağmen alıcı, tütüne muhassas .Türk
istihsal etmemesi akdin feshi için kâfi bir se*
liralarının arpa için kullanılması hususunda ve
bep teşkil eder mi?
İngiliz Hükümetinin muvafakatini istihsal ede
bilmiş ve ne de Bank Of England'dan bu
Kanaatimizce hayır. Zira Borçlar Kanunu
hususta bii' garanti getirebilmiştir. Bu su
nun satış akdine de kabili tatbik 2 nci mad
retle ortada bir akit bulunmasına rağmen ak
desinde aynen : «İki taraf akdin esaslı nokta
din ifası, beklenen muvafakatin gecikmesi yü
larında uyuşurlar ise, ikinci derecedeki nokta
zünden yürüyemenıiştir.
lar sükûtla geçilmiş olsa bile akde münakid
olmuş nazariyle bakılır. İkinci derecedeki nok
Akdin inikadı üzerinden 45 gün geçmiş, fi
talar hakkında uyuşulamaclığı takdirde hâ
yatlar
alabildiğine yükselmiştir. Ne mallar
kim işin mahiyetine bakarak onları tâyin ey
teslim edilebiliyor ne de akit iptal ediliyor.
ler,» denilmiştir. Bunge'nin icabında satış ak
Bunun üzerine Bakanlıktan İlhan Kut, Tur
dinin esaslı unsurları zikredilmiş tütüne mu
gut Çarıklı, Coşkun Kadıoğlıı Ofisten Hukuk
hassas Türk liralarının arpa «için kullanılma
Müşaviri ve Ticaret Müdürü toplanarak alın
sında İngiliz Hükümetinin muvafakatini is
ması lâzımgelen tedbirler üzerinde 15 . 8 . 1961
tihsal edeceği hususunda açıkça bir taahhüt
tarihinde bir protokol akdediyorlar. Bakan
altına girilmemiştir. Kanaatimizce bu nokta
lığımız mümesillerin alıcının tütüne muhassas
diğer unsurlar yanında ikinci derecede ehem
Türk liralarının arpa için kullanılması şek
miyeti. haizdir. Bahis mevzuu 2 nci madde
linde bir teklifte bulunmasını İngiliz Hükü
muvacehesinde ise, bü nokta fesih için haklı
metinin muvafakatinin istihsalinin de taahhüdü
bir
sebep teşkil etmez. Filhakika Bakanlığın
mânasına almalarına ve verilen muhtelif opsi
telkini ile Ofisin akdin feshi yolunda yaptığı
yonlara rağmen alıcının İngiliz Hükümetinin
teşebbüslere Transeksport tarafımdan verilen
muvafakatini istihsal edememesini akdin tek
cevapta, aktin tamaım olduğu, satışın borsaya
taraflı feshi için kâfi sebep telâkki etmele
tescil edildiği, gemilerin tutulduğu, İngiliz ma
rine mukabil, Ofis temsilcileri bu durumun
kamlarının 'muvafakatini istihsal hususunda
akdin sihhatini ihlâl etmiyeceği görüşünde bu
firmalarının ıbir taahhüt altında olmadıkları,
lunmuşlardır. Akdin ifası sahasında fiyatların
tatbikatta çıkan pürüzlerin fcarşıüıklı anlayışla
ciddî şekilde yükselmiş bulunması, buna mu
halli
gerektiği, Ibütün bunlara rağmen Ofis
kabil tediye şartlarının yerine getirilmemesi
arpaları
teslim etmez ise, Ofisin çok ağır malî
başta müsteşar, olmak üzere Bakanlık yet
mesuliyetle karşılaşacağı hatırlatılmıştır.
kilerini endişeye sevk etmiş ve müsteşar bir
dosya notunda bu durumun ilânihaye devam
Şu -durum muvacehesin'de akit Ofisçe tek
etmesinin kendilerini defc sorumlu duruma dü
taraflı olarak feshedilse idi, fiyatların yüksel
şüreceği» endişesini açıkça ifa etmekten çe
mesi -muvacehesinde Ofisin 'davranışmdaki bu
kinmemiştir. Bu endişeler Bakanlığı katî adım
değişikliğin ticari muamelelerdeki dürüstlüğe
lar'atmaya sevk etmiş ve Ofise yazılan bir ya
uyup uymıyaoağı keyfiyeti bir tarafa, malî nezıda alıcıya gerekli teminatı getirmesi için
tayici meç(hul hukuki durumlara girmesi de
kısa bir opsiyoh verilmesi veya 45 doların ta
ehemmiyetle varidi hatırdır. Mahkemenin ka
mamının döviz olarak istenmesi tebliğ edilrarının ne olacağı hususunda daha fazla tah-
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mimlerde bulunmak bu raporun gayesi dışında
hukuki (bakımdan teknik bir mahiyet arz eder.
Turan Çalom 3 Ocak 1962 tarihli Yön Mec
muasında yaptığı açıklamada, «.... ihracı lisan
sa bağlı her satış muamelesinde (say licence)
tabiî şartı mevcuttur. Yanı Ticaret Bakanlığın
ca ihraç lisansı verilmediği .takdirde tazminat,
malı teslim mecburiyeti ve saire, gibi satıcıya
taallûk eden bütün vecibeler kendiliğinden dü
şer ve satış akti hiçbir hüküm, ifade etmez....»
demektedir. Bizim anladığımıza göre Turan Ça
kım şunu demek istiyor-. Fiyatlar yükseldimi
Bakanlık lisans vermesin, a'ktin mevcudiyeti
hiç mühim değildir. Binaenaleyh İngiliz Hükü
meti alıcıya verilen muhtelif opsiyonlara rağ
men muvafakatini bildirmekte geciktiğine ve
fiyatlar da yükseldiğine göre Bakanlık lisans
vermemek 'Suretiyle akti anule edebilirdi. Bu
iddia yerinde değildir. Zira Bakanlık İngiliz
Büyükelçiliğine gönderdiği 18 . 7 .1961- tarih
12434 sayılı yazıda aynen, «.... 50 000 ton be
yaz arpanın şevkinde (free destination) kaydı
Bakanlığımızca uygun görülmüştür....» demiştirki, bu ifade bahis mevzuu arpalara ihraç
lisansı verilmesi taahhüdünü de tazammum eder.
Bu taahhüde rağmen (bir Hükümetin lisans ver
memesinin nasıl mümkün olabileceği bilinme
mektedir. Kaldı ki, gerekli muvafakatin geç
alınması Ofisin teslimi taahhüdedilen iarpa mik
tarının % 65 ini 45.- serbest dolarla teslim mü
kellefiyetini de ortadan .kaldıramazdı.
Diğer taraftan şu hususu da belirtmek ye
rinde olur ki, Bakanlık fiyat bakımından (mu
vafakatini bildirirken Türk parası ile ödeme
lerle ilgili hüküm bakımından İngiliz Hüküme
tinin muvafakati olmamış *ve garanti hususun
da alıcıyı bir taahhüt altına sokmamış ve bu
hususları aramaniış olmak bakımından servis
olara.k kusurlu bulunmaktadır.
Yemlik arpaların
(biralığa elverişli) kaydiyle ihracının yemlik arpaların ihracımı men
eden anlaşmaya aykırı olduğu :
3 .1.1962 tarihli Yön Dergisinde ileri sü
rülen bu iddiayı incelemeden evvel bir noktayı
belirtmek yerinde olur :
Turan Çakım satışın ucuz yapıldığını iddia
ederken arpalar için «.... üstün kaliteli ve bi
ralığa elverişli olduğu analiz raporlariyle sa
bit...» tâbirini kullanmakta doğudaki kuraklık
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açlık ve kıtlıktan bahsederken de, «Yemlik ar
paların» anlaşmaya aykırı >olarak «Biralığa el
verişli» kaydiyle satıldığını iddia etmektedir.
Haddizatında arpalar tam biralık vasfında olmıyan ve fakat icabında biralık olarak kulla
nılabilecek arpalardır ve «Biralığa elverişli»
tâbiri bu maksatla kullanılmaktadır.
İhlâl edildiği iddia edilen Türkiye ile Ame
rika arasındalki anlaşma 17 . 7 .1961 tarihinde
imzalanmıştır. Bu anlağıma ; anlaşmada ımevzuubahsedilen hububatın yalnız insanların gıda ih
tiyacında veya nişasta ve glikoz istihsalinde
kullanılacağını ve bu anlaşmaya göre mubayaa
edilen zahirenin ithali ve kullanılması esnasın
da zahire ve ye.m tanelerinin ihraeedilmiyeceği
âmir bulunmaktadır.
Ofisin arpa ihracı sıracında muamelenin bu
anlaşmaya aykırı düşüp düşmiyeceği hususun
da tereddüde düşülmüş ve keyfiyetin sorulma
sı üzerine Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği
gönderdiği 8 . 8 . 1 9 6 1 tarihli yaziyle Waşhin.gton'dan aldığı .talimata atfen bira sanayiine el
verişli «Yenmlik olmıyan» arpa ihracatının 17.
7.1961 tarihinde BMeş ; k Amerika ile Türki
ye arasında teati edilen notalarla memleketimi
ze 10 000 (ton mısır ithaline imkân veren anlaş
maya aykırı olmadığını bildirmiş ve keyfiyet
Bakanlığımızın 10. 8 . 1961 gün ve 14122 sayılı
yazısıyle Ofise tebliğ edilmiştir.
Binaenaleyh hu iddia da varit değildir.
Kuraklık sebebiyle kıtlık olacağı belli iken
arpa ihracının uygun olmadığı;
Yön Dergisinin 3 . 1 . 1 9 6 2 günlü sayısında
Turan Çakım tarafından ileri sürülen îbu iddi
ayı tetkikten evvel 30 . 9 .1960 ilâ 24 . 5 .1961
arasında 8 ay müddetle arpa ilhraciyle alâkalı
bütün yazılarda Turan Çakım'm parafı bulun
duğunu, arpa. ihraciyle alâkalı bütün muame
lelerin ımesuliyeti altındaki servisçe hazırlana
rak makama götürdüğünü ve bâzı yazıları Ba
kan adına bizzat imzalamış Ibulunduğunu belirt
mek isterim.
Arpaların ihraç maksadiyle satışa çıkarıl
masına gelince;
Bu husus Toprak Ofisçe etüt edilmiş ve
60 000 ton arpanın ihraecdilebileceği 8 . 9 . 1960
gün ve 3807 ısayılr yazı ile Bakanlığa arz olun-muştur. Arpaların 10 000 tonluk partiler halin
de ihraç için satışa çıkarıldığı tarihlerde (31

B : ) 6.3.1962

T. B. M. M.

Ekim itibariyle) arpa stoku 110 031, yulaf sto
ku 19 864 ton idi. Satıhtan bir ay evvelki ar, pa stoku (31. 5.1961) de 99 221, yulaf 16 781
tona düşmüştür. Stokların bundan sonraki sey
ri şöyledir. (Ek: 3)
Arpa
Yulaf
31
31
31
31
31

