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.1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

3 . 7. . 1962 tarih ve 17 ııci Birleşimde 11 
sayılı Kararla kurulan ve Maarif eski Vekili 
Celâl Yardımcı, İktisat ve Ticaret eski Vekili 
Halûk Şaman ve Sanayi eski Vekili Samet Ağa-
oğlu'na ait -dosy oları inceliyen Soruşturma Ko
misyonu Başkanlığının; çalışma sürelerinin sona 
erdiği tahrihten itibaren 6 ay daha uzatılması 
hakkındaki önergesi okundu, kabul olundu. 

Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'tuı, 
Yüce Divana sevk evrakında görülen noksanlar 
dolayısiyle dosyanın iade olunduğuna dair Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tezkeresi üze
rine yapılan görüşmeler sonucunda yeni Bir 

Soruşturma Komisyonunun kurulması kabul 
, olundu ise de, yapılan seçimde yeter sayı sağ
lanamadığından gelecek Birleşimde tekrarla
nacağı bildirildi. 

10 . 10 . 1963 Perşembe günü saat 14 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Fuad Sirmen 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

Kâtip 
Malatya 

Nuretttin Akyurt 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER — ibrahim Sıtkı Hatipoğ-lu (Ankara), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Bir'leşimi açı- I yorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
me geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır günde-

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ ÖENEL KURULA SUNUŞLARI. 

1. — Ticaret eski Bakanı Mehmet Bayduf'un,' 
Yüce Divana sevk evrakında görülen noksanlar 
dolayısiyle dosyasının iade olunduğuna dair 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tezkeresi 
üzerine kurulması kabul edilen Komisyona üye 
seçimi (3/33) 

BAŞKAN —Yüksek malûmları olduğu üze
re Ticaret eski Babanı Mehmet Baydur hakkın
da Yüce Divanca iade edilen evrak ve muame
lenin ikmâli için teşkiline karar verdiğiniz 
Komisyon seçimi geçen Birleşimde yapılmış, 
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fakat yeter sayı elde olunamamıştı; seçim yeni
lenecektir. 

Grup Başkanlıklarının «aday gösterdiği isim
leri yeniden okutuyorum. 

«A. P. den Lâtif Aykut, Kemal Bağcıoğlu, 
C. Et. P. den Zeki Kumrulu, Reşit Ülker, C. <K. 
M. P. den Saadet Evren, Hazım Dağlı, M. P. 
den Halil Özmeıı, îzzet Gener, Y. T. P. den Ali
'me t Nusret Tuna, Nihat Diler.» 

BAŞKAN — Oylamaya hangi seçim bölge
sinden -'başlanacağını temin için kur'a çekiyo
ruz; Zonguldalk. 
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Tasnif Heyeti için üç arkadaşın ismini kur'a 

ile çekiyoruz. Sadi Koçaş? (Burada). Yusuf 
« 

Ziya Yücebilgin? (Burada). Cevdet Oskay? 
(Burada). Zonguldak'tan itibaren isimler oku
nacak arkadaşlarımın sıra ile oylarını kullan
malarını istirham ederim. 

(Zonguldak seçim bölgesinden Ibaşlanara'k 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti lütfen yerini al
sın. 

Oylarını ikullanmıyan arkadaşlar lütfen oy
lanın kullansınlar... Oylarını kullanmıyan ar-

'kadaşlarımız var mı efendim1? (Var, var sesleri) 
lütfen.. Oyunu kullanmıyan? (Var, var sesleri) 
Sayın Diler ç^buk olun. Başka oyunu kullan
mıyan var mı? Oy toplama işlemi) bitmiştir! 
Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — Bolu Milletvekili Kâmil inal ve 4 ar
kadaşının, Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel 
ılektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda Ulaş
tırma Bakanı İhsan Şeref Dura hakkında so
ruşturma açılmasına dair önergesi (4/8) 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel elektrik 
lokomotifinin ihaiesi mevzuunda, «'bilgi edinmek 
ve 'aydınlığa kavuşmak gayesiyle, İçtüzüğün 
177 nci maddesi mucibince araştırana yapmak 
üzere Millet Meclisince vazifelendirilen Tah
kikat Komisyonu, yaptığı incelemeler netice
sinde Devlet Demiryolları Satmalına Komis
yonu ile bu Komisyonun kararını tasdik eden 
Müdürler Kurulu Başkan ve üyelerinin vazife
lerini suiistimal ettikleri ve bu hâdisede Ulaş
tırma Bakanı İhsan Şeref Dura'nın da vazife
sini ihmal eylediği kanaatine vardığını basma 
açıklamış ve bu hususta tanzim ettiği raporu 
Millet Meclîsi Başkanlığına vermiş bulunmak
tadır. 

Yaptığımız inceleme sonunda bizler de aynı 
kanaata varmış bulunuyoruz. 

Bu itibarla, Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref 
Dura hakkında İçtüzüğün 169 ncu maddesine 
gjre tahkikat açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bolu Milletvekili Yozgat Milletvekili 
Kâmil İnal İsmail Hakkı Akdoğan 
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Kırşehir Milletvekili Kırşehir Milletvekili 

Memduh Erdemir Halil Özmen 
Ağrı Milletvekili 

Rıza Polat 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu hususta 
verilmiş iki takrir var. Bunları da okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Gündemin 2 'nci maddesindeki Balu Millet-

v kili Kâmil İnal ve 4 arkadaşının Ulaştırma 
Bakanı İhsan Şeref Dura hakkında soruşturma 
açılmasına 'dair önergelerinin, Millet Meclisinin 
gündeminde mevcut ve 'bugün görüşülecek olan 
Araştırma Komisyonu raporunun müzakeresin
den sonra görüşülmek üzere, T. B. M. Meclisi
nin .bundan sonra yapacağı ilk oturuma tehi
rini arz ve teklif ederiz. 
Erzurum Milletvekili İzmir Milletvekili 

Turhan Bilgin Saim Kaygan 

Yüksek Başkanlığa 
33 Lokomotifin ihalesi mevzuunda Millet 

Meclisi Araştırma Komisyonu b!ir rapor ver
miştir. 

Bakan hakkındaki Meclis Tahkikatı talelbi-
miz aynı mevzu ile alâkalı bulunduğundan Yük
sek Heyetin tenevvürü için Millet Meclisi Tah
kikat Komisyonu raporunun okutulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar takrirler üz'e-
rinde söz istiyen var mı ? Buyurun, 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım, hepi
nizin malûmu olduğu üzere Meclisçe bu mesele 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesine göre 
'bir 'Meclis araştırması hususunda karar veril
miş, komisyon teşekkül etmiş ve komisyon da 
raporunu Meclise vermiş idi. Bulgun Meclis 
araştırmasına dair teklifi veren arkadaşlariimız 
T. B. M. M. Riyasetine de bu ımesele ilgili ve 
vekil hakkında soruşturma açılmasını mutazam-
mın, ve Anayasanın 90 nci maddesinde 'ifadesini 
bulan husus hakkında yeniden bir takrir ver
miş bulunmaktadırlar. Şimdi takrir okundu. 
Gördük ki soruşturma açılmasına mütedair olan 
'bu takririn esbalbı mucibesi, Meclis Araştırma 
Komisyonunca yapılan ve rapor haline getirilen 
Ihususaita inhisar etmektedir. Bu durum karşı-
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sında şöyle bir hâdise ile karşılaşacağız. Es
babı mucibe, 'Meclis soruşturmasının eslhabı ınu-
cibesi, Meclis Araştırma Komisyonunun sermiş 
olduğu rapora, istinadettiğine göre, Heyeti 
Umumiyede bu rapor üzerinde yapılacak mü
nakaşaların neticesinde şayet Meclis soruştur
masına karar verilecek olursa o zaman şu du
rumla karşılaşıyoruz. Demek ki bu raporda 
ifadesini !bulaıı husüsa't, doğrudur. 'Bu suretle 
de Meclis soruşturmasına da karar verilmiştir. 
Öyle 'bir hal oluyor k i ; burada Meclis soruş-
'turmasma karar verilmesi demek, Sayın Yefei-
lin âdeta Yüce Divana şevkinin kararının ve-
'rilmesıM tasdik etmek oluyor. Binaenaleyh, 
'her şeyden önce bu hususun, M'eıclis Araştırma 
Komisyonunun vermiş olduğu raporun Meclis
çe müzakere'sincle ve bir neticeye ib ağlan masın
dan sonra, Yüce Heyetinize getirilmesinde isa
bet vardır. 'Bu selbeple Turnan Bilgin ve ar
kadaşları tarafından verilen önergenin kabu
lü usul 'bakımından da, esas bakımından da iyi 
olacaktır. Hürmetlerimle. 

BALKAN — Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA '(İstanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi ve T. 
B. M. Meclisi Birleşik 'Toplantısı Parlâmento
muz içinde yer alan birbirinden tamamiyle ay
rı ve farklı origanlardır. Bu organların içeri
sinde faaliyette bulunan sayın üyeler, zaman 
zaman diğer bir organ içinde cereyan eden iş
lemlerden mülhem olabilirler. Fakat hiçbir za
man münhasıran belli bir yasama, .heyetini ilgi
lendiren bir resmî muameleyi diğer bir yasama 
'heyetinde o vesikayı o işlemi, esas ittihaz ede
rek muamele yapmak caiz değildir. Bu, Türk 
Parlâmentosunun, İMillet Meclisi, Cumhuriyet 
'Senatosu ve T. B. M. M. B'irleşik toplantısı ola
rak üçlü ayırımına hürmet etmemek mânasına 
gelir. Anayasamızın 88 nci .maddesi, ikindi fık
rasında' «Meclis araştırması, belli bir konuda 
billgi edinilmek liçin yapılan incelemeden iba
rettir» dler. IBir Meclis araştırması komisyo
nu kurulduğu zaman onun raporunun, evvel
emirde, eğer Anayasa hükümlerine riayetkar 
olacak isiek, imunlhasıran vakıaların tesbiti için 
Araştırma Komisyonunu kuran Meclise bilgi te
min etmekle ükitifa etmesi gerektir. Meclis Araş
tırması komisyonlarının raporları bulgüne ka
dar 'bizde de teessüs eden teamül gereğince bu 
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vakıaların doğru olup olmadığı hususunda bir 
görüşmeye mevzuu teşkil eder. Fakat ayrıca 
meclislerde 'bir karar konusu olamaz. Binaen
aleyh, mun'hasıran Millet Meclisini ilgilendi
ren, bir Meclis Araştırması Komisyonu rapo
runun, evvelemirde Millet Meclisinde karara 
bağlanması diye bir işlem bahis 'konusu d'eğil-
dir. Şimdi, gündemde bulunan Sayın Kâmil 
inal ve arkadaşlarının vermiş oklukları takrir 
bu Meclis1 Araştırma Komisyonunun faaliyeti 
'neticesinde elde edilen billgi 1 erden .mülhem -ol
muş olabilir. ıBu tamamiyle ayrı meseledir. 
Ama bugün Sayın Ulaştırma Bakanı hakkında 
bir Meclis .soruşturması açılıp açılmaması husu
su görüşülürken, bu görüşmeye mesnet teşkil 
eden tek vesika Sayın Kâmil İnal ve arkadaş
larının verdikleri önergedir, Millet Meclisi 
Araştırması Komisyonunun raporu değildir. 

'Bu itibarla, Meclislerin birbirlerinden ayrı 
faaliyetleri prensibine hürmetkar kalmak isti
yorsak, burada istinadedelbileceğiıniz tek vesi
ka Sayın Kâmil inal ve arkadaşlarının önerge
si olur. Başka 'bir vesika olaımaz. O vesikadan 
burada Sayın üyeler edindikleri (billgi nislbetin-' 
de bahsederler. Bu, ayrı ;bir meseledir. Fakat, 
görüşmelere esas olarak Meclis Araştırması Ko
misyonunun, (ki sadece Millet Meclisinin bir 
komisyonudur), raporunu esas ittihaz etmek 
mümkün değildir. Bu tarzda bir takrir hattâ 
•Birleşik Toplantı/da oylanamaz. 

Muhterem arkadaşlarını; bu esaslar muva
cehesinde yapılması gereken tek şey, Birleşik 
Toplantı 'Genel 'Kurulu nizamlara tamamiyle 
uygun olarak ve gündeminde Sayın Kâmil inal 
ve arkadaşlarının raporu bulunmak suretiyle 
şu anda toplanmış /bulunduğuna göre bu öner
geyi 'görüşmekten ibarettir. 

Takrirlerin hepsinin reddini istirham ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Asım Eren, buyurun. 

ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Pek 
.muhterem arkadaşlarım, bendeniz usul hakkın
da mâruzâtta bulunacağım. Anayasanıi'zm kişi
lerin şeref ve 'haysiyet varlığına olan ibüyük 
saygısını tatbikatta Ibazan aksatmaktayız. Ni
tekim 'halen gündeme girmiş bulunan önerge
nin ihtiva ettiği konu ile ilgili Bakan aleyhin
de, keza bundan evvel Millet Meclisimde genso
ru açılması hususunda Araştırma Komisyonu-
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na verilmiş olan ödevin ilfasının sonundan evvel 
yani 'henüz raporunu tanziminden daha doğru
su Millet Mertlisine dağıtımından önce basında 
yine ilgili Bakan ve ilgili birtaikıım vatandaş
lar hakkında ileri - geri yayın yapılmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, şüphesiz ki 'bir araş
tırma komisyonunun görevini ifası bu şekilde 
bir konuda gizli mahiyettedir. Gizli mahiyette 
ifa edilen bir vazifenin raporunun iUgili Mec
lis üyelerine dağıtımından önce umumi efkâ
ra aksettirilmesi, yanlışlıklara sebebiyet vere
bileceği ıgilbi hepimizin Anayasa gereğince üze
rinde son derecede hassas durmamız gereken 
ıbir husus olarak kişinin şeref ve haysiyet var
lığına olan saygımızın da 'bir noksanlığını ifade 
eder. Bu itibarla, bendeniz bundan sonraki 
olaylarda olsun ne bir Bakan 'hakkında ve ne 
de ülıgili bir vatandaşlar hakkında bu gibi ko
misyonların vazifelerini ifası sadedinde, ken
dilerine feVdi edilen 'gizli tahkikatın raporu 
tanzim edilmeden veya raıporu Ibastırılıp ilgili 
yetkili Meclis üyelerine dağıtımından önce ba
sına bu ıgibi şeylerin aksettirilmemesini bilhas
sa rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin. 

TURHAN ıBÎUGÎN (Erzurum Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlar, takrir, sahibi oldu
ğum için, hu takriri vermekteki maksadımı 
kısaca ifadeye çalışacağım. 

Gündemin ikinci maddesinde Bolu 'Milletve-
' kili Kâmil inal ve dört arkadaşının Amerika'
dan ithal edilecek 33 dizel elektrikli lokomoti
fin ithali mevzuunda Ulaştırma Bakanı İhsan 
Şeref Dura hakkında soruşturma açılmasına 
dair önergesi vardır. Bendeniz, !bu önergeye 
mesnedolan Araştırma Komisyonunun raporu
nun müştereken ıgörüşülmesi ıgilbi bir iddiada 
önergemde bulunmadım. Anayasamın ve İçtü
züğün verdiği Ibir hakka istinaden Meclisin da
ha evvel tenevvür etmesi bakımından, yine 
İçtüzüğün ilgili maddesi gereğince bir tehir 
isteğinde bulundum. Sayın Coşkun Kırca arka
daşımız Soruşturma Komisyonu raporunun bir 
karara bağlanaeakmış şeklindeki ifadesini an-
lıyamadım. Elbette ki Soruşturma Kurulunun 
raporları bir karara bağlanmaz. Araştırma 
Komisyonunun raporu konuşulur, müzakere 
edilir, ya kifayeti müzakere takriri ile başka 
söz alan olmadığı takdirde bir karara bağlan-
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ınaz. Şu hale göre bizim mâruzâtımız mesele
nin tenevvürü, hepimizin tenevvür etmesi ba
kımındandır. Bir araşturana raporu vardır. Bu 
rapor Millet Meclisinde müzakere edilecektir. 
Bir 'karara da bağlanmıyacaktır, Mesele görü
şülecektir. Görüşüldükten sonra, daha sıhhatli 
bir karar alınabilmesi maksadiyle ve bir Sayın 
Vekilin, İhsan Şeref Dura hakkındaki soruş
turma açılmasının sadece bir takrire inhisar 
ettirilmeyip, - ettirilmesi icabeder - fakat, buna 
aidolmak üzere Meclis tenevvür ettikten son
ra bir Araştırma Komisyonu raporu hakkında 
hepimiz ıttıla kesbettikten sonra görüşmekte 
ne usule aykırılık vardır, ne de mantık dışı 
bir hanehettir. İsteğimiz Igayet basittir. Ve İç
tüzükte tehir maddesi de vardır, bu tehir mad
desine istinaden, diyoruz ki, ilk yapılacak otu
ruma tehir edilsin. Eğer tehir edilmediği tak-. 
dirde tenevvür etmemiş olacağız. -Verilecek 
karar müspet de olsa, menfi de olsa münaka
şayı mueibolabilir. Bu münakaşayı mucibola-
bilecek hailden sıyrılabilmek için hüsnüniyete 
makrun bir takrir verdik. Kabulünü istirham 
ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin. 

AHMET BİDGİN (Kırşehir Milletvekili) — . 
Muhterem arkadaşlarım, bu hususlarda benden 
evvel konuşan Sayın Coşlkun Kırca arkadaşı
mın bütün beyanlarına aynen iştirak ederim. 
Ancak şurasını da arz etmek isterim ki, Ana
yasamızın 90 ncı maddesi şöyle diyor : «Baş
bakan veya Bakanlar hakkında yapılacak so
ruşturma istemleri Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür ve 
karara bağlanır.)» Halen Türkiye Büyük Mil
let Meclisimiz toplanmış bulunuyor. Ve gün
deme de bu madde ikinci madde olarak dün
den beri intikali etmiştir. Bunun elbetteki 
görüşülmesi, bir karara bağlanması gerekir 
ve hiçbir sebeple tehiri taliki mümkün görü
lemez. 

İkinci husus; Turhan Bilgin arkadaşı^ 
mız Heyeti Âlinizin tenevvürü hususunda 
fırsat bulabilmek için bu önergeyi verdik, 
dediler. Halbuki 'Tahkikat Komisyonunun 
raporu bundan dört gün evvel tevzi edilmiş 
bulunduğuna göre, bu hususu bütün üyelerin 
okumuş olması ve tenevvür etmiş bulunması 
lâzmıgelir. Binaenaleyh, böyle bir mazeret 
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do. ımevcud olmadığına göre önergenin oylana
rak müzakerelere burada başlanmasını arz ve 
teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Baltacıoğlu. 

ZEKÎ BALTACIOĞLU (Bolu Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlarım; mevzu arkadaş
lar tarafından tafsilâtiyle arz edilmiş bulunu
yor. Bir noktaya kısaca işaret etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Bilgin arkadaşımız 
meselenin önce Millet Meclisinde görüşülme
sinin, üyelerin tenevvürü bakımından, zaruri 
olduğundan bahsettiler. Evvelemirde Millet 
Meclisinde bir meselenin görüşülmesi demek 
T. B. M. M. üyelerinin o mesele hakkında bilgi 
sahibi olmaalrı demek mânasına asıla gelemez. 
Evvelemirde T. B. M. M. müşterek toplantı
sında Cumhuriyet Senatosu üyeleri vardır. 
Cumhuriyet Senatosunda böyle bir müzakere 
yapılmıya cağına göre, üyelerimizin bir kısmı, 
ister istemez, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısında bilgi sahibi olmak du
rumundadırlar. Bu itibarla her iki Meclisin, hattâ 
üç Meclisin birbirinden tamamen ayrı ve müstakil 
Meclisler bulunduğu hususunu nazarı itibara al
mak.. suretiyle, verilmiş olan tahkikat öner
gesi, görüşmenin esası olmak, fakat onun 
istinadettirildiği vesika olmak bakımından 
Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporu 
da burada müzakere mevzuu bulunmak şar-
tiyle, meselenin burada görüşülmesi şarttır. 
Bilgin arkadaşımız tehir tekliflerini, kendileri
nin veya arkadaşlarının, bu mesele hakkın
da kâfi derecede tetkik yapamamış olma
larına istinadettirselerdi bu meseleyi ayrıca gö
rüşebilirdi. Yalnız tehir teklifleri asla ka
bulü caiz olumıyan ve tamamen ayrı ve müs
takil bir organ bulunan Millet Meclisi müza
keresine bağlı olduğu için kanaatimizce ka
im 1 o- şayan değildir. 

BAŞKAN —• Evvelâ müzakerelerin tehirine 
dair olan takriri tekrar okutuyorum. 

(İzmir Milletvekili Sâim Kaygan ve Er
zurum. Milletvekili Turhan Bdlgin'in önergesi 
tekraT okundu.) 

i\AŞKAN —• Takriri oyla rınıza sunuyorum. 
Kabul, edimler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer takriri okutuyorum. 
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(Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Takriri oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler?.. Etmiyenler?.. Kabul edilme
miştir. 

Tasnifin neticesi alındı mı efendim?.. 
TASNİF KOMİSYONU ADINA YUSUF 

ZİYA YÜCEBİLGÎN (Zonguldak Milletkili) 
— Henüz alınmadı efendim. 

BAŞKAN — Takrir sahiplerinden konuş
mak istiyen arkadaşlardan sözü Sayın Mem
duh Erdemir'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Erdemir; 
MEMDUH E'RDEMÎR (Kırşehir Milletveki

li) —• Muhterem arkadaşlar; evvelâ bir nokta
yı 'belirtmekte fayda mülâhaza ederim. Meclis 
tahkikat] açılmasına dair Sayın Ulaştırma Ba
kanı ihsan Şeref Dura hakkında verdiğimiz 
tahkikat önergesi peşin bir hükmün - mahsulü 
değil, bir araş'tırmanm, bir tetkikatm neticesi
dir. Yüksek Heyetiniz, bu takririmizin müza
keresi sonunda bir taihkikaı't komisyonu kurul
masını tensibett'iği takdirde; Tahkikat Komis
yonunun varacağı karar bizce muhterem ve 
muteber olacaktır. Keza kurulacak Tahkikat 
Komisyonunun alacağı karar ve bu kararın mü
zakeresi neticesinde Yüksek Heyetinizin vere
ceği karar 'da. bizim için muhterem ve makbul 
•olacaktır. Bu itibarla mâruzâtımızı 'hâdisenin 
cereyan 'tarzına, intikal ettirmek suretiyle, evve
lâ sizleri tenvir edeceğim. 

Umumi efkârın malı olmuş bulunan, Devlet 
Demiryollarının 3'3 lokomotif i'halesine ait mua
melât şu şekilde ıcereyan etmiştir: Amerika'
dan bir kredi temin edilmiştir. Amerikan AİD 
'Teşkilâtı 10 milyon d'olâr tahsis etmiştir. Ve bu 
kredi karşılığında, 33 tane lo'komotilf alınacak 
ve bâzı atelye teçhizatı da beraber verilecektir. 

AİD Teşkilâtının ve Amerika Hükümetinin 
kabul etmiş 'olduğu bu kredi muvacehesinde 
Delvl'et Demiryolları bir şartname hazırlamıştır. 
Şartname AÎD'nin de tasdikinden geçtikten 
sonra iış^ihaleye aksettirilmiş bulunmaktadır. 
İşin ilân safhasında, Devlet Demiryolları ayrı
ca üç aded şartnameyi Amerika'nın mâruf üç 
tane lokomotif imalâtçısına 'göndermiştir. Bun
lardan birisi Alko, diğeri General Elektrik, 
üçüncüsü de G-eneral Motors "tur. Yani, umumi 
bir ilân mevzuu olan 'bu ihaleye, ayrıca, bu üç 
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firmanın iştirak etmesi arzıı edilmiştir. Demek 
istiyoruz ki, Devlet Demiryolları şartnameyi 
hazırladığı zaman, bu üe firmanın imalâtına 
vâkıf bulunmakta ve mutlaka 'bu firmaların ek
siltmeye (iştirak etmelerini istemektedir. İlân 
müddetimin sonunda, teklifler 20 Mayı's 1963 ta
rihinde, Devlet Demiryollarına verilmiştir. 
'Teklifler geldikten sonra; Devlet Demiryolları 
Genel Müdürü îhsan Pülak imzalı ya'zılı bir 
emirde; yedi daire reisi |Ve bir de Genel Müdii? 
Yardımcısından müteşekkil sekiz kişilik bir 
iSatmalma. Komisyonu teşekkül ettirilmiştir. 

Satmalma Komisyonunun teşekkülünde gö
zetilen esası Devlet Demiryolları G-enel 'Müdür 
Muavini Habip Germeyarilıgil şu sözlerle ifa
de etmiştir: 

«iMesele son derecede eHıemmiyetlidir, tek
nik bir mevzudur, biz Umum Müdürlük olarak, 
bu ehemmiyetli meselede bir komisyon teşkil 
ederken, komisyonun üyelerinin 'teknik bilgile
rine ve beynelmilel ilmî hüviyetlerine dikkat 
ettik. Arkadaşlarımız gerek teknik bilgi iti-
'barİyle ve gerekse ilimleri itibariyle beynelmi
lel şöhrete sahiptir.» demiştir. Millet Meclisi 
Tahkikat Komisyonu 'huzurunda vermiş oldu
ğu ifadede bu ibareler mevcult bulunmaktadır. 

Muihtere'm arkadaşlar, biraz sonra teklifler 
üzerinde yapılan tetkikler 'esnasında cereyan 
eden hâdiseleri ve işin safhalarını arz edeceğim. 
Bu ilim irfan sahiplerinin, beynelmilel şöhrete 
sahip (insanların ne şekilde büyük tezatlara 
düşmüş olduklarını da bu vesile ile görmüş ola
caksınız. 

8 kişilik İhale Komisyonu bir karar almış, 
2*2- Mayıs 19$3 tarihinlde. Bu kararda, teklif
leri hangi bakımdan tetkik etmek gerekd'iğini 
teshiıt ve bunları tadadetmişler. Demişler ki, 
«Akar yakıt bakımından, memleket içindeki 
imalât yönünden, fiyat bakımından, yedek 
parça bakımından, idari bakımdan» ve daha 
buna mümasil bâzı hususlarda teklifler tetkik 
ve mukayese etmek için bir tali komisyon ku
rulsun. 'Kurulacak tali komisyon tesbdt edilen 
hususları tetkik etmek suretiyle, daire görüş
lerini de ilâve ederek komisyonumu'za bir ra-
por getirsin ki, komisyon, alacağı kararlarda 
bu tali komisyonun vereceği malûmata isna-
ded'ebilsin.»1 G-enel Müdür îhsan Pulafc İhale 
Komisyonunu kurarken, 'dairelere gönderdiği 
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yazılı emrinin ikinci maddesinde bu noktaya 
temas etmiş; demiştir ki, «'Satmalma Komis
yonuna iştiralk 'öden daire reisleri, tali komis
yona iştirak - edecek olan elemanları Umum 
Müdürlüğe bildirecekleridir.'» Yani, tali komis
yonun kurulması, Satmalma Komisyonunun 
ilk yaptığı toplantıda" kendiliğinden düşünüp m 

de kabul ettiği bir keyfiyet değildir. Umum 
Müdürün bizzat bu komisyonun kurulmasına 
mütedair verdiği emirle olmuştur. 

Nihayet Cer Dairesinden beş kişi, fabrika
lar dairesinden beş kişi olmak üzere on kişilik 
bir komisyon kurulmuş; bu on kişilik komis
yon üyeleri isterlerse müştereken, isterler
se ayrı ayrı beşer kişilik olmak üzere her iki 
dairenin görüşünü bildiren birer rapor ve
recekler denilmiştir. 

Cer Dairesi Tâli Komisyonu General Elek
trik Firması lokomotiflerinin tercihinin Dev
let Demiryollarının menfaatleri bakımından 
uygun olacağını raporunda açıkça belirtmiş. 
Bunu belirtirken neye dayanmış? Her üç fir
madan alınan teklifleri, şartnamelere uygun
luk ve Satmalma Komisyonunun münhasıran 
tetkikini istediği hususların her lokomotif için 
mukayesesine ve elde ettikleri neticelere da
yanmıştır. Bu suretle meselâ Satmalma Ko
misyonu, lokomotifler yakıt tasarrufu yönün
den tetkik edilecektir demiş. Cer dairesi tâli 
komisyonu tutmuş, bu noktayı incelemiş ve 
bir de kendilerine verilen tetkik süresinin kı
salığını nazarı itibara alarak bir ışık tut
mak bakımından, hesap yapmış ve bu hesa
ba göre «general elektrik lokomotiflerinin sar
fiyatı muayyen şartlarda muayyen hamule 
ve muayyen cer kuvvetinde Haydarpaşa - An
kara arası için 1 680 000 lira daha tasarruf
ludur» demiş. Bunun mânası şudur arkadaş
lar; muayyen bir mesafe için bir lokomoti
fin tesbit edilen tasarrufu, yol uzadığı, loko
motifin çalışma süresi arttığı müddetçe, bu 
tasarruf miktarı da artacak demektir. Bugün 
kü şartlarda Devlet Demiryollarmin dizel 
lokomotifleri senede. 150 000 kilometre civa
rında yol katetmektedir. Dizelizasyona geçil
mesi ile birlikte yapılacak olan sinyalizasyon 
tertibatı ikmal edildiği zaman lokomotiflerin 
daha çok yol katetmesi mümkün olacak, ve 
bu mesafe dünyanın diğer memleketlerinde 
olduğu gibi, yolda 200 - 250 bin kilometreye 
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çıkacaktır. Yakıt sarfiyatı da, doğrudan doğ
ruya katedilen yol ile alâkalı bulunmaktadır. 
O halde yukarda muayyen bir mesafe için 
verilen tasarruf yeni işletme şartlarında daha 
da artacak demektir. 

«Fiyat meselesini de tetkik edin» demişdi 
satma]ma komisyonu. Bunu da tetkik etmişler 
ve demişler ki, «tercih ettiğimiz tiplerde ve 
hemen her tipte General Elektrik lokomotif
leri daha ucuzdur. Binaenaleyh, fiyat bakı
mından da General Elektrik lokomotifinin 
tercih edilmesi gerekmektedir.» Bir misal ol
mak üzere size cer dairesi tali komisyonunun 
hesapladığı fiyatları takdim edeyim: 

General Elektrik U - 20C Lokomotifi için 
fiyat; 208 780 dolar, Alko D - 541 Lokomotifi 
için fiyat 221 885 dolar General Motors loko
motifi için fiyat 223 bin 493 dolardır, beher 
lokomotif için aradaki büyük fiyat farkı gö
rülmektedir. 

Yedek parça bakımından da bu tali komis
yon yine bir •tetkikat yapmış ve demiş ki, «iki 
lokomotif aynı şartlarda ve muayyen bir za
man çalıştırıldıktan sonra bunların sarfiyat
larını mukayese etmek lâzımgelir. Aksi hal
de hangi lokomotifin işletme bakımından daha 
ucuz olduğunu bizim nazari olarak söyleme
miz mümkün değildir.» 

Çünkü yedek parça sarfiyatı öyle bir sar
fiyattır M, işletme şartlarına göre değişir. 

Bu sarfiyat, aynı lokomotifler için Yugos
lavya'da başkadır, İran'da başkadır, Türkiye'
de başkadır, Amerika'da başkadır. 

Her hangi bir memleketin, sarfiyatını na
zarı itibara almak suretiyle, falan memleket
te şu kadar, sarfediliyormuş bizde de şöyle 
olacaktır diye hüküm, vermek teknik bakım
dan, mühendislik bakımından mümkün değil
dir. Bu duruma rağmen bu heyet ışık tutmak 
için yine bir mukayese yapmış: «Gerçi hangi 
lokomotifin hangi parçalarının daha çok kul
lanıldığı işletme şartlarını tetkik, ederek, mem
leketimizin işletme şartlarına uygun bir tarzda 
tesbit edebilmemiz mümkün değildir, ama, 
nazari olarak en çok kullanılması muhtemel 
olan parçaları mukayese edilebilir. Bu muka
yese gereğineede General Elektrik lokomotifi 
ile General- Motors lokomotifleri arasında bir 
fark görülmemiştir. Son derece, az, 100 - 150 
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dolar civarında birinin diğerine faikiyeti mev
cuttur. Binaenaleyh, yedek parça ucuzluğu dik
kate alınarak şunu veya bunu tercih etmiyo
ruz demek mümkün değildir» demişler. 

imalât mevzuundaki tetkikata gelince; bu 
husus, «fabrikalar dairesinin iktisası dâhilin
de bulunduğundan bu noktayı diğer heyetin 
takdirine bırakıyoruz» demişler. Satmalına 
komisyonunun vazife olarak verdiği ve tet-
kika ihtiyaç gösteren diğer hususları da aynı 
minval üzerine değerlendirmişler; neticeye ge
lince doğrudan doğruya General Elektrikin 
seçilmesi gerektiği kanaatini izhar eylemişler
dir. Bu raporu baştan sonuna kadar tetkik 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki, her maddesin
de general elektrikin tercih edilmesi mâna
sı çıkmakta, raporu mâna ve mahiyeti de bu 
merkezde bulunmaktadır. 

