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Birinci Oturum 
Başbakan İsmet inönü'nün, Kıbrıs meselesi 

hakkında Hükümetçe yapılacak açıklamanın 
bir gizli oturumda yapılmasına dair önergesi 
okunarak kabul olundu. 

Başkan Kâtip 
Fuad girmen Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

İkinci Oturum 

(Gizlidir) 

Üçüncü Oturum 
Antalya Milletvekili Nihat Su ve 6 arkada

şının, 33 Diesel - Electric lokomotifinin ihalesi 
münasebetiyle Ulaştırma Bakanı Ferit Alpis-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

kender hakkında Anayasanın 90 ncı ve içtüzü
ğün 169 ve mütaakıp maddeleri gereğince okun
du, konunun gelecek birleşim gündemine alına
cağı bildirildi. 

Yürürlükte bulunan andlaşmalar uyarınca, 
Hükümetin gerektiğinde Kıbrıs'a Türk Silâhlı 
Kuvvetleri göndermesine izin verilmesi nokta
sından karar alınması hakkındaki teklifi acık 
oya sunularak, 4 çekinsere karşı 487 oyla kabul 
olundu. 

18 Mart Çarşamba günü saat 14 te Birleşik 
toplantı halinde toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Samsun 

llyas Kılıç 
Kâtip 

Balıkesir 
il/ithal Şükrü, Çavdaroğlu 

I İ R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mşclisi Birleşik toplantısını açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
Lütfen sayın üyeler anahtarları çevirmek 

suretiyle beyaz düğmelere bassınlar. 
Yoklama muamelesi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz mevcut
tur. Müzakerelere başlamak mümkündür. 

Sayın arkadaşlarım, bugünkü gündemimize 
geçmeden ve müzakereye başlamadan evvel bir 
hususu izah zarureti vardır. 

Geçen birleşimde gizli toplantı yapılmış bu
lunduğu için, gizli birleşik toplantı sonunda, 
İçtüzük hükümlerine göre, Meclisten bir karar 
almak suretiyle kapanmıştır. Bu sebeple samii-
nin bir iki dakika için salonu terk etmesi... (Ka
patılmasına lüzum yok, sesleri) 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat Mil
letvekili ) —• Geçen oturumda kapatıldı, açık otu
ruma geçildi, hattâ basma da bir açıklama yapıl
dı... 
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BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine göre za

bıt hulâsasını okuyacağız; ona göre Meclisten 
karar alacağız. Bu bakımdan samiin 1 - 2 daki
ka için salonu boşaltsınlar. Meclis gizli müza-

18 . 3 . 1964 O : 3 
kere ile tekrar karar istihsal edecektir. 

(Dinleyiciler salondan ayrıldı.) 

Kapanma saati : 14,10 

Mi"*»- » — • — 

Î K Î N C Î O T U R U M 
(Kapalıdır.) 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 14,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Dinleyiciler gelebilirler, müzakereler açıktır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 1 numaralı Tahkikat Komisyonuna üye 
seçimi 

BAŞKAN — Bugünkü gündemimizde Baş
kanlık Divanının Genel Kurula sunuşları meya-
nmda bulunan birinci maddede 1 numaralı Tah
kikat Komisyonuna üye seçimi vardır. Lütfen 
kâğıtları dağıtınız. Bu hususla ilgili önergeyi 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 No. lu Tahkikat Komisyonundan istifa et

miş bulunan Rize Milletvekili Cevat Yalçm'm 
yerine Grupumuzdan Ordu Milletvekili Sadi 

Pehlivanoğlu'nun aday gösterildiğini bilgilerini
ze arz ederim. Saygılarımla. 

A. P. Meclis Grupu Başkanı 
Mahmut Rıza Bertan 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti için ad çekiyo
ruz. 

Sayın Sabri Kılıç, burada mı efendim? (Bu
rada, sesleri), 

Sayın Şehmus Aslan, burada mı? (Burada, 
sesleri), 

Sayın Emanullah Çelebi, Burada mı? (Yok, 
sesleri), 

Sayın Alp Doğan Şen, burada mı ? (Yok, ses-
leri), 

Sayın Adnan Akarca, burada mı? (Burada, 
sesleri). 