Mayıs
Ekim
Mayıs
Ekim
Aralık

1960
1960
1961
1961
1961

19
110
99
47
104

458
031
221
361
252

2
19
16
23
18

349
864
781
706
091

52 500 ton arpanın Bunge'ye teslime başlan
madan evvelki stok 99 221 ton iken Bunge'ye
Tunus'a yapılan teslimat ile stok 47 361 tona
düşmüş ve bir taraftan da yeni mahsul arpa alı
mı başladığından 31 Aralık 1961 de arpa stoku
104 252 tona yükselmiştir. Bu stok 31 Mayıs ve
31 Ekim 1958 stoku hariç, 1957 - 1962 tarihleri
arasında hemen hemen en yüksek stoktur. (Ek: 3)
Memleketimizdeki kuraklık ve kıtlık mesele
sine" gelince, bu hususta gazete havadisi dışında
bir şey bilinmemekte ve İçişleri Bakanlığınca ba*
sına intikal ettirilen bildirilerde meselenin mü
balâğa edildiği ve durumun gazetelerde iddia
edildiği derecede vahîm olmadığı ifade dilmek
tedir. 5 . 1 . 1961 günlü Dünya Gazetesi ise ku
raklığın tevlidettiği problemleri mahallen ince
lemek üzere bir heyetin teşkil edildiğini bildir
mektedir.
Binaenaleyh bu bakımdan derinliğine bir in
celeme yapabilmek için;
a) Kuraklığın tevlidettiği kıtlık iddiasının
sıhhat derecelerinin katî olarak bilinmesine,s
b) Açlık ve kıtlığın mevsim
dolayısiyle
ulaştırma ve dağıtım şebekesindeki aksaklıklar
dan ileri gelmediğinin tesbitine,
c) Ofis satış fiyatları ile müstehlikin sa
tmalına gücü arasında muvazene bozukluğu ol
madığının izahına,
ihtiyaç vardır.
Bu itibarla bu noktadan daha fazla mütalâa
sertdetmeye imkân görülememektedir.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar;
Rapor burad'a bitiyor. 2,5 sahifelik neticeler
kısmı vardır onu da okuyalım mı efendim?
(Okunsun, okunsun sesleri)
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ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Okunsun efendim, zira, bir bütündür. Neticeler İna
mı da rapordandır.
BAŞKAN — O halde neticeler kısmını da
okutuyorum.
(Neticeler kısmının okunmasına başlandı.)
III - Neticeler :
Transeksport firması vasıtasiyle ofise ait
1960 mahsulü 50 000 ton beyaz arpanın FOB.
Güney limanları % 65 serbest döviz. % 35 i
ı'ürk - ingiliz Esliha istikraz Anlaşmasına göre
tütüne muhassas Türk liralariyle ödenmek üzere
45 dolarlık fiyatın (serbest 41,25 dolar) dün
ya fiyat seviyesine nazaran" çok düşük olduğu
yolunda basın vasıtasiyle mad'de tasrihi suretiyle
yapılan ihbar tarafımızdan incelenerek;
1. Akdin inikat tarihine, satış şartlarına ve
akdin yapıldığı tarihteki sair maddi ve psikolo
jik şartlara nazaran 45 dolarlık kombine (41,25
serbest dolar) fiyatın dünya fiyatlarına nazaran
düşük sayılamaz.
2. 31 . 10 . 1960 ve 31 . 11 . 1960 tarihinde
10 000 tonluk partiler halinde satışa arz edilen
arpalara sıra ile 47.65 ve 44.17 dolar (A. P. A.
dövizi) teklif edilmiş ise de, bu fiyatlar gerek
Ofisin maliyet fiyatı (56.1 dolar), gerekse dün
ya fiyatları muvacehesinde düşük görülerek red
dedilmiştir. Ret sebeplerinin mâkul ve yerinde
olduğu.
3. Firma tarafından tamamı Türk lirası ile
ödenmek üzere 55 dolar. '% 65 i serbest döviz
% 35 i Türk lirası ile ödenmek üzere 45 dolar
alternatif fiyat teklifinde bulunmuş ve tercih
hakkı Ofise bırakılmıştır. Ofis 55 dolarlık fiya
tın kabulünü teklif ettiği halde, Bakanlık 45 do
larlık kombine fiyatın kabulünü uygun görmüş
tür. (Bu yazıda M. Baydur, M. Şeyda, E. Ge
riş, I. Kut, C. Kadıoğlu'nun. imzaları vardır)
Bu durumun Ofisin 4 725 000 TL. kaybına yol
açtığı ve iktisadi meseleleri ve hareketleri sürat
lendirme ve kolaylaştırma kurulunun 9.12.1960
gün ve 10 sayılı karariyle arpa fiyatları ve Ofis
menfaati yönünden vaz'ettiği prensibe aykırı
düştüğü, ancak yapılan muamele memleketin
umumi ekonomik ve malî menfaati yönünden
Bakanlığın mutlak takdir yetkisine müstenit
4. Biralığa elverişli arpa ihracının Türkiye
ile Amerika arasında imzalanmış bulunan ve
Türkiye'nin hububat ihracını meneden anlaşma
ya aykırı değildir.
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5. İhraç tarihindeki stok durumunun yeni
alımlara da başlanmış olması sebebiyle ihracına
müsait bulunduğu ve esasen ihracedilen arpala
rın biralığa elverişli bulunması karşısında bunla
rın dâhilde «yemlik» olarak istihlâkinin ekono
mik ve rasyonel olamıyacağı;
Diğer taraftan:
1. Türjc - ingiliz Esliha İstikraz Anlaşması
muvacehesinde tütüne muhassas Türk liralariyle arpa ihracında memleketin ekonomik ve malî
menfaatleri yönünden idare olarak mahzur görülmüyorsa, bu anlaşmaya istinaden arpa ihra
cı Bakanlıkça (uygun görülmeden) evvel anlaş
manın iki devlet arasında karşılıklı nota teatisi
ile tadili, tütüne, arpanın da ilâvesi ve keyfiye
tin Resmî Gazetede neşir ve ilânı gerekirdi. Bu
usul ve şekli riayet edilmeden bu anlaşmaya atıf
yapan bir teklifin Bakanlıkça kabulünün diğer
firmaların aynı imkândan istifadesini önlediği,
umumiyet veya aleniyeti zedeliyerek Transeksport için istisnai bir muamele teşkil, akit 8 . 7 .
1961 de Bakanlıkça kabul edildiği halde gerekli
mektup teatisi iki aylık gecikme ile 4 . 9 . 1961
de yapıldığı, '
2. Alıcı ve satıcı arasında teati edilen telgraf
larda, alıcıya arpaları istediği memlekete sevk
etmek hakkını bahseden (Free destination)
kaydı bulunmadığı halde, akdln inikadından 5
gün sonra Cemil Parman'ın Ofis nezdinde yap
tığı teşebbüs neticesinde, bu kayıt Bakanlıkça
kabul edilmiştir. Akid tarihi 8 . 7 . 1961, C. Par
man'ın Ofise müracaati 13 . 7 . 1961, Ofisin
talebi Bakanlığa arzı 14.7,1961, Bakanlığın muva
fakati 17.7.1961 dir. Fiyatların mukayesesi bahsin
de işaret ettiğimiz üzere fiyatlar 6 . 7 . 1961 de
CİF Baltık 43-44 dolar civarında iken 10 . 7 .
1961 Pazartesi günü 47 doları geçmiş ve bu yük
selme temayülü akdin ifası safhasında da devam
etmiştir. Binaenaleyh Cemil Parman'ın müracaatinin vukubulduğu 13 . 7 . 1961, Bakanlığın
(uygun görülmüştür) cevabını verdiği 17.7.1961
günü fiyatların bu temayülü bilinmekte veya bi
linmesi gerekmekte idi. Netice itibariyle fiyat
ların yükselmeye başladığı sıralarda (free desti
nation) kaydı ile 8 . 7 .1961 de inikat etmiş olan
akdi alıcı lehine tadil edildiği,
3. Ofisçe Bakanlığa yazılan 27 . 3 . 1961/
960 sayılı yazının 3 ncü-sahifesi, 2 nci paragra
fındaki «yukarda serd edilen esbap muvacehe- .
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sinde arpaların daha yüksek fiyatla satılması
şansı yanında aynı nisbette daha düşük satılması
ihtimali de kuvvetle muhtemeldir» şeklindeki
cümle Bakanın talimatı ile «Bir örneği Bakanlık
larınca Ofisimize gönderilen Bonn Ticaret Müşa
virliğinin 25 . 3 . 1961 tarih 706 sayılı telgrafındaki bilgiler önümüzdeki aylar için ümit verici
bir mahiyet taşımaktadır» şeklinde değiştirilmiş
ve makam tarafından iade edilen imzalı eski
2 nci sayfa ile yeni metni hâvi yeni 2 nci sayfa
Ofisin arpa dosyasında bir araya konmuştur.
Bir Bakanın Ofisten Bakanlığa yazılacak ya
zıyı bizzat dikte ettirmesi arpa işiyle şahsan alâ
kasına delâlet eden şayanı dikkat bir noktadır.
Ancak yazı heyeti umumiyesi itibariyle' Eligold Firmasının form mahiyet taşımıyan 48,10
dolarlık teklifine taallûk etmektedir. Bu firmaya
istediği 3 günlük opsiyon verilmiş ise de akit inikadetmemiştir. Binaenaleyh arpa ihracında Ba
kanın Ofisten yazılacak yazılara dahi müdahale
ettiği bu durumun neticeye müessdr olmadığı,
Kanaatine varılmış, tesbit ve müşahade olun
muştur.»
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, rapor ve
netice kısmı okundu. Bir takrir var, okutuyorum.
Yüksek Riyasete
Sayın Ticaret Vekilinin verdiği izahattan,
okunan rapor münderecatmdan ve yeni okunan
iddia ve müdafaalardan anlaşıldığına göre Bon
Büyükelçisi Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'a
atfedilecek bir kabahat görülmemektedir.
Bu sebepten müzakerenin yeterliğini ve Meelis soruşturması, açılması talebinin reddini arz
ve teklif ederiz.
Yozgat
İstanbul
Dr. Celâl Sungur
Cihad Baban
Aydın
Ordu
ismet Sezgin
Ferda Güley
Tekirdağ
Hayri Mumcuoğlu
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Ye
terlik önergesi hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletve
kili) -i- Muhterem arkadaşlar; dün müzakereye
konan bu mevzu üzerinde önerge sahibi konuştu,
Ve bir tartışma açılmadı. Arkadaşlar dün verdikleri önergelerde buyurdular ki; raporlar, müda-
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f aa geniştir, okunsun, müzakere açılsın, üzerinde
konuşalım. Mâkul görüldü ve Heyeti Umumiye
de buna iltihak etti. Gerek mazbatalar, gerekse
önerge herhalde arkadaşlar tarafından tetkik
edildi. Bugün bu işin müzakeresi burada
yapılacaktı. Müzakereye geçildi. Lehde ko
nuşan bir arkadaştan başka aşağı - yukarı
muhterem arkadaşlarımdan kimse fikrini beyan
etmedi. Yalnız Sayın Bakan, beni af buyursunlar,
çok garip gördüğüm bir şekilde söz almak sure
tiyle kürsüye gel erek, dün vücuduna muttali ol
madığımız bir ön tetkik idare hayatında ben böy
le bir şey duymadım ve işitmedim diye 11 say
falık bir mazbata bulunduğundan bahsettiler ve
burada da selefi, devletleri, dünyanın hiçbir ye
rinde görülmemiş bir şekilde referans vermek su
retiyle bahis mevzuu husus üzerinde konuştular.
Bu usulü müzakere sakattır, arkadaşlar. Sonra,
bu mevzu şaibe altında bırakır ve eğer müsaade
ederseniz zaten beraeti zimmet asıldır, bu Mec
liste bu arkadaşın' iyiliğini istiyenler varsa, bu
müzakere usulü o arkadaş için bir iyilik olmaz.
Şıimdi, arkasından, müzakerenin seyri böyle
iken bir kifayeti müzakere takriri geliyor. Demekki, burada Heyeti Muhtereıneden kimse ko
nuşmak istemiyor. Dün konuşanlar önerge sahip
leri idi, bugün konuşan da Bakan Bey oldu* Bu
okunan ön tetkikler, raporlar, müdafaalar karşı
sında müsaade edilsin de buradan Meclis üyele
ri de enine boyuna meseleyi konuşma imkânına
sahibolsunlar. Bu kifayeti müzakere, arz ettiğim,
gibi, meseleyi şaibe altında bırakır ve Mehmet
Baydur arkadaşımıza da iyilik etmiş olmayız. Mü
saadenizle kifayeti müzakerenin reddini talebediyorum.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müzake
renin yeterliğine dair olan kısmı oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmdyenler... Red
dedilmiştir.
Mustafa Kaptan. (Yok sesleri)
llyas Seçkin. (Yok sesleri)
Ali Cüceoğlu (Yok sesleri)
Turhan Kapanlı.
TURHAN KAPANLİ (C. Senatosu Sakarya
Üyesi) •— Çok daha faydalı mesai vermeye mec
bur olduğumuz şu günlerde huzurunuzu işgal
ettiğim için özür diliyerek Amasya Senatörü Sa
yın Macit Zeren ile aynı yer milletvekili Sayın
Nevzat Şener'in bu mevzuda gösterdikleri hassa- ,

0:1

siyetten dolayı kendilerini hürmetle tebrik ede
rim. Yüksek tetkiklerine müvecceh önerge ve
mulhatabı eski Ticaret Vekili Mehmet Baydur'un
emirlerinize muvazi olarak tanzim ve takdim ey
lediği savunması tab ve tevzi edilmiş ve ayrıca
Yüksek Mecliste de okunmuş olması itibariyle hu
zuru tekrar ile işgal etmek istemem.
Muhterem arkadaşlarım bir isnadı tetkik eder
ken, Ticaret Bakanının fiilî durumunu tâyin et
mek mecburiyetindeyiz. Ofis muhtar bir teşek
küldür. Satışlarını tamamen kendisi tedvir eder.
Toprak Mahsulleri Ofisinin veya Bakanlığın di
ğer servislerinin yaptıkları muameleler tamamen
kendi teknik servislerin mesuliyeti altındadır. Ti
caret Bakanı çok kere muameleye, tasvip sırasın
da muttali olur ve işin politikasını tâyin eder.
Firmaların müracaatlerini kabul ve muameleleri
ni bizzat yürütmez.
işi tetkik ettiğimiz sırada memlekette yıllık
vasati arpa istihlâkinin 40 000 ton olduğunu öğ
renmiş bulunuyoruz. Toprak Mahsullerinin 1961
yılma 105 000 ton arpa stoku ile girdiği de bir
vakıadır. Ofis, 1960 yılının Eylül ayında, Hükü
mete müracaatle, bu arpaların 60 000 tonür.un
ihracını teklif etmiş, buna mukabil Hükümet fi
yatların düşüklüğünü mütalâa ederek fiyat kon
jonktürünün husulüne talik yolunda karar itti
haz etmiştir. Uygun fiyatlara intizar gibi sebep
lerle alman karar, 1961 yılı içinde arpa fiyatları
nın düşmeye devam etmesi, arpaların bozulması
ihtimali, yeni arpa stoklarının ilâvesi bir tehlike
işareti vermiş, arpanın bir an evvel satışı zaru
reti kendisini his ve kabul ettirmiştir. Ofis 60 00O
ton arpayı onar bin ton partiler halinde açık iha
leye çıkarmış ve müşteri bulamamıştır. Bilâhara
Ocak 1961 den itibaren 60 000 tonun tamamı ale
ni ve umumi ilân ile müddetsiz olarak en müsait
şart ve fiyat verene satışı yapılmak üzere ihaleye
çıkarılmıştır.
1960 Ekiminden Temmuz 1961 tarihine kadar
16 firma 28 defa müracaatta bulunmuş, teklifler
Ofisçe, şartları bakımından, reddolunmuştur. 28
teklifin 11 i Transtürk tarafından yapıldığı dü
şünülürse, himaye kendisini, muamele şekli için
de, esasen kabul ettiremez. Bakanlık gibi daima
ve her an tebeddülü mümkün bir makamı işgal
eden zatın bu satışı ilk teklifte tahakkuk ettirmesi
ica'bederdi. Ancak bu hali Mehmet Baydur'a ya
kıştırmak igünaıhlarm en büyüğüdür. Mehmet
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BAŞKAN — Nurettin Ardıçoğlu.
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletyekili) — Muhterem arkadaşlar, bir ihtilâlden
sonra mahiyeti ne olursa olsun böyle bir nüfuz
suiistimali iddiasının bu Meclise gelmiş olma
sını bendeniz şayanı teessür bulmaktayım; id
dia esas itibariyle şu tabloyu arz ediyor; bütün
okunan kayıtlardan çıkan neticeyi birkaç cümle
ile hulâsa etmek istiyorum. 52 bin ton Trans
Export Firmasının komüsyonculuğu ile arpa
ihracediliyor. Bunun maliyeti dolar olarak hesabedilirse arpanın tonu aşağı - yukarı 37 do
lara maloluyor. Satış 45 dolardan yapılmış, an
cak, uzun uzadıya anlatılan tütün işi araya gi
rince, bu satış fiilen 39 dolara düşmüş ve arpa
larımız 39 dolara satılmıştır. Yani hemen hemen
maliyetine. Ofisin taşıma, depolama işleri na
zara alınırsa belki de zararına bir satış oluyor.