Fabrikalar dairesine gelince; bu daire de 
aynı meseleleri tetkik etmiş, cer dairesi- ko
misyonunun vardığı neticelere varmış, fiyat 
meselesini, yukarda arz ettiğimiz gibi, gene
ral electric lehine tesbit ettikten sonra, bil
hassa plân yönünden ehemmiyetli olan imalât 
mevzuunu münakaşa etmiş, general motorsun 
ve general 'elektrik, lokomotiflerinin her iki
sinin motorlarının imalât bakımından hangi 
parçalarının yurtta daha kolay imal edilmesi
nin mümkün olduğunu ayrı ayrı münakaşa 
etmişler ve sonunda general elektrik lokomo
tifinin imalâtının motorunun hususiyeti bakı
mından, dünya motor sanayiindeki teknik te
kâmül seyri bakımından imalinin mümkün ola
cağını ifade etmişlerdir. 

Bu raporlar 11 .6 .1963 tarihinde Satmalma 
Komisyonuna intikal etmiştir. Satmalma Ko
misyonu üyeleri, bilhassa başta Satmalına Ko
misyonu Başkanı ve Müdürler Kurulu âzası 'bu
lunan Genöl Müdür Yardımcısı Hakkı Ugan 
Ihâdiseyi yakinen takilbetmiştir. Teknik heyet
lerin fikirlerinin ne tarafa doğru olduğu, te
mayüllerinin ne olduğu tebellür edince, Hakkı 
Ugan telâş .göstermiye başlamış ve birtakım 
hırçınlıklara seıbelbiyet vermiş, hattâ (bunları 
'bizzat izhar eylemiştir. Bu husus Millet Mec
lisi Tahkikat Komisyonu zabıtlarımda, muh
telif şahitlerin ifadelerinde mevcuttur. Bunun 
bize vermiş olduğu ilham şudur : Peişin veril
miş 'bir karar vardır, o kararın istihsali için 
mümkün olan yapılacaktır. Nitekim rbiraız son-
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ra arz edeceğim hususlardan, hâdisenin ,'bu ma-k- I 
şadı temin edecek şekilde cereyan etmiş oldu
ğu anlaşılacaktır. 

Teknik heyetlerin raporları komisyona in- l 
tikal .ettikten sonra Hakkı Ugan, Cer Daire
si Teknik Komisyonunun dört tane üyesine 
şahsan birer mektup yazmak suretiyle halen: 
Devlet Demiryolları tarafından kullanılmakta 
olan 5 aded General Elektrik lokomotifleri 
hakkında bir malûmat istemiştir, öyle ibir eda 
ile istemiştir ki, bu komisyon üyeleri- korksun, 
çekinsin, ve benim arz ettiğim şekilde cevap 
versin, •mânasında bâzı sualler sormuştur. Ca
libi dikkat olan nokta; bu sualleri Hakkı 
Ufan'm, şimdiye kadar neden sormamış olma
sıdır. Çünkü, Ibu lokomotifler 5 - 6 seneden beri I 
yani 1958 senesinden beri serviste bulunmakta- I 
dır, çalışmaktadır. Ve General Elektrik-ile de 
Devlet Demiryolları ıbu lokomotifler dolayı siyle 
çeşitli münasebetler taramış (bulunmaktadır. I 
Sorulan sualler !bu lokomotiflerin, transisyon 
mevzuuna aittir. Transisyon otomatikman sür
atin değiştirilmesinde kullanılan bir teçhizat- I 
tır. Soruda deniyor ki, ıbu#un yük çekmekle 
alâkası nedir? Siz, bu lokomotiflerin yükünü 
Ibu ibakımdan çekmediğini biliyor musunuz? I 
Şeklinde sualler soruluyor. Bir mühendise so
rulan sualleri takdim edeyim : I 

1. 5 yıldan beri idarenizde hizmet gören 
General Elektrik U-18 C tipi lokomotiflerinin 
transisyon sistemi yüzünden bu lokomotifler 
verilmesi icabeden yükü çekmişler midir? 

2. Bu lokomotiflerin transisyon tertibatın
da hir tadilat yapılması hususu neden ileri gel- I 
mistir, hu tadilat kaç lokomotife yapılmıştır? 

3. iBu tadilât hangi tarihlerde ve katç loko
motife yapılmıştır ve 'bugüne kadar ne netice 
al inmiştir? I 

4. Yukardaki hususlar raporun izharında I 
tarafınızdan ibiiinmekte mi idi ? I 

5. General Elektrik'in son tekliflerindeki 
transisyon sistemi ile evvelce General Elek
trik U-18 C ye konulan transisyon sistemi ara
sında ne fark vardır? 

İBu .soruların .cevaplarının buıgün saat 15 e 
kadar verilmesini ehemmiyetle j'iea ederim. 

Beş maddelik sual soruluyor, hem de veri
lecek cevabın aynı gün saat 15 e kadar veril
mesi isteniliyor. | 
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Soruların sorulma tarihi 14 . 6 . 1963. Yani 

11 . 6 . 1963 tarihinde Nurettin Erguvanlı'mn 
da imzası bulunan rapor, satmalma komisyo
nuna intikal etmiş. Satmalına komisyonu baş
kanı olan Hakkı Ugan'in bu rapor hesabına 
gelmemiş; dolayısiyle bu sualleri sormak lüzu
munu duymuş. («İsabet etmiş» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım,* suallere verilen 
cevapları burada ' okuyup" huzurlarınızı işgal 
etmiyeeeğim. Manâsı şudur: 

Transisyon mevzuunun yük çekme ile bir alâ
kası yoktur. Sorunuz eğer patinaj mevzuu ile 
alâkalı ise; ki, o mânadadır. Transisyonun yük 
çekme ile bir ilgisi yoktur. Sorularınızın pati
naj 'ile alâkalı olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
tadilât, patinaj tertibatı üzerinde yapılmıştır. 
Falan tarihte yapılmıştır, şunlar, şunlar olmuş
tur deniyor. Yani burada Hakkı Ugan'm al
mak istediği netice şudur. General Motors Lo-
komotifil'erınin transisyon tertibatı General Elek
trik Lokomotiflerinin transisyon tertibatından 
daha üstündür, ileridir. Binaenaleyh transisyon 
tertibatı lokomotifin tercihi 'için bir tutamak 
noktası olmak iktiza eder. Bunun için de tek
nik (komisyon üyelerini çıkmaza sevkedebilmek, 
onları kendi ifadeleri ile tenakuza düşürebilmek 
için sual sorup korkutmak gerekir diye düşü
nülmüş ve 'kendisinin bilmediği mevzularda su
al sormuştur. Bu suallere verilen cevabın bir 
tanesinden biir pasaj okumak isterim. 

Cevap: 1 Nisan 1958 - Hziran 1958 tarihleri 
arasında Demiryoliarımızda servise giren beş 
aded General Elektrik U -18 O Lokomotifle
rinde hamuleyi tahdideden sefoep esas itibariy
le transisyon değil patinaj olmuştur. 

O halde Cer Dairesi Teknik Komisyonuna 
dâhil mühendisler meseleye vâkıftır. Bu soru
ları soran Hakkı Ugan ise mevzua vakıf değil
dir, (kendisine verilen bilgiye göre komisyon 
üyelerine 'bâzı sualler sormak yoluna gitmiş 
bulunmaktadır* Bu zat bir taraftan hu sualleri 
sorarken, diğer taraftan da makinistlerden, mü
fettişlerden, fabrika müdürlerinden ayrı, ayrı, 
şahsi teşebbüsü ile raporlar lalmak-yoluna git
miştir. Satmalma komisyonu meseleleri müş
tereken müzakere edip, bir karara bağlamak 
mevkiinde iken, Hakkı Ugan'in, Millet Meclisi 
Tahkikat Komisyonuna verilen dosyaların mün-
dereeatmdan anlaşıldığına göre, şahsan'su-

— 203 — 



T.B.M.M. B : 10 
al sorma ve şahsan bâzı raporları temin etme 
gibi bir yolu tercih etmesiinım manâsı üzerinde 
ehemmiyetle durmak lâzımgelir. Çünkü, bu 
hareket doğrudan doğruya bir gayretkeşliğin 
ifadesi, evvelden tâyin edilmiş bir 'hedefe 
ulaşmak maksadına matuf bulunmaktadır. 
Böylesine raporlar tanzim edildiği sırada, tek
nik heyetlerin, firmaların tökliflerindeki muğ
lak görülen bâzı hususlarda firma mümessille
riyle istişareler yapmak, aydınlanmaları için 
temaslarda bulunmak gibi vâki talepleri de 
reddedilmiş. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, siz söz mü iste
diniz? Zaten daha evvelden istemiştiniz. 2 de
fa aynı zamanda söz istenmiyeeeğine göre ev
velki istediğiniz zamandaki sırada size söz ve
receğim. 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Firma
larla temas etmek mümkün değildir, gibi sözleri 

T C D D ilgilileri söylemeğe devam ederken, 
kendileri bir taraftan da General Motors paten
tliyle bâzı imalât yapan Alman Henşel Firması
nın bir mühendisini bir nezaket ziyareti yaptı 
bahanesiyle (getiriyorlar ve (Satmalına Komis
yonunun teknik üyeleriyle, Hakkı Uğan'm bu-' 
luniduğu bir toplantı salonunda görüştürüyor
lar. Bu görüşmede, 'Satınalma Komisyonu 
üyelerinden Hakkı Tomsu'nun Millet Meclisi 
Tahkikat Komisyonuna vermiş olduğu ifadeden 
anlaşılacağına igöre, General Motors'un üstünlük 
ve evsaflarından bahseden, bunu metheden ye
dek parça sarfiyatının azlığından bahseden ve 
dolayısiyle General Motors'un tercih edilmesi 
gerektiği mânasına gelen biritakım lâflar... Sa
tınalma Komisyonu üyelerine empoze edilmeye 
çalışılıyor. Bir yandan, - Teknik Komisyon 
Üyelerinin, bâzı teknik -meselelerin aydınlatıl
ması için firmalarla görüşme talepleri reddedil
mek istenirken ve bu husus Teknik Komisyon 
üyelerinin ısrarı neticesinde bir formüle bağ
lanmışken 'diğer taraftan kalkıp, bir başka fir
manın," Henşel Firmasının, General Motors ile 
doğrudan doğruya alâkalı bulunanı, bir firma 
(mühendisi ile yapılan temasların mânası üzerin
de durmak lâziMgelir, arkadaşlar. Bütün bu 
hâdiseler cereyan ettikten sonra, 3 . 7 . 1%3 ta-
rihkıde Satınalma Komisyonunun yazılı 'bir ka
rarı var. Bu kararın, Satınalma Komisyonu
nun 22 . 6 . 19Ö3 Itarİhİndıeki ilk toplantısında 
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verdiği karara, yani o kararda tetkik edilmesi 
istenilen hususların münaikaışasma dayanması 

• lâzi'mlgelirken, bu kararda tet'kikı istenilen bâ
zı noktalar bir tarafa bırakılıyor, yeni yeni 
mevzular üzerinde hükümler tesis edilmeye ça
lışılıyor. (Ortadan, «ne gibi» sesleri) Bu ka
rar, doğrudan doğruya töknik 'heyetlerin ver
diği raporlar cerhedilmeden, Hakkı TJgan'm 
şahsi teşebbüsü ve şahsi arzusuyla Satınalma 
Komisyonunun dosyasına koydurmaya çalıştığı 
bâzı malûmata dayandırılmak istenilmişse de, on
ları da tam ihtiva etmemekte ve bu suretle Ge
neral Motors tercih edilmiş bulunmaktadır. He
saba dayanması mümkün olmıyan, rakamlarla 
ifadesi mümkün olmıyan, teknik üstünlük, ev
saf üstünlüğü ve çekişteki üstünlük ıgibi yu
varlak lâflarla General Motors lokomotifleri
nin daha üstün olduğu yolunda şahsi kanaate 
dayanan; maddi vakaya, projeye, imalâta, me
kaniğe, teknik bilgiye delil de doğrudan doğ
ruya şahsi kanaate dayanan birtakım mülâha
zalarla <bu terem yapılıyor. 

Diğer taraftan, 15 bin dolarlık fiyat far
kını dikkate alan Fabrikalar Dairesi Reisi Or
han Alp, bu karara uzun, bir muhalefet şerhi 
veriyor ve muhalefet şerhinde; Satınalma Ko
misyonunun aldığı kararın mucip sebeplerine 
tetk tek, temas edilmektedir. Evvelâ imalât ko
nusunun Satınalma Komisyonunun kararında 
'bir tarafa itildiği, üzerinde hiç durulmaldığı 
için Orhan Alp bunun üzerinde bilhassa. ısrar
la durmuş, beş yıllık plânla alâkasına İşaret 
etmek suretiyle, 'memleketimiz için bu imalâ
tın kaçınılmaz bir zaruret olduğunu belirtmiş
tir. 

Biliyorsunuz, 5 Yıllık Plânda, dizel motorla
rını ve dizel lokomotiflerinin imalâttı mevzuu 
yer almış bulunmaktadır. Ve plândaki ifade 
aynen şöyledir: 

«Devlet Demiryollarının 83 tane dizel loko
motifine ihtiyacı vardır. Bunun 38 tanesinin 
dış finansmanı temin edilmek üzeredir. Geri 
kalan 50 tanenin yurtta ve imemleket şartlarına 
uygun olarak aynı tipten imal edilebilmesi için, 
bu 38 aded lokomotifin ihalesi karara bağlanır
ken, imalât izni de beraber alınacaktır,» den
mektedir. Ehemmiyeti seibehiyle biraz sonra, 
bu noktaya ayrıca temas edeceğim. 

Demek ki, Satınalma Komisyonu bu kararı 
verirken, ihale kararını yerirken, satmaldığı 
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lokomotiflerin imalât iznini de 'bir esasa ra'btet-
nueye ve onu da satmalmaya veya onu verecek* 
olan firmaya, bir mukavele ile .bağlanmaya mec
burdur. 

Gerek Sayın Ulaştırma Bakanı, gerek De
miryolları alâkalılarının buı noktada sarıldık
ları dal da maalesef kurumuştur. Deniliyor ki, 
AÎD imalât mevzuunun bu ihaleye karıştınl-
mamasını istemiştir. Belki, Devlet Demiryol
ları hazırladığı şartnamede, imalât mevzuunu 
(başlangıç/ta nazarı itibara almıştır. AÎD teşki
lâtı; da, sırf Amerika'daki rekabeti temin ba
kımından bâzı firmaların imalâtı yapmak is
temesi, bâzılarında yapmak istememesi mu
vacehesinde, arada tefrik olmaması için hep
sinin müştereken aynı şartlarla ihaleye iştirak 
•etmelerini temin bakımından !bu hükmün şart
nameden çıkartılmasını talelbetmiştir. Devlet 
Demiryolları da bunu çıkarmıştır. Ancak AÎD 
bu mevzu ile alâkalı olarak, Devlet Demir
yollarına yazdığı yazıda da, «Biz sizin loko
motif imal etmenize muteriz değiliz, Türkiye 
lokomotifini imal etsin, hattâ biz yardım da 
ederiz, memnun oluruz.» mânasında cümleler 
kullanmıştır. AÎD, «Ben imalâtı istemiyorum, 
Türkiye'de imalât yapılmıyacaktır.» düşüncesiyle 
ıbu hususun şartnameden çıkarılmasını isteme
miş, sadece Amerika'daki çeşitli cereyanlar ba
kımından bu hükmün şartnameden eıkarılıma.-
sını istemiştir. Devlet Demiryolları da AÎD'nin 
'bu maksadımı ayniyle anlamış ve başlangıçta 
teklifler .açıldığı zaman firmalara Türkiye'de 
bir imalâtı düşünüp düşünmediklerini sokmuş
lardır. Gerek firma mümessillerinin Millet 
Meclisi Tahkikat Komisyonuna verdikleri ifa
deden ve gerekse Devlet Demiryolları Satm
alına Komisyonu ilgililerinin Millet Meclisi Tah
kikat Komisyonuna verdikleri ifadelerden bu 
husus açıkça anlaşılmaktadır. General Elek
trik ve Alko firmaları imalâtı istediklerini, 
Devlet Demiryollariyle müştereken hir imalâ
ta girişebileceklerini açıkça ifade etmişler ve 
evvelce de yazılı müracaatte 'bulunmuşlar. Ge
neral Motors firması ise, böyle bir şeyi düşün
mediğini, Türkiye'de lokomotif imalâtının müm
kün olamıyacağını, rantabl olamıyacağını, bu 
bakımdan Iböyle bir şeye girişmiyeeeklerini, 
esasen arzu 'etmediklerini, yine Satmalma Ko
misyonu huzurunda ifade etmiştir. General 
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Motorsun ıböyle bir imalâta taraftar olmadığı 
anlaşılınca Satmalma Komisyonu kararında; 
yani tercih sebeplerini tesbit eden kararında 
bu hususu bir tarafa itmiş bulunmaktadır. 
Bu nokta da, evvelce verilmiş hir hükmün sat
ha çıkartılmasından 'başka bir mânaya gelme
mektedir arkadaşlar. 

• Satmalma Komisyonu ' teknik heyetlere ya
kıt mevzuunu tetkik edin, demiştir. Bakıyor
sunuz 3 .7 .1963 tarihinde aldığı kararda bu 
yakıt meselesi de dikkate alınmamıştır. Onun 
üzerine Orhan Alp 'bu »hususa da işaret ediyor, 
diyor ki, senede 3 milyon 300 bin lira civarın
da 33 lokomotif için Devlet Demiryollarının 
kârı vardır, binaenaleyh yakıt mevızuunun na
zarı itibara alınması gerekir. Fakat biraz ev
vel belirttiğimiz üzere 3 .7 .1963 tarihli Satın-
alma Komisyonu kararında bu hususa temas 
edilmemektedir. Millet Meclisi Tahkikat Ko
misyonuna verilen muhtelif ifadelerde ve Sa
yın Ulaştırma Bakanına (gönderilen ıb'âzı yazı
larda «Orhan Alp 3 milyon 300 Ibiri liralık ya
kıt tasarrufunun müstenidatıni' bize vermemiş
tir, hesabını vermemiştir» diyorlar. Bu, evve
lâ, Orhan Alp'den istenilmemiş, «müstenidatın 
nedir, Ibunu göster» denilmemiştir ki, Orhan 
Alp, verilmiş bir karara muhalefet şerhini 'bo
zuyor ve ıbunu da yazılı yapıyor. Bilâhara 
Millet Meclisi Tahkikat Komisyonu yalnız 
mevzuundaki mütalâasını yazılı olarak verme
sini Orhan Alp'dan istemiştir. Bu mütalâayı da 
arz etmek isterim. 

Memleketimizin mevcut işletme şartlarına 
ve senede katedileeek mesafeye göre (yani bu 
ımesafe 150 hin km. dir) ıbir lokomotifin yol ka-
tetmesi esasına dayanan, ayrıca muayyen bir 
ton kilometrenin de nazarı itibara alınması ile 
sadece mazot tasarrufu 1 9161 375 T.L. dır. 
2 zamanlı motorların, 4 zamanlı motorlara na
zaran daha az motor yağı sarf edeceği de ilmen 
sabit hir gerçektir. Yani aradaki fark, 4 za
manlının 2 zamanlıya nazaran farkı, yağ sar
fiyatı 'bakımından, % 43 civarındadır. Bu da 
senede 425 818 lira tutmaktadır. Binaenaleyh 
meveut şartlara göre sadece 2 387 1'93 T.L. lık 
lehte /bir tasarruf mevcuttur. 

Görülüyor ki Devlet Demiryollarının sene
de büyük hir akar yakıt tasarrufu vardır. Ya
ni Generali Elektrik'i tercih ettiği takdirde bu 
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tasarrufu temin edecektir. Dizelizasyona geçil
mesi halinde bu tasarruf. 3 103 349 liraya 'ba
liğ oluyor. Devlet Demiryollarında trafiğin 
otomatik kontrol edilmesi ve duruşların tah-
didedilmesi, süratlerinin artırılması halinde ise 
Ibu tasarruf yılda 3 672 000 liraya baliğ olmak
ta ve daha da artmaktadır. 

,'Satınalma Komisyonunun kararlarında, 
hir.az sonra arz edeceğimiz bâzı raporlarda ge
cen ve 'General Motors'un lehine gösterilmiş 
bulunan yakıt tasarrufu böyle bir yazılı ra
kama dayanmamakta, miktarı gösterilmemek
tedir. Sadece mesnetleri meçhul 'birtakım yüz
delerle ifade olunmakta ve ifadelerini de; Haibip 
Germeyanlugil'in «İlmî hüviyetleri dünyaca mâ
ruf» dediği insanların ifadeleriyle bağdaştır
mak asla mümkün değildir. Cer Dairesi Tek
nik Komisyonunun raporuna, bir komisyon üye
si imiş gi'bi imza koyan Satıınalma Komisyonu 
Başkanı Hakkı Tomsu, 'bu rapora esas itiba
riyle iştirak etmekle ıbera'ber yakıt tasarrufu 
üzerindeki mütalâayı dafaa o zaman ibir hede
fe doğru yöneltmeye başlıyor. 

«Gerçi; komisyonun bu kararı doğru ise de 
yakıt tasarrufunu başka şartlarda mütalâa et
mek lâzımdır» diyor, geçiyor. Ve 2 . 7 . 1.963 
tarihinde Hakkı ilgan'in şahsına hitaben ver
miş olduğu )hir raporla da General 'Elektrik'in 
General 'Motors'a nazaran daha tasarruflu oldu
ğunu .belirtmektedir. Bunu takiibeden, yâni 
3 . 7 . 196'3 tarihinde alman kararda ise bu ta
sarrufun belirtilmesini 'istemiyor. Ama, Orhan 
Alp 5 . 7 . 1963 tarihinde .muhalefet şerhini ve
rince ıSatmalına Komisyonu tekrar tonlanıyor 
8 . 7 . 1963 tarihinde ıbâzı hususları yeniden 
teemmül ediyor, kararlarına sonradan mesnet 
aramaya çalışıyor. Bu arada yakıt tasarrufuna 
temas ederek, General Motors'un General Elek
trik'e nazaran % 4 ilâ % 11 arasında daha az 
yakıt sarfettiğini ifade etmekten çekinmiyor. 
Bu müzakere zaptının altında veyahut ek kara
rın altında yine Hakkı Tomsu ve Hakkı Ugan'-
m imzaları mevcuttur. Evvelâ, «General Elek
trik daha tasarrufludur» diye Hakkı Uğan'm 
şahsına bir rapor veriyor, arkasından Orhan 
Alp'in itirazı üzerine yapılan toplantıda Gene
ral Motors'ıın % 4 ilâ % 11 arasında daha ta
sarruflu olduğunu çekinmeden söyliyebiliyor. 
Daha sonra 18 . 7 . 11963 tarihinde aynı Hakkı 

10.10.1963 0 : 1 
Tomsu yani Cer Dairesi Reisi, yegâne salâhi
yet sahibi hu zat- tarafından Genel Müdürlüğe 
hitaben bir rapor daha veriyor. Bu raporda da 
bir hesaba raıslanmamaktadır. Fakat yanlış 
mesnetlerden hareket ettiğini ibizzat sonra
dan kendisinin de kabul ettiği 'bu raporunda da 
General Motors'un, General, Elektrik'e nazaran 
yüzde 1,5 - 10,5 daha tasarruflu olduğu ifade 
ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, hu zat evvelâ 'Gene
ral Elektrik tasarruflu demiş. Sonra General 
Motors'un % 4 - % 11 daha tasarruflu olduğu
nu söylemiş. Arkasından >bu rakamları değişti
riyor, yü&de 1,(5-10,5 tasarruflu diyor. işin şaya
nı dikkat bir noktası da şudur: 19 . 7 . 1963 ta
rihinde yâni 18 . 7 . 1963 tarihli raporun veril
diği tarihten bir .gün sonra Genel Müdürün em
ri ile Orhan Alp'in muhalefet şerhi her neden
se, tekrar müzakere edilmek isteniyor. Bura
daki maksat Orhan Alp'i da ikna etmek ve ken
di kanaatlerine iştirak ettirmek suretiyle, me
selenin ittifakla karara bağlanmış olduğunu tes-
•bit etmektir. Nitekim, Satınalma Komisyonu 
başlangıçta Orhan Alp'an muhalefetini bildiği 
halde; ilk kararlarının son programı şöyle yaz
mış: «Orhan Alp'm her hangi bir mütalâada bu
lunmaması karşısında 7 kişinin ittifakı ile ka
rar alınmıştır.» Halbuki Orhan Alp daha ev
velden muhalefet etmiş ve muhalefetini bildir
miş, muhalefet eden bir insanın muhalefet et
mediğini söylemiş olmak dahi 'hususi bir gayre
tin ifadesidir arkadaşlar. Muhasebe Reisi Ni
yazi. Şahin'e «İbir taraftan 'böyle söylüyorsunuz, 
diğer taraftan böyle bir yazının altına imza 
koyuyorsunuz, naısıl oluyor bu?» diye bir su'al 
sorulduğunda, «zühul oldu» deyip geçmiştir. 
Zühul olmamıştır, Ibilerek yapılmıştır. Çünkü 
aynı mesele mükerreren başka kararlarda da 
mevzuubahsedilmiştir. 19 . 7 . 1963 tarihin
de yani Hakiki Tomsu'nun verdiği rapordan bir 
gün sonra yapılan müzakerede Orhan Alp'in 
muhalefeti ımüz'akere edilirken yakıt konusun
da yine Hakkı Tomsu General Motors'un %5 - 6 
tasarruflu olduğunu söylemektedir. 

Evvelâ General Elektrik tasarrufu, sonra 
% 4 ile % 11 General Motors tasarrufu; sonra 
'bu rakam % 1,5 -10,5 oldu, şimdi de % 5 - 6 
ya düştü. Mevzuun Bakanlığa intikal etmesi, 
oradan da iktisadi Kurula gönderilmesi üzerine, 

— 206 — 



T.B.M.M. B : 10 
hazırlanan bir mukayese Üstesine General 
Elektrik lokomotifi erinin General Motors'a 
nazaran yüzde 4 fazla yakıt sarfettiği yazılmış
tır. Yıanü, rakam yeniden bir tenzile tabi tu
tulmuştur. Müdürler Kurulu ikararmda ise 
General Motors'un daha az yakıt sarf ettiği ya
zılı bulunmakta fakat bir rakam gösterilmemek
tedir. Bilâhara mevzu A 1 D ' ye intikal 
«ttMH'rkenj, yani A (t D 1ye tercih sebepleri 
bildirilirken, General Motors'un iki zamanlı 
bir motor olduğu, devir adedinin düşük olduğu, bu 
bakımdan da yakıt sarfiyatının yüzde dört faz
la bulunduğu yazılmıştır. Aynı raporda, Ge
neral Elektrik (bahsinde ise General Elektrik'-
in General Motors'dan daha az yakıt yaktığı 
ifade edilmiştir. 

Şimdi ilim, teknik, rakam adına söz söyliyen 
insanlar her raıaikama başka bir değer bildi
rirler ve bunlar içiri de mesnet göstermezler ise, 
elde bir tek hesap bulunmaz ise bunların rapor
larına ve kararlarına nasıl inanabilirsiniz? Ve böy-
fe karışık bir muamele safhasının evvelden tâ
yin edilmiş olan bir hedefe ulaşmak gayesine 
matuf olmadığının aksini nasıl söyliyebilirliz. 
(Orta-sıralardan Bakana gel -sesleri). Bakann 
geleceğim arkadaşlar, Bakana gelmeden önce 
tenevvür etmemiz için mevzuu 'arz etmek mec
buriyetindeyiz 

BAŞKAN — Cevap vermeyin, dev'aım edin. 
MEMDUH ERBEMİR (Devamla) — Ya

kıt meselesi .arz ettiğim gibi karmakarışık bir 
hale sokulmuştur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyiniz. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, 7 . 8 . 1963 tarihinde Or
han Alp'in muhalefet şerhini yeniden müzake
re etmek ve ek karar almak üzere toplanan 
Satmalıma Komisyonu, Orhan Alp'sız toplanan 
Satmalıma Komisyonu yine bir mevzu ortaya 
altmıştır. Bu yeni mevzu; mamul malzeme id
diası. Satmalma Komisyonunun ilk kararında 
böyle bir mevzu yok. İkinci terci'h sebeple
rinin tesbit kararında keza bu mamul malzeme 
hikâyesi düşünülmemiş. Sonradan ve yeni ola
rak bir mamul malzeme mevzuu ortaya çıka
rılıyor. Ve deniliyor 'ki; General Elektrik 
Firmasının teklifindeki mamul malzeme, Gene
ral Motors'un lokomotif teklifindeki mamul 
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malzemeden azdır. Binaenaleyh General Mo
tors lokomotifi daha çok mamul malzeme ihti
va ettiği için daha ucuzdur. Bu hususun mu
cidi de, Satmalıma Komisyonu Üyesi Hareket 
Dairesi Reisi Yüksek Elektrik Mühendisi Sıtkı 
Baykara. Mucidi olduğunu şundan anlıyoruz; 
19 . 7 . 1963 tarihinde General Motors lokomo
tifleri hakkındaki Orhan Alp. muhalefet şerhi 
yeniden müzakere edilirken çıkmış, bu mesele
yi orada uzunuzadıya birtakım rakamlarla 
ispat etmeye çalışmış, neticede General Elek
trik'in 17 000 küsur dolar daha pahalı bulundu
ğunu ifade etmiştir. Ama Millet Meclisi Tah
kikat Komisyonu «bu rakamları nereden aldın?» 
diye Ib'ir sual sorunca da, cevap verememiş; 
yani bunun hesabını göstermesi istenilince 'he
sap verememiş sadece «Cer dairesinden aldım» 
demekle yetinmiştir. 

Muhterem arkadaşlar,- tercih yapılırken çok 
hayalî şeyler uydurulmuştur. Millet Meclisi 
Tahkikat Komisyonunun sorduğu suallere: 
Devlet Demiryolları tatmin edici cevaplar ve
rememiştir. Dolaylı yollardan . bir takını 
mülâhazalarla sorular geçiştirilmek istenmiş 
ve cevap olarak; teklifler ile alâkası bu-
lunmıyan, teknikle ilgisi Ibülunmıyan, ilim
le ve fen ile alâkası ibulunmıyan bir 
takım beyanlarda _ bulunmuştur. İhale Ulaş
tırma Bakanlığına intikal ettirileceği sı
rada icat edilen bu 17 000 dolarlık uydurma 
farkın, ne tekliflerle alâkasının olmadığı ne 
de Satınalma Komisyonunun kararında bu hu
susa temas edilmediği anlaşılmıştır. Fakat 
üst makama böyle bir beyan yapılmış bulun
maktadır. A 1 D 'ye gönderilen raporda ise, 
ne bir mamul malzeme fazlalığından bahsedi
liyor, ne de bu sahada bir üstünlük ileri sürül
mektedir. T C D D , tercih sebepleri arasında, 
A 1 D 'ye gönderdiği raporda 'bu 17 bin do
larlık muazzam farkı zikretmemektedir. 