Lütfen tasnif heyeti yerini alsın, efendim. 
Hangi ilden başlıyacağımıza dair ad çekiyo

ruz : Ankara. 

2. — Fransız İstihsal ve Mübadele Komisyo
nundan bir kurulun T. B. M. Meclisini ziyareti 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Fransız Par
lâmentosu İstihsal ve Mübadele Komisyonu Baş
kanı ve üyelerinden mürekkep 6 kişilik bir he
yet Yüce Meclisinizi huzuıiariyle şereflendirmiş-

— 129 — 



T. B. M. M. B : 8 
lerdir. (Şiddetli alkışlar) Kendilerine sizlerin 
adma hoş geldiniz, deriz. 

Oy verecek arkadaşların isimlerini okutuyo
ruz : 

(Ankara milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 
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BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş

larımız lütfen biraz acele etsinler... Oy kullan
mıyan arkadaşımız var mı? (Var, sesleri) Lütfen 
biraz acele ediniz... 

Oy verme muamelesi bitmiştir. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemi

mizin görüşülecek işler kısmına geçiyoruz : 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Nihat Su ve 6 ar
kadaşının, 33 Diesel - Electric lokomotifinin iha
lesi münasebetiyle Ulaştırma Bakanı Ferit Alp-
iskender hakkında Anayasanın 90 ncı ve İçtüzü
ğün 169 ve mütaakıp maddeleri gereğince Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi (4/15) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Parlâmentoya evvelce intikal ettirilmiş olan 
ve «Lokomotif hâdisesi» diye adlandırılan 33 
Diesel - Electric lokomotifinin General Electric 
firmasına ihale kararından dolayı : 

1. Sayın Ulaştırma Bakanının Karma Büt
çe Komisyonu ve Senatoda açık beyanları veç
hile; 

1959 yılından beri Demiryollarımızda ser
viste bulunan 5 aded General Electric Diesel 
lokomitifleri için 3,5 milyon Türk lirasından 
fazla yedek parça sarf edilmiş olmasına rağmen 
normal servis ömürleri 30 yıl olan mukabil lo-
komitiflerin bizde bulunan ve GE Firmasına ait 
4 adedinin 5 sene içinde servis dışı bırakılmış 
olması, 

2. ilgili AID makamlarının, ihale kararı
nın dalıa uzun bir sürede munzam tetkika tabi 
tutulabilmesi için, mukavele müddetini 31 Mart 
1964 tarihine kadar temdidetmiş bulunması, Sa-
ym Bakanın böyle bir temdit vukuunda ihale 
kararını yeniden incelettireceğine dair gayet 
açık ve kesin beyanları olması, 

3. Sayın Bakanın General Electric lokomo
tiflerine ait yedek parça ithali ve sarfiyatı hu
suslarında hakikata uymıyan beyanda bulun
ması, -

4. Sayın Ulaştırma Bakanının Senatoda, 
AID Türkiye Teşkilâtı Direktörü Sayın M. 
Stuart Van Dyke'in söylediği sözleri tahrif et
mesi veya kendisinin söylemediği sözleri sırf bu 

ihalenin General Electric Firmasına yapılmasını 
temin gayesiyle kendisine izafe eylemesi, 

5. Meselenin ehemmiyeti göz önüne alına
rak tarafsız fen heyeti marifetiyle esaslı tetkik 
ve fiilî tecrübelerin yapılması açıkça teklif 
edilmiş olduğu halde, bu hususları dikkate al
dı rtm aması, 

Gibi sebepler. Sayın Ulaştırma Bakanı Fe
rit Alpiskender'in bu ihale konusunda bir firma
yı nüfuzunu kullanmak suretiyle himaye ettiği
ni açıkça tâyin ve tesbit etmiştir. 

Ulaştırma Bakanının bir milyar Türk lira
sını aşan bir yatırımın nüvesini teşkil edecek 
olan bu ihalede, AİD makamlarının açıkça ta
raf tutması hali vâridolsa dahi - ki ihtimal ve
rilmez - memleketin açık ve gerçek menfaatleri 
karşısında icabederse, ilgili dış yardım makam
larına da lüzumlu mukavemeti göstermesi ve 
elindeki bütün imkânları kullanması icabeder-
ken bu cihetleri kaale almıyarak ve hattâ ta
mamen ihmal suretiyle ihaleyi bir olup bittiye 
getirmek suretiyle tekemmül ettirmeye çalış
ması, bizlerde vazife hissinin etkisi altında çok 
haklı bir endişe yaratmıştır. 