Ticaret Vekilimiz İhsan Gürsan tarafından
kendi salâhiyetleri dâhilinde ve memurları hak
kında tahkik edilmiş, neticede ihbarın bir esasa
dayanmadığı işi tahkik eden müfettiş tarafından
tesbit olunmuştur. Bu hususu Ticaret Vekili İh
san Gürsan'm teyid ve ifadesinde fayda görü
rüm.

İddia ediliyor, deniyor ki, «Halbuki o za
manlar, gerek mukavelenin akdi sırasında, ge~
rekse mukavele devam ederken, arpa fiyatla
rında dünya piyasasında bir yükseliş mevcut
idi, biz bu arpaları 39 dolara değil de,-pekâlâ
58, hattâ 78 dolara satma imkânına sahiptik,
Ticaret Bakanlığı basiretini kullansaydı* Birin
ci halde; yani 58 dolara satarsak bu imkândan
mahrum olduğumuz takdirde 13 milyon lira* 78
dolara satma imkânına sahibolsaydık, bundan
da 23 milyon lira Hazine kâr etmiş olacaktı. 39
dolara sattığımız için netice itibariyle 13 ve 23
milyon lira Hazine zarara girmiştir. Bu büyük
bir rakam. Bu meyanda gene önergede işaret
edilen husus; himaye edildiğinden bahsedilen
firmanın Türk lirası olarak kârı 6 milyon lira
dır. Hele Free destination denilen usulle,, iste
diği memlekete sevk etme hakkı, komüsyoncu
firmaya, tanındığı takdirde meselâ bu fiyatın
çok yüksek olduğu memleketlere serbestçe gön
derilmek imkânı tanılırsa firmaya tanınmış
olan bu kârın bir milyon dolara kadar varacağı
ileri sürülmektedir, önergede şimdiye kadar
ofisin komüsyonculara tanıdığı kâr 0,25 - 75 do
lar arasında iken bu firmaya 12,5 dolâi* gibi
muazzam bir kâr temin edilmiş.oluyor. Bu zaru
reti doğuran iddia, hâdiselere ait iddia;

Büyük Meclis, yepyeni bir devreye, kardeşlik
hislerinin hâkim olması temennisiyle, girmiştir.
Bu bir hakikattir, ifadesi ne olursa olsun gaye
budur. Yüksek Mecliste iyi hislerin daima hâkim
olduğunu tesbit ve müşahede eden bir insanın
bahtiyarlığı ve saadetini yaşıyorum. Mazide açıl
mış yaraların sarılacağı, bütün engellerin, berta
raf edileceği cennet vatanın huzuru ve yüksel
mesi haricinde fikirlerin alâka ve iltifat görmiyeceği bir vakıadır. Yüksek Meclis bu asil heyeca
nın içindedir. İftira ve isnatlar ile kıymetleri ret
ve inkâr etmeye cesaret edenlere fırsat verme
mek kararındayız. Bu Mecliste partiler yok, hiz
metler vardır. En yakın ve faziletli misalini lider
lerin müşterek takriri vermiştir. Bu müşterek ve
memleketçi hareketi kıymetlendirmek zevk ve
saadeti ile meşbuyuz.
İlerde müştereken alacağımız kararlar ile aziz
vatanımızın iktisadi, içtimai huzurunu mutlaka
temin edeceğiz. Muvaffak olmasının maddi ve mâ
nevi sebeplerini bünyesinde içtima ettiren aziz
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Meclisi en derin hürmetlerimle selâmlar, Bay
dur'un masumiyetine inanılmasına müsaade ve
kararlarınızı istirham ederim. (Alkışlar.)

Baydur'u, 21 yıl önce büyük ümit ve istidat sene
lerinde tanırım. Gayesinin bu cennet vatana hiz
metinden ve faydalı olmaktan ibaret bulunduğu
nu sürür ile tesbit eden mesut bir insanım. Meh
met Baydur ile Devletçe sürurlanmanm icabını
(bir araya 'getirmeye ve hâdiseyi bu cephesiyle
de tetkik etmeye mecburuz. 21 yıllık hariciye me
murudur. Mısır'da, İspanya'da, Amerika'da seaelerce hizmet görmüş vekâlet umum müdürlükle
rini genç yaşında şerefle, kifayet ve ehliyetle ted
vir etmiş önergeye muvazi bir menfaate hayatı
nın hiçbir devresinde tenezzül etmemiştir. M. B.
K. zamanında bir sene 2 aylık Bakanlığı da bu
şerefinin uygun bir devamı olmuştur. Her müm
taz memur gibi Baydur'un da talihsizliği olmuş
vekâleti sırasında aynı mevzudan dolayı şikâyet
ve ihbar edilerek keyfiyet zamanın otoriteleri ta
rafından tahkik ve müracaatin asılsızlığı gün ışı
ğına çıkarılmıştır. Bu kararın sahibi olan komis
yon Başkanı Sayın Fikret Kuytak arkadaşımızın
Yüksek Meclise izahat vermeleri yerinde olur.
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1 tHale igind« sakatlık vardır, diğer fir I
Binnetice, ortada bir zarar olduğu kanaa
malardan kaçırılmıştır, deniyor, netice buna
tine bendeniz varıyorum. Ama bu iddia edil
•arıyor.
diği gibi, 13 milyon mu idi, 23 milyon mu idi,
yoksa, bunu 58 veya 78 dolara satmak imkânı
2. Fiyatlar dünya fiyatlanna uygun değil
var mı yok mu? Bunlar hakikaten mucibi tet
dir, mukavelenin akdi sırasında fiyatlar dü
kik, derinliğine tetkiki ioab ettiren hususlar
düktür.
dandır. Binnetice; bir Meclis Soruşturmasına
3. Bu firmaya müsamaha ve himaye göste
iMyacolduğu kanaatinde bulunuyorum. Bu iddi
rilmiştir. (Bakanın şahsına matuf bir himaye
alar kolayca geçiştirilecek iddMar değildir,
oluyor bu.)
Muhterem arkadaşlarım; hassasiyetiniz bu
4. Akit devam ederken, bu komüsyoncu
mevzularda çok derindir. Sözlerimin başında
firma mukavele şartlarını yerine getirmezse,
da ifade ettiğim gibi; bir ihtilâl geçirmiş, bir
feshedilme İmkânını vekâlette doğurur. Bu ara
suiistimal tufanından 'geçmiş bir memlekette
da fiyatlar artmakta devam ederken bütün bun
bu iddialar üzerinde, elbette, çok dikkatle ve
lara rağmen, akti yerine getiremiyen bu fir
titizlikle durulacaktır. Dün burada vermiş
maya bakanlık hiç yerinde olmadığı halde müolduğunuz 'bir kararla bir hayvan sağlık me
taaddit opsiyonlar tanımıştır. Bu malları bu fir
murunu partizanca hareketlerinden dolayı
maya sattırmak için gayret sarf etmiştir. Muh
Savur'a nakletti diye bir Bakan hakkında
terem arkadaşlar; bu iddia karşısında Sayın
tahkikat açılmasına karar verdiniz. Bu ka
Mehmet Baydur'un müdafaasını ve Sayın Ti
dar yüklü bir iddiası mevcut bulunan 15 - 20
caret Babanının yapmış olduğu tahkikat değil,
milyonluk bir meselede soruşturma açmazsak
Ön tetkikin metinlerini burada dinledik. Benim
bir
tezada düşmüş -oluruz, bundan ta'haşi duya
burada ön tetkiki dinledikten sonra vardığım
rım.
(Alkışlar) insan bir iftiraya kurban ola
kanaat şudur; mesele, benim kanaatime göre,
bilir,
arkadaşımız Mehmet Baydur'da bir ifti
burada ayakta halledilecek bir mevzu değildir.
ranın kurbanı olmuş olabilir. Ama beraeti zim
İddialarla müdafaalar karşılaştırılınca beni
met asıldır. Bu arkadaşın bu işten yüzünün akı
Mehmet Baydur arkadaşımız, affetsinler, mü
ile
çıkması bizi sevindirecektir. Bunu ümit
dafaa beni uzun boylu tatmin etmedi. Etmedi
ederiz.
ğinin sebebi uzun müdafaada iddialar kâfi
Ben Sayın (Baydur arkadaşımızın yerinde
derecede ..cevaplandırılmamıştır. Müsaade eder
olsam,
tahkikat açılmasını şahsan talebederim.
seniz fikrimin takıldığı noktalan arz edeyim;
Bunda çekinecek bir şey yok arkadaşlar. Meclis
mukavele ve ihale işlerinde şüpheli bir durum
Soruşturmasını yapacak arkadaşlar sizlerin ara
mevzubahistir, dünya piyasasındaki fiyatlara
sından seçilecek. Meselenin izahı, müdafaaları
uyçmı olup olmayışı bahis mevzuudur. Kendi
toplanacak, bir karara varılacak ve huzurunu
leri mukavele, akdedildi ği zaman 45 dolardan
za gelecek. Suçu sabit görülürse bir ceza verilir,
bahsediyorlar, fakat iddiada o tarihlerde 57
eğer suçsuzsa beraet eder.
4olâra kadar Türk arpasının satıldığı ileri sü
rülmektedir ki, arada 12 dolar fark vardır.
Bugün Divanı Âliden beraet etmiş bir arka
Opaiyon verilmesi meselesini de çok derin
daşınız şu memleketin en yüksek müessesıesinin
surette izaha muhtaç görüyorum. Sayın Baka
başındadır, Cumhuriyet Senatosu Başkanıdır.
nın vermiş olduğu izahatta opsiyonlar hakkın
Böyle bir durum karşısında bir Soruşturma Koda söyledikleri birkaç satırdan ibarettir. Bn
I misyonu açılmasını müdafaa eden arkadaşları
da beni tatmin etmemiştir. Tetkike, tahkike
mız, bu müdafaayı yaparken hem bize hem de
ihtiyacı vardır.
Mehmet Baydur Beye hizmet etmiş olacaklardır .
Himaye iddiaları üzerinde ise, her halde geriîş ölçüde tahkikat yapmak lâzımdır. Sayın
Hürmetlerimle... (Alkışlar)
Ticaret Vekillin bahsettiği ve pek de derin
BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu.
liğine inmediği ön tetkik ismini verdiği tetkik
le anlatılan tetkikat bunu ispata kâfi bir hu
ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastasus önümüze getirmiş değildir.
I monu) — Çok muhterem arkadaşlarım,
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Benden evvel konuşan sayın arkadaşlarım,
aylardan beri çeşitli dergi ve gazete sayfaların
da yer alan, usulsüz arpa satışı olayının muh
telif cepheleri üzerinde Yüksek Heyetinize bil
giler arz etti. Ben de çok önemli diğer bir nok
ta üzerinde duracağım. Bu da Sayın Baydur'un
şahsında temsil edilmekte olan milli şeref ve iti
barımızın korunması, hattâ titizlikle korunması
meselesidir.
Muhterem arkadaşlarım,
Meclis Tahkikatı açılması dileğiyle huzuru
nuza getirilmiş olan önergenin konusunu teşkil
eden usulsüz, memleket ve Hazine zararına ol
duğu iddia edilen arpa satışı hâdisesi, bildiğiniz
gibi, iç ve dış basında bir müdddetten beri de
vamlı bir neşriyat mevzuu olmuştur. Ayrıca bir
çok çevrelerde mütemadiyen dedikodusu yapıl
maktadır. Müsaadenizle hatırlatmak isterim ki,
Ticaret Bakanlığının yüksek kademede ve mev
zua tamamen vâkıf ve hâkim bir memuru, bü
tün hukuki neticelerine peşinen katlanarak eski
Ticaret Bakanı Sayın Baydur hakkında, evvelce
Millî Birlik Komitesine imzası tahtında bir muh
tıra vermiş, bundan sonra da yine imzası tah
tında neşriyat ve yazılı beyanlarda bulunmuştur.
Bugün ise hâdise bütün cepheleriyle yüksek bil
gilerinize sunulmuş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım,
îsnatlann bu kadar şümullü, bu kadar mü- '
şahhas ve bu kadar ısrarlı bir karakter arz etti
ği ahvalde, artık bunların kaçınılmaz surette tet
kik ve tahkikinin yapılması iktiza eder.
Ayrıca ve bilhassa önemle arz etmek isterim
ki, hakkında isnatlar vâki olan şahıs, halen dev
letimizi dost ve müttefik Batı-Almanya gibi bir
devlet nezdinde Büyükelçimiz sıfat ve haysi-v
yetiyle temsil etmektedir. Bu durum karşısın
da gönül o kadar içten arzu ederdi ki, eski Tica- j
ret Bakanı, halen Büyükelçi Sayın Baydur, I
böyle bir Meclis tahkikatını bizzat kendisi ıs- I
rarla talebetsin.
I
Fakat, müdafaasını okuduktan sonra esefle I
anlıyoruz ki, kendisi bu tahkikatı asla arzu et- I
memektedir. îşte bizi hayrete ve üzüntüye so- I
kan cihet de budur.
I
Kıymetli arkadaşlarım,
I
Hepinizce yakînen bilinmektedir ki, bu ve I
buna benzer isnatların ağır yükünü üzerinden I
atamadan, hayatı boyunca taşımış, şahsi ve mes- I
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lekî hayatında yıprana yıprana peşinden sürük
leyip götürmüş birçok Devlet adamları vardır.
Bu misalleri gerek memleketimizde ve gerekse
sair dünya memleketlerinde görmek mümkün
dür ve nitekim şimdiye kadar da çok görülmüş
tür. tşte bu sebepledir ki, bu gibilerin haşin
akıbetleri karşısında Bon Büyükelçimizin şah
san kendisi için Meclis Tahkikatı açılması tale
binde bulunması, içeride ve dışarıdaki gerek
şahsi itibarı ve gerekse şahsında temsil ettiği
Türk Milletinin itibarını artıracak çok şerefli
ve vakur bir davranış olurdu. Kendisi böyle bir
tahkikattan ihtiraz ettiğine göre, Yüksek Heye
tinizin bunu re'sen nazara alarak, hâdisenin bü
tün çıplaklığı ile tetkik edilmesini, şayet ve ha
kikaten suçsuz ise aramızdan seçilecek bir tah
kik heyetinin yapacağı inceleme sonunda, ken-.
dişine verilecek beraeti zimmet mazbatasını ce« '
bine koyarak, memuriyeti mahalline gidebilme- .
sini teminen Sayın Baydur'a 'bîr imkân ve şana
vermesi mutlak surette
gerekmektedir. Aksi
takdirde ise, hakkındaki neşriyat, beyanat ve
söylentiler asla nihayet bulmıyacak, uzun süreleree devam edip gidecek ve bu suretle ge
rek şahsi itibarı ve gerekse hepimizin üzerine
titrediğimiz millî itibarımız ister İstemez zede
lenecektir.
Bu yönden Yüksek Meclisin kıymetli üyele
rinin Meclis Tahkikatı açılması lehinde oy kul
lanacaklarına emin olarak huzurunuzdan ayrı- •
lıyorum ve bu husustaki takririmi Başkanlığa
sunuyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Macit Zeren buyurun.
MACÎT ZEREN (Amasya) — Büyük Mec
lisin muhterem üyeleri ve onun değerli Baş
kanı... Sözlerime başlamadan evvel hepiniai ;
kalbî hürmet ve muhabebtlerimle selamlamayı
bir vazife bilirim.
Muhterem arkadaşlarım, eski Ticaret Ve
kili Mehmet Baydur Bey hakkında 52 500
tonluk bir arpa satışı dolayıeiyle ve Transeksport Firmasını himaye ettiği zannı ile hak
kında Meclis tahkikatı açılmasını talebettik.
Şimdi müdafaanamesi elimizdedir. Dikkatle
okudum. Kendi hakkında Meclis tahkikatı açıl
masını bizzat istemiş olmasına hayret ettim.
Arkadaşlarım, Meclis tahkikatı, bir kötü
leme ve karalama müessesesi değil, bir hima
ye müessesesidir. Esasen bu noktainazar muh-
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kem bir görüşün ifadesi olmasaydı, bu mües
sesenin Anayasamızda yer alması mümkün ol
mazdı." Her şeyden evvel Devleti himaye eder,
irtikâp ve irtişa edenlere karşı Devlet adam
larını "himaye eder, iftiraya karşı, tezvirata
karşı' zamanında •••fouhimaye müessesesine ilti
ca' etmediği için, kötülemenin ve karalamanın
bataklığında medfun nice masun iktidarlar ve
nice dürüst" Devlet adamları vardır.
O halde Anayasamızın ihya 'ettiği bu mües
sese, Devleti ve Devlet adamlarını koruyan
mukaddes bir müessesedir. Onu tebcil eder,
önünde kıble misali hürmetle eğilirim.
. Muhterem arkadaşlarım, eski; Ticaret, Ve
kili Mehmet Bay dur Bey bir Türk firması olan
Trans'e.ksport, ingiliz İthalâtçısı Bunge bu
dâvanın aksi sabit oluncaya kadar şerefli sir
malarıdır. Mehmet Baydur Beyi, içinizde bel
ki tanıyanlar çoktur. Bir ay evvelisine kadar
kendisini hiç görmemiştim, tanımazdım. Ara
mızda, dostane ve hasmane hiçfbir münasebet
zuhur etmemiştir. Ancak, kendisine Bonn Bü
yükelçimiz olarak gıyaben hürmet hissi besle
dim. Transeksport Firmasını ve ortaklarım
uzaktan, yakından tanımam, aramızda ticari
j
bir rekabet de olmamıştır. İngiliz İthalâtçısı
Bunge'ye gelince, bu firmayı belki ömrümün
sonuna kadar hiç görmiyecek ve tanımıyacacağmı:' Bu iki firma ile Mehmet Baydur Bey
arasında yakın münasebetlerin mevcudiyetine
işaret edenler vardır. Meselâ rivayet olunur ki,
Mehmet Baydur Bey Transeksportu tesis eden
lerle ahbapmış, hattâ bundan bMnıçuk ay ev
vel . Transeksportun büyük sermayedarların
dan Fuat Süren Bonn'a gitmiş. Bütün bunlar
doğru olsalar da olmasalar da normal hâdiseler
dir. Bir Vekilin behemehal dostlarını himaye
edeceği alelıtlak söylenemez. Hattâ bir Vekilin.
Vekâletinin kapılarını bütün dostlarına kapat
ması da düşünülemez. Bu hususların takrir sa
hibi arkadaşlarınız olarak gayet iyi bilmekte
yim
Arkadaşlarım, hal böyle iken ben milletve
kili arkadaşım Nevzat Şener Beyle sabık Tiçar&t Vekili hakkında Meclis soruşturması
açılmasını' istedim, çünkü bunun nedenleri, niçinleri, çünküleri vardır. Mehmet Baydur Bey
hakkında fena söylentiler vardır. Bir Meclis
tahkikatı açılmadıkça bu rivayetlere bir son
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ve kapanış da olmıyacaktır. Bu halin devamı
ise bir yandan Devletin ve diğer yandan onu
temsil eden şahsın itibarı için zararlı olacak
tır. Riyaset Divanına 20 sayfalık bir dosya
takdim ettik. Bu dosya elden ele dolaşmış ve
pek çok kereler okunmuştur. Dosyayı tanzim
edenler alelade insanlar olsaydı okur geçerdik.
Dinler gülerdik. Fakat bu dosya sabık Vekilin
en yakın mesai arkadaşları tarafından tanzim
edildiği içindir ki okuyup geçemedik. Dinle
yip gülemedik, üzerinde eğilmek ve tetkik et
mek zorunda kaldık. Bu dosya daha birçok
'kereler teksir edilecek ve elden ele dolaşacak
tır. Ancak bir Meclis tahkikatı iledir ki bu dos
ya ortadan kalkacaktır. Aksi halde şahsın ve
Devletin itibarı yıpranmakta devam eder. Bu
nu içimizde müsaade edecek bir kütle var mı?
Muhterem arkadaşlar, Mehmet Baydur Bey
hakkında dış basın çok yazmıştır. İç basının
her biri bu mevzuu en az birkaç sütuna geçir
miştir. Bu hususta basında münazaralar vukuagelmiştir.
Mehmet Baydur Bey hakkında fena ri
vayetlerin bir
kaynağı da (Yön mecmu
ası) ve ondan iktibas eden matbuatımızdır. Ga
zete sütunlarında intişar eden havadisler neti
celeri bakımından çok şümullüdür. Bir insanın
yakasına sürülen matbua mürekkebi, sodalı
su ile çıkarılamaz. Bir Meclis tahkikatı açıl
madıkça bu yazışmalar devam edip gidecek,
üstelik ağızdan ağza tahrif edilerek dolaşan ri
vayetler de kambur üstüne kambur olacaktır, bu
na kim müsaade eder. Bun.a müsaade edenler
bulunur onu ben size söyliyeyim. Bu memleket
te çok muhterem olan Devlet mehabetini ve onu
bina eden kiymetleri sıfıra müncer kılmakta
gizli menfaatleri olanlar buna müsaade ederler.
Soruşturma talebimizin en mühim sebebini Meh
met Baydur Beyin Bonn Büyükelçisi oluşunda
aramak lâzımdır. Çünkü mumaileyh Devletimizi
dışarda temsil etmişlerdir. İşte bu sebeplerden
d'olayıdır ki, bugün sorutturmanın daha da ge
nişletilmesini t e matbuata akseden 'fındık, pa
muk ve makina gövdeleri ithali gibi hususlara
da teşmil edilmesini talebediyorum.
Ya, zan tahakkuk edecek ve suçlu lâyık oldu
ğu cezayı bulacak yahut da muhterem bir şah
sın ve onun temsil ettiği canım Devletin üstüne
kat kat inen bu kara bulutlar bir bir,, dûd-i mu
annit dağılacaktır. Bonn'da temsil edilen devi e-