Mesele şudur :Iki tane lokomotif var, her 
ikisi de Amerikan standardına ve Amerikan 
tekniğine ıgöre imal edilmektedir. Bu lokomo
tiflerin projelerine göre ağırlıkları elbette 'fir
maların projeleri icabı Ifarklı olacaktır. Ama, 
Demiryolları satmalacağı lokomotiflerin (behe
rinin diögil tazyikini 18 ton ve 6 dingilli loko
motif istediğinden, lokomotiflerin 108 ton ağır
lığında bulunması ica!betmektedir. Firmaların 
lokomotifleri standarttır. Her hangi bir mem-

— 207 — 



T.B.M.M. B ': 10 
leketin istiyeceği ağırlıkta olması, mümkün ol-
mıyan »bir şeydir. Ama bu ağırlığı temin ;et-
mek için bubim firmalar, muayyen bir ağırlı
ğı, muayyen şekillerde lokomotiflere ilâve 
ederler. İmalâtçı firmalar bütün dünya demir
yollarında kullanılan asgari dinigil tazyikine. 
•göre lokomotiflerini imal etmektedir. Bir- âza
miye göre imal ettiği taktirde dana 'düşük bir 
dingil tazyikinde 'bir lokomotif talebedilincc, ye
ni baştan bir proje yapmak meciburiyc'tindeldir-
ler. Ama bir asgariye göre imal ederleree da-
'lıa yukarı dingi] tazyikini temin le'tmek kolay. 
Ama daha düşüğünü, temin edebilmek için pro
jeyi tadil etmek, yeni baştan hesaplara giriş
mek mecburiyeti vardır. Bu imalâttan -doğan 
'bir mecburiyettir. Her iki ''firmanın lokomotifi 
de 108 ton ağırlıktan dalha 'düşük ağırlıktadır. 
'Binaenaleyh ağırlığı artırmak lâzııngelm ekte
dir. Her iki firma da 18 'ton dinigil tazyikini 

.'garanti etmektedir. >G. E. Firması, teklifinin 
7, 1, 9 ncu maddesinde - D. Demiryolları da bu 
noktanın böyle olduğunu ıhilâhara teyidetmiş-
tir - diyor ki, ağırlığı plâtform saçlarının eba
dını 'değiştirerek artıracağım. Saç kalınlığı fa
raza 10 milimetre ise, 15 milimetre yapacağım 
diyor ve kullanacağı saçın da evsafını bildiri
yor. Şimdi 'bu ağırlık meselesini! G. E. nin 
aleyhine ıgayrimamul 'bir madde telâkki etmek 
suretiyle 'General Motorsun mamul maddesi 1da-
ıha fazladır. Demek akla aykırıdır. Bunu da 
fiyata talbvil ediyorlar. Lokomotifin çalışma
sıyla, iktisadiliği ile alâkası olmıyan hayali, ibir 
fark Itesbit edilerek, bu fark heseba irca edi
liyor ve ondan sonra da ucuzluk - pahalılık 
mukayesesi yapılıyor. Bir taraiftan böyle bo
yalı 'hesaplar yapılırken, diğer taraftan, mem
lekete, sene'de üç milyon lira tasarruf tlemiıı 
edecek yakıt mevzuu bir tarafa itiliyor. Ay
rıca, plânın emrettiği bir imalât mevzuu bir ta
rafa itiliyor. Devlet Plânı, dizel 'motorlarının 
imalâtını plânlanıyor ve 1964 programına alı
yor. Programda Mart 'başına kadar Devlet 
Demiryollarına lisans meselesini halletmesini ve 
derhal imalâta, geçmesini emretmiştir. Lisans 
•mleselesi de hu 33 lokomotifin ihalesinle bağlı 
'bulunmaktadır. Plân çıkmaza sokulur. Plânı 
'bir tarafa itilir, memlekete en fazla fayda te
min eden yakıt meselesi bir tarafa atılır, ara
daki fiyat farkı bir tarafa atılır. Ondan son-
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ra birtakım rakama, hesaba gelmiyen, bilimde, 
teknikte sadece 'bir vsöz olarak geçen, hesapla 
alâkası buiunmıyan, teknik üstünlük iddiaları 
ileri sürülür. Böyle bir hareketi hüsnüniyet
le, 'samimiyetle yapılmış bir hareket telâkki et
meye bilmem, hangi arkadaşımızın vicdanı rıza 
gösterecektir. 

Mamul malzeme mevzuunda böylece, kısa 
olarak, arz edildikten sonra bir başka nok
taya temas etmeye mecburuz. Hakkı Ugan'ın, 
Teknik komisyonların temayülü bilindikten 
sonr'a, Komisyon üyelerine şahsan sualler sor
duğu mevzuu, transisyon mevzuudur. Satmal
ın a Komisyonunun- 3 . 7 . 1963 tarihli raporun
da bu transisyon mevzuu izah edildikten, 
General Motors'un lehine olduğu belirtildikten 
sonra, «Bu hususu sarih bir rakam halinde 
ifade etmek imkânsızdır^ deniliyor. Yani, 
kendilerinin kabul ettiği bu transisyon üstün-

• lüğünü bir rakama, irca etmenin, rakamla 
ifade etmenin mümkün olmadığı yine o karar
da açıkç'a yazılı bulun maktadır. Fakat me
sele üst makama gönderilirken, transisyon yö
nünden 15 500 dolarlık bir fark olduğu ve 
farkın General Motors'un lehine, General 
Elektrik'in aleyhine olduğu söylenmektedir. 
Hem bir taraftan kendi kararlarında, hunu 
rakama irca etmek mümkün değildir diyor
lar, öbür taraftan da bunu 12 500 dolarlık 
bir fark şeklinde ifade etmek suretiyle, 
kendilerine has, teknikle, ilimle, fenle, alâ
kası buiunmıyan, bir mantıkla izah etmeye 
çalışıyorlar. Fakat tercih sebepleri Ameri
ka'ya gönderileceği zaman, Türkiye'de cere
yan eden muamelenin bu safhası Amerika'ya 
gönderilen raporda, yine bir tarafa itilmek
tedir. Bu farkın mucidi olan Cer Dairesi 
Reisi Hakkı Tomsu ise Millet Meclisi Tah
kikat, Komisyonuna vermiş olduğu ifadesin
de 1 «akınız ne diyor, aynen okuyayım; bu ifa
deyi bulamadım. Vaktinizi almamak için kı
saca arz edeyim; sonra lüzum hâsıl olursa bu-
lııv, takdim ederim. 

«Transisyon mesel esi tercih sebebi olamaz», 
diyor, Hakkı Tomsu.. 

Böyle bir mevzuu tetkdka memur edilmiş 
olan ve bunu tetkik eden dairenin başında 
ötem zat, Satmalına Komisyonunun hu hu
susta akıl hocalığını yapan reis, bir yandan 
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ilk kararında General Mortors transisyon ter
tibatının üstün olduğunu söylüyor ve bunu 
tercih sebebi olarak ifade ediyor, bunun 
altına imza koyuyor ve bu rakama irca 
edilemez diyor; sonra meseleyi üst makama 
gönderirken bu üstünlüğü 12 500 liralık bir 
farkla ifade ediyor. Millet Meclisi Tahkikat 
Komisyonunda sorulan bir suale karşı da, bu 
mesele tercih sebebi olam'az diyor. Şimdi 
arkadaşlar, böyle, birbirini tutmıyan bu çe
şitli ifadelere şöyle bir göz 'attığımız zaman, 
böyle bir arkadaşın verdiği k a r a n ciddiye 
almak ve bunu doğru telâkki etmek mümkün 
müdür acaba? 

Teknik ve fabrikasyon öyle bir şeydir ki, 
cümlenizin de malûmu olduğu üzere bir te
kâmülle yerleşmesi bir 'tekâmülle hayatiyetini 
ida-me ettirmesi mümkündür. Burular tekâ
mülü dahi kabul etmemektedirler. Tekâmülü 
kabul etmediklerim, kendi kararlarına mesnet 
saydıkları bir başka hususa temas etmek sure
tiyle arz edeceğim. Lokomotiflerin muhtelif 
parçaları mukayese ediliyor. Bu mukayeselerde 
görüyoruz ki, biraz evvel de izah ettiğim gibi 
mamul malzeme fazlalığı denilen ve lokomotifle
rin standart ağırlıkları bakımından arada hâsıl 
olan fark; General Motors lokomotiflerinin je
neratörleri, % ve cer motorlariyle G. E. lokomotif
lerinin jeneratörleri ve cer motorları arasında 
bulunmaktadır. Yani iki lokomotifin elektrik 
istihsal eden makinasıile, bu elektriği güce çe
viren makinası arasındaki ağırlık farkı, mamul 
malzeme ağırlığı farkı şeklinde ifade ettikleri 
ve bunu General Elektrik'in, ölü ağırlık »olarak 
lokomotifine ilâve ettiği şeklinde ifade ettikleri 
bu fark bu iki cihaz arasında meydana gelmek
tedir G. E. in burada çalışan 5 lokomotifi var
dır. Bu lokomotif üzerinde elektrik motorları 
761 tip numarasını taşıyor. Yeni teklif ettiği 
lokomotifin motorunun da tip numarası 761 miş. 
Devlet Demiryolları ilgilileri, «aynı tipte iki mo
tor, birisi 300 beygir takatinde verilmiş, diğeri 
450 beygir takatinde veriliyor. Tipleri.aynı ol
duğuna göre, bu takat farkı nasıl olur? Bunu 
kabul etmeye imkân yoktur.» diyorlar. Ve yine, 
«Madem ki, eski motoru veriyor eski motorun 
yüzde on şürjarjla çalıştığını kabul ederiz. Bi
naenaleyh bu takat 330 beygir olur. Ve ancak 
bu limitte çalışabilir.» Bu takat farkından do
layı da 3 600 dolarlık hayali bir rakam olarak, 

hesabı meçhul ve teknik bakımdan hesabı müm
kün olmıyan bir rakamı General Elektriğin aley
hine General Motorsun lehine bir faktör olarak 
nazarı itibara alıyorlar, öbür taraftan Cer Tâli 
Komisyonu üyesi, Cer Dairesi Reisi Elektrik 
Yüksek Mühendisi Sabri Çetin, Sıtkı Baykara'-
mıı da iştirak ettiği bir raporunda bakınız ne 
diyor. «General Motors cer motorunun 212 ve 
277 kilovat olarak, büyük ve küçük takatteki 
lokomotifler için kullanıldığı açıklanmıştır.» 
Yani, General Motors hem küçük lokomotiflerde 
hem de büyük lokomotiflerde aynı tip cer mo
torunu kullanıyor. Küçük lokomotif için verdi
ği takat 212 kilovat, büyük lokomotifi için 
verdiği takat 277 kilovat. E, şimdi bir firma 
lehine kabul edilen aynı motor için böyle iki 
farklı takati diğerinde kabul etmemenin sebebi 
anlaşılamıyor. 

işin çok enteresan bir tarafı daha var. zi
hinlerinizde iz bırakması için iki kelimeyle ifa
deye". mecburuz. Pek çoğunuz, lisede okuduğu
nuz bir fizik kaidesini unutmuş olabilir. Biliyor
sunuz, elektrikte güc, ifade edilirken iki faktör 
biribiri ile çarpılır. Amperle voltaj çarpılır. Bu 
ikisini çarpınca güc meydana gelir. General 
Elektrik motor gücüne esas -olacak olan gerek 
amper, gerekse volt değerini veriyor. İkisinin 
çarpımından meydana gelen gücü, DDY kabul 
etmiyor. Ama, General Motors amperini verdiği 
voltajını vermediği halde, netice olarak verdiği 
gücü kabul ediyor. Bunlar da hüsnüniyete mak- * 
rıın mütalâalar değildir, arkadaşlar. 

Birisi için bir meseleyi teklif ettiği şekilde 
aynen kabul edeceksiniz, diğerisi için sebep gös
termeden kabul etmiyeceksiniz. (Ortadan, güce 
bölerseniz amper çıkar. Matamatik kaidesi bu 
sesi.) 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim, arkadaş
lar. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, size safha safha bâzı hususla
rı arz ettim. Fakat meselenin bâzı kısımların
da yazılı maruzatta bulunacağım. Devlet De
miryollarının muamelâtmdaki farklı noktaları 
ve bu noktaların bir esasa dayanmadığını size 
arz etmeye çalıştım. Böyle muameleyi yürüten 
bir müessesenin başında bulunan Bakan da çe
şitli yollarla bu muamelelerin kasıtlı yürüdü
ğüne vâkıf bulunmaktadır. Bunu biraz sonraki 
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maruzatımda arz edeceğim. Fakat General Mo
tors lokomotiflerinin daha tasarruflu, daha iyi 
bulunduğuna dair Demiryollarının vâki iddiası
nı teyidedebilmek için bâzı arkadaşların-elinde 
gördüğüm fakat bende mevcudolmryan, yeni bir 
istinat noktasından yepyeni bir mantıkla hare
ket edilmektedir. Bu yeni mantık da lokomotif
lerin, General Motors olanlarının 33 tanesinin 
gördüğü işi General Elektrik olanının bir kabu
le göre 36, bir kabule göre de 39 lokomotifi ile 
görebileceğini ifadeye çalışıyorlar. Aranızda 
bulunan hiçbir mühendis arkadaşın kabul etmi-
yeceği bir mantıktır bu. O itibarla bu nokta
dan itibaren yazılı mâruzâtta bulunacağım. 

Lokomotiflerin iktis'adiliği ile 'alâkalı bâzı 
hesapları iktiva bu mevzu tamamiyle jnes-
nedsiz, hayali ve en az yukarıda urz ettiğimiz 
konular kadar maksatlı , mahiyet taşımakta
dır. 

Lokomotiflerin serviste ve tamiratta bu
lunan miktarları ile alâkalı olan bu hesap, 
satmalına komisyonunun ne 3 . 7 . 1963 tarih
li kararında yer almış ve ne de Orhan Alp'in 
muhalefet şerhinin müzakeresine ait 8 . 7 . 1963 
tarihli ek kadarda yer almış bulunmaktadır. 
Hattâ Orhan. Alp'in muhalefet şerhinin tek
rar müzakere edildiği 19 . 7 . 1963 tarihli mü
zakere zaptında da böyle bir hesaba raslan-
mamaktadır. Hattâ bakanlıklar arası iktisa
di kurula gönderilen ve lokomotifleri muka
yese eden tabloda da lokomotif adetlerinin 
hangi esaslara göre ve kaçar adet tesbit edil
diğine dair en ufak bir işaret mevcut değil
dir. 

Diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığına arz 
edildiği; Millet Meclisi Tahkikat Komisyo
nu huzurunda Hakkı ilgan tarafından ifade 
edilen, 12 sayfalık nottada böyle bir mukaye
seden söz açılmamaktadır. 

Müdürler kuruluna, satmalma komisyo
nunun kararını bildiren ve 6 . 8 . İ963 tarihli 
Hakkı ilgan imzalı takrirde ve ne de aynı 
tarihli müdürler kurulu kararında lokomotif
lerin adetleri ile 'alâkalı bir hesap bulunmak
tadır. Ancak mevzuun A I D . ye intikal etti
rileceği bir safhada mevcut tercih sebepleri
nin Amerikalılarca kabul edilmiyeeeğme ka
naat getiren D. 1) yollarının meşhur müte
hassısları yeni bir çıkar yol bulmakta güç-
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lük çekmemişler, tamamiyle indî, serapa keyfî, 
firmaların tekliflerinde garanti hükmüne bağ
lamadıkları istatistiki malûmatlardan ahkâm 
çıkarmak suretiyle keşfettikleri yeni yolda 
tutunabilmek için, karışık, anlaşılması güç, 
hiçbir ilme ve tekniğe dayanmıyan hayali ka
bullerle bir netice almaya çalışmışlardır. Bu 
suretle bir kabule göre 36, bir başka kabule 
göre 39 GE lokomotifinin, 33 tane GM lokomo
tifine eş olduğunu kaziyei muhkeme haline 
getirmek istemişlerdir. Bu tutumda ki mak
sat, da gayet açıktır. TCDD ilgilileri mamul 
malzeme farkının, cer motorları farkının ve 
nihayet tranzisyon farkının fiyata tahvili su
retiyle GM lokomotiflerinin daha ucuz oldu
ğunu göstermeye matuf kasıtlı hareketlerinin 
fiyasko ile neticelenmesi üzerine bu yeni 
tetkikle 'aradaki büyük fiyat farkını kapata
caklarını zannetmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu taktik sahiplerine Millet Meclisi Tan-

kikat Komisyonunun sorduğu suallere verdik
leri cevaplar ise bu görüşümüzün tamamiyle 
teyidetmektedir. 

Lokomotiflerin tamirde ve servisteki adet
lerine ve bu adetlerin tesbitindeki hesabın 
bir rapora bağlanıp bağlanmadığına dair olan 
suallere verdikleri cevaplar: 

1. Böyle bir raporun hazırlanmadığı ve 
satmalına komisyonuna ibraz edilmemiş bu
lunduğu, 

2. Lokomotif adedlerinin kendi takatlerine 
göre tâyin edilmiş olduğu şekilde olup her 
hangi bir teknik ve ilmi bir mesnet göste
rilmemiştir. Yani, ben böyle takdir ettim,tak-
dirime göre hesap yaptım. Teknik bir muka
yesede, takdirin ne mânaya geleceğini de yine 
Yüksek Heyetinizin izanlarına terkederim. 

Bu itibarla durum yukarda arz edilen mâna 
ve mahiyetini muhafaza etmekte ve bu ka
sıtlı hareket büsbütün nazarlara çarpmak
tadır. 

Bu durum muvacehesinde, bu konuşmayı 
yaptığımız şu anda, böyle mesnetsiz hesapları 
icadetmekte -mahir olanların, yepyeni bir 
mantıkla ve başka bir hesaba başlamış olduk
larını hatıra getirmemek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı önemli tarafla
rını huzurunuzda arz ve ifade .ettiğimiz 33 lo-
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komotif hâdisenin Türk Milletinin ve Yük
sek Heyetinizin bel bağladığı ve iktisadi kal
kınmamızın temel taşı bulunan 5 Yıllık Plânla 
da çözülmesi mümkün olmayan bir bağı var
dır.. 

Yüksek Heyetiniz 5 Yıllık Plânı Devlet 
dairelerinin ve alâkalı bakanların keyfi tak
tirlerle, tabiri caizse, rafa koymaları için de
ğil büyük bir ciddiyetle ve derin ~ bir vuku-
fiyetle tatbik etmesi için onaylamıştır. 

5 Yıllık Plânın 354 ncü sayfasında aynen: 
«1. Dizel lokomotifi imalâtı: Birinci 5 yıllık 

dönemde dizelli lokomotif ihtiyacımız 83 ta
ne olup, bunun ilk 33 tanesinin ithalât finans
manı sağlanmak üzeredir. Bu lokomotifler 
yurdun şartlarına uygun tipte seçilmeli ayrı
ca geri kalanın yurtta aynı tipte imali için 
gerekli imalât iznide birlikte alınmalıdır. 

Dizel motoru gemi dizelleriyle birlikte 
etüt edilmiş ve yurt içinde imali plânlanmış
tır. Dizel likomotiflerinin, dizel motorları dı
şında kalan parçalarının büyük kısmı, bu
günkü tesislerde imal edilebilir. Eskişehirdc 
buharlı lokomotif onarımından boşalan yer
de, eldeki tesislerden de yararlanılarak bir 
dizel lokomotifi imal ve montaj fabrikası ku
rulacaktır. Kapasitesi yılda 30 lokomotif ol
malıdır.» denilmektedir. 

Görülüyor ki 33 lokomotifin ihalesi mese
lesi 5 Yıllık Plânın kaderine tesir edecek ma
hiyette bulunmaktadır. İhalesinin yapılacağı 
firmadan imalât iznini birlikte almaya mecbur 
bulunmaktayız. Bir diğer deyimle imalât iz
nini vermiyen firmaya fiyatı ne olursa olsun 
33 lokomotifi ihale etmemeye mecburuz. 

Devlet Demiryolları ilgilileri ile Ulaştır
ma Bakanının Millet Meclisi Tahkikat Komis
yonu huzurunda verdikleri ifadelerde kullan
dıkları mantık bu bakımdan denize düşenlerin 
sarıldığı son bir can kurtaran simidi mahiyeti
ni taşımaktadır. Devlet Demiryolları mesulleri 
AÎD nin ihale şartnamesinde plânla ilgili madde
nin çıkarıldığı mülâhazasından kuvvet kazanmaya 
çalışmaktadırlar. 

Ulaştırma Bakanı ise, mevzuun plânla alâkalı 
yönünü bildiği halde, makamının gerektirdiği va
zife duygusu ile bâğdaşamryacak olan bir umur
samazlık içerisinde bu noktayı tetkik etmediği 
cihetle mesul bulunmıyacağı fikrine sarılmakta
dır. 
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i Yüksek makam sahibi bu mesul kişiler böyle 
I söylerlerken mevzuun AÎD yönünden safhası bam-
I başka bir manzara arz etmektedir. Gerçi AlD 

idari şartnamenin imalâtla alâkalı bulunan 7 nci 
maddesinin şartnameden çıkarılmasını TCDD den 
istemiştir ama; «bununla-beraber AÎD şimdiden 
veya bilâhara her hangi bir lokomotif imalâtçısı 
ile müşterek arajmanlar yapması hususunda 

i TCDD nin her hangi bir şekilde ayrıca gayretler-
I de bulunmasını, muteriz değildir» demek sure

tiyle de, TCDD nin kendi yönünden, imalât mev
zuunu AÎD ye intikal ettirmeksizin bir tercih se
bebi yapmasına mâni olmadığını da ifade etmek 
istemiştir. Nitekim, bu hususu arz ettiğimiz mâ-

| nada anlıyan Devlet Demiryolları Satmalma Ko
misyonu, teklifler açıldığı zaman firma, mümessil-

I lerine Satmalma Komisyonu huzurunda imalât 
I ve lisans mevzuunda ne düşündüklerini de açık

ça sormuş, bu mevzudaki düşüncelerini öğrenmiş 
bulunmaktadır. Ancak, GM nin Beş Yıllık Plân
ın esprisine mâna ve*muhtevasma uygun teklifte 
bulunamaması karşısında, memleketimiz iktisadi
yatı için son derece önemli olan bu faktör zaman
la bir kenara atılmış ve mümkünse alâkalı çevre
lere unutturulmaya çalışılmıştır. 

I Beş Yıllık Plânın 1964 programına alınmış bu
lunan Demiryollarının, İller Bankasının, Deniz
yollarının ve Deniz Kuvvetlerinin dizel, motorları 
ihtiyacı için gerekli ve zaruri imalâtın başlaması 

| da bw 33 lokomotifin ihalesi mevzuuna sıkı sıkıya 
bağlı bulunmaktadır. 

j 33 lokomotif ihalesi General Motors'a yapılmış 
bulunduğundan General Motors , mümessilinin 
gerek TCDD Satmalma Komisyonu ve gerekse 
Millet Meclisi Tahkikat Komisyonu huzurunda 
Türkiye'de plânın kabul ettiği mânada bir imalâtı 
yapmayı arzu etmediklerini belirtmiş bulunduğu
na göre; memleket bu ihale sebebi ile daha milyon
larca lira zarara girmekle kalmamakta aynı za
manda yegane ümidimiz olan 5 Yıllık Plânın tat
bikatı da felce uğramış bulunmaktadır. 

Halbuki TCDD Satmalma Komisyonu huzu
runda şifahen ve ayrıca TCDD na yaptıkları ya
zılı müracaatlarla memleketimizde imalâta girişe-

i bileceklerini beyan eden üstelik fiyatları da ucuz 
olan diğer iki firmadan, birisine ihalesinin yapıl
masının memleketin yüksek menfaatleri bakımın
dan daha uygun olacağı ve memleketin ilerde çe
kilmesi muhtemel döviz sıkıntıları muvacehesinde 
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yedek parça ithali ile karşı karşıya bulunamıya-
cağı keyfiyeti de hatıra gelmektedir. Plân hak
kında arz ettiğimiz bu hususlar başlı başına TCDD 
ilgililerini ve Ulaştırma Bakanını mesul etmeye 
kâfi bulunmaktadır. Kaldı ki, 33 lokomotifin iha
lesi ile alâkalı bütün çalışmalar hemen her safa-
smda Satmalına Komisyonu üyelerini müdürler 
Kurulu Başkan ve üyelerini ve Ulaştırma Baka
nını mesul tutacak mahiyette usulsüzlük ve yol
suzluklarla doludur. * 

Muhterem arkadaşlar; 
Mesullerinin adedi fazla ve mesuliyetlerinin 

derecesi mühim olan bu ihalede Ulaştırma Baka
nı Sayın İhsan Şeref Dura'nın tutum ve davra
nışlarını ayrıca belirtmek mecburiyetindeyiz. 

1. Sayııi Ulaştırma Bakanı vazifeye başladık
tan birkaç gün sonra meseleye ve ihalenin ehem
miyetine muttali olmuş durumdadır. Basında 
suiistimal iddiaları hususunda vâki neşriyat üze
rine Sayın Ulaştırma Bakanı TCDD Genel Mü
dürü İhsan Pulak, Genel Müdür Muavini Habip 
Germeyanlıgil ve Hakkı Ugan'dan malûmat iste
miştir. 

2. Bakan alâkalılardan aldığı malûmat üze
rine durumu tetkik edip mevzuu derinliğine in
celeyeceği yerde, meseleyi kendi kendisine İkti
sadi Kurula getirmek gayretkeşliğine düşmüş
tür. 

Dikkate şayandır k i ; Bakanın bu arzusunu 
bilen Demiryolu idarecilerinin, «biz muhtar bir • 
idareyiz, alacağımız kararlarda 3460 sayılı Ka
nun hükümlerine göre müstakillen hareket ede
riz,» hususunda Bakanın dikkâtini çekmediği 
gibi, bizzat Bakanın İktisadi Kurula hangi se
bep ve saikle gitmek istemiş olmasının mahiye
ti de anlaşılamamıştır. Bu durum karşısında bir 
yolsuzluğu farkeden veya en hafif tabiriyle se
zen ve fakat önüne geçmek kudretine sahibol-
mıyan Bakanın, mesuliyeti başkalariyle paylaş
ma çabası da açıkça görülmektedir. Bu görüşü
müzü teyideden husus, bizzat Bakanın, Başba
kanlığa hitaben kaleme aldığı 25 . 7 . 1963. tarih
li yazıda da mevcut bulunmaktadır, 

Ulaştırma Bakanı, Başbakana hitaben yaz
dığı yazıda; «Komisyonun ihale kararını mütaa-
kıp TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde tetkika 
tabi tutulmuş ve bu tetkiklerde komisyon karan 
mâkul karşılanarak bir fikir birliğinin mevcudi
yeti fcesbit edilmiştir.» demektedir, Bakanın bu 
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ibaresinden, Devlet Demiryolları Müdürler Ku
ruluna, Satmalma Komisyonu kararı henüz in
tikâl edip mesele enine boyuna bu kurulda gö
rüşülmeden, Müdürler Kurulu üyelerinin önce
den bir fikir birliğine vardığı, yani peşin bir ka
rara sahip bulundukları keyfiyeti açıkça anlaşıl
maktadır. TCDD ilgililerin böyle peşin kararma 
muttali olduğu halde, Bakanın kendi yetkileri
ni kullanmamış olması ve meseleyi üst makama 
havale etmiş bulunması yukarda ifade eylediği
miz kanaatimizin açık delilini teşkil etmektedir. 

3. İktisadi Kurulun Bakanın bu müracaatı 
üzerine aldığı karar mahiyeti icabı, üzerinde du
rulmaya değer bir karardır. Bu kararda; «Mev
zu her yönü ile önemli bir mahiyet taşıdığından 
yarın ihale yapıldığında doğabilecek çeşitli süi-
tefsirleri önliye'bilmek ve varılan neticenin mem
leket menfaatleri bakımından en mesa netice ol
duğu hakkında hiçbir vicdanda tereddüt hâsıl 
olmamasını temin edebilmek için komisyonu
muz idarenin noksan kalan bu kısmının ikmali 
icabettiği neticesine varmıştır.» ibaresi yer al
mış bulunmaktadır. 

İktisadi Kurulun üzerinde ehemmiyetle eğil
diği DU mevzuda; hem kendi Bakanlığını ilgi
lendirmesi ve hem de İktisadi Kurulun bir -üye
si olması sıfatiyle Ulaştırma Bakanının mesele
yi ciddiyetle ve samimiyetle ele alması, hattâ biz
zat takibetmesi gerekirdi. 

Böyle bir mesuliyet duygusunu taşıması ge
reken Sayın Bakanın İktisadi Kurulun bu ka
rarını süratle tatbik ve intaçedeceği yerde hâ
diseyi kendi seyrine terk edip, Karadeniz seya
hatine çıkmış olması da son derece calibi dikkat 
bir başka noktayı teşkil etmektedir. 

O kadar ki, Millet Meclisi Tahkikat Komis
yonunda verdiği ifadede Ulaştırma Bakanı, İk
tisadi Kurulun aldığı karar üzerine, firmalardan 
sorulan suallere gelen cevapların, ya Karadeniz 
seyahatine hareketinden evvel veya hareketi es
nasında ilgililer tarafından, kendisine bildiril
diğini; beyan etmiştir. Yani İktisadi Kurulun 
bu ihale mevzuuna atfettiği ehemmiyeti bizzat 
alâkalı bakan bu hareketiyle atfetmemiş bulun
maktadır. 

4. Meselenin önemle üzerinde durulması ge
reken diğer bir noktası da; Bakanın seyahati 
esnasında : «Madem ki, İktisadi Kuruldan ka
rar alındı, İktisadi Kurula da vaziyeti bildirin, 
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ondan sonra muamelesini yaparsınız.» şeklinde 
Meclis kürsüsünde evvelce vâki beyanına mu
kabil, Millet Meclisi Tahkikat Komisyonu huzu
runda verdiği ifadede «mevzuun tekrar İktisadi 
Kurul gündemine alındığını haber aldım. Derhal 
İktisadi Kurul Başkanı ve Başbakan Yardımcı
sı Sayın Alican'm özel Kalemine telefon ede
rek, meselenin gündemden çıkarılmasını, ve be
nim geleceğimin bir güne talik edilmesini rica 
ettim. Talebim kabul edildi. O sırada İktisadi 
Kurul nezdinde ihalenin safhasını takibeden De
miryolu ilgilileri benim böyle bir teşebbüste bu
lunduğumu haber alır almaz bana telefon etti
ler ve işin Maliye Bakanlığından telefonla ta-
kibedildiğini ve kredinin opsiyon müddetinin 
sona ermek üzere bulunduğunu, bu sebeple ik
tisadi Kuruldan işin bir an evvel çıkarılması ge
rektiğini söylediler», demiştir. Bu iki beyan ara
sındaki farklar dikkate alınırsa, Bakanın bilgi 
edinmek üzere Meclis tahkikatı talebeden öner
genin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmanın 
bir umursamazlık içerisinde olduğunu göster
mekte ve fakat Meclis Tahkikat Komisyonu hu
zurundaki ifadesinde ise; mesul olabileceği key
fiyetini anlar anlamaz; meselede atlatıldığı his
sini uyandıracak bir beyanda bulunmak sure
tiyle kendisini kurtarmak istemesi gerçeği mey
dana çıkmaktadır. Kaldı ki, Millet Meclisi Tah- -
kikat Komisyonunda İktisadi Kurul gündemin
den mevzuun çıkartılarak, avdetine kadar, tehir 
edilmesi isteğinin mucip sebebi sorulduğu zaman 
da «meseleyi ya Avrupa'dan veya yurt içinden 
teşkil ettireceğim bir tarafsız heyete tetkik et
tirmek istiyordum.» demiş olması da Bakanın bu 
hareketi ile dahi mesuliyetten kaçmak, ve işin 
içerisinde mümkün mertebe görünmemek gibi bir 
yolu tercih ettiğinin delilleri meyanmdadır. 

5. Bakanın Karadeniz seyahatinde bulundu
ğu sırada Bakanlığından bu mevzudaki İktisadi 
Kurulun ikinci kararını Devlet Demiryollarına 
bildiren ve içerisinde General Motors'un teknik 
üstünlüğü sebebiyle tercih edilmesi gerektiğini 
ifade eden bir ibarenin bulunduğu bir yazı hak
kında telefonla mutabakatını almak istemiş ol
malarına karşılık da, böyle bir yazıyı imza etme
mek için yazılan yazıyı tehir ettirdiğini, keza 
Millet Meclisi Tahkikat Komisyonuna, Ulaştır
ma Bakanı, ifade etmiş bulunmaktadır. Bizzat 
Bakanın ifade ve kendisinin böyle bir yazıyı im
zadan imtina ettiğini söylemiş olması da; Baka-
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nın bu mevzudaki bâzı yolsuzluklara vâkıf ol
duğunun açık bir delilidir. 

- 6. Bakanın mesuliyeti bakımından işin en 
önemli safhası Bakanın Karadeniz seyahatin
den sonra cereyan etmiştir. Şöyle k i ; 

a) Bakan seyahatten gelince, gerek İktisa
di Kurulun aldığı karar ve gerekse Devlet De
miryollarının yaptığı muameleye muttali olma
mış olan bir insan edasiyle hareket etmenin yo
lunu tutmuştu. 13 . 8 . 1963 tarihinde Devlet 
Demiryollarına bir mektup yazarak mesuliyeti 
mümkün olan süratle üzerinden atmanın çarele
rini araştırmıştır. Bu yazısının birinci maddesin
de «Bu durum karşısında sorumluluk tamamen 
idarenize aidolmak şartiyle Genel Müdürlüğü
nüzün haiz olduğu yetki içinde hareket etmesi» 
şeklinde bir ibare kullanmıştır, k i ; böyle bir ya
zının istihdaf ettiği gaye açık bulunmaktadır. 