Bu itibarla, Sayın Ulaştırma Bakanı hakkın
da Anayasanın 90 ncı ve içtüzüğün 169 ncu ve 
mütaakıp maddeleri gereğince Meclis soruştur
masını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

C. S. Urfa Üyesi 

Antalya Milletvekili 
Nihat Su 
Tabiî Üye 

Sami Küçük 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Enver Kök 

Vasfi Gerger 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 
Tabiî Üye 

Haydar Tunckanat 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarım, bahis ko
nusu önergenin müzakeresine geçmeden evvel 
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bâzı arkadaşlarımız usul yönünden Riyasetten 
söz istemiş bulunmaktadırlar. Şimdiye kadar 
usul hakkında söz istiyen arkadaşlar mevcuttur. 
Bu arada Yüksek Heyetiniz huzurunda da söz 
istiyen arkadaşlar vardır. Bu yönden şim
diye kadar söz istemiş olan arkadaşlarıma usu
lün hangi yönünden söz istemiş olduklarını so
racağım ; yerlerinden çok kısa ve veciz olarak 
cevap versinler. Bu suretle İçtüzüğün 89 nen 
maddesine göre, usulî müzakereleri gereği nis
petinde idare etmemiz gerekmektedir. 

Sayın îsmet Kapısız, usul hakkında söz iste
mişsiniz. Usulün hangi yönünden söz istiyorsu
nuz? Çok veciz surette ve meseleyi teşrih ede
bilmeme yardımcı olacak şekilde lütfen belirti
niz. 

ÎSMET KAPISIZ (Yozgat. Milletvekili) — 
Anayasamızın 132 nci maddesi muvacehesinde 
bu takririn müzakere edilip edilemiyeceği hu
susundaki noktai nazarımı arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir? 
MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir Milletve

kili) — Aynı mahiyette, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, 
SAÎM SARIGÖLLÜ (C. Senatosu Aydın 

Üyesi) — Anayasanın 88 nci maddesi muvace
hesinde müzakereye peşinen mahal olmadığına 
dair konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Reşit Ülker, 
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 

Anayasanın 132 nci maddesi ile ilgili olarak ve 
önergenin vuzuhsuz ve itham maddelerini ihti
va etmemesi bakımından. 

BAŞKAN — Saym Ülker, zatıâliniz de bu 
mevzuun burada müzakere edilemiyeceğini mi 
izah edeceksiniz? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen
dim ; müzakere edilmemesi lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Saym İsmail Hakkı Akdoğan, 
s iz i 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat Mil
letvekili) — Aynı mahiyette.. 

BAŞKAN — Saym Ferruh Bozbeyli, zatıâli
niz 88 nci maddeye göre müzakere edilemiyeee-
ğinin tersine, edileceği kanaatindesiniz. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletveki-
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li) T~ Riyaset Divanının tutumunun it. >:•" s..».: 
istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, yani 88 nci maddeye gö
re müzakeresine mahal olmadığı kanaatinin ak
sine konuşmak istiyorsunuz. 

Saym Kemal Bağcıoğlu, s iz i . 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Mar-aş Milletvekili) 

— Görüşülmekte olan bir dâva mahiyetinde 
bulunan bu meselenin Anayasanın 132 nci mad
desi gereğince görüşülemiyeceği hakkında, 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, usul hak
kında söz isteyen arkadaşlarımızın yapılan 
tasnifinde, mesele iki yönde tecelli etmektedir. 
Tefrikini Riyasetçe yaptık; şu anda, usul hak
kında söz isteyen arkadaşlarımızın bir kısmı, 
Anayasanın 132 nci maddesi delaletiyle bu 
;o eşelenin bugün 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANOİL (C. Sena
tosu Bursa Üyesi) — Usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz 
sözlerimi bitireyim ondan sonra.. 

Bu bakımdan 132 nci maddeye istinadede
rek bu meselenin burada görüşülemiyeceği ka
naatini izhar etmek isterler. 