-

T. B. M. M.

B:]

timizin haysiyeti aşkına bir Meclis soruşturma
sının açılmasına izin vermenizi arz eder, zan al
tında bulunan şahsın soruşturma sonunda pirüpâk çıkmasını gönülden temenni ederim.
Muhterem arkadaşlarım; biz Mehmet Baydın*
Beyin Transeksport Firmasını himaye ettiğini
söyledik. Bunu ispat etmek bize düşer, inkâr
.etmek ise Mehmet Baydur Beye veya onu hima
ye edeceklere düşer. Derhal beyan edeyim ki,
Mehmet Baydur Beyle Transeksport arasında
zannolunan ortaklığın yazılı açık ve noterden
tasdikli bir vesikası yoktur. Elimizde yalnız iki
imkân vardır. Bunlardan birisi satış muamelesindeki fahiş hatalardır, yani satış iner'i kanun
lara, âdetlere muahedelere ve piyasa şartlarına
düpedüz aykırı ise ve bir taraf bundan âzami
istifade sağlamış ise ortada bir himaye vardır
diyeceğiz. v Bunlardan diğeri istisnai muamelele
rin yapılmış olmasıdır. Herkese gizli tutulan
bir husus bâzı kimselere aşikâr kılınnuşsa yahut
herkese kapatılan yollar bâzı kimselere açık bulundurulmuşsa ortada yine bir himaye, vardır
diyeceğiz. Her nasılsa Vekil Bey falan ile konu
şurken ağzından 10 dakika evvel kaçırıverdi. 10
dakikadan ne çıkar diyemezsiniz. 10 dakikadan
çok şey çıkar. Bir ihale tasavvur .ediniz. İşte dâ
vamızı ispat için sahibolduğumuz imkânların ka
rakteri budur.
Arkadaşlarım; huzurunuzda bâzı hususları
daha belirtmek "isterim. Mehmet Baydur Bey
müdafaanamesinde hakkındaki şikâyetlerini M.
B. K. İktisat Encümeninde incelendiği, bu iti
barla Meclis tahkikatı açılmasına, mahal bulun
madığını ileri sürmektedir. İktisat Encümenine
dâhil.olan zevat Fikret Kuytak, Refet Aksoyoğlu, Kâmil Karavelioğlu, Şükran özkaya ve Supki Karaman beylerdir. • Kendilerini her türlü
zandan -tenzif eder, şahıslarına olan hürmetimi
beyan ederim. Ancak tanzim ettikleri zabıtna
me hakkında söyliyeceklerim vardır. Bu zabıt
name yeniden bir Meclis tahkikatının açılmasına
mâni değildir. Çünkü bir devrim tasarrufu de
ğildir. Anayasamızın geçici 4 ncü maddesi 27 Ma
yıs 1960 ile Kurucu Meclisin teşekkül tarihi olan
6 Ocak 1961 tarihi arasında M. B. K. nin itti
haz ettiği kararlarını ve muamelâtını devrim ta
sarrufu olarak sınırlamıştır. Halbuki adı geçen
zabıtname bu tarihlerden çok sonra 19 Temmuz
l'96'l tarihinde tanzim edilmiştir. O halde Mec
lis tahkikatı açılmasına hukukan bir mâni yok-
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tur. Üstelik bizim tahkikini istediğimiz arpa sa
tışı bu zabıtnamede incelenen satışta değildir.
Çünkü iktisat Encümenine yapılan yazılı ihbar
10 Haziran 1961 tarihlidir. Bizim bahsettiğimiz
arpa satışı ise bu tarihten sonra vâki olmuştur.
İktisat Encümeninde tetkik edilen arpa satışının
alıcısı Bunge değil, Goldsmith miktarı 521 500 ton
değil, 60 bin tondur. Fiyatı 45 dolar değil, 48,25
dolardır. Görülüyor ki, incelenen ve ihbar edi
len arpa satışı ayrıdır. Hattâ bu satı,ş bile ih
bar sebebiyle olacak realize edilmemiştir. Orta
dan kaldırılmıştır.
M. B. Komitesi iktisat Komisyonu ise;
T. C.
Millî Birlik Komitesi
İktisat Komisyonu
•Karar No. :
Esas No. :