Madem ki, mesuliyet tamamiyle Demiryolla
rına râci idi, Bakan bu işe evvelce neden müda
hale etti ve meseleyi İktisadi Kurula götürdü?. 
Bu sualin cevabını mevcut nizam ve mantıkla 
izah etmek mümkün değildir. 

Mademki Bakan İktisadi Kurula mevzuu in
tikal ettirdi, neden sonuna kadar ciddiyetle ta-
kibetmedi ? Bu sualin de salâhiyet ve vazife ölçü
leri içinde mantıki bir cevabını bulmak mümkün 
değildir. 

Bütün bunlar, Bakanın, mevcut suiistimalle
rin kendisine bulaşmamasını temin bakımından 
meselenin içerisinden -sıyrılmak gayretinden baş
ka mânaya gelemez. 

b) Bu yazının ikinci maddesi de aynı derece
de şayanı dikkattir. Bakan bu maddede; ihaleyi* 
kazanan firmanın hesaplara müstenit tercih se
beplerini tesbit öden tutanakla, İhale Komisyo
nunda muhalif kalan üyenin hesaplara dayanan 
teknik mütalâasının, acele, Bakanlığına gönde
rilmesini talebetmektedir. Yalnız başına bu ta
lep dahi, Bakanın bâzı yolsuzlukları bildiğine 
yeter bir delil yapılmak gerekir. ^ 

C. İktisadi Kurulun 2 nei ve 8 . 8-.1963 ta
rihli kararında «(konunun ibundan sonraki saf
ihasının ilgili Bakanlık ive dairenin yapacağı 
teknik etütler neticesindefci kararına bağlı ol
duğu» 'keyfiyetinin belirtihniş olması ve.-Dev-
Idt Demiryollarının 'ihale kararını İktisadi Ku
rul kararından «iki 'gün evvel, yani '6 . 8. 1968 
tarihinde, almış bulunması, Bakanı yukarda sö-
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zü. geçen ve kendisini mesuliyetten kurtarmak 
•çabasına matuf mektubu yazmaya âmil olmuş
tur. Bu 'bakımdan (Bakan, mesuliyeti ürerin
den yıkmak igibî ibir tutum 've davranışla hare
ket 'etmiş bulunmaktadır. 

7. (Bütün bunların (haricinde d ani (Bakan 
'kendisime (basın yolu ile firmalar kanalı ile ve 
.teşkilâtına Mensup bâzı kimseler vasıtasiyle 
ihalede 'haksızlık ve yolsuzluk bulunduğuna 
dair yapılan ihbarları a'sla dikkate almamış, 
hat tâ 'Millet Meclisi Tahkikat 'Komisyonunda, 
'basında yer 'alan yolsuzluk iddialarını tetkike 
lüzum (görmediğini daı'hi ifadeden çekinmemiş
tir. 3460 sayılı Kanun, 'Bakanın Devlet Demir
yolları üzerindeki murakabe yetkisini açıkça 
tesbit 'etmiştir. 

BAŞtKAN — Sayın Erdemir, yazılı nutku
nuz daha uzun mu? Karar alacağım. 

MEMÖUH ERDEMİR (Devamla) — Beş 
dakika kadar sürer ıefendim. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir'in yazılı nut
kuna 'devamını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Buyurun efendim. 

iMEMDUH .ERDEMÎR (Devamla) — Bu 
'kanunun (13 ncü maddesini okumak isterim, 
muhterem arkadaşlarım, iktisat Vekâleti ile 
alâkadar. Vekâlet lüzum gördükçe bu kanun 
'hükümlerine tabi teşekküllerle '26 ncı madde 
mucibince kurulacak müesseselerin muamele ve 
hesaplarını ve idare tarzları ile ekonomik 'vazi
yetlerini tâyin 'edeceği memurlar marifetiyle 
tetkik, teftiş ve murakabe edebilir. [Bakan, hem 
tetkik etmek, (hem teftiş etmek Ihem de mura
kabe etmek yetkisini 'haizdir. Yani, tetkikteki 
mâna başka, teftişteki mâna "başka, murakabe
deki mâna baişka, »Bu müesseseler, muhtardır, 
'kimse kanşamaz igiibi bir mantıkla çıkacak 
olurlarsa, kanun vâzıı bütün bu (hususları ihti
va eden mânalara gelecek bir maddeyi koymuş 
bulunmaktadır. (Bakanın murakabe yetkisi 
tamdlr. (Bu bakımdan da mesuliyeti mevcut 
bulunmaktadır. 

©ayın Bakan,- «idare muhtardır, müdahale 
edemezdim» demek hakkına da sahip değildir. 
Çünkü, bu mülâhaza yolunu Ihem kanun, Ihem 
de Balkanın (hâdiseye 'başlangıçtaki müdahalesi, 
kapatmış bulun maktadır. 
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Yukardan beri ifade 'ettiğimiz hususlar (Ba

kanın bu ihaledeki mesuliyetini açıkça ortaya 
koymaktadır. Hâdisenin aydınlığa kavuşması 
için 'Ulaştırma Bakanı hakkında (Meclis Tah
kikatı açılması (gerekmektedir. Kabulünü ar
kadaşlarım adına arz ve rica ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar. Ticaret Es
ki Balkanı Mehmet Baydur'un Yüce Divana 
şevki ^evrakında (görülen noksanlar ıdolayısiyle 
Yüce Divandan iade olunan evraiknı ikmali için 
teşkil 'buyurduğunuz komisyonun loylama neti
cesinin kâğıdı (gelmiştir, okutuyorum. 

Türkiye Büyük (Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hakkın

da kurulması kabul edilen (Soruşturma Komis
yonu üye 'seçimine ('341) zat katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zonguldak Milletvekili 
Sadi Koças Yusuf Ziva Yücebilgin 

Üye 
Muğla Senatörü 

Cevdet Oskay 

Zeki Kumrulu 
Reşit Ülker 
Hazım Dağlı 
Saadet Evren 
A. Nıısret Tuna 
Lâtif Aykut 

333 
332 
326 
319 
312 
312 

izzet Gener 
Halil özmen 
Nihat Diler 
Kemal Bağcıoğli 
Şinasi Osma 
Boş pusla 

310 
305 
305 

ı304 
3 
3 

BAŞKAN — Nisap var, muamele tamamdır. 
Ancak içtüzük hükümlerine ığöre, teşkil buyur-. 
duğunuz, bu komisyonun vazife müddetini tâ
yin etmek gerekiyor. Bir teklif var mı? (Bir 
ay, onbeş (gün sesleri.) 

'Şimdi, teklifler mütaaddit olduğuna göre; 
en ileri teklif, en uzun teklif hangisi ise, evve
lâ onu oyunuza sunacağım. Bu komisyona, va
zifesini ikmal için, bir ay müddet verilmesi 
teklif ediliyor. (Bu teklifi kabul edenler?... Ka
bul letmiyenler?... Kabul edilmemiştir. Bun
dan sonra, onbeş 'gün teklif edilmektedir. On
beş günü kabul edenler?... Kabul etmiyenler?.., 
Kabul edilmiştir. Sayın Balkan şimdi mi cevap 
vermek istiyorsunuz, söz alan arkadaşlardan 
sonra mı? (Bu 'sizin hakkınızdır, elfendim (Grup 
adına sesleri) 
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ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Kastamonu Milletvekili) — Şimdi ko
nuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — 'Grup adına konuşamazsınız 
efendim. Milletvekilleri söz istemiştir. Söz al
mış olan arkadaşlara sırasiyle söz vereceğim.; 
İçtüzüğün 171 nei maddesi ,«Takriri veren ve 
alâkalı (Bakan dinlendikten sonra 'bilmüzakere 
karar verilir»' diyor. Binaenaleyh Bakan ve 
takriri veren )bu haklarını 'kullanabilirler. Ben 
Bakana teklif ettim. iSöz alan arkadaşlardan 
evvel mi, sonra mı konuşmak isibersiniz dedim. 
Evvelâ 'konuşmayı arzu ediyor. Bakan konuş
tuktan sonra söz alanlara sırasiyle söz verile
cektir. Buyurun, efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 
DURA ; (Kastamonu Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın 'üyeleri, Yüksek Meclisti?, Devlet Demir-
yollarmea satınalınaeak 3'3 dizel lokomotifi 
halkkında araştırma isteği üzerine kumlan ko
misyonca; bir rapor hazırlanmış ve Yüksek 
Başkanlığa sunulmuştur. 

Bu rapor neşredilmeden ve Millet Meclisin
de okunmadan önce, 4 milletvekili arkadaşım; 
'benim hu satmalma işinde ihmalim olduğu ka
naatine vardiklanndan, hatokımda tahkikat 
açılması için 'bir önerge vermişleridir. Biraz 
evvel Mem'duh Erdemir arkadaşımızın burada 
yapitığı Uzun izahattaki ^sözler rapordan gel
mektedir. 

Rapor; özet olarak Devlet Demiryolları ida
recileri haklkında bir nüfuz veya menfaat (suiis
timali 'te'sbiıti edemediği ve fakat 'görevlerini 
kötüye kullandıklarını, benim ide görevimi ih
mal ettiğimi ifade etmektedir. 

Henüz vazifeye 'başlıyalı 4 ayı bile tamam
lamamış 'bir Balkan olduğum (halde ve bir yıla 
yakın bir zaman önce sözleşmesi yapılmış; hat
tâ ondan çok önee bu yollda teşehhüsler yapıl
mış 'bir mevzu üzerinde; İhmal suçunu işledi
ğim ıhakfanda ileriye Sürülen iddia üzerin'e;• va
zifesini haikkı ile yapmış ve. bunu Devlet hiz
metinde geçirdiği yıllarda örneğini ve imtiiha- i 
nmı vermiş ibir insan olarak; kendimi suçlu 
görmüyor ye müdafaada haklı ve cesaretli bu- i 
luyorum. - I 

Bugün ıburada; yalnız 'benim ihmalimin mü- I 
zakeresi konu olduğundan Devlet Demiryolları j 
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idarecilerine isnadeldilmek istenen suç üzerinde; 
mütalâa serdini doğru, hattâ mümkün bulmu
yorum. 

Bir Bakanlığın mensuplarının leh ve aleyh-
, lerinde konuşacağım sözlerin; -adaletin üzerin-
ı de tesir mahiyetinde ^görüleceğinden endişe ede

rim. Devlet Demiryolları mensupları; "kendi 
durumumu izah ederken belirteceğim :gib:i; 'ka
nunların kendilerine verdiği yetkileri ve taik-
dir haklarını kullanmışlardır. Benim hareke
tim ile; onların tutumları arasında 'bir münase-
het olmıyacağı aşikârdır. 

Yukarda işaret ettiğim gibi tâyinıim<den ön
ceki fiillerin! 'bana isnadını bertaraf ettikten 
sonraı 12 Haziran 1963 ten itibaren yaptıklarımı 
arz etmekle iktifa edeceğim. Bugüne kadar 
Devlet Demiryolları ile AİD arasında lokomo
tif anlaşması yapı'lmış, Satmalma Komisyonu 
ile Tâli Komisyon kurulmuş, Tâli Komisyonun 
iki komitesinden 'biri 10 .6 .1963 te diğeri de 
11 .6 .1963 te raporlarını vermiş ıbulunuyor-
lar. Temmuz ayında Vehbi Koç ve Alco fir
maları kendi lokomotifleri hakkında hana ya-

«zılı izahat verdiler. Dikkate aHınmak üzere 
Devlet Demiryollarına tevdi ettim. Bu sırada 
kulağıma bâzı dedikodular ıgeldi. Komisyon ra
porunda yazılı olduğu ıgibi Bakanilığımdaki va
zifelilerden ibir kısmı ile değil müsteşar, müs
teşar muavini ve bir yüksek mühendis olan ibaş-
müşavir vasırtasiyle durumu tetkik ettirmek 
istedim. Muayyen ihalelerde kazanmıyan kim
selerin ticari rekabet saikası ile hareket et
tikleri çok görülmüş Ibir haldir. Böyle (bir du
rumda mücerret" beyanlarla yeni ıgeldiğim bir 
Bakanlıkta umum müdür veya muavinleri hak
kında oezrî muamele tatbikini düşüneceğimi 
Yüksek Heyetinizin ibenden istemiyeceğind sa
nırım. Ben de Bakanlığın arz ettiğim salahi
yetli şahsiyetlerini; eski bir tâbiri kullanmama 
müsaade buyurulsun tefahhusta bulunmaları 
vazifesini verdim. Mücerret beyan ve mütâlâ
alarla tahkikat emri vermek en zayıf tahin ile 
hafiflik olurdu. Bu arkadaşlar 5 (gün kadar 
tetkikat yaparak hana ibir rapor verdiler. Bu 
raporun tarihi 22 Temmuzdur. İBu raporu al
mak hir ihmal mi, yoksa icrai hir hareket mi,' 
ve bunlar bir inceleme değil mi? 2 - 3 gün 
sonra Devlet Demiryolları Umum Müdürü ve 
iki muavini komisyonun verdiği neticeyi bir 
cetvel halinde getirdiler. 
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MUSTAFA GÜLOÜGlL (îstparta) — Ko

misyona verdiniz mi raporu ? 
BAŞKAN — Müsaade ediniz, devam edin 

©fendim. 

UDAŞTIRMA (BAKANI İHSAN ŞEREF 
DURA (Çevamla) — Şimdi, Devlet Demiryol
ları 6186 sayılı Kanunla kurulmuş müstakil bir 
hükmi şahsiyettir ve 3460 sayılı Kanun hüküm
lerine $öre idare olunur. {Bu kanunda «Bu 
kanun hükümlerine tabi teşekküllerle 26 nci 
madde mucibince kurulacak müesseseler Mu-
ıhaselbei Umumiye, Artırma ve Eksiltme ve iha
le kanunlarını/n hükümlerine tabi değildir.» 
denilmektedir. Ayrıca bu kanuna müsteniden 
yapılmış olan bir nizamnamenin 19 ncu mad
desine ıgöre TÖDD İşletmesi Alım ve Satım 
Talimatnamesi yapılmış ve halen meriyette bu -
lunımaktadır. 

Yüksek Araştırma Kurulu bundan haberdar
dır ve Yüksek Meclise takdim ettiği raporunda 
da bundan bahsetmektedir. Ben bu talimatna
meyi ilga veya iptale mezun değilim. Menşeini 
kanundan alan bu talimatname meriyet mevki
inde-bulundukça vazifemi eksik yaptığım yolun
da, komisyonun raporunun 32 nci sayfası 5 nci 
bendinde (meseleyi öneminden dolayı teknik ba
kımdan başka bir heyete tetkik ettirmiyen Ulaş
tırma Bakanı İktisadi Kuruldan karar almak 
istemiştir.) denilmektedir. Yüksek Komisyonun 
bu ithamına karşı arz etmek isterim ki, umumi 
dedikodunun artması neticesi ben de bir gafle
te düşerek bunu düşünmüştüm. Müşterek vazi
femiz icabı ve dirayetli arkadaşlarımın da him
meti ile bu hataya düşmedim. Böyle bir şey yap
mış olsaydım, yani mer'i olan talimatnamelere 
muhalif olarak ayrıca bir kurul kurmuş olsay
dım a zaman keyfî bir harekette bulunmuş olur
dum. Vekil olarak böyle bir şey yapmış olsay
dım kanunsuz hareket etmiş ve o zaman ağır bir 
itham -altına düşmüş olurdum. Raporu ben di
lediğim bir heyete vermeye mezun değilim. Ka
nun bunu halletmiş, benim vazifem murakabe
dir. Bir murakabenin ilk kararı almak yetkisi 
ile alâkası yoktur. İlk kararı, ilk kademe alır; 
murakıp ancak alınan kararı tenkideder. Kanu
na müsteniden tanzim edilen talimatname 'hü
kümlerine muhalif olarak ve bunu hiçe sayarak 
murakabe vazifesi ile mükellef bir Bakan ayrı
ca bir komisyon kuramaz. Müstakil ve hükmi 
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şahsiyeti haiz bir teşekkülün yerine irade isha-
rmdan kanun onu men eder. Benim ihmalimin 
maddi unsurları diye tavsif edilen bu vakıalar 
Araştırma Kurulunun, kendilerinden özür dile
rim, yanlış görüşlerinden ibarettir. Ben vazife
mi kanunlara göre ifa ettim. îşi bu çeşit önem
li meselelerde mütalâa vermek üzere kurulmuş 
olan ve bakanlara yardımcı bulunan iktisadi 
Kurula havale ettim. Bu kurulun esas vazifesi 
budur arkadaşları. Bu da ihmali dfcığil, icrai 
bir harekettir. Ama, maalesef, Memduh Erde-
mir arkadaşım, benim bu hareketimi bir gayT 
retkeşlik olarak tavsif etti. Ziyanı yok, takdir
lerine hürmet ederim, iktisadi Kurula götürme
min sebebi şudur. G M lokomotiflerinin yanın
da C E ve Alco firmalarının ihale dışı bırakıla
bilecek bir durumu vardı. Teklifleri vazıh de
ğildi. Bir tavzif istiyelim dedim. A I D ye ya
pılan Sözleşmenin 6 nci maddesinin 2 nci fık
rası mucibince imkân olmadığını söylemeleri 
üzerine memleketin büyük bir iktisadi mevzuu 
olması dolayısiyle, iktisadi Kurulda konuşmak 
üzere Başbakanlığa yazılmasını istedim ve Ba
kanlıktan 25 . 7 . 1963 tarihinde bu yazı Baş

bakanlığa gönderildi. iktisadi Kurul her 3 fir
madan tavzih istenmesine karar verdi. Yani, bu
gün kazanmadığı söylenilen ve mütemadiyen şi
kâyet mevzuu olan, gazetelerde mütemadiyen 
bahsedilen General Elektrik ve General Alco 
firmalarının lehine hareket etmiş oluyorum. 
Ama, ben lehe hareket etme^: için değil, hakika
ti ortaya çıkarmak için bunu yaptım. Devlet 
Demiryolları yine sözleşmeye istinaden A I D 
nin muvafakatini almaya lüzum gördü. Bu ara
da işin uzamasına karşı 20 Ağustos tarihinde 
bitecek olan firmalar teklif müddetlerinin ve 
1 Ekimde bağlıyacak kredi işleminin uzatılması
nın da A l D den istenilmesini ve böylece daha 
geniş bir tetkika imkân bulacaklarını söyledim 
ve bunu yaptırdım. Bu da ihmali değil icrai bir 
harekettir. Her nedense Araştırma Kurulu rapo
runun sonunda lehime bir delil kabul edilmesi
ne rağmen hâdiseyi izahta bu icrai fiilleri ihmal 
diye tavzih etmektedir. 

Ben de 30 Temmuzda evvelce kararlaşmış 
olan plân gereğince Karadeniz limanlarını tet
kik etmek üzere seyahate çıktım. Sayın ko
misyon bunu da bir hata saymaktadır. 

Yüksek Araştırma Kurulu raporunun 29 ncu 
sayfasının alttan ikinci satırında - Firmaların 
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tavzih mektuplarını tevdi ederek her üçünün de 
aynı hizaya gelmelerinden sonra Karadeniz se
yahatine çıkmıştım - bu seyahate çıkacağım 
sırada «kendisine firmaların üç gün içinde ce
vap verecekleri bildirilmiştir» deniyor. Muhte
rem arkadaşlarım. 

Ben Bakanım, âmme hizmeti görüyorum. 
Mensubolduğum Bakanlığın tek vazifesi TCDD 
nm yapacağı lokomotifin mubayaası değildir. 
Bakanlığın birçok işleri vardır. Bunların mesul 
vazifelileri ile yürütür, yine Araştırma Kurulu
nun yazdığı gibi Kalkınma Plânı ile ilgilenme
diğimden kendileriyle konuştuğumda «söyledi
ğim gibi» bu geniş teşkilâtta 1963 programı
nın da takibi zor oluyor, yetişemiyorum» beya
nın yanında bir yanlışlıktır. 

Karadeniz seyahatine Yüksek Araştırma Ku
rulunun tahmin buyurduğu gibi gezmek için 
çıkmadım. 5 Yıllık Plân gereğince Karadeniz li
manlarının incelenmesi için gitmek zaruretinde 
idim. Ve bu âmme hizmetinin ifası için bulu
nuyordum. Demokratik bir memlekette ve bil
hassa medeni bir memlekette Bakanın sandalye
sinde oturarak her tasarrufu yapacağı kabul olu
namaz. Bakan siyasi bir mevki işgal etmektedir. 
Bunlar, bahsedilen meseleler teknik bilgiye is-
tinadeden işlerdir. Müsteşarlıklar ve yüksek 
memurluklar hukuku bunun için ihdas edilmiş
tir. Ben, Devletin mütehassıs olarak kabul ettiği 
bu kimselere, vazifem icabı, bu işleri tevdi ede
rim ve aksi sabit oluncaya kadar da onları hüs
nüniyetlerinden emin olmak mecburiyetindeyim. 
Bu da ihmali diye tavsif olunamaz. 

O kadar titiz davaradım ki, mesele hem 
Bakanlığın yüksek memurları ile 3460 suyılı 
Kanun hükümlerine göre incelenmiş hem de 2 
defa İktisadi Kurala sevk olunmuştur. Bunlar 
müspet hareketlerdir, durmadan vazifemi ti
tizlikle takibettiğimin bir delilidir. Araştırma 
Komisyonu, 6186 ve 3460 sayılı kanunlar ge
reğince, benim makamımın bir murakıplık mev
kii olduğunu kabul ediyor da uygulanmasında 
zühul ediyor. Bu müesseseleri ben de yine 
kanunen murakabe ile vazifeli olan Yüksek 
Murakabe Heyeti gibi murakabe ederim. Ka
nun hilâfına karar tesis edemem. Bunda da 
ihmalim olmamıştır. Bir an düşünelim. Ben 
hasbelvazife Trabzon'a gidiyorum. Bir müsta
kil umum müdürlüğün müdürler kurulu be-
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nim olmadığım zamanda bir karar ittihaz 
ediyor. Bu kararın iptalini emretmeye şahsan 
ben mezun muyum? Burada bulunayım veya 
bulunmayayım, muamele devam edeır. Acaba 
burada bulunmam bir müdahale veya başka 
bir firma lehine tesir için mi olacağını kes
tiremiyorum. Nitekim, muamele yürümüş, 2 
Ağustos tarihli bir yazı ile Washington'a A. î. D. 
firmalardan tavzih istenmesini muvafık bul
muş, fakat müddet uzatmasına şimdilik lüzum 
olmadığını bildirmiştir. TCDD telefonla bana 
bildirdi. İkinci defa İktisadi Kurula götü
rülmesini söyledim. 

Sebep : Birinci defa, şu eksiklikler var, 
ne yapalım diye mütalâa istedi. İktisadi Ku
ruldan bu firmalar bir araya geldi, haberi ol
sun İktisadi Kurulun. Ne yaptık, ne ettik?.. 
İşi o kadar kuvvetli tutan Devlet Demiryol
ları Umum Müdürü gece saat 24.00 te Başba
kan Yardımcısına müracaat ediyor ve di
yor ki, «yarın bu meseleyi, çok rica ederim 
konuşun, müddetimiz bitiyor.» doğrudur, bir 
notla Devlet Demiryolları, İktisadi Kurula gö
türmüştür. Ben telefonlu, bu Kurulda bulun
mak istediğimi söyledim. Çün'kü, Kurulun 
kararı üzerinde, belki bir yanlış yola giderse, 
ben de izahat vereyim dedim. Fakat, döner
ken vapurda Denizcilik Bankası Genel Mü
düründen bir telsiz aldım. Telsizle açıkça 
verilemiyecek bir mesele hakkında ilk iske
leden Ankara ile konuşmam isteniyor. Trab-
zondan TCDD Genel Müdürü ve Müsteşar 
Muvani ile konuştum. Amerikan. Yardım Kuru
lunun ve Maliye Vekâletinin bir telefon mu
haberesinden bahsedilerek müddet bitmek 
üzere olduğunu ve kararın Amerika'da tet
kik edilmek üzere gönderilmesi mecburiyeti 
karşısında süratlendirilmesi istenildiği bildi
rildi. O gün de İktisadi Kurulda konuşuldu. 
Bu sırada TCDD ihale kararını Amerikan 
Yardım Heyetine veriyor ve Washington'a 
gönderiyor. Şimdi, 'biraz evvel Muhterem Mem-
duh Erdemir-arkadaşımız, «Bir telefon muha
veresi yapılmış, Maliye Vekâletinde. Kimin 
tarafından söylenildiği (belli değil, bunu Ba
kan sormuş fakat bulamamış.» diyor. Sormuş 
arkadaşlar. Yani, bir daire reisi ibir telefon 
muhaveresi yapınca, «Getir bakayım ibana, ki
minle yaptın, zaptı nedir, kim aldı?» gibi hu-
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suslan bir Bakan tetkik etmeye kalktığı .zaman 
hiçbir iş yapmaya imkânı yoktur. Ellhette ki 
arkadaşlarına inanacaktır. Bu telefon muhave-. 
resinin yapıldığı doğrudur. Çünkü, 20 Ağus
tosta zaten müddet bitiyordu. Elbette ki Ma
liye Vekâleti de, Amerikan Yardım Heyeti de 
ibu kredinin kullanılmasında istical edecekti. Ve 
'benim buna inanımam kadar da tabiî bir §ey 
yoktur; saflık değildir. > 

Yalnız şöyle bir şey oldu. iktisadi Kurulun 
kararını Devlet Demiryollarına tebliğ etmek 
lâzım. Benim Ankara'ya dönmem iki - üç gün 
alıyor. «Şu yazıyı 'hazırladık, imza eder misi
niz?» dediler; «Ona göre biz işimizi bitirece
ğiz.» Cevap verdim : «Hayır arkadaşlar dedim. 

. Yazdığınız yazı benim yazı tarzıma uygun dê -
ğil. Benim de kendime göre düşüncelerim var. 
Sizin muamelenize ben karışmanı. Fakat yaza
cağım yazıyı iben kendim yazarım.» 12 tarihin
de İstanbul'a geldim, müsteşar da 'geldi, ıbir 
yazı hazırlamış. Okudum, birinci -maddesi 
maksadıma uygun. Bir ikinci madde ekledim, 
dedim ki, «Verdiğiniz karar sizin sorumluluğu
nuz altındadır. Kanun size bu yetkiyi veriyor. 
Fakat kararınızın esbabı mucibesini mukayese
lerle 'birlikte, fakat yalnız sizinkileri değil, size 
mıılhalif olan öteki üyenin de esbabı mucibe
sini kendisinin vereceği tahlillerle ve mukaye
selerle beraber istiyorum.» dedim ve imza ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben yarın için ha
zırlanıyorum. Yani Devlet Demiryolları yetki
sini kötü kullanırsa, henüz elimizde katî bir 
delil yok, ben onlardan vesika 'topluyorum. 
Bunlar benim icrai hareketlerim değil mi? 

Programımda Trakya da bulunduğu halde, 
ertesi gün Ankara'ya döndüm, iş müstacel. 
Gazetelerde neşriyat şiddetlenmiştir. Bu ara
da Alco ve General Elektrik firmaları da birer 
şikâyet mektubu verdiler, Burada Ibir hususu 
'tavzih etmek ihtiyacındayım. 

Daha övvelee ilk Bakanlığa geldiğim /zaman 
General Elektrik mümessili Sayın Vehbi Koç'un 
bana. yaptığı müracaat üzerine, hiçbir mua
mele yapmadığım söyleniyor. Vehlbi Koç bana 
ıgelince, şifahen, «Bâzı dedikodular işitiyoruz, 
bizim firmamız ıgüme »gitmesin?» dedi. Dedim 
k i ; «Ben Devlet Demiryollarının hiçbir işine mü
dahale edemem. Onlar kanunlar, nizamlar içe
risinde ve kendi teknik kabiliyetleri içerisin-
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de kararlarını alacaktır.. Ama zatıâlinizin bir 
şikâyetiniz varsa, bana yazılı olarak bildirin.» 
Bana Velhbi Koç firmasının eski teklifini hu
lâsa eden yani lokomotiflerinin evsafını yazan 
Ibir yazı gönderdi. Bunu Devlet Demiryolları
na verdim, nazarı dikkate alın dedim ve ken
disini Temmuz ayında özel sektör toplantısın
da gördüm. Dedim ki, «Zatıâlinizin bana ver
diğiniz teklifte bir şikâyet yok, esaslı bir 
şikâyet .yapın da tahkikat açtırayım.» Ama, 
ihale yapıldığı şayi olduktan sonra, General 
Elektrik Şirketi bana bir şikâyet mektubu ver
di, Alco da verdi. Şimdi, Muhterem Memduh 
Erdemir'in okuduğu 3460 sayılı Kanundaki 
Bakanların murakabe hakkı şöyle ifade edil
mektedir. Onu iyice dikkatli okumalarını ri
ca ederim. «Bakan bu murakabe, tetkik ve tef
tiş hakkını memurları vasrtasiyle de yaptırır.» 
deniyor. Orayı okumuyorlar. 

Yüksek Araştırma Kurulunun raporunun 
34 ncü sayfasının ikinci bendinde işaret olun
duğu gibi, ben de 3460' sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin emrettiği şekilde hareket etmiş ol
mak için şikâyetleri başmüşavirime tevdi et
tim ve tetkikata başlattım. Başmüşavirlik 
Devlet Demir Yollarına sualler soran bir yazı 
yazdı. Ve bu iki firmaya da yine sualler soran 
birer yazı yazdı. «Şikâyetlerinizin mahiye
ti haikkmda bize izahat verin. Devlet Demir 
Yolları, sen de bu şikâyetlere karşı ne diyor
sun» dedi. Ben bu kâğıtları imzaladım ve bir 
hafta zarfında bana cevap vermelerini tebliğ 
ettim. Şimdi, o sırada buraya tahkikat öner
gesi verildi. Tahkikat önergesi verilince baş
müfettişe, «senin tetkikin de bitti, artık, bunu 
teftiş heyet?ine devret, Meclisin vereceği karar 
neticesine göre tahkikata biz de devam ederiz» 
dedim. Bu durum muvacehesinde raporun 34 
ncü sayfasında ikinci bendinde gösterilen isnat
ların hepsi de mesnetsiz kalıyor. 

Şimdi, safahatını şöylece arz ettiğim şu du
rum karşısında, hâdiseleri ancak hukukî ve 
idari imkânlar içinde günü gününe takibetmiş 
bir Bakan olarak ben kendimde ihmalkârlık 
görmüyorum. Aksine, meseleyi titizlikle taJki-
betnfiş ve tedbirlerini almış bir insan olarak 
karşınızda bulunuyorum. Esasen suçluluğumla 
kaani olsaydım, şimdiye kadar çoktan kendiken-
dime cezamı verirdim. (Bravo sesleri) 
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Şimdi, ihmale mesnet gösterilen (bâzı delil

lere geçiyomm. 
Raporun 31 nci sayfasında iki numaralı 

pragrafta 'aynen şöyle deniyor, nazarı dikka
tinizi celbedenim arkadaşlar. «Hükümet âzası 
olarak kendi Bakanlığına bağlı bir müessese
nin çalışma ve faaliyetlerinin ve Beş Yıl
lık Plânla irtibat vo tetabukunu sağlamakla gö
revli olduğu halde, bu ciheti temin için de her 
hangi bir harekette bulunmamış. Kendi dos
yasında 22 . 7 . 1963 tarihli imzasız bir notta 
«Dizelizasyon programının Beş Yıllık Plânla 
(münasebeti hakkında bir pasaj /mevcutsa da 
bundan mülhem olarak dahi bir harekete geç
memiştir. Komisyonumuzda ise Bakanlık mev
kiine yeni geldiği için Beş Yıllık Plânda bu 
mevzuda bâzı tavsiyelerde bulunmasına rağmen, 
şahsan tetkik etmediğini ve bir kanaat sahibi 
olmadığını söylemiştir» denilmektedir. 

Komisyon âzalarının insafına sığınırım. Ko
nuşurken hakları olmadığı hakle ifade alıp, oku
madan imza ettiğim Ibu kâğıttan sonra bakan
lığa bağlı o kadar çok müessese var ki, 1963 
yılı programı tatbikinde durumu takibetmek 
çok güç "oluyor dedim. Bunu bu suretle tefsir 
etmek acaba Ibiraz insafsızlık olamıyor (mu 
Sayın Memduh Erdemir.? 