Bâzı arkadaşlarımız da Anayasanın 88 nci 
maddesine istinadederek yine bu meselenin 
burada müzakere edilemiyeceği iddiasındadır
lar. Bu itibarla evvelemirde kendilerine 
İçtüzüğün 89 ncu Maddesine istinaden aleyhte 
ve leyhte on beşer dakikayı geçmemek üzere 
söz vereeğim. Birinci mesele halledildikten 
sonra diğ^r mütalâaları da halletmek üzere 
yine aynı kaideyi tatbik, etmek suretiyle 
aleyhte ve lehte ikişer, arkadaşımıza söz ve
receğim ve bütün bu meseleleri Yüce Heyetin 
oylarına sunarak oylarınızla halledeceğim. 

Saym Oağlıyangil, usul hakkında mı, 'bu
yurdunuz? 

İHSAN SABRI €AĞLAYANGİL (C. Sena
tosu Bursa Üyesi) — Meselenin hangi esas ile 
müzakere edileceğini izah edeceğim. 

BAŞKAN — Bunun gündeme alınması ba
his konusu olmuştur. Şimdi gündeme geçtiğimiz 
anda tabitaiyle müzakere edilme imkânı var. 
Yalnız bâzı arkadaşlarımız bunun bugünkü 
gündemde görüşülemiyeceği kanaatindedirler. 

Sayın Çağlayangil, neye ait? 
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İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (€. Senato

su Bursa Üyesi) — Hangi şartlar altında görüşü
leceğine "ait. 

BAŞKAN —• Bütün 'bu söz istiyen arkadaş
larımıza söz verebilmem, içtüzüğün 89 ncu mad
desine göre mümkün olmamaktadır. Bu se
beple söz isteyiş sırasına göre bir kategoriye 
koyacağım ve buna güre söz vereceğim. Bâzı 
arkadaşlarım bu sebepten söz alamazlarsa özür 
dilerim. 

Sayın ismet Kapısız bir numarada söz iste
mişsiniz. Ve Anayasamızın 132 nei maddesine 
göre bu mevzuun görüşülemiyeceği kanısm-
dasınız\ 

Sayın Memdnİı Erdemir yine aynı mahiyette 
söz istemiştir. Bu ikisini aleyhte söz istemiş 
olarak addediyorum ve size söz vereceğim. 

Sayın Saim Sarıgöllü, diğer konunun birin
cisi olarak telâkki edilmektedir. Sayın Reşit 
Ülker ikincisi olarak tefrik edilmektedir. Bu 
arkadaşlarımıza da aleyhte söz vereceğim. Şim
diye kadar söz istiyen arkadaşlarımızdan 
aleyhte söz istiyenler sıra dâhilinde bu arkadaş
larımızdır. Lehte söz istiyen ise sadece Sayın 
Bozbeyli'dir. Bunun haricinde, lehinde söz isti
yen yok. istiyen olursa durum müsaittir söz 
verilebilir. 

Şimdi Sayın Saim Sırıgöllü, buyurun, Anaya
sanın 88 nei maddesine göre bu konunun, top
lantıda görüşülemiyeeeğini beyan etmek isti
yorsunuz. Buyurunuz, yalnız onbeş dakikayı 
geçmemek üzere. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat Milletvekili) — 
Aleyhte söz istemiştim; 

BAŞKAN —• Efendim, 132 nei maddeye göre 
söz istiyorsunuz. Arkadaşımız 88 nei maddeye 
göre söz istiyorlar. Sizinki ayrıdır, efendim. 

İSMAlL HAKKI AKDOĞAN (Yozigat Mil
letvekili) — Usulî 'bir meselede Reiis takdir hak
kını nasıl kullanıyor? 

. /BAŞKAN: —-r Usul hakkında sö<z alışlarda 
Riyaset takdirini Yüce Heyetin en iyi şekilde 
anlayışını temin edebilecek. şekilde kullanır. 