19 . 7 . 1961

{ Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hakkında ya
pılan ihbara ait zabıt
'Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesinde
Turan Çakını'in Ticaret Bakanı
Mehmet
Baydur hakkındaki şikâyeti ve bu şikâyete
karşılık olarak Mehmet Baydur'un yazılı mü
dafaaları ile şikâyet mevzularma ait Vekâlet
Müsteşarı Bay Mahmut Şeyda'nın bilgileri .so
ruldu ve koınisyonunıuzdaki şifahi açıklamaları
I sonucunda, mevzuubahis şikâyetlerin doğru
1 olmadığı, komisyonumuzun ihbardan iki ay
evvel muhbirin vekâletteki tutumunun iyi ol
mamasından . Merkezden uzaklaştırılması için
Vekile yapılan tavsiyeyi mütaakıp uzaklaştır
manın Vekil tarafından yapıldığını zannederek
ona leke atmak için ihbarın yapıldığı kanaa
tine varılmış ve Vekil hakkında bir muamele
nin yapılmasına lüzum görülmemiştir.
İktisat Komisyonu
.
Başkam
Üye
FikrejT Kuytak
Refet Aksöyoğlu
Üye
Üye
Kâmil Karavelioğlu
Şükran özkaya
. Üyo
Suphi Karaman
''"^
Demektedir.
.
. , Zabıtname çok sathi bir . şekilde tanzim
edilmiştir. Çünkü tahkikatın mevzuu belli değil| diı*. Arpa mı, fındık mı, pamuk mu, d}Jdş ma-
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fcraası gövdesi mi, arpa ise hangi arpa sa
tışı, fındık ise hangi fındık satışı, pamuk ise
hangi pamuk satışı belli değildir. Sadece
(husumet sebebiyle şikâyet) denilmektedir. Za
bıtnamede dayanılan delillerin neler olduğu
ve üasıl çürütüldüğü de belli değildir. Hal
buki bir tahkikat raporunda tahkikatın mev
zuun ve varılan neticenin mucip sebepleri gös
terilmelidir. Adı geçen tahkikat gayesine de
ermemiştir. Çünkü İhbarı yapan tatmin olma
mıştır. Olsaydı dâvanın peşini bırakırdı. Âm
me vicdanını da doyurmamıştır. Doyursa da
neşriyat ve dedikodu dinerdi. Esasen kapalı
hir idarede gizlilikle icra edilen bir tahkikat
âmme vicdanını doyuramaz. Hulûsa Millî
Birlik Komitesi İktisat Encümeninin zabıtna
mesi, bir devrim tasarrufu olmadığı için 52 500
tonluk satışla alâkali olmadığı için ve niha
yet sathi bir incelme olduğu için T. B. M. M.
de tahkikat icrasına mâni değildir.
Arkadaşlarım, «Müdafaanamede ihbarın hu
sumet saikiyle yapıldığı bu sebeple tetkik ve
tahkike lâyık olmadığı ileri sürülmektedir^»
B&-. İntan bir husumet sebebiyle yapıldığını
kabul etsek bile bunda tfaripsenecek bir taraf
görmemekteyiz. Çünkü her türlü ihbar şikâ
yet ye ifşaat dostlar değil dost olmıyanlar ta
rafından yapılır. Meselâ, mahkemelere intikal
eden binlerce dâvada taraflar birbirlerinin dos
tu değildir, hasmıdır. Fakat mâhkemler bu dâ
vaları husumet sebebiyle açıldığı için reddet
mezler tet$k* tâbi tutarlar.
Şayet Mehmet Baydttr Beyi dostları yani
annesi Cabası kardeş ye yakınları itham etseydi
işte asıl bu faripsenirdi. Bugün kendisini
müdafaa edenler onun yakınlarıdır. Kendisini
Mustafa Kaplan arkadaşım himaye ediyor.
Her ikisi de Gerzeljdir. Heımşerilik sayikı ile
müdafaa ettiği için ileri sürdüğü fikirlere
sırt çevirmek doğru olur mu, elbette olmaz.
Diğer taraftan A. I*, nin istanbul ti ikinci
Başkanı Mfchmet JBeyin kayınbiraderidir. 15
günden beri Meclis koridorunda kulisler ya
parak eş ve dostlarını bir niüdafaa sistemi için
de- organize ediyor. Bu kıymetli arkadaşları
mın ileri sürdükleri ve sürecekleri fikirleri
dostluk saikı ile konuşmaktadırlar diye redde
dersek mâkul bir yol tutmuş olur muyuz el
bette olmayış.
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Muhterem arkadaşlarım, asıl üzerinde duru
lacak nokta ihbarın hangi sebep ve saikle ya
pılmış olduğu değil ihbar edilen hususların
teeyyüdedip etmiyeceğidir. indî olmaktan kur*
tülmalıyız. Biz hisleri değil fikirleri muhake
me ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, Mehmet Baydur
Beyin müdafaanamesinde üzerinde durulacak
bir husus da arpa stoklarımızın durumudur*
Mehmet Bey 1961 yılma 105 bin ton arpa
stoku ile girdik diyor, fakat bunun 50 bin to
nunun yurt savunması için mahîuz tutulduğu
nu ve hattâ bu miktarın 25 bin tona düşürül
mesi için yapılan müracaatın reddedildiğini
unutuyor. 1961 bahannda Doğu illerini kıtlık
kasıp kavuruyor. Gazeteler büyük manşetlerle
yazıyor. Devrin Başvekil Yardımcısı Doğu il
lerine gidiyor. Hayvan zaiatını önlemek için,
zirai çiftliklerce hayvanların satmalınmasmı
derpiş ediyor. Üstelik bir de, periodik bir ku
raklığın devam ettiği Ziraat Vekâletince tesbit ediliyor. (18 bin ton) bir kâbustan uyanır
gfita baharı atlatıyoruz. Gözümüzü açar açmaz
ilk işimiz mevcut arpaların satışı oluyor. Kana
atimizce eve lâzım olan şey mescide haramdır.
Mehmet Baydur Beyden başka birisi Tica
ret Vekili olsaydı bundan daha fahiş hata yaparmrydı? Ofisin hikmeti vücudu ortadan kalk
mıştır. Halbuki Ofisin vazifesi "bolluk yılların
dan kıtlık yıllarına var
Olan yerlerden yok
olan yerlere tevziaıt yapmak içindir.
Müdafaanamede bir husus daha var. Arpa
ların bozulma filizlenme ihtimali vardı. Şayet
elden çıkanmasaydım, bu defa da başka bir şe
kilde huzurunuzda hesap verecektim, diyor.
Bugün Anadoluda köylü dahi toprak silolarda
birkaç yıl muhafazaya muktedirdir. Kaldı ki.
Ofisin elinde modern çelik silolar mevcuttur.
Muhterem arkadaşlarım,
Şimdi en önemli bir noktaya temas edece
ğim:
Biz fiyatlar, noksandı diyoruz Mehmet Bey
fiyatlar normaldi diyor, biz yurtta kıtlık var
dı, diyoruz, Mehmet Bey elimizde kâfi derece
de stok mevcuttur diyor. Bütün bunlar tahki
ke muhtaç konulardır.
Bir an için Mehmet Bey bu hususlarda haklı
bile çıksa bir nokta var ki, başMbaşına sorum
luluk ifade eder.
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1939 yılında îngiltereden silâh almışız 90
milyon lira (borçlanmışız 1960 yılında anlaşı
yoruz.
10 milyonluk kısmını muhtelif mallarla,
20
»
»
Kültür işleriyle
60
»
»
1956, 1957, 1958 yılı
tütünleriyle ödiyeceğiz.
ingiltere Hükümeti, bu analları îngiltereye
getirecek olan Bunge Firmasına, bir Türk lira
sını 65 kuruştan devrediyor. Çünkü 1956, 1957,
1958 yılı tütünlerimizi normal fiyatla kimse al
mıyor. işte satışı yapılan arpalar bu kanaldan
geçirildiği için alıcı firma -muazzam kârlar te
min ediyor.
Arpaların satıldığı tarihte muahede sapsağ
lam yürürlüktedir. Fu imkân ve bu avantaj
başka firmalara kapalıdır.
Arpaların mubayaası için 32 teklif Var. Bun
lar içinde yalnız Transeskport Firması deblokaj
teklifinde (bulunuyor.
Transeskport, adeta muahedenin değiştiril
mesi için vekâletin elinden geldiği -kadar çalı
şacağını bir «Hissi kablel vuku» halinde bil
mektedir.
Acaiba, deblokajla satı-j yapılacağı başka* fir
malarca bilinse idi arpalar 45 doların üstünde
satılmazmıydı, fevkalâde fiyatla satılırdı çün
kü, bir Türk lirası 65 kuruşa temin edilmek
tedir.
Nitekim Bunıge Firmasmm maliyeti, bu yüz
den 45 dolar değil 29,5 dolara düşmüştür. Bu
arada ne kazanıldığını arkadaşlarım hesabedebilirler.
Bu yüzden millî ekonominin uğradığı za
rarda ayrıdır. Çünkü 1956, 1957, 1958 yılı tü
tünlerini elinde bulunduranlar satış imkânın
dan mahrum olmuşlardır.
Halbuki, Ofis 45 dolara satışı düşünüyor idiy
se, ö tarihte serbest dövizle 45 dolara satış müm
kündür.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi alıcıya bir de
Free - destinatioh imkânı yani aldığını istediği
yere götürmek imkânı sağlanıyor ve bunu sağla
mak için de Ticaret Vekâletimizlngiltere ile mu
haberata girişiyor.
Free - destination ile alıcının bu imkân tanınmasa idi, alıcı firma arpaları ingiltere'ye götüre
cekti. Çünkü, 60 milyonluk tütün tranşmdan geç
tiği için onun tâbi olduğu rejime tâbi idi. îngil-

tere'den Kızıl Çine gitmek için tekrar yüklene
cek Cap sahillerini dolaşacaktı, Free-dettin&tİon
sayesinde limanımızdan kalkan gemi Süveyş'ten
geçerek yolunu kısaltmıştır. Bu arpalar Kızıl
Çin'e gitmese de başka bir yere gitse aljcı gene
istifadelidir; çünkü ingiltere'ye götürüp boşalt*
tıktan sonra tekrar yükleme külfetinden kurtul*
muştur. Bir «Hissikablelvuku» ile biliyor.
Bu satış bir «hissikablelvukular» serisi öle do
ludur.
Akit yapılıyor, mal bedeli temin edilemiyor,
firmaya obsiyon üstüne obsiyon veriliyor üstelik
bedelin temini için, yani ingiltere Hükümetinin
alıcı firmaya para vermesi için Ticaret Vekâleti
muhaberata girişiyor.
Firma malı alırken belki parası yoktur. Fakat
vekâletçe mazharı müsaade olacağına dair bir
«hissikablelvuku'a» sahiptir.
Gelelim Kızıl Çin'e gidip gitmediğine.
1. Nereye gitmiştir bunu söylemiyor,
2. Kıpkızıl rakip Mora'nın odasına gitse idi
ne yapılabilirdi!,
3. Buradan bir polemik çıkıyor, hava yağ
murlu, biz, Kızıl Çin'e gitti diyoruz. Burada bir
polemik çıkarıyor. Hava yağmurlu dedim. Bana
ördek demek istiyorsun, «diyen Ahmet efendi gi
bi,» «Bana komünist, demek istiyorsunuz.» Müste
rih olsunlar, asla böyle bir ima ve niyetimiz yok
tur. Asla böyle bir isnatta bulunmuyoruz.
Arkadaşlarım,
Şimdi müdafaanamede zikredilen başka kısım*
lara geçiyorum.
Mehmet Bey, «Bir Ticaret Vekili Ofisin %&
tış Müdürü değildir, ilgili servislerde bulunan
mesai arkadaşlarım halen vazifelerinin başında
dır. Bir yolsuzluk olsaydı, bugün işlerinden uzak
laştırırlardı.» diyor.
Biz bu görüşe iştirak etmiyoruz. Bir vekilin,
Ofisin Satış Müdürü olmadığını bizde biliriz fa
kat,...
Mehmet Bey, satışın 52 500 ton gibi büyük bir
miktara baliğ olduğunu biliyordu.
Fiyatının FOB 45 dolar olduğumu da biliyor*
du. *
Alıcının ve tavassut eden firmanın adını sa
nını da biliyordu.
Arpaların kısmen deblokaj yolu* ile satıldığım
da biliyordu.
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300 sayılı Kanunla tasdik edilen Muahede hü
kümlerini de biliyordu. Free - destination for
mülü ile yapılan satışın avantajlarını da biliyor
du/
. '
' Yurt savunması için 50 000 ton arpanın mah
fuz tutulması lâzımgeldiğini biliyordu. Buı mik
tarın 25 000 tona indirilmesi için yapılan müra
caatın reddedildiğini biliyordu. Doğu'daki kıtlık
tan haberdardı. Periodik bir kuraklığın memle
kette o yılda devam ettiğini biliyordu.
Ofisin, zaman ve mekân içinde muvazene te
mini için kurulmuş bir müessese olduğunu bili
yordu.
- O halde Mehmet Bey Ofisin Satış Müdürü ol
madığı için hangi malûmatı noksandı. Nihayet,
satış müdürü de bundan fazla bir şey bilemez.
Bütün bunları bildikten sonra, mihverinden sap
mış bir muameleyi yine mihverine oturtacak sa
lâhiyete de sahiptir. İlgili servisleri dşgal eden
mesai arkadaşlarının halen iş başından uzaklaştırılmadığma gelince.
Mehmet Bey bununla kendisine refik ve şe
rik aramaktadır.
Mecliste tahkikat konusu olan bir muamele,
neticeye bağlanmadıkça, günün vekili bir idari
tasarrufta bulunmaz. Hem bu mevzuda biz Meh
met Beyden başka birçok sorumluların da bulun
duğuna inanmıyoruz.
..•-•«Muhbir bir defa da Kurucu Meclise başvur
muş ve. artık hüviyeti herkesçe malûm olan bu
şahsın isnadlannı Kurucu Meclis incelemeye bile
lüzum görmemiştir» deniyor.
Evvelâ muhbirin kim olduğunu belirtmeliyim.
Muhbir "denilen şahıs Turan Çakm'dır. Mehmet
Beyin meslektaşıdır. O da mülkiyeden mezundur.
Ayrıca Hukuk Fakültesinden de mezundur. Sene
lerce Ticaret Vekâletini Fransa'da temsil etmiş
tir. Ecnebi dil bilir, mevzuuna hâkim, ve cesareti
medeniyesi olan bir insandır, kendisini bu dâva
dolayısiyle yakında tanıdım. Mehmet Beyin, Tu
ran Çakın hakkında, T; B. M. M. ne tevdi edilen
ciddî bir vesikada «utanmaz, sıkılmaz» gibi tâ
birler kullanmasını, şahsiyetiyle mütenasip gör
medim.
Kurucu Meclise, zannettiği gibi ihbar yapıl
dı da incelenmedi ise, şimdi incelenmesi lâzımdır.
Kaldı ki, böyle bir dhbar yapılmamıştır. An
cak tehevvür saikiyle evhama kapılmıştır.