Bundan başka, zaten bir tarafta ihmal etmiş 
derken, komisyon raporunda hareketim bazen 
de ileri derecede bir müdahale olarak göste
riliyor. Ben bunun ikisini bir türlü telif ede
miyorum. Yine Araştırma Kurulu, Devlet De
mir Yollarına yapılan bir ihale işini araştırmak
la vazifeli olarak kurulmuştur. Benim Beş 
Yıllık Plânı Bakanlıkta lâyıkiyle tatbik edip 
etmediğim keyfiyeti tahmin ederim ki, muhte
rem Araştırma Kurulunun vazifeleri dışın
dadır. Komisyon Ibana cezai mesuliyetimden 
önce siyasi 'bir mesuliyet yüklemek istemiştir. 
(Sol arka sıralardan «'komisyona söz vermi
yorsunuz, Bakanı konuşturuyorsunuz. Rapor 
üzerinde konuşsun, önerge üzerinde konuşsun 
sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
(Gürültüler) 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta Millet

vekili) — önerge üzerinde konuşsun. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil

letvekili) — Rapor üzerinde konuşsun. 
(Sol arka sıralardan gürültüler.) 
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BAŞKAN — Bir dakika dinleyiniz arka

daşlar, soruşturma önergesini veren dört 'arka
daşımız kendi izahatlarında Araştırma Ko
misyonunun raporuna sık sık istinadettikleri ve 
Ibeyan ettikleri içlin Bakan burada müdafaası
nı yapmaktadır. Binaenaleyh kendisine, söz
lerinde bu kısımlara temas için müsaade et
mek icaibeder. Buyurun efendim. (Sol arka Ki
ralardan gürültüler) 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 
DURA (Devamla) — Müsaade edin ben de bir 
şey söyliyeyim, 'muhterem dört arkadaş benim 
hakkımda tahkikat açılmasını istemektedir. 

BA'ŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, müza
kerenin 'Salim bir şekilde devamı için isabırh 
olunuz, herkesin isimlerini yazdım. Sırası geldi
ğinde herkes istediği kadar konuşacaktır. Mü
saade buyurun efendim. 

Buyurun efendim. (Gürültüler) 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Devamla) Müdafaaya ihtiyacum yok. 
Ben kendimden eminim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen karşılıklı 
konuşmayın, cevap vermeyin. 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 
DURA (Devamla) — Muhterem dört arkadaş 
benim hakkımda verdikleri önergeyi henüz 
okunmamış ve basılmamış olan rapora istinad-
ettirmektedirler. Ben de bu rapora istinadede-
rek müdafaamı yapacağım. 

Şimdi, beni plân mevzuunda suçlandırıyorlar 
ya, biraz oraya" gelelim. Ben gürültü ve rek
lâmla çalışan 'bir insan değilim. Belki kırk 
yıllık bir tecrübenin bana verdiği temkinli ve 
itidalli bir çalışma tarzım vardır. Madem ki, 
burada böyle söyleniyor, ben de plân bahsinde 
neler yaptığımı izah etmek mecburiyetinde kal
dığım için özür dilerim. Ulaştırma Bakanlığı 
5 müstakil umum müdürlük, PTT Türk 
Hava yolları, Deniz yolları, Hava Meydanı İş
letmeleri, Devlet Demiryolları Umum müdür
lüden gibi ve bunlara bağlı şirket ve mües
seselerden mürekkep geniş, hem de çok geniş 
bir hizmetin hepsi ile alâkadardır. Bakan bü
tün bu hizmetleri elemanları vasıtası ile yürü
tür. 

Yine kendi raporlarında yazılı bir yazıya, 
- demin de söyledim, Devlet Demiryollarına bir 
yazı yazmışım da geç kalmış diyorlar - ceva-
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bm bir hafta yerine daha uzun bir müddette 
gelmesini takibetmek mecburiyetini yükle
nirse, bakanlık değil bir puvantörlük, bir 
tahsil memurluğu durumundan ileri gidemez. 
Ben plânı değil bakan olarak, daha önce her 
milletvekili gibi, bir milletvekilinin vazifesi 
halinde, bunu vicdanımda hissederek tetkik 
etmiş bir insanım. Dört aya yakın zamanda, 
plân çerçevesi içinde vekâlete neler yaptığı
mı müsaade ederseniz söyliyeyim. 

Almanya'dan, eski Devlet Demiryolları 
Umum Müdürü ve eski Ulaştırma Bakanı olan 

. Profesör Dr. Fröne'yi şahsi ricamla ve yol 
parası, otel masrafından başka Devlete hiç
bir ücret tahmil etmeden getirttim. Devlet 
Demiryollarının dizalizasyonu, elektrifikasyo
nu ve organizasyonu ve yeni tedbirleri üze
rinde konuştum, tetkikler yaptırdım, Şimdi 
bizim bünyemize uygun kanunlar ve yatırım 
plânına verilecek veçheler üzerinde yatırım 
çalışmaları yapılmaktadır, yakında huzurunuza 
aı»z edilecektir. Yani, dizalizasyon meselesi, 
öyle sadece muhterem Memduh Erdemir arka
daşımızın söylediği gibi değildir. Biz memle
ketimizde bir taraftan dizalizasyona gidiyoruz; 
bir taraftan da Ankara - Adapazarı arasında 
elektrifikasyon yapıyoruz. Bu memlekette* 
elektrifikasyon mu yapılacak, dizelizasyon ram 
yapılacak, dizelizasyon yapılacaksa ne suretle 
hareket edilecek, bunlar üzerinde durmuyoruz. 
Dahasını «'öyleyim. Memdulh Erdemir arkada
şımıza, 'bu mevzuu bu kadar iyi tetkik ettiler. 
Burada bu 'kredimin işlemesi için Devlet Demir
yollarının evvelce Amerikalılardan yapılmış 
olan ve fakait orta yerde muallâkta kalan sin
yalizasyonun da halledilmesini istiyor. Bunun 
tasfiyesi bakalım yapılabilecek mi, yapılamıya-
cak mı? Ve sinyalizasyon yapılacak mı yapıl-
mıyaeak mı? Buna neye temas etmiyorlar? 

Yine Türk Havayollarına, plânın isteğine 
göre yeni veçhe verilmek üzere muhtelif 'ecne
bi şirketlerle müzakereler devamı etmektedir. 
Yakında son şeklini alacaktır. 'Türkiye'de te
lefon işlerinin halli üzerinde çalışmaktayız. 
Limanlar Kanunu hazırlandı, Karayolları tra-
ri'k Kanunu son şeklini aldı. Vekâlet teşkilât 
Kanunu yapıldı. Bunlar hep plânda vardır. 
Yüksek Denizcilik, Okuluna 'verilecek statü ha
zırlandı. Ve 1963 yılında yapılacak yatırımla-
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rm da Azaımi hadde çıkarılması i cin çalışılmak
tadır. Bunlar 'bir Bakanın nasıl ve ne şartlar 
içinde ç a Ilıştığını gösterirken, <oım »bir yazının 
birkaç 'gün gecikme ile gelmesinden muaheze 
etmek bilmiyorum nasıl insafa -sığar. 

Şimdi 'özetliyorum arkadaşlar; Şahsıma is-
nadoluııan ulum al suçunun Ceza Kanununun ve 
Temyizin içtihatlarının ışığı altında, ıgıerek ka
sıt, 'gerek devamlı 1 ilk unsurları ve mur ak ebe
nin 3460 sayılı Kanun muvacehesinde ne suret
le yapıldığı, durumumun; Devlet Demiryolları 
mensuplariylo Anayasa., muvacehesindeki irti
bat ve münasehetlerini, 'hepsini bir tarafa, bıra
kıyorum. 'Ren kendi çalışma tarzımı izah edi
yorum. 

. Kaldı ki .komisyon da en sonunda, «lehine 
kaydedile ee k davran ısları bul unm ası...» ifadesi
ni* kaydetmekle, esbabı mueibesini de kendisi 
çürütmüş oluyor. Çünkü illim al bir »kasta üs-
tinaldeder. Lehine kaydedilecek deliller oldu 
mu, ortada Ikasıdolmadığı anlaşılır. 

Devlet Demiryollarının yorumluları hakkın
da yukarda arz 'ettiğim veçhile mütalâa, 'beyan 
edemem. 'Çünkü bu husustaki konuşmalarım 
idari ve adlî mereilere tesir mahiyetinde .olur. 
Ben Anayasa, 'muvacehesinde böyle bir mesu
liyet altına 'giremem. Elde 'komisyonun rapo
ru vardır. Tahkikat Komisyonu var. Vekâlette 
de tahkikat yapılıyor. Bunlar elbette bir neti
ceye bağlanacaktır. Şimdi, yalnız, Araştırma 
Kurulu sayın üyelerinden bir şey öğrenmek is
tiyorum. ıSayın Memduh Erdemir birçok tek
nik izahat verdiler. Kendilerinin- tahsillerini 
bilmiyorum nedir. Ben inşaat yüksek mühen
disiyim, ama, ben kendimde bu mevzulara gi
rebilecek kadar salâhiyet görmüyorum. (Bravo 
sesleri) Yalnız kendilerinden soruyorum.; te
nim ne yapmış olmaklığımı tavsiye ediyorlar? 
önce bunu tesbit etmeleri lâzım ki, asıl ihmal 
ortaya çıksın. Aksi, abesle iştigal etmek olur. 

Ben, Devlet Demiryollarına karşı murakıp 
vaziyetindeyken bu idare, kanun, nizamname 
ve talimatnamelerde ve 'bilhassa Amerika ile 
yaptığı anlaşmadan ye'bki alarak ve takdir hak
kını kullanarak .ve hattâ benini burada bulun
madığım bir sırada bir karar alıyor. Bu kara
rın iptalini emretmeye bon şahsan mezun mu
yum, lütfen komisyon azaları söylesinler? 
Yüksek Araştırma Kurulunun rapora ve esasen 
baş! anmış Bakanlık kademelerinin tahkikatı, 
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Amerika'da yapılmakta olan incelemeler so
nunda 'tavazzuh etmesi ieabeden durum (kargı
sında ceza zamanaşımı da .- Yüksek Komisyonun 
tavsiflerine ıgöre 7,5 sene olacak 'bunların iste
dikleri cezaya göre - (benim için de, Devlet 
Demiryolları mensupları için ele muhterem tak
rir sahiplerince düşünülecek, telâşlanılacak bir 
mevzu değildir. Her zaman 'bu yapılabilir. 
Fakat asıl üzerinde durulacak n'okta; <ben ka
nunla ve Devlet Demiryollarının yetkililerinin 
kararlarının kargısında henüz sözleşmesi yapıl
mamış bu ihale kararına, ışini'dilden el atıp ip
tal etmek salâhiyetini kendimde görmediğime 
göre; acaba sayın Araştırma Komisyonu üye
leri, kendilerinin teknik bilgilerine istinadede-
rek birçok izahat verdiklerine ıgöre bu ihalenin 
durdurulması kanaatinde midirler?.. Aksinin 
tecellisi halinde Devletin bu 'büyük meselesinin 
sorumluluğunu kim üzerine alacaktır?.. Ben 
alamam arkadaşlar. 

Muhterem/Senatör ve Milletvekilleri; Dev
let Demiryollarının yetkisi içinde yapılmış ve 
Bakanlığın, varılacak kararı onaylamaya foüe 
'hakkı olmıyan 'bir mevzuda, ben vazifesini ti
tizlikle yapmış bir insanın 'vicdan huzuru için
deyim. 

Karar Yüksek Heyetinizin vicldanlarının se
sine göre tezahür edecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Şiddetli al
kışlar) 

MUSTAFA GÜLOÜGİL (İsparta) — Sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ar
kadaşlar, şimdi söz almış olan arkadaşlara sıra-
siyle söz vermek lâzım geliyor. 

MUSTAFA GÜLCÜGlL (İsparta Milletveki
l i ) — Bakana sual soracağız. 

BAŞKAN — Bakana sual sorulamaz. Baka
na bir kanunun müzakeresinde... 

MUSTAFA GÜLCÜGÎL (İsparta Milletveki
li) — 111 nci madde sarihtir. Bakana sual soru
labilir. 

BAŞKAN — Hangi Madde?., içtüzüğün 111 
nci maddesini bir kere daha okuyun lütfen; He
yeti Umumiyeye okuyalım. «Bir kanunun veya 
bütçenin müzakeresi sırasında bir mebus Hükü
mete veyahut mazbata muharririne istediği sual
leri sorabilir.» 

Halen ne kanun müzakere edilmektedir, ne 
de... (Gürültüler) 
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Müsaade buyurun efendim sual sordurmam. 
MUSTAFA GÜLGÜGİL (İsparta Milletveki

li) — Heyeti Umumiye daha evvel bu mevzuda 
bir karar vermiş, kanun değil midir? (Gürültü
ler) . 

BAŞKAN — Hayır efendim, kanun değildir. 
(Gürültüler) 

Şimdi, Sayın Mehmet Turgut arkadaşımız 
usul hakkında söz istiyor. Hangi usul hakkında 
söz istiyorsunuz? Riyasetin hangi tutumu hak
kında, itirazınız var mı ? 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — izah edeceğim kürsüden. 

BAŞKAN — Yalnız usule münhasır olmak 
üzere buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
Vermeyin efendim. 

BAŞKAN — Mecburum efendim, içtüzük 
hükmü böyledir. Keyfe güre hareket olmaz. 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
Kuzu postuna sarmıyor, geliyor, konuşuyor. 

BAŞKAN — Usul dışına çıkarsa sustururum 
efendim. Buyurun Sayın Turgut, yalnız usule 
münhasır olsun. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Muhterem arkadaşlarım, heyecan
lanmaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Söyliyeceğiniz şeyi söyleyin 
efendim. (Gürültüler) 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Yalnız 
usulden bahsedeceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN —- Rica ederim arkadaşlar, sükû
netinizi muhafaza ediniz, sonra iş göremeyiz. 
Şimdi usul hakkındaki görüşünüzü söyleyin 
efendim. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, bir komisyon ku
rulmuştur bu komisyonun bir raporu var
dır. Ya bu komisyonun raporu bu kürsü
den hücum edilmez, tecavüz edilmez veyahut da 
bu komisyona da söz hakkı tanınır, raporunu ve 
kendisini müdafaa etme hakkı tanınır. Benim 
anladığım mânada usul budur. Yoksa bu komis
yonun raporuna, üyelerine burada hücum edil
sin ve bu komisyon üyelerine müdafaa hakkı ve
rilmesin. Bu usule sığmaz, bu usul değildir. Di
van burada, maalesef iki günden beri usulü tat
bik etmiyor. Karar alıp almamak size aittir. Biz 
her hususta, komisyon olarak, bu meselenin mü-
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dafaasmı ve bu müdafaa ettiğimiz meselelerin 
ispatını da efkârı umumiye huzurunda her an 
yapmıya hazırız. Bizim anladığımız mânada, 
usul budur arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usul 
hakkında söz alıp konuşmuş olan. arkadaşa Ri
yasetin görüşünü bildirmek istiyorum: 

Konuştuğumuz mevzu, İçtüzüğün 169 ncu 
maddesine göre sayın milletvekillerinden bâzı
larının bir Bakan hakkında soruşturma açılması 
talebinden ibarettir. Burada hiçbir komisyonun 
mazbatası yoktur ve bu mazbata üzerinde konuş
ma hakkı yoktur. Yalnız Sayın Ulaştırma Ba
kanı hakkında ' soruşturma açılması talebinde 
bulunan arkadaşlarımız adına konuşan Memduh 
Erdemir arkadaşımız, soruşturma talebinin mes
nedini izah ettiler ve bu izah sırasında Millet 
Meclisince teşkil edilmiş olan Araştırma Komis
yonunun raporuna da istin adettiler. Burada ra
por görüşülmüyor. Hattâ Yüksek Heyetiniz gö
rüşmeye başladığımız zaman Memduh Erdemir 
arkadaşımız verdiği bir takrirle Araştırma Ko
misyonunun raporunun evvelâ okunması tekli
finde bulunmuştu. Bunu reddettiniz. Halen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde
dir. Mevzu Sayın Ulaştırma Bakanı hakkında 
soruşturma açılıp açılmaması hususuna münha
sırdır. Binaenaleyh burada ne Araştırma Komis
yonu adına söz verebilirim, ne de başka bir şe
kilde söz verebilirim. Gündeme girdikten sonra 
söz kaydı yaptırmış olan arkadaşlara şimdi şa
hısları adına sırayla söz vereceğim. İlk söz Sa
yın Bölükbaşı'nındır. Buyurun efendim (Alkış
lar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara Milletve
kili) — Muhterem arkadaşlar, 

Yüksek 'malûmlarıdır ki, demokrasinin için
de yaşıyaeağı mânevi iklimin başlıca unsuru 
fazilettir. (Bu itibarla, demokratik rejimi 'kur
mak ve yaşatmak 'azminde 'olanlar, her yerde, 
faziletsizliklerle mücadeleyi kendileri için te
mel vazife bilmişlerdir. 

27 Mayıs İhtilâlinin 'en çok üzerinde durdu
ğu meselelerden .biri ele çeşitli yolsuzluklara 
ait iddialar olmuştur. 

Bu ıgerçeklerin şuuru içinde olan Yüksek 
Heyetinizin bütün üyelerinin, siyasi 'temayülleri 

- ne olunsa olsun, kötülüklerle mücadelede aynı 
'hassasiyeti 'göstereceklerine inanmaktayız. 
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33 lokomotifin ihalesi hâdisesi hakkında bil

gi 'edinmek üzere, Millet Meclisinin vazifelen
dirdiği ve bütün parti 'gruplarının temsil edil
diği Tahkikat Komisyonunun, bir yolsuzluk 
bulunduğunu ittifakla tesbit etmiş olması, az 
evvel ifade edilen inanışımızı teyideden hayırlı 
bir örnek olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Umumi efkârın dikkat ve hassasiyetini ay

lardan ıberi üzerine çekmiş, leh ve aleyhte çok 
şeyler söylenmiş bir mevzuu, insaf ve vicdan 
ölçülerinden ayrılmadan, hâdiselerin ışığı altın
da bir tahlile tabi tutmak mevkiindeyiz. 

Mesuliyetleri ve gerçekleri araştırırken, 
haksız ölçülerle haysiyet ve şereflere gölge dü
şürmemek endişesi, izahlarımızda ve hükümleri
mizde 'bize rehber 'olacaktır. • . 

Kimseyi kırmamaya çalışacağız ve fakat ha
kikatleri ve ımil'loıt haklarını da suni bir kibar
lığa ve çekingenliğe feda etmiyeceğiz. 

Bu temel görüşlerin ışığını, şimdi hâdisele
rin üzerine tutacağız ve hükmü akla, ımantığa, 
ilme, vesika ve rakamlara verdireceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Evvelâ 'hâdiselerin seyrine kısaca bir ıgöz 

atalım. : 
İS ay m Ulaştırma Bakanı, buradaki konuşma

larında, kendilerinin mesuliyeti olmadığını 
ifade ettiler. Var mıdır, yok .mudur, bunu ifa
de etmek için, evvelâ ortada bir suiistimal 
var mıdır, lonıı tesbit etmeliyiz, bu suiistimalin 
vukuunda Bakanın ihmali var mı, yok mu, o 
noktanın üzerine gelmeliyiz. 

•Türkiye Cumhuriyeti 'Devlet Demiryolları; 
• Amerika Birleşik Devletleri Kalkınma İkraz 

Fonu 'Teşkilâtından (yani A.I.D. den) temin 
edilen (10) milyon ıdolârlık kredi ile, yapılan 
anlaşma gereğince Amerika'dan 33 dizel elek
trik lokomotifi ve bâzı teçhizat almaya karar 
vermiştir. Beş Yıllık Plânda da yer alan bu 
hususun gerçekleşmesi için idari ve teknik şart
nameler'tanzim edilmiş ve (A.Î.D.) 'Teşkilâtının 
muvafakati alındıktan sonra, Amerika ve Tür
kiye'de keyfiyet, ilân edilmiştir. Ayrıca, birçok 
imalâtçı Amerikan firmaları 'arasından (Alko, 
General Motors ve General Elektrik) firmala
rına müracaat edilerek teklif istenmesi de uy
gun 'görülmüştür. 

'Teklifleri tetkik etmek ve bir karara var
mak üzere, Devlet Demiryolları Genel Müdü-
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rü 20 Mayıs 1963 tarihli yazık emriyle muvak
kat bir Satmalıma Komisyonu 'kurmuştur. 

Teknik Umum Müdür Muavini Hakkı 
Ugan'ın (Başkanlığında kurulan bu komisyona 
(Cer Dairesi Reisi Makina Yüksek Mühendisi 
Hakkı Tonısu, 'Fabrikalar Dairesi Reisi Maki-
ııa Yüksek Mühendisi Orhan Alp, Yüksek Tet
kik Kurulu Reisi Makina Yüksek Mühendisi 
Edip iSirmen, Hareket Dairesi Reisi Elektrik 
Yüksek Mühendisi iSıtkı tBaykara, Malzeme 
Dairesi Reisi Makina Yüksek Mühendisi Fey
zi özü, Muhasebe Dairesi Reisi Niyazi Şahin ve 
Hukuk Müşaviri Ahbas Oeşin) dâhil edilmiş
lerdir. Muvakkat iSatmalma Komisyonunun ku
rulmasına dair G-enel Müdürlük yazısının 2 nci 
maddesinde şöyle denmektedir : 

«Komisyona dâhil reisler, daire görüşlerini 
tesibit ve teknik teferruatı hazırlamak üzere tâ
li komisyon çalışmalarına katılacak, elemanla
rın isimlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 
bildireceklerdir.» -

Muvakkat .Satına'lma Komisyonu, 22 Mayıs 
1963 tarihinde bu emir ıgereğincc daire reisle
rinin bildirdikleri elemanlardan mürekkebol-
mak üzere «tekliflerin teknik, malî ve hukukî 
bakımdan detaylı olarak tetkiki için» tâli bir 
komisyon kurmuştur. 

G-örülüyor ki, bu tâli komisyonun kurulu
şu, muvakkat iSatmalma Komisyonu Başkanı 
ve üyelerinin ifadelerinde belirttikleri gibi, bu 
komisyonun takdirine ıgöre değil, Umum Mü
dürlüğün gördüğü lüzum ve zaruret üzerine 
verdiği emirle olmuştur. Bu itibarla da, Devlet 
Demiryollarının bu işle alâkalı dairelerinin gö
rüşlerini aksettiren bu tâli komisyonun müta
lâa ve kararları, 'hilafı sabit oluncaya kadar, 
muvakkat iSatmalma Komisyonunu bağlıyacak 
mahiyette telâkki edilmek ieabeder. ' 

Tâli Komisyona dâhil _-bu zevatın vardıkları 
neticeleri değerlendirmek bakımlından sıfat ve 
ihtisaslarını 'belirtmekte fayda mülâhaza edi
yoruz : 

. Tâli Komisyonun Cer Dairesi Grupu (Cer 
Dairesi • Reis Muavini Makina Yüksek Mühen
disi Nurettin Erguvanlı, Cer Dairesi Reis-Mu
avini Elektrik Yüksek Mühendisi ISabri Çetin, 
Ankara Motorlu* Tren Deposu Müdürü Makina 
Yüksek Mühendisi Şecaattin Sevgen, Cer Dai
resi Motor Şubesi Teknik Müdürü Makina Yük-
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I sek Mühendisi İlhan Üçer ve Motor Şubesi 

Müşaviri Makina Yüksek Mühendisi Kenan 
Tüzün) den mürekkeptir. 

Fabrikalar Dairesi Grupu ise (Fabrikalar 
Dairesi Reis Muavini Makina Yüksek Mühen
disi Feyzullah Ülgür, Ankara Motor Fabrikası 
Müdürü Makina Yüksek Mühendisi Mehmet 
Nöker, Ankara Motor Fabrikası Müdür Mua
vini Dizel Motorları Yüksek Mühendisi Rifat 
•Serdaroğlu, Fabrikalar Dairesi Teknik Müşa
viri Makina Yüksek Mühendisi Hâşim Akdu-
man, Ankara Motor Fabrikası Başmühendisi Ma
kina Yüksek Mühendisi Mesut Hadımlıoğ-
lu) ndan müteşekkildir. 

I Satmalma Komisyonu kararında, bu grupla-
. rm mensuboldukları daire, reislerini Tâli Ko

misyona ithal etmemiş, sadece bunların çalış
malarında koordinasyonu «sağlamak nıaksaddyle 
çalışmalara katılabileceğini belirtmiştir. 

) (Satmalına Komisyonu, Tâli Komisyonun ne
leri tetkik 'edeceğini kararının 3 ncü maddesin
de tesibit etmiştir. Kararda bu husus hakkında 

j aynen şöyle denmektedir : 
t «Tekliflerin tetkikinde 'bilhassa aşağıdaki 
i konular üzerinde durulacaktır : 

•a) Şartnameye uygunluk, 
-b) Cer •karakteristiklerinin mukayesesi, 
c) Yakıt sarfiyatı ımukayesesi, 

I- d) ıB akını masrafları mukayesesi, 
i e) Yedek parça fiyat mukayesesi, 
j f) Teslim müddeti bakımından mukayese, 

/g) Tamiratta kolaylık ve ucuzluk bakı-
I mından"mukayese, 
j Ih) Fiyat bakımından mukayese, 
I i) Lokomotif laksamının ve muhtelif par-
| çalarının memlekette imal imkânları bakımm-
i dan mukayese...» 

Muhterem arkadaşlar, 
I Gerek Cer ve gerekse Fabrikalar daireleri 
i mütehassısları, yukarda belirtilen konulardan 
j kendi dairelerini ilgilendiren 'kısımlar ve tek-
| lif edilen fiyatlar üzerinde durmuşlar ve neti-
İ cei kanaatlerini birer raporla Satmalına- Ko-
; misyonuna bildirmişlerdir. 
i Fabrikalar Dairesi mütehassıslarının 
j 10.6.1963 tarihli raporlarında yer alan -çeşitli 
| mukayeselerden anlaşıldığı üzere, bu beş ki-
| silik mütehassıslar grupu, G-eneral Elektrik lo

komotiflerini ittifakla tercih etmektedir. 
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Yine. beş kişiden mürekkep Cer Dairesi 

mütehassıslar ıgrupu ise, ıŞatımalnıa Komisyonu
nun tesbit ettiği esaslara ıgöre yaptığı mukaye
seler sonunda, -Devlet Demiryollarınca satmalm-
ması uygun görülen 2150 - 1950 beygir ıgücün-
deki lokomotifler arasında tercih sırasını rapo
runda şöyle tesbit etmiş bulunmaktadır: 

«Yukarda iarz «dilen hususlar muvacehesin-r 
de, lokomotifler aşağıdaki tercihe ıgöre sıra
lanmıştır :. 

1. G-.B IT-20 C (761 cer motoru ile) 
II. G.M G-16 

I I I . Alco DL 541 
IV. Alco D 1549...» 

Cer Dairesi mütehassıslarımın General Elek
tr ik lehine vardığı bu neticeyi değiştirebilecek 
bir muhalefet şerhine de raporda tesadüf edil
memektedir. 

Şerh verenlerden (İlhan Üçer) General 
Ele'ktrik lokomotiflerinin birinci sırayı işgal 
etmesine itiraz etmemekte, yalnız' General Mo
tors lokomotifinin ikinci değil, dördüncü suna
yı işgal etmesi ic ab ettiğini ileri sürmektedir. 
Nurettin Erıguvanlı ise, bâzı ihtirazı kayıtlar 
serd etmekle beraber şerhimde, eldeki dokü
manlara 'göre tesbit edilen değerlendirmeye iş
tirak ettiğini açıkça ifade etmektedir. 

'Tâli Komisyonun Cer Dairesi grupuna dâhil 
olmadığı halde, Cer Dairesi Reisi ve Muvakkat 
Satmalma (Komisyonu Üyesi Hakkı Tomısu'nun, 
rapora ışerh vererek imza koyduğu da hayretle 
görülmektedir. 

Dikkate şayandır ki, Cer Dairesi îteisi Hak
kı Tomsu, General Elektrik lokomotifinin bi
rinci sırayı, General Motors lokomotifinin İkin
ci sırayı ve Alco lokomotifinin üçüncü sırayı 
işgal ettiğini gösteren ve aslı tahkikat dosya
sında bulunan bir müsveddenin altına da pa
rafını koymuştur. 

Meclis Araştırma 'Komisyonu tarafından 
dinlenen ve Tâli Komisyonun Cer Dairesi gru
puna dâhil, Motor Şubesi Müşaviri Makina 
Yüksek Mühendisi (Kenan Tüzün), Hakkı 
Tomsu'nun bu müsveddeyi nasıl imza ettiğini 
Tahkikat Komisyonu zaptının 50 nci sayfa
sında şöyle ifade etmektedir : 

(Muhterem arkadaşlar, buraya gelmişken 
bir noktayı ifade etmek ihtiyacını hissediyo
rum. Tahkikat Komisyonunun dosyası millet-
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vekilleri için bir sır teşjkil etmez. Komisyona 
dâhil bulunan (bütün üyelere bu dosyanın bi
rer sureti verilmiş. O üyelerin de kendi arka-
daşlariyle temas etmesi, (bunlar hakkında on
lara Ibilgi vermiş olması bir suç ve günah teş
kil etmez. Komisyon 'çalışmaları, gizlilik ka
rarı olmadıkça, bütün milletvekillerine açıktır. 
Esası bırakıp şekle sığınmak kimseye kuvvet 
vermeız.) . 

«ilk raporu yazıp sonlarına geldiğimiz bir 
sırada bir gün Hakkı 'Tomsu geldi ve tercih 
edilecek lokomotiflerin sırası hakkında kanaa
timizi sordu. Biz evvelâ, siz kendi kanaatini
zi bildirin, dedik. Cevaben, sıra ile General 
Elektrik, General Motors ve Alco'yu hem kü
çük, hem de büyük tipte tercih ediyorum, 
dedi. Biz lâtife yollu, «Siz çabuk fikir değiş
tirirsiniz. Bu kanaatinizde bir değişiklik olrnı-
yacak imidir?» dedik. Hayır! Hiç değişmiye-
cektir. Hattâ bu sırayı bir kâğıda yazarak 
imzalıyabilirim, dedi ve bir müsvedde kâğıdı
na bu sırayı yazarak paraf etti. O zaman 
alıkoyup sakladığım bu kâğıdı komisyona ib
raz ediyorum.!» 

Muhterem arkadaşlar; bunlar beynelmilel 
çapta mütehassıslar. Bunlar vatan menfaati 
için çırpınıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, Satmalma Komisyonu 
üyesi 'olan 'bu zatın yani Hakkı Tomsu'nun, 
ilim, teknik, hesap ve 'samimiyet namına orta
ya koyduğu, tezatlarla dolu ve hayret verici 
rakamlara, rapor ve ifadelere ilerde temas 
ettiğimiz zaman, parafını koyduğu vesikanın 
ve zikrettiğimiz bu şahadetin değeri daha iyi 
anlaşılacak ve Satmalma Komisyonu kararların
da mühim rol oynıyan (bu zatın niyeti -hakkın
da hüküm vermek kolaylaşacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Cer ve Fabrikalar 
daireleri mütehassıslarının Satmalma Komis
yonuna tevdi ettikleri raporu mütaakıp, Ko
misyon Başkanı Hakkı Uğan, Satmalma Ko
misyonunun kararı olmadan kendi teşebbüsü 
ile, Cer Dairesi »grupuna dâhil, dört yüksek . 
mimendisin-şahıslarına 14 Haziran 19G3 t e mek
tuplar yazmış ve 1958 yılından beri Devlet De
miryollarında serviste Ibulunan beş aded (Ge
neral Elektrik Ud.8 C) lokomotifin transisyon 
sistemine ait bâzı kusur iddialariyle alâkalı su
aller sormuştur. 
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Hakkı Ugaıı'm, 'başkanlık ettiği Satmalına 

Komisyonundan 'bir karar istihsaline lüzum gör
meden,, evvelce rapor veren Cer Dairesi grupu-
na değil, Ibu grupa dâhil üyelere teker teker 
•mektuıp yazmasının neden icabettiği, üzerinde 
•durulacak 'bir keyfiyettir. 

Bugün satıııalmması ıbalıis mevzuu olan ve 
fennî şartnameye uygunluğu kafimi edilmiş 
'bulunan General Elektrik firmasının (U 20-C) 
tipi lokomotifi ile, aynı firmadan yıllarca: ev
vel alınmış -olan (U-.1.8 C) lokomotifinin muka
yesesinden !bir netice çıkarılması mümkün ola-
mıyacağına göre, Hakla Ugan'nı tekibaşma 
iböyle yaızılı sualler sormasında ki garabet ıbüs-
'bütün nazarlara ^çarpmaktadır. 

Hakkı Uğan tarafından sorulan »suallerin 
cevabı, alâkalılar tarafından 15 Haziran 1963 te 
yazılı olarak verilmiştir. 