Q&MAN SAlM SARIGÖLLÜ (C. Senatosu 
Aydın Üyesi) — Türkiye Büyük Millet Meeli-
ısine;katılmış olan muhterem üyeler, gündemi 
teşkil eden mevzu, Nihat Su ve altı arkadaşı
nın Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender hak-
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kında, Anayasanın 90 ncı maddesine <göre Mec
lis 'soruşturması açma mevzuudur. Mevzuu tet
kik ettiğimiz zaman, Anayasanın 90 ncı mad
desine, takaddüm eden ve Meclis araştırmasını 
hüküm altına alan 88 nei maddeyi evvelâ tetkik 
etmek zorundayız. Meclis araştırması mevzuunu 
hüküm altına alan 88 nei madde böyle bir araş
tırmanın peşinen (Meclislerde yapılmasını hü
küm altına almıştır. Türkiye Büyük 'Millet Mec
lisine katılan Türkiye Cumhuriyet ıSenatosu ve 
Millet Meclisi, bu iki Meclis kendisine vâki 
teklifleri ayrı ayrı veya birine yapılmışsa bu 
teklif, o Meclis 'bir nevi ilk tahkikatını yapar 
ve bu ilk talhkikatını yaptıktan sondadır ki, 
Meclis soruşturması açılmasına karar verirse 
o zaman Anayasanın 90 ncı maddesine uyularak 
Yüksek Heyetinize gelir. 

Biz bu yönden bu mevzuun Meclisimizde ya
ni müşterek oturumda1 tetkik cdilemiyeeeği ka
nısına vararak usulî itirazımızı dermeyan et
miş olarak huzurunuzda (bulunuyorum. 

Anayasanın esbabı mueibesi, aynı mevzuu 
kayıt altına almakla bera'ber, cereyan, eden mü-
nalkaşaJiarı ,g<öz önlüme ;a!lırisalk, iburalda bu tahkikat 
açma talebinin her iki 'Meclis üyelerine tanın
dığı ve fakat bu talebin hangi Meclise yaparlar
sa bu ilk tahkikatın o Meclise yapılması gerek
tiği 08 nei maddenin hem esbabı mucibesini, 
hem de hükmünü teyit ve tarsin etmektedir. 
Kaldı ki, Cumlhuriyet Senatosu içtüzüğünü ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan geçmiş olan kendi iç
tüzüğünü tetkik' ettiğimiz zaman yine Anaya
sanın 88 nei maddesine muvazi olarak ilk tah
kikatın Meclislerce yapılması ve Meclislerce 
veya bir Meclisçe verilecek son tahkikat, yani 
:bu Veikil hakkında Meclis sıoruştunmalsı açılması 
kararının ancak Yüksek Heyetinize aidolduğu 
ve ona yetki tanıdığı neticesine varıyoruz. Mi
sal olarak italyan Cumhuriyet Senatosunun iç
tüzüğüne baktığımız zaman orada da Meclis 
soruşturması hakkında aynı'bizim Anayasaya 
mııva'zi maddenin ve hükmünün sevk edilmiş 
olduğunu (görüyoruz. Orada deniliyor ki : Tah
kikat istemi her iki Meclisin üyeleri tarafın
dan yapılır. Fakat ilk tahkikat, hanigi 'Meclis
ten talebedilmişse o Meclise aittir. .Eğer aynı 
mevzuda her iki Meclisçe tahkikat açılmışsa ve 
bu hor iki Meclisin tahkikat açma kararı ara
sında bir ihtilâf varsa bu durum karşısında aynı 

132 



T. B. M. M. B : Ö 
bizim. Meclisimizde cari olan usule göre bir 
karma komisyon kurulur ve bunun neticesin
de varılacak karar müşterek, birleşik toplantı
ya getirilir. Binaenaleyh, bu mevzuda ilk tah
kikat vazifesi 'Meclislere düştüğüne göre Ana
yasanın diğer maddelerinin xlc gündeme alınıp 
tetkikine imkân vermemekteyiz. 'Bn itibarla 