-
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Muhterem arkadaşlarım,
Görüyorsunuz ki, Mehmet Baydur Beyi çok sı
kı bir şekilde itham ettim. Bundan dolayı üzün
tülüyüm. Bunu teşriî hayatımın bir talihsizliği
olarak kabul ediyorum.
Bütün iddialarım elbette tek taraflı bir mü
talâanın icabıdır.
Ben serbestçe konuştum. Fakat Mehmet Bay
dur Bey, bu kürsüden kendisini savunamadı.
Kimsenin hakkında zâlim olmayı istemem,
izin verin de Mehmet Bey, kendisini bir heyet
huzurunda savunmak imkânını bulsun.
Huzurunuzdan ayrılırken Mehmet Beyi ve he
pinizi tekrar selâmlarım. Allah doğrunun yar
dımcısı olsun. (Şiddetli ve sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Arkadaşlar, daha beş arkadaş
söz istemiştir. Bu arada ikinci bir yeterlik öner- '
gesi gelmiştir, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Mevzu, kanaat verecek şekilde ve kâfi dere
cede aydınlanmıştır.
Müzakerelerin kifayeti hususunun reye vaz'ını arz ederiz.
Kastamonu
Bolu
Sabri Keskin
Ahmet Çakmak
KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Senatör)
— Takrir aleyhinde söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun yeterlik aleyhinde.
KÂMÎL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) —
Muhterem arkadaşlarım, eski Millî Birlik Ko
mitesinin İktisat Komisyonu olarak, biz bir ko
nuşma hazırladık. Bu konuşmayı eski başkanı
mız yapacaklar. Meselenin aldığı yeni şekil üze
rinde bu konuşma size yeni ışıklar getirecektir.
Lütfen yeterliği kabul etmeyin. Mesele iyice
aydınlansın.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...' Ka
bul edilmemiştir.
Sayın Mehmet-Kazova.
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem
Reis ve muhterem T. B. M. M. üyeleri, bende
niz huzrunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Hukuki
bilgiye de gidecek değilim. Memleketimizin her
tarafında kuraklık olduğu bir zamanda, Hükü
met buna bir çare, bir tedbir arıyacak yerde,
bugün elde bulunan arpanın 52 bin 500 tonunun
başka memleketlere satılmasını ben katiyen
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doğru görmüyorum. Mehmet Baydur Bey arka I yi sileceğim, yüzümü ak çıkaracağım. Ben Al
manya'da Büyük Türk Milletini temsil ediyodaşımızı uzaktan, yakından tanımıyorum ve
görsem de tanımam, kendisine de hürmetkarım. I rum. Bu şekilde bu temsili yapamam. Yüce Dij van huzurunda temize çıkayım da hem kendimi,
Yalnız, geçen gün Ziraat Vekili Beyefendi
şerefimi hem de mensubolduğum Büyük Mille
burada memleketin 400 bin ton hububata ihti
timin şerefini kurtarayım.» Onu savunan arkayacı varken 33 bin ton buğday ve 10 bin ton da
îdaşlarm da aynı tezi savunması lâzımdır.
arpa tohumluk olarak verilmiş buyurdular. Son
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
ra ilâve ettiler : «Elimizde başka bir imkân
BAŞKAN — Sayın ismet Kapısız.
yoktu ve imkân olmadığı için de böyle yaptık,
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Muhterem ar
ne yapalım.» dediler. Huzurunuzda şunu ifade
kadaşlarım, Yüksek Heyetinize arz edilmiş olan
edeyim k i ; vatandaşın, memleketin tohumluğa,
bu hâdise karşısında, bulunduğumuz durumu kıekmekliğe ihtiyacı varken bu arpaların harice I saca izah etmeye ve neticede bu konudaki noktai
satılmasına vicdanım razı olmuyor. Siz bunu
nazarımı arza çalışacağım.
nasıl doğru buluyorsunuz, buna vicdanınız emin
Bir şahıs çıkıyor, eski Ticaret Bakanı Mehmet
olarak nasıl kabul ediyorsunuz, arkadaşlar?
Baydur'un usulsüz ve kanunlara aykırı tasarruf
Şimdi arkadaşlar, yalnız maliyet fiyatı şudur,
larda bulunduğunu ve bundan dolayı memleketin
75 dolara satılsaydı şu kadar kâr getirirdi, me
küçümsenemiyecek bir zarara duçar olduğunu
selesi üzerinde durmuyorum. Yalnız, bir vekil
iddia ediyor. Bu şahıs, öğrendiğimize göre lâaletolarak, Hükümet olarak memleketin dirliğine,
tâyin bir kimse değildir. Ticaret Bakanlığı Dış
düzenliğine, ekimine ve iktisadi durumuna ya
Ticaret Dairesi Başkan Yardımcısı sıfatiyle iki
rarlı şekilde hareket edecek yerde böyle hare
sene ihracat servisinin başında bulunmuştur. Bu
ket etmesine hayret ediyorum.
itibarla da meselelerin pek yakından vâkıfı olan
yüksek dereceli bir memur idi. Bu şahıs evvelâ
Şimdi arkadaşlarım, Mehmet Baydur arka
Millî
Birlik Komitesi Başkanlığına, Mehmet Bay
daşımız diyor ki, Ofis muhtardır, istediği
dur'un
kanunsuz tasarrufları hakkında imzası
yere istediği şekilde satış yapabilir. Yani
tahtında
bir muhtıra vermiş, bilâhara çeşitli ya
bunu söylemekle kendini meseleden çeki
yın
organlarında
neşriyat yapmıştır.
yor, sıyrılmak istiyor bu işten. Hayır,
böyle şey olmaz. Mademki, arpalar dışa
rıya satılmıştır, o halde kendisinin izni ol
ması lâzımdır. Yani kendisinin müsaadesi olma
dan 52 bin ton arpanın satışı yapılamaz. Yine
deniliyor ki arkadaşlar, bu arpalar filizleni
yordu. Bugün köylerimizde iptidai vaziyetteki
ambarlarda bulunan arpalar bir, iki, hattâ üç
senede bile çürümez. Fennî bir siloda bu arpa
lar çürüyor, denmesini hayretle karşılıyorum.
Eğer arpayı ofis yaş mubayaa ettiyse arpa o za
man çürür. Bu takdirde bir ayın içinde çürür,
fakat tabiî sadece yaş olan yeri çürür, başka
yerleri çürümez. Ofis ambarlarında ise arpalar,
3 sene, 5 sene çürümeden durur arkadaşlar.
Bu'doğrudan doğruya Mehmet Baydur'un ken
disine kaçamaklı bir yol aramaktan başka hiç
bir şey değildir. (Sağdan, alkışlar) Arkadaşlar,
Mehmet Baydur ve'onu seven arkadaşları ken
disini müdafaa etmek ve onu savunmasinı bil
hassa Meclisten rica etmeliler. Mehmet' Baydur
demeli k i ; «Meclisten rica ediyorum, beni,
Âli Divana sevk edin, .Ben y^îzumdeki- bu'leke- I

Bizlere içinde bulunduğumuz bu şartlar dâhi
linde doğru yolu gösterecek tek varlık, aklıseli
min ve mantığın ışığı olacaktır.
Bendenizin naçiz kanaati şudur ki, bu hâdjse
bir Meclis tahkikatına konu teşkil etmezse, haki
kat, karanlıklar içerisinde.boğulup kalacak, buna
mukabil Meclis tahkikatı ile ise hakikat mutlaka
meydana çıkacaktır. Yüksek Heyetinizin, hakika
tin örtülü kalmasına müsaade etmiyeceğini ve
hakikati bulmaya tek çare olan Meclis tahkikatı
açılmasına karar verileceğine emin bulunmakta
yım. Meclis tahkikatı neticesi Mehmet Baydur'un
lehine tezahür ettiği takdirde bizzat kendisi, müdafaanaraesinde iftihar ettiğini açıkladığı şerefli
memuriyet hayatına parlak bir sayfa daha ilâve
edecektir. Ve ancak bu suretledir ki, Yüksek Mec
lisinizde ve âmme vicdanında tezahür eden riıehf i
istifhamları kati ve nihai bir şekilde silebilecektir.' Kendisine bu imkânın sağlanması için Meclis
tahkikatı açılmasının kaçınılmaz bir zaruret ol
duğuna inanarak yüksek huzurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar)
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ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Muh
terem arkadaşlarım, benden evvel konuşan öner
ge sahibi arkadaşımız, Mehmet Baydur'un bir ak
rabasının ve kendisinin Meclis koridorlarında
gezdiğini, kulis yaptığını söylemekle sözde vic
danlarımızı tesir altına alınmak istediğini söyle
mek istemektedir. Şunu bilsinler ki, bu Mecliste
olan arkadaşlar emirleri sadece temiz vicda^armdan alırlar başka kimseden emir almazlar, kim
senin tesiri altında kalmazlar.
Yine bir arkadaşım, bu kürsüden buyuruvor
ki, Mehmet Baydur'un bizzat kendisinin Meclis
tahkikatı açılmasını istemesi ve mahkeme huzu
runda kendisini savunması ve suçsuz olduğunu
ispat etmesi lâzımgeldiği üzerinde durulmuştur.
Halbuki Mehmet Baydur arkadaşımız, bu şahıs
hakkında yani bu suçu ihbar eden şahıs hakkında
mahkemeye müracaat etmiş ve orada her müddeinin iddiayı ispatla mükellef olduğunu ve Türk
mahkemeleri huzurunda, bu hususu daima ispat
edebilecek durumdadır. Bunu da arz ederim.
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Bu suretle satış, herkesin, ilgililerin bilgisi al
tında yapılmıştır. 10 aylık müddet içerisinde
yapılan 28 müracaatın (11) i Transeksport'a ya
ni himaye edildiği iddia edilen firmaya aittir.
Himaye bahis mevzuu olsaydı satışın çok evvel
den yapılması ve evvelce yapılmış olan teklif
lerin reddedilmemiş olması gerekirdi.
Arpanın satış; fiyatı, o tarihdeki dünya fi
yatlarına uygun ve hattâ bu fiyatlardan üs
tündür. Satışın yapıldığı Temmuz 1961 başın
da Türk arpasından daha üstün vasıflı Rus ve
Fransız arpalarının fiyatları, Baltık limanları
teslim C Î F 43 ve 44 dolardır. Biz ise limanla
rımızda FOB 45 dolara satmış bulunuyoruz.
Buna 6 dolar navlun ve sigorta ilâvesiyle C l F
fiyatımız 51 dolar eder.
. Arpaların 34 bin tona tekabül eden kısmı
serbest dövizle satılmış ve 1,5 milyon dolardan
fazla döviz sağlanmıştır. Bu yüzde 65 miktar
dışındaki yüzde 35 yani 17 bin tonu ingiliz
Esliha Anlaşması ile irtibatlandırılmış ve bu da
ofisin menfaatine olmuştur. Çünkü evvelâ tak
riben 4 dolar yüksek fiyat elde edilmiş, saniyen
İngiltere'ye olan borcun bir kısmı ödenmiştir.
Eğer satış bu şekilde yapılmamış olsaydı arpalarımıkı o tarihte serbest olarak 41 dolara ihraç
etmemiz gerekecekti. Bu bakımdan muamele
memleketin zararına değil bilâkis faydasına ol
muştur.
•

Arkadaşlarım, ben tafsilâta geçmiyeceğ-'m.
Yalnız elimize sunulmuş olan bu raporun hulâsatan ana hatlarını teşkil eden hususlarını arz ede
ceğim.
Arpa satışı mevzuu şudur :
Satış tarihinde elde 105 bin tonluk büyük bir
stok vardı. Bu stok bir evvelki yıl arpalarındın
müteşekkil olup, çürüme ve filizlenme gibi tehli
kelere de mâruzdu. Sözde ihbarın mevzuu olan
g) Tütün yerine bir miktar arpa ikamesi,
52 bin ton arpanın satışı 1961 Temmuzunda ya
bu ihraç mevsiminde çok müsait satış şartları
pılmıştır. O tarihte yeni mahsulün, elde mevcut
• bulan tütünlerimizin serbestçe satışına imkân
büyük stoka eklenmesi tehlikesi de başgöstermişti.
vermiştir. Satışı kolaylaşan tütüne mukabili,
Satılan 52 bin ton 1960 mahsulüne aittir.
müsait fiyat bulmakta müşkülât çekilen eski
2. 52 bin ton arpanın satışından sonra dahi
yıl arpasından bir miktar ikame, bu her iki mad
elde ihtivaçtan fazla arım vardı. O kadar ki, bu
demizin o tarihte mâruz bulunduğu konjonktür
sözde ihbara mevzu, teşkil eden 52 bin tonun satı
şartlan muvacehesinde mahzur yerine fayda
şından 2,5 ay sonra Ofis 20 bin ton daha satmaya
sağlamıştır. Halen elimizde eski tütün stoku
mecbur kalmıştı. Binaenaleyh Doğu kıtlığı ile ar
kalmamıştır. Bundan Ticaret Bakanı tenkit de
pa satışı arasında irtibat kurmak mümkün değil
ğil takdir edilmelidir.
dir. Ve bu isnat sırf zihinleri bulandırmak için
yapılmaktadır.
Sözde ihbarda arpaların Kızıl Çin'e satıldı
ğı iddia edilmektedir. Bu şekilde Baydur'a çok
3. Arpalar Ekim 1960 da yani satıştan 10
çirkin olarak komünistlik temayülü isnadedilay evvel açık ihaleye arz edilmiştir. îhale, üç
mektedir.
Halbuki arpalar Kızıl Çin'e değil,
ayrı tarihte Ekim, Aralık 1960 ve Ocak 1961 ta
Tunus, Fas ve İsrail'e sevk edilmiştir. Kaldı ki,
rihlerinde gazetelerde ilân edilmiştir: Ocak
Kızıl Çin'e gitmiş olsaydı dahi bir mahzur ta
ayından sonra devamlı surette, müddetsiz iha
savvur edilemezdi. Çünkü, arpa stratejik mad
leye açık tutulmuştur. Geçen 10 ay zarfında
de değildir» NitrfdjB Kanada ve İngiltere giM
16 ayn firma, 28 defa arpalara *alibolmuştur.
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NATO'nun ileri gelen üyeleri geçen yıl Kızıl
Çin'e milyonlarca ton hububat satmışlardır.
Sözde ihbara konu teşkil eden 52 bin ton ar
panın satış tarihinden 2,5 ay sonra ofis Tu
nus'a 20 bin ton daha satmıştır. Bu satışın fi
yatı 48 dolardır. Bu fiyat da zahiridir. Çünkü,
bunun 10 bin tonu yeni mahsul arpadır. Bir ev
velki yıl mahsulünün fiyatı kaideten düşüktür.
Bu itibarla, aradan geçen 2,5 ay zarfındaki fi
yat yükselişine rağmen, elde edilebilen fiyat va
sati olarak 45 dolara varabilmiştir.
Bu hâdisede Millî Birlik Komitesi ve Tica
ret Bakanlığı müfettişlerince tesbit edildiği veç
hile Baydur'a izafe edilecek kusur ve yolsuzluk
yoktur. Ortada, Millî Emniyetçe menfi tezkiyeli
bir adamın şahsi garezinden dolayı yaptığı ya
lan isnatlarla, Baydur'u millet önünde teşhir et
mek caiz olur mu ?
Muameleyi Bakan ancak prensip bakımın
dan tasvibetmiştir. Bu tasvip ofisin müspet mü
talâasına ve Dış Ticaret Dairesinin, makamın
tasvibini istemesi üzerine verilmiştir. Bakanın
yetki ve mesuliyeti bu tasvibi, talep üzerine ver- miş olmakla hitam bulur. Muamelenin her saf
hası teknik servislerce yürütülmüştür. Bu işi
yürüten memurların hepsinin işlerinde olduğu
nu memnuniyetle görüyoruz. Fakat ortada yal
nız Mehmet Baydur sorgu ve suale muhataptır.
Eğer hâdisede yolsuzluk ve hattâ usulsüzlük ol
sa idi ilgili memurlar hakkında şimdiye kadar
çoktan takibat yapılırdı. Bu da yapılan tetkik
ler sonunda bu hususta kimse aleyhine bir taki
bat icrasına mahal olmadığı kanaati üzerine
hâsıl olan bir vaziyettir. Biz eski Ticaret Ba
kanı Mehmet Baydur'un hareketlerinde ne bir
suç, ne de suçluluk göremedik. Hürmetlerimle.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Fikret Kuytak.
FÎKRET KUYTAK (C. Senatosu Tabiî Üye
si) — Sayın Başkan ve arkadaşlarım;
Millî Birlik Hükümetinin Ticaret Bakanı
Mehmet Baydur hakkında, Turhan Çakım'ın
şikâyeti ile ilgili, yaptığımız tahkikatı, bu ko
nu halen adliyeye intikal etmiş olduğundan, ad
lî kaza merciini her hangi bir tesir altında bırakmıyacak şekilde, özetlemeye çalışacağım.
Şikâyetçi Turhan Çakım hakkında; Mehmet
Baydur'u şikâyetinden takriben 3 - 4 ay evvel,
Millî Emniyet Genel Başkanı ve özel kanallar
dan şikâyetler vâki olmuştu.