Eski ve yeni tip lokomotifle .alâkalı sualle
re verilen cevaplardan şimdi satıalınması ba
his mevzuu olan yeni tip lokomotifler hakkın
da ahkâm cıkaramıyan'bu zat, yeni lokomotif
lerin transisyon ve patinaj sistemleri üzerinde 
teker teker tetkik al yapılmasını sağlamıştır. 
• Bu maksatla i\v ve- Fabrikalar daireleri 

mütehassısları tarafından, firmalara sorula
cak sualler müştereken tesbit olunmuştur. Ge
len cevaplar üzeninde yapılan tetkikat sonun
da, Fabrikalar Dairesi mütehassısları 2 . 7 . 
1963 tarihinde verdikleri ek raporda, evvelce 
ileri sürdükleri mütalâalar ve vardıkları ne
ticelerde bir değişiklik olmadığını ittifakla bil
dirmişlerdir. 

Cer Dairesi mütehassısl'arındaıı mürekkep 
grup ise, tanzim ettikleri ek raporda, mevcut 
fiyat farkları muvacehesinde transisyon 'siste
mi bakımından General Motors lokomotifi le
hine kabul ettikleri farkın, bu lokomotifin 
tercihine sebebolmıyacağı ""neticesine yine it
tifakla varmıştır. 

Bu ek raporun altında, Talî Komisyonun 
Cer Dairesi grııpunda resmen vazifeli ol
madığı halde, Cer Dairesi Reisi ve ' 'Satmalına 
Komisyonu üyesi Hakkı Tomsu'nun yine imzası 
mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar : 
Cer ve Fabrikalar daireleri 'mütehassısları, 

lokomotiflerin transisyon sistemleri hakkında 
2 Temmuz 1963 tarihli ek raporlarını vermeden 
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evvel, Satmalına Komisyonu Başkanı ve Umum 
Müdür Muavini Hakkı Uğan'm, yine Komis
yon kararı olmadan birtakım şahsi teşebbüs
lere giriştiği görülmüştür. 

Hakkı Uğan, şahsi karariyle Adapazarı, Es
kişehir ve Sivas Fabrikaları müdürlerini An
kara'ya davet ederek kendilerinden, teklif 
edilen lokomotifler hakkında bir rapor iste
miştir. Bu müdürlerin verdikleri 29 Haziran 
1963 tarihli rapor son derecede dikkate şa
yandır. 

Hepsi yüksek malkina mühendisi olan bu 
fabrika müdürleri, teklif edilen lokomotifler
den birini, çeşitli vasıfları bakımından ter
cih etmek mevkiinde bulundukları halde, 
ne hikmettir bilinmez, tâbir caizse yarıya 
sulh olan ve her iki firmayı gönüllemek is-
tiyen garip bir ırapor vermişlerdir. 

Lokomotiflerin yarısını General Motors, ya
rısını da General Elektrik Firmasından alma
nın. münasib olacağını bildirmişlerdir. Bu 
mahiyeti ile, verdikleri rapora memleket 
menfaatini düşünerek verilmiş teknik, bir de
ğil, birtakım garip tazyikler altında verilmiş 
siyasi bir rapor demek' daha uygun olur. 

Nitekim bu rapor hakkında Ulaştırma Baka
nı Sayın İhsan Şeref Dura 27 . 8 . 1963 tari
hinde, Meclis Araştırması istiyen takririn mü
zakeresi esnasında, kürsüden aynen şunları söy-
lemiştir: 

«Teknik komitelerden aldığı malûmat üze
rine esaslı bir karara varamıyan Satmalına 
Komisyonu, fabrika müdürlerini buraya davet 
ediyor. Bu da yanlış, Komisyon davet etmiyor, 
Komisyonun içinde, tâbiri mazur görün, bir 
fermanlı var, o davet ediyor. Yetkiden bahse
diyorlar .bütün bunlar oir müessesede devam 
ederken, kanunları tatbik etmekle mükellef olan 
Bakan nerede imiş?.. 

" Af buyurun, daha garnitür ündeyim... 
Şimdi Bakan devam ediyor Meclis kürsüsün

de, sizlere hitabetmiş. Hafızalarınızı tazelemek 
için okuyorum. 

«Onlardan, hakikaten arkadaşımın dediği gi
bi, acayip 'bir karar alıyor...» 

Bu kürsüde o zaman konuşan Yozgat Mil
letvekili arkadaşım İsmail Hakkı Akdoğan 
bu raporun garabetine temas etmişti. Bakan 
bu garabeti aynen kabullendi, «acayip bir ra
por oluyor» dedi. 
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Şimdi okumaya devam ediyorum: 
Günkü her birinde kendisine mahsus üze

rinde durulacak meseleler var.. Eh!... Yarısı
nı ondan, yarısını ondan alalım!... Böyle bir 
şey bahis mevzuu olamazdı. «Bakanın sözü. 
Bizzat Ulaştırma Bakanının da ifade ettiği bu 
acaiplik, işin içinde bir takım anormallikler 
ve maksatlı gayretlerin bulunduğu kanaatini 
vicdanlarda uyandırmaz mı?... 

Muhterem arkadaşlar: 
Bütün bu gayri tabiî teşebbüs ve davranış

lardan sonra, Satmalına Komisyonu, teknik 
komiteler raporlarını, çürütecek bir mucip 
sebep zikretmeden, onları bir tarafa bırakan 
bir karara 3 Temmuz 1963 tarihinde varmış ve 
General Motors lokomotiflerini tercih etmiş
tir. 

Gerek bu kararda ve gerekse bunu takiben 
yapılan çeşitli toplantı zabıtlarında ileri sü
rülen mütalâaların ciddiyet ve samimiyet 
derecesini tesbit bakımından bâzı noktalar üze
rinde peşinen durmayı zaruri görmekteyiz. 

Bu noktaları izan ve vicdanlarınıza arz 
ettikten sonra, başlıca iddiaları ve tercih se
beplerini gözden geçireceğiz. 

Muhterem arkadaşlar : 
İlmin, tekniğin ve hesabın söz' sahibi "oldu

ğu bir sahada, aynı mesele hakkında verilen 
ve birbirini tutmayan mütalâaların ve rakam
ların ibret ve hüzün verici bir tablosunu şim
di arz edeceğiz : 

İlk ele alacağımız mesele, akaryakıt sarfi
yatı mukayeseleri olacaktır. 

Tabirimi mazur görünüz, değil beynelmilel 
mütehassıs, bakkal hesabı yapan bir adam, 
bu hale düşmezdi. O kadar insan olan bir 
adam bu hale düşmezdi, niyeti sağlam olsay
dı. 

1. Cer dairesi mütehassıslarının 11.6.1963 
tarihli raporunun 17 nci sayfasında, General 
Elektrik lokomotiflerinin, diğer iki firmanın 
lokomotiflerine nazaran daha az akaryakıt 
sarfettiği belirtilmiş ve asgari bir hesapla bu 
farkın 33 lokomotif için senede bir milyon 
680 bin Türk Lirası olabileceği tesbit olun
muştur. Motorun karekteristiği icabı. Biri
si iki zamanlı,, diğeri dört zamanlı. 

Aynı raporu imza eden ve Cer Dairesi 
Reisi ve Satmalma Komisyonu Üyesi olan 
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Hakkı Tomsu, raporun 25 nci sayfasında «ra
porda zikredilen senelik yakıt tasarrufunu key
fiyet -bakımından müspet kabul ettiğini ve fa
kat kemiyet bakımından esaslı teknik bir 
etüde istinat etmedikçe aynen kabule şayan 
görmediğini» ifade etmiştir. Yani General Elek
trik lokomotifinin daha az yakıt sarfettiği hu
susunda ittifak vardır. Rakamlarda mütered
didim. îyice bir tetkik yapalım da ondan son
ra rakamları kabul edeyim diyor. 

2. Aynı Hakkı Tomsu, Satmalına Komis
yonu Başkanı Hakkı Ugan'a her ne sebep ve 
hikmetledir, bilinmez hitabeden ve dosyada 
mevcudolan 2 Temmuz 1963' tarihli raporun
da, satmalmması bahis mevzuu olan General 
Elektrik ve General Motors lokomotiflerinin 
akaryakıt sarfiyatı mukayesesinde, General 
Elektrik lokomotifin daha az yaktığını ifade 
etmektedir. Buraya kadar sebat ediyor. 

3. Satmalma Komisyonu, yukarıda bah
settiğimiz raporlardan sonra, aldığı 3 Temmuz 
1963 tarihli kararında, General Elektrik lo
komotifleri lehine olan akar yakıt sarfiyatı 
mevzuu üzerinde her nedense durmamıştır. 

. Hatırlatayım, biraz evvel Tali Komisyona ver
dikleri vazifeleri sayalım. Akaryakıt sarfiyatı 
mukayesesi yapın diyor. Hükümlerinde bu-
nuda mesnet olarak kullanacağım diyor-. 

Halbuki, 22 Mayıs 1963 tarihli kararı ile, 
teknik tali komisyona verdiği vazifeler ara
sında, akaryakıt sarfiyatının mukayesesi de 
mevcuttu. Buna rağmen, General Elektrik 
lehine olan bu önemli farkı görmezlikten gel
mesi dikkate şayandır ve iyi niyetle kabili 
izah değildir. 

Bu kanaati aşağıdaki garabetler silsilesi 
tamamiyle teyidedecektir : 

4. Satmalına Komisyonunun general mo-
tors lokomotiflerini tercih kararma muhalefet, 
eden Fabrikalar Dairesi Reisi Makina Yüksek 
Mühendisi Orhan Alp, dosyada mevcut 5.7.1963 
tarihli muhalefet şerhinin dördüncü sayfasın
da, Satmalına Komisyonunun kararlarında 

yakıt sarfiyatına hiç temas edilmediğini belirtmiş 
ve bu farkın 33 lokomotif için senede üç milyon 
üçyüz bin lira olduğunu ifade etmiştir. 

5. Orhan Alp'in muhalefeti üzerine, mese
lenin Satmalma Komisyonunda 8 . 7 . 1963 tari
hinde tekrar görüşülmesine her nedense lüzum 
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ve zaruret hissedilmiştir. Komisyonda karar ve
rilir, bilirsiniz, muhalefet eden ölür, kabul eden 
olur. Muhalefet eden oldu, şerh verdi diye Ko
misyon yeniden toplanır da görüşür mü? Ancak, 
bunu abdestinden şüphesi olanlar yapar. 

îşin garibi bu iddiayı ileri süren zatı çağı
rıp da «böyle söylüyorsun, bunun teknik mesne
di nedir, izah et, doğru ise biz de iltihak ede
lim» diyen yok. 

Orhan Alp'in davet edilmediği bu müzakere
ye ait zaptın 4 ncü sayfasında General Elektrik 
Firmasının (U - 20 e) lokomotifinin, General 
Motors'un (C - 16) lokomotifine nazaran, yakıt 
sarfiyatı bakımından tasarruflu olmadığı, bi
lâkis % 4 ile % 11 arasında fazlayakıt sarf et
tiği şeklinde tamamen hilafı hakikat bir müta
laa ve iddia yer almıştır. Görülüyor ki, Komis
yon, kımıldadıkea çamura çöken bir insan duru
mundadır. Soruyorsunuz, «Nerden aldınız bu bil
giyi»? Hepsi, Hakkı Tomsu'ya atfediliyor. «O 
beynelmileldir, o bilir.». 

Satmalma dosyasında bu iddianın müsteni-
datma da rastlanmamıştır. Anlaşılan bu hayali 
hesapların müstenidatı, yapanların sadece hafı
zasında ve çeşnisini vicdanlarınızın tesbitine bı
raktığınız niyetinde saklı kalmıştır. 

Bu hesabın da Hakkı Tomsu tarafından ya
pıldığı ve Komisyon tarafından kabul edildiği 
alâkalılar tarafından Tahkikat Komisyonuna 
ifade edilmiştir. (Meselâ ifade zaptı madde - 65) 

Görülüyor ki, Hakkı Tomsu, evvelce söyle
diklerinin ve verdiği raporların hilâfına bu de-

Hfa, General Motors lokamatifinin daha tasarruf
lu olduğunu ilim, teknik, hesap, vatanperverlik, 
ve samimiyet namına ortaya koyacak cürete sa
hiptir. 

6. Bunu takiben Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğüne Hakkı Tomsu tarafından verilen 
ve hangi sebeple verildiği anlaşılamıyan 18 . 7 . 
1963 tarihli yeni raporda bu defa rakamlar de
ğişmiş ve mukayeseye esas alman General Mo
tors lokomotifinin General Elektrik lokomoti
finden (% 1,5 ilâ 10,5) arasında daha az akar 
yakıt sarf ettiği ifade edilmiştir. Küçülmüş bi
raz rakamlar, aleyhte olmakla beraber. Şüphesiz 
bu iddiada ilim, teknik, hesap ve samimiyet na
mına ileri sürülmüştür. 

7. 19 . 7 . 1963 tarihinde Genel Müdürün 
emriyle ve. Orhan Alp'm iştirakiyle Satmalma 
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Komisyonu tekrar toplanmış (Hani, kan tutar 
da, bir adam gidemez ya, bir türlü gidemiyorlar. 
3 Temmuzda karar alıyorlar, toplan babam top
lan.) ve Orhan Alp'in itirazları ye Komisyonun 
tercih sebepleri üzerinde bir daha durulmuştur. 
Anlaşılıyor, bütün gayret, bu bir muhalifi de ik
na etmek de, işi ittifaka getirsin. Böylece, ab
destinden şüphe haleti ruhiyesinin yeni bir te
zahürü ile karşılaşılmıştır. Bu müzakereye ait 
zaptın 10 ncu sayfasında görüldüğü üzere, Hak
kı Tomsu, bir gün evvel verdiği raporun hilâfına, 
mukayeseye esas alman General Elektrik loko
motifinin bu defa da vasati (% 5 ilâ % 6) daha 
fazla yakıt sarf ettiğini ileri sürmüştür. 

8. Yine Hakkı Tomsu'nun dâhil bulunduğu 
Satmalma Komisyonu tarafından, General Mo
tors lokomotiflerinin tercih sebepleri, Bakanlık-
lararası İktisadi Kurula arz edilmek üzere ha
zırlanan bir mukayöse tablosunda, General Mo
tors lokomotiflerinin General Elektrik lokomoti
fine nazaran asgari % 4 daha az yakıt sarf ettiği 
belirtilmiştir. 

Genel Müdür Yardımcısı ve Satmalma Ko
misyonu Başkanı Hakkı Uğan'm bir mukayese 
tablosunu kendisinin ve diğer arkadaşlarının 
imza ettiklerini ve imzalı aslının Bakanlığa ve
rildiğini belirten ifadesi, Tahkikat Komisyonu 
zaptında mevcut bulunmaktadır. (Sayfa : 95) 
Bakanlıklararası İktisadi Kurulu aydınlatma 
gayesiyle hazırlanan bu cetveldeki rakamın eski
lerden farklı oluşu dahi, gerek Komisyon Baş
kanı ve gerekse Orhan Alp'in dışındaki diğer 
üyelerin nasıl bir çıkmaza girdiklerini gösterme
si bakımından dikkate şayandır. 

9. Fabrikalar Dairesi Reisi Orhan Alp'in 
muhalefeti üzerine Ulaştırma Bakanlığına veri
len bu dosyada mevcut notun ikinci sayfasında 
General Motorlu lokomotifin tercih sebeplerin
den birinin de, akar yakıt sarfiyatı keyfiyeti ol
duğu ifade edilmektedir. Bu iddia da hilafı haki
kattir. Satmalma Komisyonu tercih kararını 3 
Temmuz 1963 de vermiştir. Bu kararda akar ya
kıt sarfiyatı üzerinde hiç durulmamıştır. Orhan 
Alp'm muhalefetinden sonra yapılmasına lüzum 
hissedilen birçok toplantılarda akar yakıtla alâ
kalı birbirini tutmıyan ve ilmen yanlış mukayese
ler ve rakamlar, sadece mâruf tabiriyle, çalman 
minareye kılıf hazırlamaktan ibaret olmuştur. 

10. Satmalma Komisyonunun tercih kararı
nı tasdik eden Müdürler Kurulu, 6 . 8 . .196.3'ta-
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rihli Kararında, General Motors lokomotiflerinin . 
akar yakıt bakımından daha tasarruflu olduğunu 
ifade etmektedir. Bu iddiasına mesnet olarak da 
Cer Dairesinin raporlarından bahsetmektedir, i 
Dosyada Cer Dairesi raporu denecek, bir müte
hassıs heyet tarafından hazırlanmış bir vesika i 
mevcut değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşi, yazılı nutku
nuz daha devam edecek mi l ' 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Devam • 
edecek, lûtfedilirse... '• 

BAŞKAN — Arkadaşlar, 20 dakikayı geçti. 
Dövam etmesini oyunuza -sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyu- • 
rün efendim. i 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) -^ Ben = 
ne halde deyam ediyorum; onlar elbette müsaade 
ederler. (Gülüşmeler) Teşekkür ederim. 

Anlaşılıyor ki, Cer Dairesi raporu gayesini iza
fe ettikleri vesikalar, Hakkı Tomsu'nun birbirini 
tutmıyan rakamlarla dolu ve bir. garabetler 
tablosu mahiyetinde olan şahsi mütalâa ve rapor
larıdır. 

Müdürler Kurulunun yüksek mühendis olan 
üyelerinin akar yakıtın alâkalı ve hilafı hakikat 
iddiaları aynen kabullenmeleri ve bir üstünlük 
mevzuu haline getirmeleri de ve tevili mümkün 
ülmıyan bir harekettir. 
,-• 11... Şatınalma Komisyonunun kararı Müdür

ler Kurulu tarafından, tasdik edildikten son
ra; AİD'ye ıgöndedlen rapor, ise son derecede 
dikkate şayandır, Bizi aldatacaklarını kolay
lıkla tahmin edenler, . Amerika]ilan aldatmak 
mümkün değil diye, Ibu setfer taanaımiyle dön
müşler.. . ; • 

, Akar yakıtın sarfiyatı . mevzuunda ilmen: 
yanlış olan iddiaları Amerikalılara katml et-
iimıek mümkün olanuyaçağı iğin, bu. defa Ge
neral Elektrik lokomotiflerinin ; yüzde, 4 daha 
az. akar yakıt sarf ettiği belirtilmektedir., (Say
fa :'22..-,19). , ; ' , . . ' / '.;"•'. • "s 

Şu !hale düşenlerin rakamla, ifadesi müm
kün olmayan diğer üstünlük iddialarına ve fa-: 
ıhadetlepine n̂e dereceye kadar itibar edilebile
ceğini idraklerinizin ve 'vicdanlarınızın takdiri
ne, firakınız, 

• ••%%*, Akar. yakıt şarliy&tı.. mukayesesinde, 
ra^poırlarına; ve{ irif anına, s î biıb̂ r. edilen Cer, Dai
resi* Reisi Hakkı Tomsu, Tahkikat Komisyo-

l p . l t - 19JP-3 Oc:l 
nuna verdiği ifadede (Zafbıt sayfa : 37) ise, 
bu defa tamamiyle başka şeyler . söylemekte
dir. Bunu zabıttan aynen nakletmek isteriz : 
Hakkı Tomsu ifadesinde ışöyle söylüyor : «Cer 
mehanikî hesaplarına göre - iyi ki Sputnik he
sabı dememiş - mesele etüt edildiği zaman Ge
neral Elektrik lehine vaziyetin tecelli etmesi 
lâzım, yaptığımız hesaplarda da bu neticeye 
vardım. 

Cer mehanikî hesaplarına göre, hatırladıı-
ğıma ıgtöre % 5 ilâ % 4 nislbetinde Generali Elek
trik lehine netice doğabilir.;» 

Şu sözlerle eski iddiaları karşılaştıranlar 
»ortada bir suiniyetin bulunduğundan zerre ka
dar şüpHıe etmek imkânını, idrakin ve mantı
ğın tazyiki karşısında bulama'zlar. 

Satmalına Komisyonu Başkanı Hakkı Ugan, 
Tahkikat Komisyonuna verdiği ifadede (Zabıt 
sayfa : '94) akar yakıt sarfiyatı mevzuunda 
Hakkı Tomsu'nun mütal'â-laruna uymakla ikti
fa ettiklerini, fakat tercih sebepleri AİD'ye bil
dirilirken General Elektrik lokomotifi erindeki 
motorun dört 'zamanlı olduğunu nazara alarak 
yakıt sarfiyatını General Elektrik lehine de
ğerlendirdikle rini söylemiştir. 

Umum Müdür Muavini ve Müdürler Kuru
lu âzası Habip Germiyanlugil, Tahkikat Ko
misyonuna verdiği ifadede, Satmalma Komis
yonuna ithal edilen ize vatın teknik bilgilerinin 
ve otoritelerinin mutlak ve beynelmilel hüviyet 
ve icapta olduklarını belirtmiştir, işte Ibu bey
nelmilel otorite sahibi zevat, dört ızamanlı mo
torun daha az yakıt sarf edeceğini 'ancak AÎD'ye 
yazı yazarken anlıya'bil m işlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Akar yakıt mevzuu ile alâkalı hilafı haki

kat iddiaları, tezatları ve bunlarını altında ya
tan maksatları ifadeye çalnşıtık. 

Bu mevzuun Yüksek Heyetiniz tara/f nidan 
tamamen değerlendirilmesi için Taihkikat Ko
misyonu dosyasında 'bulunan toâzı gerçekleri de 
ifade etmek isteriz. 

Meclis Tahkikat Komisyonunun talebi üze
rine Cer Dairesi mütehassiisHarından Makina 
Yüksek Mühendisi tl'han Üçer ve Şecaettin Sev-
gen tarafından ayrı .ayrı verilen raporlarda, 
33 lokomotife Igöre Ankara - Haydarpaşa arası 
için yapılan hesaplardan General Elektrik lo
komotiflerinin General Motors lokomotiflerine 
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nazaran akar yakıt bakamşpdan yılda (bir mil
yon; 8/6,0^$ 3J;4 Urjş ^d^ihaıitıasarruıflu : olduğu 
tespiti' pl$nım,u$tur,, jii.jv-^.i-, j :. 

: ; t ahk ika t .Komisyonunun talebi üaerin'e bir 
ı^porr.^e^en; prO^an.Alp, de r ,akar yakıt tasar-
rvıfiij^akıjmından dajıaj . f ajzla .b pr hamule mikta-: 

ruıa^görçi bu ıfarlsjnı :< ĵn#r;Şjl Elektrik; lehine-
38?; J$k$mpti£, ^oin^ j ş.en#de »bir, milypn: 9-61 bin. 
3 7 ^ 4 ^ j pldu|^nu j ayfti ışsa^ara ığöre $ e # i t et-, 

Bu şartlar «altında motoryağı tasarrufunun-
da General Elektrik lehine yılda 33 lokomo
tif M n 425 bin 818 lira olduğu ve ceman Ge
neral "Me'k'tralc' leMiie 'olan tbü farkın iki' milyon 
3#fitiiüi'İÜ'o lirayı'' bulduğu aynı raporda hesa-
iikJiimi^üiKiii:>-''':i:''- ; ; '••• 

[ Ör|ıan Alp'in Tahkikat Komisyonuna verdiği 
râpprda 'sinyalizasyon tesisiinin yapılmadı ha
linde akar yakıt ve'yağ" sarfiyatının General 
ELektrak i Î lökonibtifi lehine yılda 3 milyon 103 
bin: .349 rlira dldûğu ifade, edilmiştir, 

Dizbliizasyon mevzuunda tam tecrübe sahi
bi olduğu^ takdirde- bu farkın 3 milyon 672 
bin><:&75: lira' olacağı da hesaplanmıştır. 

;• Bu lokomotif içte ;30 yıllık bir, ömür kabul 
edîld/iğih»ei > •gö re- •' t General < M'otor-s lokomotifi
nin tercihi halinde sadece akar yakıt ve yağ sar-
İHyatı bakımnıçlan memleketin zararı yüz mil
yon lirayı,geçecek .dernektir. 

>i ? Muhterem arkadaşlar; 
.•:G«iiea?aL iMofcors 4okomotiflerini her ne pa* 

hasma ı Moltirşa:olsun tercik etmek istiıyenler, 
hiiîâfr. hakikat:iddialarını yalnız akar yakıt mev
zuuna da inhisajr ettiıunemişlerdir. 

Bu gaye ile bakanlıklararaısı İktisadi Kuru
la gönderilen ve Millet Meclisi Tah'kikat Ko
misyonu dosyasında mevcut bulunan cetvelde 
bebe*' General Motors lokomotifi lehine 17 384 
dolarlık mamul malzeme fazlalığı icat etmişler
dir. , 

(, General Elektrik firması teklifinde dingil 
tazyikini istenilen 18 tona çıkarmak için şasi
nin alt ve üst saclarını kalınlaştıracağmı ifade 
etmiştir. Beynelmilel otorite denilen zevat bu 
gerçeği görmemezlikten gelerek dingil tazyikini 
artırmak gayesiyle lokomotifin mukavemetine, 
evsafına, hic bir şey ilâve etnıiyecek bir ölü 
ağırlık konulacağı esasına göre her lokomotif 
için biraz evvel ifade ettiğimiz 17 384 dolar-, 

lQjjlOftl0GRn9&.t: 
lı«k aleyhe , mamul madde farkı he&ap .tstmiş-j 
ler.dir. . 

Î Bu gerçekleri dile getirmek için Tahkikat 
; Komisyonunun talebi üzerine Devlet üenıir 

Yolları Motor .Şubesi Müdürü Kenan ^üzün i\ş, 
; İlhan tjçer'in 'ayrı, (ayrı,tanzim ettikleri,ve ,tajı-
l kikat dosyasında mevcut raporlardan bâzı sar 

l tırlar* nakledelim. 
Kenan Tüzün'ün raporunda ş-öyle denmek-. 

tedir: 
«Ek-2 de imalâtçıların standard lokoıııo-

; tiiflerinin teşekkül tarzı. gösterilmiştir. Görü
leceği veçhile General Elektrik U - 20 C lokomo
tifleri ile General M'otors G -16 lokomotifinin 

, standart çıplak ağırlığı arasında 9 914 kilogram. 
: bir 'fark vardır. Buna imııkabjl General Motors 

lolkoımotifi üzerindeki ana genenatör ve Cer mo
torlarının",'ağırlığı General Elektrik lokomoti
fine nazaran 8 406" kilogram daha yüksektir. 

*• Bu husus nazarı dikkate alınınca General 
J Elektrik ve General Motors lokomotifleri ara-
' smdalk'i fark 1 402 kilogramdır. 

Buna mukabil Ek - 1 de Devlet Demir Yed-, 
larına teklif edilen lokomotiflerin ağırlıkları-, 

; nın mukayesesi yapılmıştır. Bu mukayeseden 
! General Elelktirik Lokomotifi şasi aksamının 

General Motors Lokomotifininkine göre 9069 
kilo daha ağır olduğu meydana çıkmaktadır. 

General Elektrik firması teklifiııip, (7.-1.J-&), 
maddesinde.- bu ağırlık farkının şa<si taıkviyte, edi
lerek elde edileceği belirtji'lmektedijr. Eu ,$*,; 
açıkça gösteriyor ki, General Elektrik U-20Ç 
lokomotifinde ağırlık artırmak için safra kpnul 
mamaktadır. 

'Bu takviyenin daha kuvvetli bir ışasi sağlı-, 
yacağı ise Ek - 3 deki General Elektrik (U-2.0 
C)'nin iki tip lokomotifinin mukayesesinde (go-, 
rülelbilir. Şöyle ki : Aynı lokomotifin hafiji Çer 
motorları ve ana generatör ile teçhiz olunan şasi. 
mukavemeti daha ağır, Cer motorları ve ana 
generatör ile teçhiz edilmiş olanından 49,8 top 
('% 19;3) daha yüksektir... Yani, adam sağlamı-, 
m vere eeğim diyor. 

Aynı malzemeden imal edilmiş olan şasilerde 
General Motors ve General Elektrik lokomotif-
lerindeki ağırlık farkı General Motors şasisinin 
General Elektrik'e nazaran daha hafif olduğunu 
açıkça göstermektedir. T 

Diğer taraftan General Motors 17.8 ton ola
rak verdiği dingil tazyikini şartnamede istenen 
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18 tona yükseltmek için (1,2) ton safra ilâve 
edeceğini ve bunun için de munzam bedel alaca
ğını teklifinde açık olarak belirtmektedir. 

Bu sebeplerle General Elektrik lokomotifi 
üzerinde her hangi bir safra yahut gayrimâmul 
ağırlık bulunmadığı, aksine olarak General Mo
tors lokomotifine gayrimâmul * 1,2 tonluk saf
ranın il^ve edileceği tekliflerin tetkikinden sa
rahaten anlaşılmaktadır. 

İlhan Üçer de Tahkikat Komisyonuna ver
diği raporda aynen şunları ifade etmektedir. 
Bir noktaya dikkatinizi çekerim, Millet Meclisi
nin kurduğu bir Tahkikat Komisyonuna rapor 
yeren bir adamın hilafı hakikat birtakım ra- ' 
kamları vermesinin kendisine neye malolacağmı 
bilir. Beni, Umum Müdür himaye eder, Vekil hi
maye eder, diye düşünemez. Okuyorum : 

«Mamul malzeme mevzuu etraflıca düşünüle
cek olursa satmalmacak her hangi bir lokomo
tifte, o lokomotif üzerine dingil tazyikini şart
name hükümlerine göre temin etmek maksadiyle 
konmuş olan ve safra tâbir edilen ilâve ağırlık
lar hariç mamul malzeme denilemiyecek, hiçbir 
kısım veya parça yoktur. Bu bakımdan sualin 
cevabına evvelâ mevzuubahis lokomotiflerin 
ağırlıklarını tüm olarak mukayese etmek sure
tiyle girmek isterim : 

General Elektrik teklifinin (Volimi II see 
5-7.19) maddesinde istenilen dingil tazyikini 
tutturmak için lokomotiflere safra konmaması 
icabettiği takdirde bu safra ağırlığının lokomo
tif şasisi alt ve üst saclarının kalınlaştırılması 
suretiyle • temin edileceği ve General Motors 
teklifinin (1.1) maddesinde ise istenilen dingil 
tazyiki 17.8 tonun üzerinde olduğu takdirde 
(ki şartname hükümlerine göre 18 tondur) ilâ
ve bedelle safra konulacağı belirtilmektedir. 

Binaenaleyh muayyen bir dingil tazyiki Ge
neral Elektrik teklifinde şasiyi takviye etmek 
ve General Motors teklifinde ise safra konmak 
suretiyle temin edildiğine göre, General Elektrik 
lokomotiflerinde mamul malzeme ağırlığı daha 
fazla demektir.» 

Halbuki mütehassıslar 8 tona yakın gayrimâ
mul malzeme icadetmişler, bir de hesap kurmuş
lar ; her lokomotif için 17 bin küsur dolar Gene
ral Motors'un lehine, General Elektrik'in aleyhi
ne rakam çıkarmışlar, iktisadi Kurula götür
müşler, onların da ehlivukufu olmadığı için, 
tabiî dinlemişler. 

10.10.1963 0 : 1 
Muhterem arkadaşlar, 
Görülüyor ki, General Motors lokomotifle

rini tercih için var olmıyanı var göstermek yo
luna bile sapılmaktadır. Bu harekete sapanla
rın samimiyetsizliğini ve vazifelerini suiistimal 
etmediklerini kabul etmek her şey bir tarafa, 
insan aklı için mümkün değildir. Hakikatte 
safra, tâbir caizce, General Elektrik lokomoti
finde değil, ilim, teknik ve memleket menfaat
leri namına hazırladığı iddia edilen maruf ra
pordadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek müsaadelerinizle garabetler zincirine 

bir iki halka daha ilâve edelim. Satmalına Ko
misyonu General Motors lokomotifini tercih 
eden 3 . 7 . 1963 tarihli kararının üçüncü say
fasında transisyon bakımından General Motors 
lokomotifinin üstün olduğunu ifade etmektedir. 

Teklif edilen lokomotiflerin kabili ihmal ve 
ehemmiyetsiz farklar dışında cümlesinin şartna
meye uygun olduğunu ifade edenler, bu karar
da General Motors lokomotifinin transmisyon 
sisteminin üstünlüğünü ifade etmekle beraber 
bu üstünlüğü sarih bir rakamla ifadenin şu ka
dar dolar demenin mümkün olmadığını da açık
ça ifade etmektedirler. 

Kararlarında böyle diyenler Bâkanlıklarara-
sı İktisadi Kurula verdikleri cetvelde General 
Elektrik lokomotifi aleyhine 12 500 dolarlık, 
transmisyon yetersizliği farkı göstermişlerdir. 
Mümkün olmıyanı mümkün yapmış ilimleri. 

Bunun taşıdığı mâna da diğerleri gibi açık
tır. 