bu mevzuda önerge vermiş arkadaşların, bir 
zahmet, hangi Mecliste bu ilk tahkikat açılma
sını istiyorlarsa, lütfen önergelerini o yolda tâ
yin ve tasrih »buyurmalarını Anayasanın 88 nei 
maddesine göre talep ve rica etmek mevkiin
deyiz. Binaenaleyh, Anayasanın 88 nei mad
desindeki sarahat muvacehesinde, esba'bı mu-
eibedeki sarahat muvacehesinde, Anayasa Ko
misyonunda yani bizim mer'i Anayasamızı ha-
zırlıyân komisyon ve müzakerelerin ışığı altın
da hu. istem Meclislere 'üyeleri tarafından ya
pılır. Ancak 'Meclis ilk tahkikatı yapar, karar 
hususunda birleşik oturuma gider. Bu sebeple 
vereceğim şu önerge muvacehesinde birleşik 
toplantıda ilk tahkikata iktiran etmiyen hu •: 
Meclis araştırmasının (görüşülmemesi hususunda 
hir karar ittihazını saygılarımla arz r e rica 
etmekteyim. Hürmetlerimle. 

IBAŞKAN — Sayın Ülker, Anayasanın 88 
nei maddesine »göre hu konunun ıgörüşülemiye-
•ceği hakkında. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Bendenizin 88 nei madde ile ilgili bir talebim 
yok. 

.BAŞKAN — O halde ne var? 
REŞİT ÜLKER ('istanbul Milletvekili) — 

132 nei madde ile ve önergenin vuzuhsuzluğu I 
hakkında var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eren, zatıâliniz lehin
de mi istiyorsunuz? Peki efendim. 

Sayın Ülker, buyurunuz vuzuhsuzluk hak- I 
kındaki heyanınızı yapınız. I 

REŞİT ÜLKER (îstartbul Milletvekili) — 
Çok muhterem arkadaşlar, bir bakan veya Ba- I 
kanlar Kurulu hakkında Meclis Soruşturması 
istenmesi, T. B. M. Meclisinde en ehemmiyetli 
konulardan biridir. Bu konu Büyük Mecliste J 
konuşulduktan sonra ve konuşulduğu esnada 
Bakan veya Bakanlar Kurulu tarafından kamu 
oyunda müsbet veya menfi bir takım görüşler 
ileri sürülür ve netice ne şekilde olursa olsun [ 
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bunun kırıcı ve zarar verici bir yönü vardır; 
haysiyetle ilgili olduğu için. Şimdi Yüce Mec
lisinizden bir kaç Meclis soruşturma talebi geldi 
ve geçti. Bu Meclis Soruşturması talepleri ga
yet kısa, teferruatlı esbabı muciheyi, gerekçeyi 
taşımadan hattâ itham maddesi göstermeden) 
(Çünkü Meclis soruşturması netice itibariyle 
bugün Anayasa karşısında bir cezai sorumlu» 
luğun tesbitini gerektirir. Bunun da bir umu
mi ceza kanununa yahut hususi ceza hükmü ta
şıyan bir kanuna dayanması da ceza prensipleri 
«bakımından zaruridir.) Madde tasrih edilme
den sevk edildiği görüldü. Ve bu arada Yüce 
Meclis karar alırken, işin başında bu şekilde 
acık itham maddesi, açık ceza maddesi gösteril
meden gelindiği için Yüce Meclisten çıkan bir 
karar, Anayasa Mahkemesine gittiği za
man itham edici, suçlandırıcı maddenin bu
lunmaması sebebiyle ve tekrar tâyin edilmesi-
gerekçesiyle Yüce Meclise geldi; uzun uzun 
münakaşalar oldu. Şüphesiz bu konunun hal 
yeri yani İçtüzüğün çıkması anıdır. Ama bu 
arada bu İçtüzüğün ne zaman çıkacağı helli ol
madığına göre, tıpkı hukukun umumi prensip-, 
leri içerisinde bir ç.a^ bahislerde yapıldığı gibi, 
açık itham maddesini ihtiva etmiyen önergele
rin Yüce Meclisçe muameleye konmasının karar 
altına alınması zaruridir kanaatindeyim. Böy
lece bütün Meclis üyelerinin ve bakanlık san
dalyesine gelmiş ve gelecek arkadaşlarımızın 
bu sandalyelerde alelacele delilleri hazırlama
dan, vaziyeti tam görmeden itham edilmeleri 
önlenmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte iki sayfalık ibir 
önerge. Bastırılıp dağıtılmış da değildir. Bu 
noktayı da şahsan tasvibetmiyorum. Ümidedi-
yorum ki, arkadaşlarım da doğru bulacaktır. 
Şu, bir bakanı itham eden önerge basılıp dağı
tılmamıştır. Basılıp dağıtılmadığı için pek az 
arkadaşımızın bunu okuduğunu kabul etmemiz 
gerekir. Halbuki böyle bir önerge ile bir bakanın 
cezai sorumluğunu veya Bakanlar Kurulunun 
cezai sorumluluğunu talebederken, gerek bu ve
rilen Önergenin basılıp dağıtılmış olması, gerek
se o önerge içinde veya ekinde itham delillerinin 
az çok hüküm verecek mahiyette, aydınlatıcı ma
hiyette esasları taşıması lâzımdır. Bundan evvel 
verilmiş bir Meclis araştırması önergesi gazete 
havadislerinden, bir diğeri Mecliste böyle bir ko
nunun konuşulduğundan nihayet buradaki de 
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beyanlara dayanan ithamlardan ibaret kalmak
tadır. "Ve şahıs düşünmeksizin adalet bakımın
dan doğru bir yol olmadığı kanaatindeyim. 