Bu sebeplerle biz Turhan Çakım'm durumu
nun tetkiki ile, şi'kâyetler doğru ise, Bakanlık
taki vazifesinden alınması hususunda Bakana
tavsiyede bulunmuştuk.
Turhan Çakım'ın Baydur hakkındaki şikâ
yeti özeldir. Bir Bakan hakkında resmî bir so
ruşturma açabilmek için, İçtüzüğün hükümleri
ne göre ya bir kaza merciinden müracaatin ol
ması veya bütçe müzakereleri sırasında tahki
katın açılmasını gerektiren bir sebebin çıkması
icabetmektedir.
Ancak şikâyet özel olmasına ^ rağmen bir
Bakan hakkında olduğu için Komitenin de tas
vibi alınmak suretiyle, 5 üyesi olan İktisat Ko
misyonumuzca şikâyet konusu özel olarak ince
lendi. Bu bir Meclis tahkikatı değildir ve Mec
lis tahkikatı açılıp açılmamasını icabettiren bir
tahkikat da değildir.
Turhan Çakım, yazılı şikâyetinden evvel ve
sonra, birkaç Komite Üyesi tarafından ayrı ay
rı dinlenmiştir.
Komisyonumuz Mehmet Baydur'u şikâyetle
ilgili hususlarda dinledi, ayrıca yazılı olarak
cevabını istedi ve aldı. Turhan Çakım'ın yazılı
müracaatında şikâyet konularında geniş bilgisi
olduğunu belirttiği, zamanın Ticaret Bakanlığı
Müsteşarı Sayın Mahmut Seydan'ın bilgisine
müracaat ettik. Müsteşar şikâyet konularının
hilafı hakikat olduğunu ve şikâyetçinin vazife
sinden uzaklaştırılmasının Bakan tarafından ol
duğunu zannederek bu şekilde bir müracaatte
bulunduğunu tahmin ettiğini teferruatlı olarak
izah etmiştir. Ayrıca bu tetkik sırasında bize,
verilen bir dokümanda, arpa satışının yalnız bu
Bakanın tasarrufu ile olmayıp iktisadi tedbirle
ri ve hareketleri süratlandirme ve kolaylaştır
ma Kurulu adındaki 6 Bakandan müteşekkil
bir heyetin bu satışa sebebiyet verdiğini gör
dük.
önergeyi veren arkadaşımız tarafından ko
nu dün mealen sizlere ton olarak arz edilmediği
için raporu aynen okumaya ihtiyaç duydum.
Müsaade ederseniz okuyacağım.
«21 . 3 . 1961 tarih 23 sayılı Kasar.
9 Aralık 1960 tarih ve 10 sayılı Kararla ih
racı tehir edilen Toprak Mahsulleri Ofisi elin
deki arpa stokunun süratle ihracı uygun görül
müş, mezkûr karardaki takyidatın kaldırılması
ve işin intacına Ticaret Bakanlığının yetkili kı
lınması kararlaştırılmıştır. İmzalar: Maliye Ba-
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kanı, Dışişleri Bakanı, Ticaret Bakanı, Gümrük
ve Tekel Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi Ba
kanı.»
özetlediğim bu tahkikat neticesinde şikâyet
çinin vazifesinden ayrılması dolayısiyle duydu
ğu iğbirarla Bakanı lekelemek istediği kanaati
ne vardık. Bu neticeyi şifahen Komiteye arz
ettik. Ayrıca yazılı şikâyetin, Mehmet Baydur'un yazılı cevabının ve vardığımız kanaatin ya
zılı birer suretini de Başbakanlığa göndererek
/"malûmat verdik.
önergeyi veren Nevzat Şener arkadaşımız,
dün izahatı sırasında zikrettiği, Turhan Çakım'ın yazılı şikâyetinde mevzuuba^sedilmiyen ve
tarihleri şikâyet evrakının tarihinden sonra
olan, vesikalar hakkında bir bilgimiz yoktur.
Şu hususları bilhassa defaatle tekrar etmek
isterim.
1. Tahkikat özeldir, biraz evvel de arz et
tiğim gibi özeldir ve idaridir. Bir soruşturma
değildir. Ye soruşturma açılmasına da mâni de
ğildir.
ikinci bir husus da; biraz evvel konuşan bir
arkadaşım, bu tahkikatın neye müstenidoldu«ğtt belli değil, dedi. Bu tahkikat 10 Haziran 1961
t a r M i Turhan Çafcum'm ' şikayet mevzuu lolan 5
ayrı mevzua aittir. Ve tutulanı zabıt da bu şikâye
te aittir. Şayet isteselerdi bu dosyayı kendile
rine verir ve tetkik imkânım sağlamaya çalı
şırdık.
Şimdi netice olarak belirtmek istediğim hu
sus şudur; tahkikatın açılmasını faydalı mülâ
haza ve mütalâa etmekteyiz, arz ederim. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir kifa
yet takriri gelmiştir, okutacağım. Yalnız, kifayet
takririnden evvel, Mehmet Baydur tarafından
gönderilmiş bir telgraf vardır, ıttılaınıza arz ede
ceğim.
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
Ankara
Müzakerelerin seyrini takibediyorum. Yüksek
Meclisin gösterdiği hassasiyete candan teşekkür
eder hakkımda Meclis tahkikatı açılmasına k a r a r '
verilmesini saygı ile istirham eylerim.
Mehmet Baydur
(Alkışlar ve bravo sesleri)
BAŞKAN — Şimdi kifayet takririni okutuyo
rum.
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Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Arpa yolsuzluğu hakkındaki açılan müzakere
den yeter derecede tenevvür edilmiştir.
Kifayeti müzakere takririmizin oya konulma
sını arz ve teklif ederiz. °
6 Mart 1962
Kocaeli Milletvekili
Ankara Milletvekili
Süreyya Sofuoğlu
Ferhat Nuri Yıldırım
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde, Burhan Akdağ.
BURHAN AKDAĞ (Sakarya Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım; ben, şahsan müzakerele
rin burada kesilmesinin aleyhindeyim. Sebebi şu
dur : Bâzı arkadaşlarım jre bilhassa Meclisin ek
seriyeti, beraeti zimmet asıldır tezine istinadederek bu hâdisede bilhassa Mehmet Baydur'un da
bu hayanın tesiri altında kalarak Yüksek Riya
set Makamına, kendi hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasını istemesi teklifine de, gönder
miş olduğu telgrafında muttali olduk.
Muhterem arkadaşlarım, Meclisin buradaki
fonksiyonu bence bir sorgu hâkimi mesabesinde
dir. Sorgu hâkimi de vicdani kanaatlerini aynı
ibir hâkim gibi vermek zorundadır. Efendim
«Beraati zimmet asıldır» bunu mahkemeye sevk
edelim, hüküm orada verilsin şeklindeki tez tama
men yanlıştır. (Bravo sesleri)
Bütün siyasi partilerin temsilcilerini içinde
toplıyan- Büyük Millet Meclisinin âmme huzu
runda mahkûm ettiği bu şahsın bir mahkeme ilâmiyle temize çıkması türlü dedikodulara sebebolabilir. (Gürültüler) Onun için bütün arkadaşlar.
üzerinde hassasiyetle durmaları lâzımgelen bu
mevzuu etraflı bir şekilde, enine boyuna tetkik
etsinler ve vicdani kanaatlerini kullansınlar. An
cak, tesir altında kalan Mehmet Baydur arkada
şımız, «Benim hakkımda Meclis tahkikatı açılsın»
şeklinde bir telgraf göndermişlerdir. Bilhassa
Bonn gibi bir yerde bizi, ıhemleketimizi temsil
eden bir arkadaşı kimsenin itham altında bırak
maya hakkı yoktur.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
tki takrir vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Okunan rapor ve müzakerelerden mevzuu ge
niş tetkik ve tahkika tâbi tutulması zaruret hulul
dedir.
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Tahkikatın açılması hususunun reye vaz'edilmesini arz ve teklif ederim.
C. Senatosu Üyesi
Adana
Mehmet Ünaldı
Anayasamızın 90 ncı maddesi gereğince soruş
turma kuruluna her iki Meclisten müsavi sayıda.
üye seçilmesi icabetmektedir.
Üye sayısının on kişi olarak teşekkül etmesi
ni ve aşağıdaki arkadaşların seçilmesini arz ve
î,eklif ederiz.
Kasmatonu Milletvekili
Ankara Milletvekili
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
Zühtü Pehlivanlı
Erzurum Milletvekili
Cevat önder
Adaylar
Refet Sezgin (Y. T. P.)
Talât Oğuz (C. K. M. P.)
İhsan Kabadayı (C. H. P.)
Reşat özarda (A. P.)
Muammer Erten (C. H. P.)
Mehmet özgüneş (Tabiî S!)
Hüsnü Dikeçligil (A. P.)
Nusret Tuna (Y. T. P.)
Vasfi Gerger (C. H. P.)
Rasim Hancıoğlu (C. K. M. P.)
BAŞKAN — Arkadaşlar, birinci takrirde ;
eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur, hakkında
Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesi
istenmektedir. İkinci takririn de ilk kısmı aynı
mahiyettedir. Yalnız ikinci takrirde soruşturma
nın açılması ve kurulmasına karar verildiği tak
dirde komisyona seçilecek üyelere ait kısım var ki
bunu şimdi oyunuza arz etmiyeceğim.
Evvelâ eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur
hakkında Meclis Soruşturması açılmasını lüznm
görenler lütfen işaret buyursunlar... Meclis soruş
turması açılmasına lüzum görmiyenler.. Eski Ti
caret Bakanı Mehmet Baydur hakkında Meclis
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 90 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının hükmüne göre, so
ruşturma komisyonunun, eşit sayıda Senato
üyelerinden ve Millet Meclisi üyelerinden terekkübetmesi icabetmektedir.. Şimdi okunan tak
rirde teklif edildiği veçhile bu komisyonun beş
Senato ve beş Millet Meclisi üyelerinden terekkübetmesini oylarınıza sunacağım. Her iki Mec
listen beşer kişinin iştirakiyle kurulacak bu on
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kişilik heyet tarafından tahkikatın yapılmasın!
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Gelen teklifte her iki Meclisten ayrılacak
beşer kişinin muhtelif partilerden gösterilen
adaylardan terekkübettiği ve Senatodan gelen
üyelerden birisinin tabiî üyelerden olması tek
lif edilmektedir.
Anayasa hükümleri gereğince, partilerin
oranlarına göre tesbiti icabetmekte ise de so
ruşturma kurulları için bu hususta bir karar
olmamasına göre, bu teklif bu bakımdan Ana
yasaya uygundur. Ayrıca bu komisyona girecek
başka isimler teklif edilmemiş olduğuna göre
bu hususu evvel emirde...
REŞÎT ÜLKER (tstanbul Milletvekili) —
Usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim; 10 kişiden mürekkebolmâsı teklif edilmiş olduğuna göre, bu isim
leri ben birer birer hâtıra olarak ve bir teklif
olarak arz edeceğim. Seçimi burada oylarınızla
* yapacağız. îşari reyle yapılmıyacaktır. Çünkü,
bütün Büyük Millet Meclisi seçimlerinde üye
lerin isimleri çağırılarak yapılmaktadır. Bun
dan başka söyliyeceğiniz bir şey var mı?
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın
da.
BAŞKAN — Buyurun.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, bu encümen bir tahkikat yapa
cak, yani hâkimlik vazifesini ifa edecektir. İç
tüzüğün 172 nci maddesinde : «Bunun üzerine
Heyeti Umumiye, tahkikat icrasını,, ya Teşki
lâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit Encümene veyahut beşten on beşe
kadar azadan teşekkül edecek hususi bir tah
kikat encümenine havale eder» denmektedir.
Bendenizin bu hususta bir teklifi var. Salim bir
yola varmak için ihtisas encümeni olan Adliye
ve Anayasa encümenlerinden arkadaşlar alarak
yeni bir encümen teşkil edilmesini arz ve teklif
ederim,
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biraz
evvel ifa ettiğim gibi Anayasanın 90 ncı mad
desinin 2 nci fıkrasına uyarak her iki Meclis
ten eşit sayıda arkadaş seçmek mecburiyetinde
yiz. Bunun için, kabul buyurduğunuz teklife
göre 'iki Meclisten beşer arkadaşın iştirakiyle
kurulacak komisyonu teşkil edecek olanların
isimlerini okutacağım. Yüce Heyetiniz bu isim-
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îerı kabul etmiyebilir ve istediği arkadaşları
seçmekte de şüphesiz serbesttir.
Şimdi oylama muamelesine geçiyorum.
(İsimler tekrar okunsun, sesleri)
İsimleri bir kere daha okutuyorum.
(İsimler. tekrar okundu.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; 3 kişilik'
bir tasnif, heyeti için isimleri çekiyorum.
Melih Kemal Küçüktepepmar (Adana Mil
letvekili), (Yok, sesleri)
Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir Milletvekili),
(Yok, sesleri),
Süleyman Çağlar (Manisa Milletvekili),
(Yok, sesleri),
Ferit Alpiskender (C. Senatosu Üyesi - Ma
nisa), (Yok, sesleri),
Ahmet Nihat Akay (Çanakkale Milletvekili),,
(Yok, sesleri),
Alâattin. Çetin (C. Senatosu Üyesi - Çorum),
(Burada, sesleri), (Gürültüler)
BAŞKAN — Yerlerinizi muhafaza ediniz,
efendim.
İdareci üyelerden rica edeceğim; vazifeli
leri lokanta ve istirahat salonlarına göndersin
ler, başka arkadaş varsa davet etsinler. (Teklif
var, sesleri)
Sahabettin Orhon (İstanbul Milletvekili),
(Yok, sesleri),
Suphi Gürsoytrak (C. Senatosu Tabiî Üyesi),
(Yok, sesleri),
Nizamettin özgül (C. Senatosu Üyesi - Ga
ziantep) (Yok sesleri)
Sait Mutlu (Muş Milletvekili) (Yok sesleri)
Eşref Ayhan (C. Senatosu Üyesi - Ordu)
(Burada sesleri)
BAŞKAN — Efendim, lütfen burada olan
lar buradayım desinler. Buyurun efendim.
SADIK ARTUKMAÇ (C. Senatosu Üyesi Yozgat) — Muhterem arkadaşlarım, bu hey
ette daha ziyade hukukçuların yer alması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bu düşünceyle ben
denizin şöyle bir teklifim var. Tasnif edilirse
seçilir. Her partiden alınacak arkadaşların
isimleri şunlardır :
C. H. P. den Reşit Ülker.
C. K. M. P. den Cevad Odyakmaz.
Y. T. P. den Cevat önder.
A. P. den Cihat Bilgehan.
Tabiî Senatörlerden Ahmet Yıldız ve yine
Senatoda C. H. P. den Vasfi Gerger, C: B.
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kontenjanından Esat Çağa, C. K. M. P. smdeıi
Niyazi Ağırnâslı, Y. T. P. sinden Ziya önder,
A. P. den Haldun Menteşoğlu.
Bunları teklif ediyorum, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) —
Çok muhterem arkadaşlarım, biraz evvel arz
ettiğim, Adalet ve Anayasa Encümeninden ar
kadaş almak şu şekilde olabilir. Bir taraftan
Senato, bir taraftan Millet Meclisi her ikisi
de beşer arkadaş seçerler. Bu bir adlî mesele
dir, kazai meseledir. Bunun, ihtisas erbabına
sevk edilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim.
BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini dinle
diniz. (Anlıyamadık sesleri)
*
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) —
Çok muhterem arkadaşlarım, tekrar rahatsız
ediyorum, özür dilerim. Yalnız Anayasa ve
Adalet encümenlermden ayırma keyfiyeti şu
şekilde olabilir. Bir taraftan Meclis, bir ta
raftan Senato beşer kişi seçerler. Bu iş bu
şekilde yapılır. Bu yola sevk etmek suretiyle
adalet meselelerini ihtisas erbabına vermek doğ
ru olacaktır kanaatindeyim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar,
ler vardır, onları okutuyorum.