Muhterem> arkadaşlar, 
General Motors lokomotiflerini tercih için 

ileri sürülen iddialar arasında bir de bu lokomo
tiflerin ana jeneratörü ve motorlarının daha 
ağır olmaları sebebiyle uzun ömürlü ve muka
vim oldukları gelmektedir. Tahkikat Komis
yonunun dosyasında bulunan ifadelerden de 
açıkça anlaşılacağı üzere mücerret ağırlık bir 
mukavemet ve uzun ömürlülük sebebi sayıla
maz. Teknik terakki, beygir kuvveti başına dü
şen ağırlıkların azalması istikametindedir. Bu 
gerçeği bilenlerin mukavemet ve uzun ömürlü-
lüğü sağlıyacak hiçbir ilmî ve teknik sebep zik
retmeden ağırlığa sarılmaları en hafif tabiriyle 
hafifliktir. 
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Muhterem arkadaşlar, öyle tahmin ediyorum 

ki, Yüksek Heyetinize ara ettiğimiz bu 'garabet
lerin ifade ettiği samimiyetsizlikler ive niyetler 
yeni misaller 'vermekten beni müstağni kılmak
tadır. Zaruret hissedilirse daha söyliyecekleri-
•miz •çoktur. 

'Gelelim meselenin başka cephesine; 'biraz 
•evvel Sayın Ulaştırma (Bakanını dinledik. Ulaş
tırma Bakanının, beni mazur görsünler, şahıs
larına karşı 'hiçbir antipatim yoktur. Bu işte 
bir şey çaldığı, çırptığı hakkında kanaatim de 
yoktur. Ama vazifesini yüzde yüz, ihmal et
miştir, burada şekle sığınmıştır. 

Şimdi, mantığı konuşturalım. Devlet De
miryolları muhtar ibir müessesedir, ben onun 
işine karışamam, dediler. Bütün söyledikleri 
bu noktada düğümlendi. Ama Ibıınu siöyliyen za
tın neler yaptığına bir 'göz atalım, Tahkikat 
Komisyonunun önünde söylediğini ibir igıözden 
(geçirelim, şekle sığınıp sığınmadığı o zaman 
anlaşılacaktır. 

3 Temmuz tarihinde ıSatınalma Komisyonu 
karar vermiştir. Ondan sonra Devlet Demir
yollarında Ibirtakım toplantılar olmuştur. Ulaş-
'tırma Bakanı, dedikodular üzerine meseleyi, 
Bakanlıklararası iktisadi Kurula intikal ettir
miştir. 'Soruyorum kendilerine; sizin yetkiniz 
yoktu »da bunu nasıl yaptınıız? Devlet Demir
yolları Umum Müdür 'muavinlerinden birinin 
Tahkikat Komisyonuna verdiği ifade, «Bu me
selenin bir ay gecikmesi memlekete 1 300 000 
liraya mal olmaktadır.» diyor. iSiz, Kurula iki 
defa 'havale etmekle bu işi bir ay ıgeeiktirmiş-
seniz ve bunu da yetkisiz yapmışsanız, asgari 
mânada bu 1 '300 000 liranın hesabını verme
niz lâzım. Mesele İktisadi Kurula ,gidiyor. Dev
let Demiryolları, «'Ben muhtar bir müesseseyim 
siz karışamazsınız.» demiyor, «Başüstüne efen
dim» diyor. İktisadi Kurul idari şartname ba
kımından vuzuhun sağlanması için firmalara 
yazı yazılmasına karar veriyor. O da kendisin
de bir yetki görüyor, bir iş yapıyor; yazılıyor, 
vuzuh sağlanıyor. Ondan sonra, ıSayın Bakana 
Trabzon'da telefonla İbir not veriliyor; «Durum 
(budur, ne yaıpalım?» Bakan, «iktisadi Kuru-. 
la gönderin» diyor. Yine DDY, siizin yetkiniz 
yoktur, demiyor. Böyle bir şey yok. iktisadi 
Kurula 'gidiyor, iktisadi Kurulun verdiği ka-. 
rar son derece dikkate şayandır. Ben 'bu işler
de âlim olduğumu iddia etraiyeceğim. Ama, j 
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Bakanın sözleri iktisadi Kurula dâhil ibütuiı 
arkadaşlarını niyeti olsa da, olmasa da ceha
letle itham etmek mânasi'na gelir. 

iktisadi Kurul 8.8.19163 tarihinde şu ka
rarı veriyor; hüküm kısmını okuyorum : «Ko
nunun bundan sonraki safhasının,, ilgili Ba
kanlık ve dairenin yapacağı teknik etütler ne-
tieesindeki kararma ibağlı olduğu görülmüş 
ve komisyonumuzca başka bir karar alınma
sına lüzum olmadığı sonucuna varılmıştır.» 
Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican, Ticaret 
Bakanı, Maliye Bakanı 'hepsi tecrübeli arka
daşlar, bunlar hukuku, mevzuatı, kitabi bi
lirler. (Soldan ıgülüşmeler) Diyor ki, efendim 
Ibenim emrimde mütehassıs yok. Bundan son
ra, idari şartlarda müsavat hâsıl oldu diyor
sun, buna rağmen ısrar ediyorlar, General 
Motors'da teknik üstünlük var diyorlar, 
Muhterem bakanlık bundan sonra vazife se
nindir, yaptıracağım, tetkikat neticesinde bu 
iş halledilecektir, diyor. «Yalnız Devlet De
miryollarının» "demiyor, dikkat buyurun, «alâ
kalı bakanlığın ve dairenin» diyor. Mamafih, 
sayın bakan hâdiselerden, atı alan Üsküdar'ı 
geçtikten sonra, haber almış bulunuyor. Dev
let Demiryollarına bir yazı yazıyor. Müdür
ler encümeni ihaleyi tasdik etmiş, işi, bitir
miş, ondan sonra bir yazı yazıyor. Bakınız 
ne diyor? 

1. 13 Ağustos 1963, bu durum karşısında 
sorumluluk tamamen idarenize ait olmak şar
tı ile, genel müdürlüğün haiz olduğu yetki için
de hareket edilmesini; 

2. idareniz ihale Komisyonu ve müdürler 
kurulu tarafından, ihaleye iştirak eden fir
maların lokomotiflerinden tercih edilenlerin 
teknik tercih sebeplerini hesaplara müstenit 
olmak üzere, tesbitedilen tutanakla, İhale Ko
misyonunda muhalif kalan üyenin reyine, he
saplara dayanan teknik mütalâasına ve size 
muhalif kalmasını gerektiren mucip sebeple
rini bildiren raporun derhal bakanlığa gönde
rilmesini önemle rica ederim.» 

Mesuliyet senindir ama, ben karışmam, ka
yıtları gönder, diyor. Madem bir şey var,içi-
ne bir şey girmiş, dedikodu var; bırak yazılı 
emir vermeye, bakana telefon edip t e ; böyle 
bir şey var, nasıl iki defa arzu ile bunu iktisa
di kurula götürdüyseniz, bu işi biraz tehir edin, 
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ifelî^bir komisyona ! bımu tetkik ettireceğim, 
diyebilirdi. Buna hiçbir mâni- yoktur. Nite
kim bakan, Tahkikat • Komisyonu huzurunda 
verdiği ifadede de bakınız ne diyor: Tahkikat 
-zaptı,: sayfa 434. Kendisine bir-sual soruyor
lar, bakanlıklar arası İktisadi Kurula yetişme
yi •• çok arzu ettiğini, fakat bunun mümkün ol
madığımı ifade edince, bir üye merak ediyor, 
«yetişseydin ne yapacaktınız», diyor 
• f Suaİ; Sayın Bakanca konunun ikinci de
fa iktisadi •'• kurula götürülmesinin sebebi ne
d i r ' ve hazır bulunmak istedikleri toplantıda 
serdedeeekleri husus ne idi?' 
'; '' 'Cevâp; bir kere mevzu evvelce kurula ak
settiği için neticesinden malûmattar ötmek, 
sonra' da : meselenin geciktirilmesinin temini 
ve bunun mümkün olması halinde teknik fark
lar muvacehesinde meselenin yerli ve ya
bancı mütehassıs teknisyenlere tetkik ettiril
mesi zımnında bir teklifte bulunmaktı. Mak
sadım bu idi. 

. ; iSayın Bakan iktisadi kurulda konuşmaya 
lüzum yok diyor umum müdüre. Bu memleket
te halk, faziletsizliklere karşı hassastır, şu 
meselede çok şeyler söylendi. Şunu, bu işe adı 
karışmamış bir muhitten seçilmiş mütehassıs
lara • tetkik ett'irsek münasibolurdu deseydi, 
buna hayır diyecek bir umum müdür çıkmaz
dı arkadaşlar. Nitekim ne dediyse yapmış 
Umûm müdür. İktisadi kurula başvurmuş. 
BmaClıaleyh şekle sığınmak belki bakanı kur
tarır, ama benini "kanaatimce vicdanlar nezdin-
de kurtarmaz. Şekil bakımından belki kurta
rabilir ^kendisini. Eğerbakanj bu işte kötü
lük; olduğu yolundaki dedikodular üzerine 
bjr, tahkikat açtırsaydı, derhal Devlet Demir-
ypflari;.,bu iş i durdurur, ihale müdürler 'kuru-. 
lu;,ra tabından tasdik edilmezdi. Bir tahkika
ta .;teşebbüs etseydi. Ama atı alan Üsküdar'ı 
geçmiş, bakan .dosyada ne varsa gönderir di-. 
y.o;r, A yiarça\ bu iş bu 33 1 okomotifin gelmesi 
gecikecektir..bu, hâdiseler dolayısiyle.,,Yalnız 
bunun memlekete,, vereceği zararı düşünmek 
kata. _ ..w.,rı. . . . . . . . 

/Sayın- Bakan, kendisinin yeni olduğunu 
söylediler; ' Daha tecrübeli bir zatîa da gitmişi 
durumu anlatmış, o da kendisine demokratik 
bir ifadede <; bulunmuş: «İhsan Bey, ben sizin' 
işinize karışmam» böyle dedikodulu, böyle 
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veballi bir iş bahismevzuu olduğu ::Zjaman 
tecrübeli olan zata bu memlekette mftsUm;da'olsa 
icabında çamur atarlar.. Aman >bu- dşe.ldikkat-ot, 
el koy demesi lâzımgelirken, demokratik bir; for
mülle iktifa etmiştir. (Ne ;gibi sesleri) :;Ne soru
yorsunuz? Hepiniz biliyorsunuz. .'ı- '.'-., 

Bakanın Komisyondaki i ladesinde bu dediğim 
de mevcuttur. Savın Bakan burada plân mevzp-
undaki hassasiyetlerinden \o hikmeti erinden balı-

i settiler. Biz bir mesele tetkik ediyoruz. Bir adanı 
yüz işin 99 unu doğru yapar, birini eğri yaparsa 
mesul olur. ((Jül üşmeler) Yani ben işin 99 unu 

« doğru yaptım diye yüzüncü işi yanlış yaparsam 
kanun nazarı uda kendimi mesuliyetten kurtara
mam. Ama, belki e^ki hizmetini nazarı itibara ala
rak hâkim esbabı mucibe telâkki edebil ir. ((Jii l üş
meler) 

Sonra arkadaşlar, DDY takdir hakkını kullan
mış. Bu takdir hakkı, bu memleketle bütün gü
nahkârların siperine çekileceği bir merhum mu
dur? Takdir hakkını, mâkûl, meşru \e \icd.ini 
esaslara göre kullannııyanlar icabında eok ağır 
cezalara mahkûm olmuştur bu memlekette... Ne 
çabuk unuttuk. 

Muhterem arkadaşlar, burada Meclis Tahkikat 
Komisyonunun raporunun mü/akeve edilmediği 
söylendi. Müzakere ettiğimiz nedir.; Meclis Tah
kikat Komisyonuna -\azife olarak verjlnüş olan 
meseleyle alâkalı olarak Bakanın mesuliyetidir. 
Bunu birbirinden ayırmaya imkân \e ihtimal 
yoktur. Eğer lokomotif işinde «üiistimal yoksa Ba
kanın ihmali bahis mevzu olmaz. Arkadaşlar, bu
nu niçin yapmış bu memurlar.' Bilm,o>jz biz. Bil
meyiz. Tahkikat Komisyonunda, ifad^.ıveren bir 
zat şöyle diyor : «Musluktan çok tazyikli su fışkı
rıyor. Onun kınvetli bir motordan geldiğini .tah
min ederiz ama, başka bir şey söyjiyemeyiz.» 
(Soldan gülüşmeler) Biz ne l/ıl,irjz diyor, (trji-
li'ışmeler^. 

Tahkikat Komisyonunun kararı basma intikal 
edince, hem de yanlış bir açıklama yapmak ih
tiyacını hissetmişler. Bakınız orada'ne deniyor ar
kadaşlar : Bu görev • suiistimalimi! menfaat 'mıt-
kabiiinde veya siyasi • yahut özel rtesirl eri e mi vn* 
ku bulduğu hususunda1 Komisyonumuz- kâfi^ere+ 

'••- cede bilgi sahibi olamamıştır. Bununa mânama, 
. bir şeyler var amaj diyor kâfi1 görmüyoruz,j kesin 

bir şey söyliyemeyizu Bu komisyon kararı ^ 41 e ol
muş bir şey, şahsın beyanı değil. > .- i - .•.••;;• 

file:///icd.ini
file://-/azife
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Muhterem arkadaşlar; bu işte bir şeyler var-. 

Ama kim yaptı, nasıl yaptı, bunu ancak, mesele 
adalete intikal ederse belki: anlamamız mümkün 
olur. Belki de hiç mümkün olmaz. Bu dâvanın 
mesullerinin yakasından bu millet: ancak, i-uzu 
mahşerde tutar. 

Kimseyi lekelemek istemiyoruz, arkadaşlar. 
Ama-ortada', bir şey var, size, ortada birtakım 
anormalliklerin bulunduğuna dair müsaade eder
seniz basa şeyler okuyayım. Ben şahsan şu hâdise 
dolayısiyle şu veya bu büyük mevkii işgal eden 
zatın para yediği, bir şey aldığı yolunda bir şey 
ifade.etmedim ve aklımdan da geçirmedim..'Ama 
bâzl insanların gölgesinde bu milleti soyanlar 
daima bulunmuştur. Size tarihî bir. fıkra anlata'r 

Devri saltanatta haşmetli bir vali varmış. Bu 
vali sırmalı elbisesiyle pazar yerinden geçerken 
Ahmet Kâhya isminde birisi Vali Beyin yanma* 
yaklaşmış, «Vali Bey kulağıma eğil bir lâf söyle, 
istersen bana-söv, sana bin altın vereyim» * demiş 
Vali Bey de kulağına eğilmiş-dediğini yapmış ve 
bin al tini almış. Halk bunu görmüş rya, Vali Bey 
onunla o kadar ahbap ki, kulağına lâf söylüyor; 
Ve bu Ahmet Kâhya inanın bir vilâyeti bir ömür 
boyunca soymuş. Bunları bilirsiniz: Bu vesileyle 
müsaade edersenizDevlet ve siyaset adamlarının 
mesuliyetlerine ait de birkaç kelime söylemek is
terim . ':. 

Bu hususta yazılı bir vesika vardır, müsaade
nizle orada okuyacağım. 

Devlet ve siyaset adamlarının mesuliyetleri sa
dece cezai, hukukî ve siyasi değildir. Bir de her
kesten fazla mânevi ve ahlâki, mesuliyetleri var
dır. Bu son mesuliyetler mevzuundaki dikkat ve 
hassasiyetleri bir milletin hayatında diğer mesu
liyetlerinden şüphesiz çok daha önemlidir. Devlet 
ve siyaset adamları etraflarını ve yakınlarının 
nüfuzlarını ve yakınlıklarını türlü yollarda istis
mar etmelerine karşı tedbirli ve hassas davran
madıkları takdirde kendilerini manen mahkûm 
eden kanaatlerin doğmasına sebep olurlar. Bu ya
kınlık istismarcılarını dialerinin dibinde oturtan, 
bunlarla alâka, itham ve iddialar karşısında gerek
li tavrı takmmıyan ve onlarla arasındaki mesafe
yi ayarlamıyan Devlet adamları ve politikacılar 
hâdiselerin ilhamiyle halkın kafasında be
liren düğümlerden ve yapılan istidallerden 
başkalarını değil, ancak, kendilerini mesul tutmak 
mevkiindedir! er. 

M. 1<K1963T'(*:I 
j - Muhterem arkadaşlar; ben bâzı garip - belir-
| tilerden ıbahsettim. Size. bir vesika'okuyacağıîm 
J Arkadaşlar; soruyorum size: Lokomotif ıçamaşır 
I makinesi midir? Hayır... Türkiye'de' bir tek' alı-

.cisi • vâr? Devlet DemirMöllarr. Bü da; şu gazete
de; bu; mecmuada > ilân çıktı diye lokomotif al
maz. Mütehassısları' var, ilân eder gelen teklif
leri tetkik ettirir, münasip olanını alır. Türki-

[ ye'de garip: bir' • hâdise cereyan ediyor. "Kredi 
[ anlaşması zannederdim, 23 . 11 . 119*62: de yapıl-
I dil; Hatıramda yanlış- kalmadı ise Hemen bir 
[ hafta 'sonra dokuz aydan fazla devam eden bir 
I ilân- (başlıyor.': Nerede? ; Bar tek deîtgide; • •• İlanı 

veren firma mümessilinin, kendi ifadesini ;oku-
I mayı tercih ; edeceğim.;:' '.; ;< '••: 

I ' İhaleyi kazanan firmanın bahtiyar mümes-
J sili, Tahkikat (Komisyonunun suali üzerine yazı-
I lı bir cevap'veriyor. Okuyorum; «9 fe^Kit l!963 
[ 1 holü Meclis Tahkikat Komisyonu Başkanlığı

na,; Ankara. '• ••-•••' 

•j Eylül19*63 tarihinde yüksek makamlarına, 
yaptığım , açıklamada,; - Akis Derigisine verilen 
ilânların haşlan gıç tarihleri ? $orulmısş, General 

I Motors '-ıra, Türkiye'de yapılaoak, ihaleden evvel 
I kendi lokomotiflerini, kurulunu tanıtmak; mak-

sadiyle > tertiplediği reklâmlara' ' 1' Aralık Îİ96Ö 
tarihinde 15 günde bir defa : olmak üeere Akis 
Depgisiyle başlanmış ; ve 9 Temmuz Î9^â ' tar i -

j hinden itibaren de Türkiye'de intişar eden he-
I men, bütün gazetelerde, bir ay müddetle''rek

lâm ka,m)panyası gereğince ilânlar vermiştir. 

Dikkat 'buyurun arkadaşlar, Türkiye'de yüz-
I hinlerce tirajı olan gazeteler var. Hayır yeril

miyor, bir dengiye'ihaleden 8 ay,evvel ilân ve-
rilmiye başlanıyor. Devam ettiriliyor. 3 Tem
amızda 8atın Alma Komisyonu kararını veriyor. 
(Sağdan soldan feryad-ü figan yükselince, kim 
bil ir, bir ilânla ağız mı tutarım zannetti, diğer 
gazetelere de birer ilân veriyor... Var bu işlerde 
hirşey. (Soldan ve sağdan gülüşmelfer) Müsâ
ade buyurursanız.-benden iz şimdilife bu kadarla 
iktifa edeceğim. -Takdir. Yüksek Heyetinizindir. 
Biız ne bir şahsin ne < fek* •, firmanın avukatlığını 
yapmak; ne !bir şahıstan, : ne bir müesseseden 
hınç almak için konuşmadık., • Vicdanımızdan/r içi
mizden ne geldi ise-hakikatleri söyledik, Inşaal-
lah kararmız -millet için •• hayırlı olur. (Sağdan 
ve soldan alkışlar)' 
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{BAŞKAN — Saym Memduh Erdemir, bir 

takrir vermişsiniz. Diyorsunuz ki; Sayın Ba
kan, benim fikirlerimi, aksi istikamette aksettir
di. Hangi hususta? 

MtEMıDUH ERDEMİR — (Kırşehir Millet-. 
vekili) — Birçok bakımlardan efendim. Bir ke
lime ile ifade etmek imkânsız. (Gürültüler, öy
le şey olmaz sesleri.) 

BAŞKAN •— Müsaade buyurunuz, muayyen 
bir mesele olsa, İçtüzüğün maddei mahsüsasınıa 
göre tavzih için, size söz verip vermemek takdir 
hakkımı kulla nacağım. Yoksa, böyle umumi ola
rak birçok hususlar deyip, ikinci bir söz almak-
fcansa söz sırasında konuşursunuz. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir Milletve
kili) — Sayın Başkan, takririn sahibi olarak, 
tercih hakkının Verilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, takrir sahibi ola
rak, tercih hakkı diye usulde bir şey yoktur. 
Yalnıız, Milletvekilinin, fikirlerini Bakan, veya 
muhatap olan kimse, aksi istikamette söylediği
ni iddia ederse hangi hususa ait olduğunu Reis 
sorar ve sizin vereceğiniz cevaba ıgöre takdir 
hakkını kullanır. Onun için bu madde hükmüne 
ıgöre, size soruyorum; hangi hususta Bakan si
zin sözlerinizi ters olarak aksettirdi. 

MEMDUıH ERDEMİR (Kırşehir Milletve
kili) — Birçok hususlarda bütün tedbirlerin 
alındığını buyurdular. Müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız yalnız 
bu husus için dahi olsa size söz vermiyorum. 
Esasen ifade etmiş bulundunuz. Söz sıranız ge
lirse, söz almak istiyorsanız o zaman veririm. 

Arkadaşlar iki takrir gelmiştir, Bu iki tak
rirden birisi Malatya Milletvekili Ahmet Fırat 
/ve Ordu Milletvekili Ferda Oüley tarafından, 
diğer takrir de Necip Danişoğlu tarafından ve
rilmiştir. Bu iki takririn de muhtevaları birbi
rinin aynıdır. Okutuyorum. Okuttuktan sonra 
Riyasetin. görüşümü arz edeceğim. 

. T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Devam etmekte olan müzakereler iddia olu

nan bir suistimal hâdisesinde Ulaştırma Baka
nının .mesuliyeti olup olmadığı keyfiyetidir. 

Sonradan vicdan azabı tevlidetmiyecek bir 
karara varabilmek için heı*. şeyden evvel hâdise
yi ibilgi ve tetkik ile ele almak iktiza eder. Bu 
gaye ile kurulmuş ve ittifakla 'bir neticeye vasıl 
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olmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyonu
num Başkan ve Üyelerinin Büyük Meclisi mev
cut münakaşalar muvacehesinde aydınlatması 
zaruridir. 

Bu itibarla, mezkûr Komisyon Başkanı ve 
Komisyon Sözcüsüne takdimen söz verilmesini 
saygıyla arz ve teklif öderim. 

C. Senatosu Üyesi 
Rize 

Necip Danişoğlu 

Başkanlığa 
Müzakerenin cereyan tarzı Meclis Araştırma 

Komisyonu üyelerinden yetkili 'kılınan birine 
sıraya balkılmaiksıızın söz verilmesini zorûmlu ha
le ıgetirilmiştir. Söz verilmesini arz ve teklif ey
leriz. 

Malatya Ordu 
Milletvekili . Milletvekili 

Ahmet Fırat Ferda Güley 

BAŞKAN — Arkadaşlar, İçtüzüğün 88 nci 
maddesine ıgöre söz, talep ve kayıt sırasına gö
re verilir. Bu sarih hüküm karşısında fbu iki 
önergeyi oyunuza sunmıyacağım. Yalnız, şimdi 
ısöz istiyenlerin isimHerini okutacağım, kendi 
söz hakkını diğer (bir arkadaşına vermek isti-
yenler olursa, yer değiştirme daima mümkün
dür. 

FERDA OÜLEY (Ordu Milletvekili) — Sa
yın Başkan izin verirseniz önergemi izah et
mek için, söz istiyorum. 
• HALÛK NUR BAKİ (Afyon Karalhisar Mil

letvekili) — Lüzum yok. 

BAŞKAN — Ne için söz istiyorsunuz? 
NECİP DANİŞOĞLU (Rize C. Senatosu Üye

si) — önergemi en kısa ölçüler içinde izah et
mek için. 

BAŞKAN — Önerge vazıhtır sanıyorum. 
FERDA OÜLEY (Ordu Milletvekili) — Mü* 

saade Ibuyurun, esbabı mucibe göstermedim, 
lütfederseniz göstereyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, esbabı mu
cibe ile İçtüzüğün 85 nci maddesindeki «Söz, 
talep ve sıraya göre verilir.» hükmü nasıl de
ğişebilir? 

FERDA GÜLEY (Ordu Milletvekili) — İzah 
edeceğim esbabı mucibe İçtüzük hükmünün 
kaldırılması lâzımgeldiğini ifade edecek, bunu 
kabul edeceksiniz. Müsaade edin izah edeyim. 
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Umumi Heyetin verdiği neticelere elbette razı
yız. 

(BAŞKAN — Yalnız size kısaca takririnizi 
izah sadedinde söz veriyorum. (Gürültüler) Ar
kadaşlar müsaade edin, «Takririmi izah ede
ceğim» diyor. 

ıSELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon Milletve
kili) — «Yalnız (size söz veriyorum» kaydını kul
lanmak Türk Parlâmentosuna yakışmaz. Hiç 
olmazsa yanlış söyledim diye tashih edin. 

BAŞKAN — «Yalnız bana vermek kaydiyle» 
ben ibunu duymadım. Tavzih ederim. Riyaset 
yalnız size demedi. Benim dediğimi -anlamadı
nız. Efendim, dediğim şudur : Yalnız takriri
nizi izah için size söz veriyorum, dedim 'ben. 
Bu şekilde söyledim. Gerisi yok efendim, be
nim izah ettiğim budur. Buyurun efendim, (Gü-
rültüler) Siz Riyasete 'karşı. saygılı hareket et
meye mecbursunuz. Bu hususta size ihtarda bu
lunuyorum. 

FERDA. GÜLEY (Ordu Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar; 'Oturumun başında ve
rilen bir önerge dolayısiyle yapılan müzakere
de Türk Parlâmentosunun üç organdan mürek
kep olduğu ve bunların birbirlerinin yanında 
müstakil .olduğu, bu müstakilliğe her üyenin 
hürmet etmesinin bir Anayasa zörunluğu bu
lunduğu belirtilmiştir. Binaenaleyh, Sayın Baş
kanlığın bu müzakereler şurasında ifade ettiği 
(gibi, bugün Iburada yapılan müzakerede Mec
lis Araştırma Komisyonunun raporunu katiyen 
hiçbir konuşucuya bahis mevzuu ettirmemesi 
gerekirdi. Sayın Bölüklbaşı gibi rapordan bah-
setmeksizin, ama ondan mülhem, komisyondan 
bahsetmeksizin, hele ona asla tecavüz etmek
sizin, ama ondan mülhem, ondan malzeme al
mış olarak konuşmak mümkün olabilirdi. Hal
buki buraya çıkan arkadaşlarımız; gerek Ba
kan, gerek iddia sahibi olan arkadaş, Meclisin 
bizzat, kendisine aidolan bir Araştırma Komis
yonunu onun eserini burada her iki taraflı çe
kiştirmişler, sündürmüşlerdir, ve bazan teca
vüz derecesine varan ithamlarda bulunmuşlar
dır Bu Araştırma Komisyonu kimin? Meclisin. 
Beş tane grupu olan partinin üyesinin bulun
duğu yani, ; Meclise niyaibeten yani, Türk Par
lâmentosunun müstakil üç organından biri 
olan Meclisin iradesine vasıtalık yapan bir ko
misyondur. Üçü de birbirinden müstakil ve her 
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üç organdan ibirini Say m Başkanlık bugün mü
zakerelerin bu tarzı ile diğer ikisine veya hiç 
değilse birine ezdirmiş bulunuyor. Millet Mec
lisinin seçtiği Araştırma Komisyonunun rapo
ru yarın bizim Millet Meclisi olarak yapaca
ğımız toplantıda okunacak ve bilgiye sunula
caktı. içimizden her hanıgi bir milletvekili bu 
bilgiyi Bakan hakkında soruşturmayı gerekti
recek ^gerekleri ihtiva ettiğine kanaat getirirse 
Anayasanın ilgili maddesi .gereğince ilgili Ba
kan hakkında Meclis soruşturması aıçılması 
için müracaat edecekti. Yine Anayasa (gereğin
ce onun görüşülebileceği yer, 3 ncü organ olan 
burasıdır. Meclis Tahkikat Komisyonunun aza
ya dağıtılan fakat burada Meclisin toplantısın
da okunup resmen bilgiye sunulmıyan raporu, 
bugün bir başka arkadaşlar grupunun vermiş 
oldukları önerge dolayısiyle enine boyuna gö
rüşüldü. Komisyonu terkübeden ve beş parti
ye mensubolan arkadaşlarımızın hükmi şahsi
yetine, kolektif şahsiyetine hücum edildi. 

İşte bundan dolayıdır ki, Riyasetin bizzarur 
85 nci maddeyi nazarı itibara almaksızın Umu
mi Heyetten alacağı bir kararla bunu konuşma
ya mevzu yapması ve Komisyonun yetkili kıldı
ğı tek bir arkadaşa, söz sırasına bakmaksızın 
söz vermesi lâzımdı ; Aksi takdirde... 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) 
— En büyük usulsüzlüğü işte o zaman yapmış 
olurdu. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Aksi tak
dirde Meclis bugün T. B. M. Meclisinin baskısı 
altındadır. Bugün Meclis, Cumhuriyet Sena
tosunun baskısı altmdaldır. (Orta sıralardan 
ne münasebet, ne münasebet ısesleri) Ben eğer 
hürseım, ben eğer müstakilsem neden dolayı 
benim komisyonumun raporunu burada kpnuş-
turtalım. Bölükbası konuşmadı, malzemeden 
istifade etti. Diğer arkadaşlar da bayie ya
pabilirlerdi. İşte onun için bu önergeyi verdim. 
bu bir. 

İkincisi : Benim Komisyonumun hazırlamış 
olduğu rapor bir hükme varmış, 34 sayfa bir 
mantık silsilesi üzerinden gitmiş, hükme var
mış. Herkes kullanmış, bu raporu hazırlıyan 
komisyon üyeleri bundan bahsettirilmesin, ko
nuşturulmasın, bu mümkün olamaz. Komisyon 
üyelerini, hepsi ne zannettiler? Sabahki mü
zakerelere bakarak bugün (bizim raporumuz 
konuşulmıyıacak, 'bizden bahsedilmiyecek diye 
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söz istemediler. Söz istemedikleri için de 85 
nci m>addenin hükümlerine riayet etmediler. 
Sonradan istedikleri sözü de şimdi 85 nci mad
de gereğince vermiiyeceğiz. Haksız bir iş mi 
var ki, * Komisyon raporundan kaçınalım ve 
görüştürmiyelim? işte bu iki mecburiyet dola-
y işiyle' Sayın Başkanlık Divanından ve siz muh
terem arkadaşlardan bu önergenin ikalbul edil
mesini ve Komisyonumuzun yetkili kıldığı bir 
arkadaşımızın buradan Komisyon raporu üze
rinde kalmak üzere beyanda bulunmasına mü
saade edilmesini saygılarımla rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlar. Da
nış Bey isiz söz istediniz mi? Siz takririnizi 
izah sadedinde söz istemiyorsunuz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana C. S. Üyesi) 
-— Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Riyasetin 
tutumu ve usulü hakkında... 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) 
— Takrirlerin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Takrirlerin 'aleyhinde konuşul
maz. Takriri oylamıyacağımı söyledim. Riya
setin oylamama kararı hakkında usule ımıg-ay-
yirdir diye bir görüşünüz varsa buyurun. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) 
— Oylama mevzuu olmayan bir husus üzerinde 
konuşma olmaz. 

BAŞKAN — Usul 'hakkında ve Riyasetin 
tutumu hakkında Ibuyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana C. S. Üyesi) 
— Çok Muhterem arkadaşlarım; Sayın Riyase
tin kendi beyanlarıma sadık kalmadığını g'irdüm. 
Onun için huzurunuzu işgal ediyorum. Hepimiz 
dinledik, Sayın Başkan, «iki takrir verilmiş» 
okluğunu beyan ettiler. Ve bu iki takririn 
İçtüzüğe uygunluk derecesini beyan ettiıkten 
sonra muameleye koymıyacağım dediler. Mu
ameleye koymayacağını beyan ettiği takrir üze
rinde nasıl söz veriyor Sayın Riyaset?..: 

Eğer İçtüzüğün beyan buyurdukları mad
desine aykırı bir durum varsa, Ibu takrir hak
kında söz vermemeleri ve bu takrirleri muame
leye koymamaları iktiza ederdi. (Doğru, doğ
ru sesleri) Halbuki iki takrirden birinin sahi
bine söz verilmedi, diğerinin sahibine söz veril
di. Usule riayetten bahseden Sayın Riyeseti 
usule davet ediyorum. 
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BAŞKAN •—• Arkadaşlar, Sayın Ünaldı'ya 

şunu hatırlatmak icabeder. Takrir veren arka-. 
•I 

daşlardan, «takririmii izah edeceğim» diye söz 
istiyen ve bunda ısrar edenlere söz verdim. 
Sayın Danışoğlu'nun kendileri istemediler. Tak
riri oya koyamıyacağım dedim, evvelâ istedi
niz ; arkadaşımın ifade ettiğine göre sonra vaz
geçtim demişsiniz. Ve bunu ifade eden kâtip 
arkadaşımız sizin parti grupunuzdandır. 