takrir

Yüksek Başkanlığa
Arpa yolsuzluğu hakkındaki
tahkikata,
mevzuun hususiyeti bakımından, teknik hu
suslardan anlıyan üyelerden seçilmesini arz ve
teklif ederim.
Samsun
llyas Kılıç
BAŞKAN — Temenni mahiyetinde olan bu
teklifi reyinize sunmıyacağım.
İkinci önerge..
Başkanlığa
Tahkikat Komisyonu üyelerini gruplararası
bir anlaşma ile seçilmesini arz ve teklif ederim.
C. H. P. G. Baş. V.
İbrahim öktem
Sayın Başkanlığa
Tahkikat Komisyonu üyelerinin siyasi parti
gruplarınca tesbiti hususunun karar altına
alınmasını teklif ve arz ederim.
Kırşehir
Memduh Erdemir
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BAŞKAN — Muhterem
arkadaşlar, bu 2
önergeyi oya sunmadan evvel, Anayasanın bir
maddesini arkadaşlara hatırlatmak istiyorum;
Anayasaımızm 90 ncı maddesinin son fıkrası
şöyle demektedir: meclislerdeki siyasi parti
gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili gö
rüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
Şimdi bu Meclisçe alınacak karara şâmil
midir! Yoksa, seçime mi şâmildir? Bu husus,
ne mevzuatla, ne de tatbikatla tesbit edilmiş
değildir.
Bu son fıkrayı Yüksek Heyetinizi tenvir sa
dedinde okumuş bulunuyorum.
Bir takrir daha gelmiştir onu da okuyalım,
sonra hepsini reyinize arz edeceğim.
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
Tahkikat Komisyonu üyelerinin Senato ve
Millet Meclisi Anayasa. v;j Adalet komisyonla
rınca seçilmesini arz ve teklif ederim.
istanbul Milletvekili
Reşit önder
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ki ilk teklifi oya sunuyorum, kabul edenler...
Etmiyenler... (Anlaşılmadı efendim), Tekrar oylıyalım; seçileceklerin gruplarca aday gösteril
mesini kabul edenler... Ecmiyenler... Kabul edil
miştir.
Gruplar adaylarını bugün muayyen ibir sa
ate kadar tesbit edebilirler mi? Çünkü bir öner
ge vardır, önümüz bayramdır. B. M. Meclisi
nin tatile girmesi teklif edilmektedir. O itibar
la grupların, adaylarını ne zaman gösterebile
ceklerini bilmek lüzumu vardır. (Beş dakika
da gösteririz sesleri)
Peki 5 dakika intizar edelim. Lütfen arka
daşlar ayrılmasınlar efendim, seçim yapılacak
tır, nisap sağlanamaz sonra.
Gruplar adaylarını tesbit ettiler mi? (Yazı
lıyor, sesleri)
Muhterem arkadaşlarım, gruplardan aday
ların isimleri gelmiştir. Yalnız, Millet Meclisi
nin adaylarının toplamı f- olması lâzım. Bu
rada 6 kişinin adı var. C. H. Partisi 2, Adalet
Partisi 2, C. K. M. Partisi ile Y. T. Partisi bi
rer aday göstermişler. 5 olması lâzımken, 6
oluyor. Binaenaleyh, 2 büyük gruptan birisinin,
bir adayını geri alması lfızımgeliyor.

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa Milletvekili) —
Savın Başkan, bendeniz de bu takrir^ iltihak
ediyorum.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, T. B. M.
C. H. Partisi Millet Meclisinde daha çok
Meclisi Senato ve M. Meclisinden mürekkep
üyeye sahiptir. Ancak, Senatoda, A. P. çoğun
tir. Müşterek oturumdayız, iki Mecliste ayrı
lukta olduğunu dikkate almamıştır. Oran yük
ayrı kendi adlarına seçim yapmaları lâzımgelir.
sek olduğu halde bir aday göstermiştir.
Onun için, son okunan takriri oylarınıza su
Şimdi, bu iki grup, ileri sürdükleri adaylardan
nacağım. Yani gruplarca komisyona seçilecek
birisini geri almaları gerekiyor. (Kur'a, kur'a sesadavlarm tesbit edilmesi, teklif edilmesi hak j leri) Bu iki grupa taaPûk eden bir haktır, arala
kındaki önergevi okutup oylarınıza sunacağım.
rında halletsinler efendim. (11 olsun sesleri) 11
(Memduh Erdemir'in önergesi tekrar okun
olamaz; Yükesek Meclis 10 olmasını kabul et
du.)
miştir, tekrar oya gidemeyiz.
(ibrahim öktem'in
önergesi tekrar okun
Efendim şimdi, milletvekili olarak A. P. nin
du.)
gösterdiği adajdar, Reşat özarda ile Celâlettin
BAŞKAN — Sayın İbrahim ökte/m, bu
Kılıç; C. H. P. nin ise Atalay Akan ile Mahmut
önergeyi geri alıyor musunuz1?
Alicanoğlu.
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa Milletvekili) —
Şimdi Riyaset Divanı bu dört ismi yazıp
Geri almıyorum, efendim.
kur'a çekilecektir. (Anlaşılmadı sesleri)
Efendim, C. H. P. iki A. P . de iki aday göster
BAŞKAN — Birinci takrir okundu. Bun
miştir.
Knr'ayı yalnız bu dört aday arasında
da adayların muhtelif parti gruplarınca seçil
çekeceğiz.
Kime isabet ederse kur'a, onun ada
mesi teklif edilmektedir.
yı bir kalacaktı*
İlk önergede, gruplarca aday gösterilmesi
isteniyor. Bu seçimin, gmplara bırakılmasına
İBRAHİM ÖKTEM (Burs* Milletvekili") —
Anayasa hükmü mâni olduğu için ibrahim ök
Partileri kur'aya tâbi tutun lütfen.
tem arkadaşımızın teklif.mi oya sunmuyorum.
BAŞKAN — Peki partiler arasında çekelim.
Yalnız, gruplarca aday gösterilmesi hakkmdaŞimdi arkadaşlar, bu ıkâğjdm birine (1) di*
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gerine (2) yazacağız, önce harf sırasına göre i
Şimdi seçime geçiyoruz. Hangi intihap dai
Adalet Partisi çekecek. Buyurun gelin, birini
resinden rey atılmaya başlanacağını tesbit için
atlın. (1) Adalet Partisi. Şu ha de Adalet
kur'a çekiyorum: Aydın. (Melâhat Gedik) Ay
Partisi 'bir aday gösterecektir. Şimdi bu Reşat
dın'dair başlıyoruz.
Özarda ve Celâl Kılıç'tan hangisinin kalmasını
(jSaat 15 le Senato toplantısı var sesleri)
istiyorsunuz? (Reşat Bey kalsın sesleri)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet
' Şimdi isimlerini okutuyorum.
Meclisinin de toplantısı var. Türkiye Büyük
Millet Meclisli d bir daha toplamaya imkân
Milletvekilleri
yoktur. Vazifemizi bitirmek mecburiyetindeyiz.
1. Sadrettin Tosbi (C. K. M. P.)
Mücbir sebeple Senatonun ve Millet Meclisinin
2. Atalay Akan (C. H. P.)
toplantısı biraz gecikebilir.
3. Mahmut Alieanoğlu (C. H. P.)
4. Refet Sezgin (Y. T. P.)
Reyini kullanan
arkadaşlar
gitmesinler,
5. Reşat özarda
(A. P.)
belki tekrar reye müracaat etmek ihtimali var
dır.
Senato üyeleri
1. Vasfi Gerger <C. H. P.)
(Aydın seçim bölgesinden başlanmak sure
2. Niyazi Ağırnaslı (C. K M. P.)
tiyle Milletvekileri, sonra Senatörler oylarını
3. Selâhattin Orhon (Y. T. P.)
kullandılar)
4." Fethi Başak (A. P.)
BAŞKAN —Reyini kullanmıyan (arkadaşlar
5. Ahmet Yıldız (Tabiî Senatör)
var mı?
Muhterem arkadaşlar, herkesin oyunu kul
Tasnif heyetine seçilen arkadaşlarımın isim
lanmasını rica edeceğim, nisap hasıl olmazsa
lerini tekrar okuvoruz .
Komisyon toplanıp vazifeye başlayamıyacaktır.
(Tasnif heyetine seçilenlerin isimleri tek
Şimdi, İçtüzük hükmüne göre, bu Komisyo
rar okundu)
nun ne kadar zaman çalışması İâzımgeleceği
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
hususunu oyunuza sunmalı istiyorum; 3 aylık
lar varsa lütfen oylarını kullansınlar... Oy top
bir müddet kâfi midir efendim? (çok sesleri)
lama muamelesi bitmiştir.
(1 ay sesleri) (45 gün sesleri)
Muhterem arkadaşlar, 10 kişilik Soruştur
Efendim, Komisyonun seçilip işe başladığı
ma Komisyonunun seçimine maalesef
yanlız
günden itibaren 1 ay içinde vazifesini yapması
271 oy kullanılmıştır, nisap yoktur. Bunu önümüz
hususunu reyinize arz ediyorum. Kabul eden
deki oturumda tekrarlamak zorundayız.
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşimi
Bu komisyonun, icap ettiği zaman başka
ni, 26 Mart 1962 Pazartesi günü saat 10 da topmahalde de vazife görmesi hususunu reyinize
I lanılmak üzere kapatıyorum.
arz ediyorum : Kabul edenler.., Etm'yerler...
Kabul edilmiştir .
I
Kapanma saati : 15,25