İkincisi, Riyaset Ibu takrirleri, kendisine tak
dim edildiği zaman gönderen arkadaşlara (Işık
lar söndü) 

BAŞKAN — Arkadaşlar-, müsaade buyurun, 
şehir ceryanı bir arıza dolayısiyle kesilmiş ve 
tekrar açılıp açılmıyacağı da belli değildir. 
Eğer takatiniz varsa bugün yemekten sonra 
saat 21 de toplanalım. Veya yarın öğleden ev
vel toplanalım. («Salı, Salı» sesleri, «yarın saat 
10 da olmaz, burada kimse kalmadı, herkes 
gitti, Salıya toplanalım.» sesleri. «Bir vekili 
şaibe altında bırakamayız, bu şekildeki tah
kikat mevzularında ara verilmez» sesleri) ka
rara göre biz Salı ve Perşembe günleri dâhil 
olmak üzere haftada üç gün devamlı çalışı
yoruz. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. 
Ancak bu toplantı T. B. M. M. nin müşterek 
toplantısıdır. Ve mevzu bir tahkikat mevzuu
dur. Şayet yarma bırakılmasında mahzur gör
müyorsanız.. («Salı gününe kalsın» «hayır, ha
yır yarma» itham altında bırakılamaz, yarın 
devam edelim.» sesleri) 

Arkadaşlar, bir ihtimal var ; arkadaşları
mız alınmış karar mucibince bu akşam gitmiş
lerdir veya bir kısım arkadaşlarımız gidecek
lerdi ı*. (Gürültüler) 

Müsaade buyurun... 
(Işıklar yandı) 
BAŞKAN — Şunu arz edeyim ki ; bu iki 

takrir geldiği zaman. gönderen arkadaşlara 
iade ettim, haber gönderdim, dedim ki, bu tak
rirler İçtüzük hükümlerine göre oylanamaz. 
Buna rağmen bize gelen cevap; takririmizi 
okuyunuz Heyeti Umumiye .muttali olsun 
dediler. 

(Işıklar tekrar söndü) 
BAŞKAN — Arz ettiğim gibi takrirler Ri

yasete gelince kendilerine iade edilmiş, İçtü
züğün demin bahsettiğim maddesi kendilerine 
hatırlatılmış ve takrirlerini geri almaları rica 
edilmiştir. Buna rağmen takrir sahipleri tak-

236 — 
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lirlerinin Heyeti Umümiyede : okunmasında 
İsrar ettikleri için Riyaset bu takrirleri okut
mak-. zorunda kalmıştır. 

-.[ (Işıklar yandı) 

BAŞKAN — Yüce Heyetin malûmudur ki, 
İçtüzük hükümlerinin tesbit ettiği esaslardan 
bâzısı' Riyasetin görüşü aksine ' direnme ol
duğu takdirde Yüce Heyetin karar alarak 
bunun tatbikini değiştirebildiği vâkidır. Ni7 

tekim bugünkü celsede dahi iki arkadaşın .ko
nuşmaları hususunda içtüzük, yazılı nutukla
rın 20 dakikadan fazla devam edemiyeceğini 
söylediği halde Heyeti Ceîilehin karariyle 
bu'Hüküm İmalden kaldırılır, o hâdiseye ve o ; 

vakaya münhasır kalmak üzere'uzatılır.'- Bu 
hususta yalnız konuşmada diğer bir. üyenin 
hakkına taarruz olmadığı için bu muamele 
Mecliste bir teamül haline gelmiştir. Yüce 
Heyet 20 dakikadan fazla olan yazılı nutuk-
lac;-dinlemek arzusunda olduğu zaman içtü
züğün bu ; sarih hükmü ihlâl ;• s edilerek Heyeti 
Umumiyenin kararma uygun» ;olarak 20 daki
kamdan fazla konuşmalara ' izin, yerilmekıtedir. 
Ancak; içtüzükte; ^ «talep ve sıraya göre söz 
verilim^- denmesine :^<5re, mrası mahfuz olan 
bir .arkadaşın. sırasını alıp ^başkasına vermek; 
bir .arkadaşon; içtüzükle taayyün eden hak
k ı m taarruz; mahiyetinde 4lduğta için Riyaset 
b^iki». takririn: hangi?; mülâhazayla olursa ol-
şün, oylânamıyaeağı f • kararındadır. • Bizim gö
rüşümüz budur; Sebebi: de izah edilmiştir. Ri
yasetin- ^birbirini totmıyan • kararı mevzuuba'-
bis< değildir, içtüzük• hükümlerine : uygun ola* 
rak ;hâreket edilmektedir, isimlerini •"(ikuya-
eağırn! amkadaşlardan hör: hangi birisi, - bu 
Araştırma 'Komisyonu''üyelerinden yalnız 'bir 
arkadaş, söz-î istemiştir - sır-asimöria daima 
verebilir.. Kendisinden önce sırayı işgal eden 
bir- arkadaş',; söz i-almış oiaıi her; hangi bir ar-
kadaşin >itakdirkıe - kalmış bir iştir. Şimdi sı
rayla söz alanları oikuyorum. 

•-).• Halûk Nur Bâkiy Sahir Kurütluûğlü, Zeki 
Baltacıoğltı, Zfeyne) Gündoğdu, Ilyas Kılıç, Re
şit i Ülker^Arif Hikmet d>nat;; Asım Eren, Ntıs-
ret ^Tuna^ Kadri Özek,;frfan s Baran, Möhmet 
TüKgwty.t)rhan Apaydın,' Ertuğrul Akça, Emin 
PJaksüfy fHüfİai.. :()ral, şMustafii/ Güieügil, Mem-
dubiiErdemir^ Ahmet' Yıldız. ">--••' 

;>Söz istiyen arkadaşlarımız; • bunlardır. 
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SELÂHATTÎN GÜVKN (Trabzon Millet

vekili) — Dün değil evvelisi gün yazılı bir 
konuşma talebim vardı. Riyasete intikal et
medi mi? 

BAŞKAN — Bana kâtip arkadaşlar tara
fından verilen listede sizin isminiz yoktur. 

' SELÂHATTlN GÜVEN (Devamla) — Ben 
yazılı vermiştim. 

BAŞKAN — Ben bilmiyorum. Nerede kal
dı ise. Bilmiyorum bize verilen budur. Şimdi 
süz istiyorsanız isminizi tesbit edeyim. 

SELÂHATTlN GÜVEN (Devamla) — Edi
niz. 

BAŞKAN —Peki efendim. 
Buyurun ^ayın Halûk Nur Baki. 
HALÛK NUR BÂKt (Afyon Karahisar Mil

letvekili*) — Muhterem arkadaşlarım; . aylardan 
beri, bilhassa son günlerde halkoyunn büyük öl
çüde ilgilendiren dizel olayı ile ilgili ayrı ayrı hal
kalar halinde meydana gelen durum hakkında gö
rüşlerimi arz edeceğim. 

. Bu görüşlerimde de Millet Meclisi Araştırma 
Komisyonu raporunun hakikaten sabahki aldığı
mız karara-sadık kalarak bu rapor üzerindeki 
kanaatlerimi değil,, doğrudan soruşma önerge
si yereli arkadaşımızın görüşleri üzerindeki mü-
tajâalarımı arz edeceğim. 

Dizel olayı ile ilgili noktaları şu noktalara 
topralıyabiliriz. 

J. Bir ihalenin,, Devlet Demiryollarındaki 
İhale Kurulu tarafından yolsuz yapılması. 

2. Bu, ihalede Ulaştırma Bakanının ihmal 
göstermesi, ve dolayısiyle sorumlu olması. 

3. , Bu ihalevle direkt, endirekt birtakım si
yasi, hukukî neticelerin, .meydana gelmesi. . 

Aslında Büyük Millet Meclisine verilen öner
ge sarih .olarak Ulaştırma Bakanının ihmal suçu
nu irice]iyeçek bir kurulun seçimini istemesine 
rağmen, sucun mesnedi olan ihale konusu ela, bu 
kürsüden gerek önergeyi. veren arkadaşlar tara
fından, gerek diğer söz alan arkadaşlar tarafın
dan mecburi olarak eleştirilecektir. Dolayısiyİe 
ben de aynı metotdan gideceğim. 

'. Arkadaşlarım, üzerinde hassasiyetle durula
cak birkaç nokta var. Bu noktalar tesbit edilme. 
dikçe bu'konu hakkında verilen bütün beyanlar, 
söylenen bütün sözler tek yönlü olur. Çünkü bir 
olay bir ortam'da cereyan eder. Bu dizel olayım da 
rahatça çözebilmek için ortâmmı İyice tesbit et
mek lâzımdır.' Devlet Demiryollarında birbirine 
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karşıt fikirli olan birtakım hizipleşmeler ve tama-' 
men meslekî ve idari birtakım dcdikodulu anlaş
mazlıklar var. îşin püf noktası budur arkadaşlar. 
Birtakım mühendisler, birtakım başka mühendis
lerin karşısmdadır. Ama, nasıl köy muhtarı Ali 
ile Veli'nin arası küssc partilere geçer ve bunda 
bir parti doktirini gözetmezse, Devlet Demiryol
larındaki hizip mücadelesi de bu hali almıştır. Bu
na ait örnekler vereceğim. 

Mesele şudur arkadaşlar; bu iki hizibin dai
mî olarak birbirlerine karşı gerek fennî sahada 
ve gerekse hukukî sahada fikir beyan etmeleri, 
dedikodu çıkarmaları mümkündür ve. olagelmiş
tir, ortamın birinci şartı budur. Yalnız bu şartın 
altına bir cümle eklemek isterim, Devlet Demir
yollarının personeli hangi hizipten olursa olsvın 
birbirini katiyen kara bir damga ile damgalama-
mışlardır. Hangisiyle konuşursanız konuşun, ar
kadaşının karşısmdadır ama, namusundan emin
dir. Ben de aynı emniyet içinde konuşmak iste
rim. Çünkü, birtakım usulsüzlüklerin mevcudol-
ması, vazife hatalarının mevcudolması, hattâ ha
talı kararların alınması dahi kukukî bir beyyine 
olmadan, bir karine olmadan mücerret hırsızlık, 
torpil, suiistimal gibi ağır damgalarla damgala-
namaz. Bir hırsızı affetmek nasıl haysiyet şiken-
se, namuslu bir insanı da aylarca, günlerce itham 
altında bulundurmak aynı haysiyet şiken olaydır. 
Düzü ispat edilmemiş ki, ben aksini ispat edeyim. 
Hiçbir arkadaş kürsüye çıkıp da, bu komisyonun 
üyelerinden bir tanesinin benim anladığım hu
kuk anlamı içinde ne hırsız olduğunu, ne siyasi 
suiistimal yaptığını söylememiş ki. aksini ispat 
edeyim. Yalnız birtakım şüpheli hareketlerin ve
ya kendilerince hoş görülmiyen muamelelerin ce
reyan ettiğini söylemişler. Bu muamelelerin 
mesnetlerini şimdi teker teker çözelim. Nedir bu 
muamelelerin mesnetleri? General Elektrik ile Ge
neral Motors'un rekabetleri. Birtakım mühendis
ler diyor ki, hangi ihale komisyonu General Mo
tors'la böyle bir ihale yaparsa bu komisyon yan
lış hareket eder. Şimendifer mühendisliğinden 
anlamaz diyor. Diğer bir kısım mühendis grııpu 
ise kim ki; «General Elektrik motorlarını alırsa 
bunlar bu motor hakkında katî, hiçbir şey bilmi
yor» diyor. Aslında her iki firmanın motorları
nın mühendisleri arasında, biraz evvel arz etti
ğim köy particiliği gibi hizipleşmiş, donmuş bir 
şekliyle karşılaşmıştır. Bu işlerde çeşitli yollarla 
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ilgi kuran bu işler üzerine merak gösteren arka
daşlarımız. 

Halbuki arkadaşlar, yani bu hususta çeşitli 
zamanlarda konuşan arkadaşlarımız, fennin, hu
kukun mantığı dışında öyle münakaşalar şu aziz 
kürsüye getirdiler ki, böyle bir münakaşanın eğ-
lemine bu münakaşayı cerh etmek için dahi, gir
miş olmanın ıstırabı içindeyim. Mütemadiyen GE 
mutlaka tercih edilmeli idi doktrinine karşılık; 
hayır GM nin de şu tarafları vardır doktrinin vaz'-
edilmesine yol açacaktır. Ben bundan şahsan eza 
duyarım. Çünkü bu iki firmanın lokomotifleri üze
rindeki rahat rahat hükmü, bir komisyonun bir 
mühendisin hattâ ehli vukuf göreviyle görevlen
dirilmiş birtakım ecnebi mühendis ve profesör
lerin dahi rahatça verebilmelerine imkân yoktur. 
Bu büyük bir problemdir. 

GE mi, GM mi iyidir?. Bu büyük bir prob
lemdir. Bu problemleri öyle iptidai birtakım 
zarplarla, taksimlerle çözmek kolay iş değil
dir arkadaşlar. Buna ait bir de misal arız ede
yim. ' Meselâ günlerce bir slogan, çıktı; «İki 
zamanlı, dört fzamanlı.» İki zamanlının moda
sı igeiçımiştir. Dört zamanlı, lisede fizik oku
yan bir kimsenin dahi bileceği ıgübi daha mo
derndir. Bunlar 'burada konuşulur mu arka
daşlar? İlim ve fennin de kendisine 'has bir 
haysiyeti vardır. Koskoca milyarlık firmalar 
modası ıgeçmiş zamanlar üzerinde at oynatacak
lar, biz çok ufak birtakım rakamlarla ampi
rik artı/k fiziğin tam ampirik olmuş formülle
riyle iki ızamanlı., dört zamanlı 'münakaşası ya
pacağız. Bu kürsüye transisyonu yani otoma
tik vites 'değiştirmeyi 'getiriyoruz. . Bu kürsü
de otomatik vites değiştirme konuşulur mu ar
kadaşlar? Bu çok ımethüsenasınii duyduğumuz 
General Motons'un, General Eilcktrik'in... (Türk
çe isimlerini söyle sesleri) Efendim, firma 
Amerikan firması. Ben de bunu ilk defa Sa
yın AHcan'dan İşittim ve memnuniyetle takaib-
îbüil ettim. 

Şimdi dfendim, bu 'transisyon konusunu da 
buraya getirdiler. Halbuki General Elektrik'in 
Türkiye'de mevcut dizellerin, transisyon bo
zukluğundan, dolayı Devlet Demiryollarının 
yaptığı şikâyeti fabrika olarak, mühendisler 
kurulu olarak AID olarak halledememiş, biz 
kabataslak bunun 'transisyonunu halledebiliriz, 
edemeyiz ;gibi münakaşalara giriyoruz. Bun-
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lar mevzuun dağılmasına, dolayısiyle (bu dağı
nık mevzu altında, çeşitli töhmetlerin bölüm 
bölüm, 'bir damla mürekkebin içindeki suyu 
renkleştirmesi 'gibi hâdisenin .zehirlenmesine 
sebeboluyor. 'Bir arkadaş 'dinlediği zaman «şu 
firmanın vay anasını ne.kadar !güzel malı var-
miı§» .diyecek bir arkadaşımız içimizde zaten 
mevcut değildir. (Bu şekildeki konuşmalar bo
şuna ve yorucudur. Hukukî ibir delil, hukukî 
'bir beyyine nedir? İki firmanın teklifleri üze
rinde velevki formalite eksiklikleri dahi olsa, 
ihale eden komisyon üyelerinin, yani Tâli 
Komisyon diye adlandırdığımız silsilci mera-
tip itibariyle bir dalha küçük derecede bulu
nan ımühendislerle asıl ihale komisyonu olan 
komisyonun üyelerinin nitelikleri üzerinde du-
ıalını. Bunların çoğu şimendifer mühendisi
dir. Yani öyle bir bava verilmiştir ki, bu işe 
öyle İbir hava. ıverilmiş ki. sanki küçük rütbe
de bulunan mühendisler teknik 'tercihi yapmış
lar da üstlerindeki komisyon (bundan anladığı 
halde ceffelkalem 'bu olmaz demiş atmış, dola
yısiyle 'bunu nasıl yaparmış? 

Halbuki, komisyonun içinde bulunan üyeler 
de, (senelerce Devlet Demiryollarında, Devlet 
Demiryolu «'Mühendisliğimin kendisine has özel 
ihtisası içerisinde yoğurulmuş, hamur]aşmış in
sanlardır. Şimdi bu insanlar bir 'başka, mühen
dise sual smımuK, demiş ki; «Sen, şu, şu, şu, nok
taları tetkik etmemişisin, bunları da tetkik et.» 
Nasıl sorarsın efendim diyoruz. Sen bir önfi-
kirle ıgeldin, 'onun için soruyorsun. 

Kuruldan birisi o «gün asabiyetle ıgirmiş, İbir 
toplantıya. Nasıl asabi olursunuz efendim? Se
nin mutlaka evvelden bir 'ön fikrin «vardı, onun 
için asabiyetle girdin. Bunların ne hukukta,. 
ne akılda, ne fikirde .'beyyine, kaziye hükmü 
•olmaz, karine hükmü de olmaz. Bunlar olsa 
olsa her insanın kendi penceresinden, kendi 
açısından 'baktığı zaman kendi [gözündeki bir
takım ufak rahatsızlıkların meydana getirdi
ği (bilgilerdir, o kadar. 

»Sonra, ne olmuş arkadaşlar?... Bu komisyo
nun mühendisleri, İhale Komisyonunun mü
hendisleri, 'birtakım, hata/lu olduğu ileri sürü
len ihale aksaklıkları vâridolsa dahi hakların
da suiistimale müncer olacak hiçbir delil elde 
edilmemiştir. Elde edilseydi öııerjgeyi veren ar
kadaşımız hukukî nitelikteki bu delilleri, fennî 
nitelikteki 'bu delilleri bir firma münakaşası 
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halinde değil, ibir OJE., G.M. münakaşası ha
linde değil; fennî ve 'hukukî nitelikteki (bu de
lilleri ıgetirecekti. Ama bir de düşünün ki, bu 
komisyonun üyeleri 30 «ene bu memlekete, 20 
sene Ibu memlekete 'hizmet etmişler ve fakat 
dar .gelirli bir memur hüviyetinden henüz kur
tulamamışlar, meslekleri dışarda geçebildiği 
halde burada oturup vatan hizmeti yapmışlar. 
Bunların hüsnüniyet sahibi olduğunu kabul et -
mek de şartların birisi olduğuna göre, böyle 
hüsnüniyetli, temiz nasiyeli bir insanı, suiis
timalin ağır töhmeti altında bırakmanın ıstıra
bımı ben şahsan duydum ve hepinizin huzurun
da bu personelden, - şimdiye kadar .gelen bu 
malûmatın içerisinden anladıği'mıza göre - bir 
tanesinin dahi suiistimal yaptığına kanaat sa
hibi olmadım. Hepsinin haysiyetlerini ve şeref
lerini huzurunuzda tebriye ederim. («Yaşa» 
sesleri) 

Arkadaşlar, komisyonun, komisyondan hiç 
bahsetmiyeeeğim. önergeyi veren arkadaşların 
iddialarında merkezi siklet olan tarafı, dikkat 
edin, komisyonda ismini dahi bu hâdise dola
yısiyle öğrendiğimiz Hakkı Ugan veya Hakkı 
Tomsu Beylerin birtakım ön fikirlerle bu iha
lelere" giriştikleri kanaatidir ve bu kanaatten 
dolayı da bu işte suiistimal vardır. Suiistimal 
olunca Bakan vazifesini ihmal etmiştir. Hattâ 
bunun da üstüne çıkıp, acaba bu ihmâlin de 
gerisindeki perdelerde neler olmuştur, ıgibi bir
takım hikâyeler ve •manzume silsileleriyle bâzı 
noktalara getirip, bıraktık. 

Arkadaşlar bir şeyi bir noktaya getirip bı
rakmak kolaydır. Ama marifet o noktadan alıp 
efendi gibi .geriye götürebilmektir. Yoksa her
kes her aklına galeni .söylerse, herkes her iha
lenin birtakım ufak tefek fennî yönlerinin mü
nakaşasını ortaya atarak Meclis kürsüsüne, tah
kikatına; Bakanın ihmaline, suistimaline yol 
açacak beyanlarda bulunursa bu memlekette 
ihale komisyonu diye bir şey mânevi mevcudi
yetini ayakta tutamaz. Bundan sonra ihale ko
misyonunda olan 'akıllı bir adam, en çürük, en 
ucuz mal neyse alır imzasını da üç defa tasdik 
etmek şartiyle memleketin kalkınması için Sa
yın Memduh Beyin büyük bir benimseme içeri
sinde savunduğu plân tatbiki için en ufak bir 
ümit kapısı kalmaz. Mademki özel sektöre da
yanan bir plân tatbik ediyoruz, namussuzu it-
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s de birtakım- ^ikây.cfler anlatılıyor, Bakan; işte; 
| bu;:i]jikâyeleriin,; ; zoınınıluluğu içerisinde,. ıışulün-, 
; den, de-faşla,, kanunundan, da tsızla olarak,M-; 
| dişey;e müdahale ediyor. İhaleyi. olurduıpşun; 
| durduramaz,, Tetkik ettirsin, tetkik ettirşı.edijği 
i için lokomotifler gecikti, şn kadar. ?milyoJV Jlra 
ı' zararımız oldu,. dedeler bâzı arkadaşlar. ., , ,,... 
I . : Demek ©akan durdurmaydı bugüı* ihale ;ediri 

| hm motorları aılmayıp da vG.E;'yi a laydı kiçfa'm 
ziyanımız, danayıacaktı... Söyle • bir. maratık, olur 

: mu? Hemen çabucacık verirler ani adarım* Gene-
l rai' Elektrik 'it Bunun; edebiyatımn küçük öılçü-
• de yapıknaısiyle beraber AlD'deki raporlar, bw 
: . küçük edebiyata >müenet. General Elektrik; lokpı 
; motiflerini bize verirmiydi ki ,.4ai'öaibuk('gele

cekti re BAan.böyle bir riyana* sokımıyaea^tı! ;' 
Şimdi bu hâdiseler derlitoplu ; olarak en > som 

noktaya gelip işöyle düğümleniyor. Hâdise ami
nim değil, belli. Ama, bir dağ fare doğurdu. Ne/ 
yapimak lâzım? Pareye bafcıp! bakıp, sen dağ* do
ğurdun, aferin demek lâzım. Bütün hikâye - bun 
raya geliyor, arkadaşlar. 

ham etmek kadar nâmusluyu.korumanın^ dili
mizi tutmanın, haysiyetlere riayet etmenin öt-î 
çülerini tanıınalıyız. Balkanın ;, sorumluluğun^ 
mesned. olan karine neddc? Mademki...müdahale 
etmiştir, tstişari Kurula götürerek, Orhalde üze?. 
rinde de müdahale etseydi.. . ihalenin! ürerinde, 
Bakanın tasarrufunu istiy en- -arkadaşlar* ; evveiâi 
ihale konusunu buraya tam* ^getirmediler:. JDevrf 
let Demiryollarının ihale- komisyonu, • günle lideri 
beri çelişme konusu olan bu komisyon AÎD;'-ye 
hesap vermek, AÎD'nin tamamlıyacağı••'ibir ihâ.-' 
leyi yapmak iein kurulmuştur. Tek başına: ihale 
yapmak yetkisine, ihalenin kanuni formaliteler 
rini tamamlamanın yetkisine dahi sahip değiln 
dir. Ama AÎD'ye başka rapor ıgitmiş, başka: ev
raklar varmış, burdaki komisyon başka eşeyler 
konuşmuş... Peki AİD'ye giden evraklar,'AÎD'ye 
giden yazılar içerisinde, -burada ifade okındıt-
biz kendi kendimize yuttururuz, Amerifealı-'ya 
yutturamayız kabilinden ona göre düzgün bir 
hava verilmiştir dendi. Eğer hakikaten bu hava 
düzgün ise ihalede suistimal yok demektir. Eğer 
AlD senin yaptığın fennî, 'hukukî delilleri tas-
vibediyor ise bunun suiistimal neresinde İllâ 
illâ suiistimal vardır, demir yollarında mevcut 
bu hizipleşmeler arasında bu müdürler kurulu 
suçludur ve bu suçun altında birtakım hâdise
ler 'vardır. Bu hâdiselerin altında da aklınız
dan gecen, söylemekte, taksit taksit boğulmasın
da fayda görülen, bâzı hakikatler vardır zeha
bına ne lüzum vardır arkadaşlar? Bakanın hiç
bir hatası yoktur. Bakan vazifesini fazlasiyle 
yapmıştır. Benim kanaatime göre lüzumsuz mü
dahale etmiştir. Ben Bakanı huzurunuzda lü
zumsuz 'müdahalesiyle suçluyorum. Bu suçlar 
manın da sebebi şudur; 

MEMDU'H ERDEMİR (Kırşehir Milletve
kili) — Sen de suçluyorsun ya... 

BAŞKAN — Cevap vermeyiniz efendim. 
HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Bu mü

dahaledeki suçlamanın sebebi şudur; satmalma 
komisyonları üzerinde bugün birçok dedikodu
lar olduğu gibi yarında birçok dedikodular ola
cak, Bakanların bunlara göğüs germesi, maiye
tindeki memur namuslu ise ana itimadetmeyi 
telkin etmelidir. Ben bu noktadan Bakanın fazla 
karışmış olmasını yeriyorum. Bu karışmış olmak 
da insanın tab'ından gelir. Mütemadiyen etra
fında bir çember daraltılıyor. Çemberin içerisin-

Nitekim, bunun manzarasını benden evvel 
konuşan 'bir arkadaş izah etti. pağm fare do
ğurduğunu hepimiz biliyoruz. O. halde Bu fa
reyi nasıl mı dağ yapari'z arkadaşlar?. Mesele 
sarih olarak belli okluğu halde ilk isnat 33 lo
komotif hikâyesinin Türk halk oyuna iktiran 
ettiği zaman, bu ilk isnat tekrar hatırlatıldı. İyi 
ama bu isnat hakkında hiçbir delil (gelmemişti,. 
Niçin buraya geldi Efendim diyor «dağ fare 
doğurdu ama ben inanmıyorum. Bu fare her
halde bir dağa benziyordu.» Neden?.. Falan der
gide reklâm çıkmış. Binaenaleyh bu kâfidir, di
yor; zaten öteki lokomotif alınmamış. Bu kâfi
dir. Başka delile lüzum yoktur. Arkadaşlar; 
ilân ve reklâm mefhumunu ampirik ölçüde ni
ye1 tutuyoruz? Bir tek alıcısı olan işeyin reklâmı 
olamaz. Fikir tam bir şarklı zihniyetidir arka
daşlar. Avrupalı, Amerikalı ilân olarak ne har
cadın, reklâm olarak ne harcadın, dediği zaman 
adam ben anahtar satıyorum reklâma ne lüzum 
var derse, olmaz öyle şey diyor. Reklâm ve ilân 
fikri bugün, mpdern ekonominin dev ekonominin 
mücadele sahasındaki bir unsurudur. Bu unşuT 

ru alıp çıkartamazsan buraya, hiç. şatmıyan fir
ma da gelecek reklâm, yapacak. Yarın Müşterek 
Pazara; gireceğiz arkadaşlar. Türkiye'de, hiç, lü
zum olmayan kullauılmıyan;'bir; şeyin de •reklâ-
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mini yapabilirler. Ve mesele Televizyonun reklâ
mını yapaibilirler. 

'Ben son olarak şunu söylemek istiyorum; 
Devlet Demiryollarında hangi derecede bulu
nursa bulunsun, hattâ büyük ölçüde Türk Dev
letinin çeşitli dairelerinde vazife almış memur
ların hiçbiri Akis dergisinde ilân çıktı diye iha
leye boyun eğecek insanlar değildir. Yine şunu 
söyliyeceğim; aleyhinde olan insanlar ne söy
lerlerse söylesinler bütün ömrünü suistimallerle 
mücadele ile geçirmiş bir Başbakanı hiçbir za
man suistimallerin içine sokamıyacaklardır. 

Tarih onun için şerefte açtı sayfayı, şerefle 
kapatacaktır. Hepinizi hürmetle selâmlar, bu 
takririn reddi ile, ihale kurullarına, önümüz
deki kurullara vereceğiniz hayat nişanesini gör
mek isterim. Bu tahkikat mânâsız yere açıldığı 
takdirde bütün ihale komisyonlarını öldürecek
siniz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kurutluoğlu. 

S AHİR KURUTLUOĞLU '(Cumhurbaşka
nınca S. Üye) — Sayın Başkan, 'ben sıramı' Sa
yın Mehmet Turgut'a verdim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

BAHİR KURUTLUOĞLU ('Cumhurbaşka
nınca S. Üye) — Komisyon olarak. 

(Voklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müzakere
ye devam için kâfi çoğunluk yoktur. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşiminin, gün itiba
riyle, taliki için verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum. (Ekseriyet yok sesleri) Talik 
için olabilir, bu, karar almak değildir. (Gü
rültüler) müsaade buyurun, taliki Riyasette 
re'sen yapabilir. Ancak normal olarak yarın 
saat 10 da toplanmak lâzımgelir, • onun aksine 
verilmiş bir takrir vardır, onu okutuyorum. 
Reylerinizle halledilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisin Cuma günleri toplanmaması ka

rarı sebebiyle bir kısım milletvekilleri seçim 
bölgelerine gitmişlerdir. 
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BAŞKAN — Komisyon olarak -konuşamaz. 

SiAHÎR KURUTLUOĞLU •(Cumhurbaşka
nınca S. Üye) — Öyle ise şahısları adına konu
şacaklar. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Lütfen sükûtu mu
hafaza edelim efendim. Buyurunuz (Adalet Par
tisi arka sıralarından ekseriyet yok, sesleri) 

ıBeş kişi ayağa kalktığı zaman ekseriyet yok 
tekliflerini nazar itibara alırız. (Adalet Partisi 
saflarından' 5 kişi ayağa kalktı ve ekseriyet ol
madığını beyan ettiler.) («Olmaız öyle şey» ses
leri) Ne yapalım ayağa kalktılar. Arkadaşlar, 
5 kişi ayakta mı? («Evet ayaktayız» sesleri) 

(«Sayın Başkan, kürsüde adam varken yok
lama yapılmaz» sesleri) Müsade buyurun efen
dim. 5 kişi ekseriyet yok dediği anda biz yok
lama yaparız. Eğer başlamış olsaydı yarıda kes
mezdim. 5 veya daha fazla arkadaşı. 

SAHÎıR KURUTLUOĞLU CCumhurbaşka-' 
nmca S. Üye) ;— Hemen konuşacak diye söz sı
ramı terk ettim. Şayet talik olacaksa ben söz 
sıramı terk etmiyorum. 

ıBAŞKÂ'N — Muhterem arkadaşlarını iç tü
zük sarihtir. 5 veya daha fazla kişi ekseriyet ol
madığını iddia ederse yoklama yapmaya mec
buruz. ('Ekseriyet vardır, vardır sesleri) 

Bu sebeple 15 . 10 . 1963 Salı günü saat 
10 da" toplanmak üzere oturumun talikini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Milletvekili 

Halûk Nur Baki 

BAŞKAN — Bir takrir daha vardır bu hu
susta, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. M. Toplantısının önümüzdeki Çar

şamba gününe bırakılmasını arz ederim. 
Bolu Milletvekili 

Kâmil inal 

BAŞKAN — Arkadaşlar, T, B. M. M. Bir
leşik toplantısının Çarşamba gününe talikini 

2. — YOKLAMA 
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istiyen ikinci takriri evvelâ oyunuza sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir., Ekseriyet yok sesleri, nasıl oylama 
yapıyorsunuz, sesleri) 
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Müsaade buyurunuz, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Birleşimini 16 Ekim Çarşamba gü
nü saat 14 te toplanmak üzere kapatıyorum 

Kapanma saati : 19,44 

f 