özetliyerek ifade ediyorum; bu şekil önerge
lerin ceza maddelerini sarih olarak ihtiva etme
si, delillerini göstermesi, bunların mümkün ol
duğu kadar elde olanlarının eklenmesi ve bu Di-' 
vana tevdi edildikten sonra bize basılıp dağıtıl
ması lâzımgelir. Basılıp dağıtılması kısmı ileri
ye ait bir temennidir. Fakat vuzuhsuzluktan do
layı bu önergenin kabul edilmemesini arz ve tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ferruh Bozbeyli, bahis 
konusu önergenin birleşik toplantıda müzakeresi
nin uygun bulunduğu hakkında lehte beyanda 
bulunacaksınız, buyurun. 

FERRUH BOZBEYLÎ (istanbul Milletveki
li) — Muhterem arkadaşlarım, bu önerge müna
sebetiyle üç usulî nokta meydana çıkmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi Sayın Reşit Ülker arkada
şımız tarafından ifade edilen ve önergenin itham 
•ıııaldıdelerinii ihtiva dtmösi şeklinde hulâsa, edile
bilen itiraz; 

İkincisi; Anayasanın 132 nci maddesi muva
cehesinde böyle bir hususun derdesti rüyet bu
lunan bir dâvaya tesiri olur mülâhazasiyle Mec
lislerde görüşülemiyeceğine ait usulî itiraz. 

Üçüncü husus da; bu iki meselenin dışında 
esasen tahkikat konularının evvelâ Meclislerde 
görüşülerek bir istem şekline getirildikten sonra 
o Meclisin talebi olarak Büyük Millet Meclisine 
getirmesini istiyen bir üçüncü itirazdır. Bende
niz Riyaset Divanı adına sadece bu üçüncü hu
sus hakkında söz söylemek için huzurunuzu iş
gal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasanın Meclis so
ruşturmasına taallûk eden 90 ncı maddesini oku
yorum : «Başbakan veya Bakanlar hakkında ya
pılacak soruşturma istemleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür 

..: ve karara bağlanır.» 
Benden .evvel, bu konu ile ilgili mütalâalarını 

arz etmiş olan Sayın Saim Sarıgöllü arkadaşımız 
Anayasanın 88 nci maddesinden bahsetmişlerdir. 
Filhakika Anayasanın 88 nci maddesinde «soru, 
genel görüşme,. Meclis soruşturması ve Meclis 
araştırması her iki Meclisin yetkilerİndendir» 
ibaresi mevcuttur. Bu hükme göre, mademki her 
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iki Meclisin yetkilerİndendir, şu halde konu ev
velâ hangi Meclis üyeleri tarafından talebedil-
mişse, o Meclis tarafından karara bağlanacak, is
tem şekline inkılâbettikten sonra ve 90 ncı mad
dede isimlendirilen soruşturma istemi haline gel
dikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülecektir, denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın üzerin
de çok durularak, çok emek verilerek hazırlanmış 
maddelerinden birisi de bu 89 ncu maddedir. 
Kurucu Meclisin Anayasa Komisyonu kıymetli 
üyelerinin uzun tartışmaları ve uzun münakaşa
ları sonund'a bugünkü metin nihai olarak kabul 
edilmiştir. Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu 
tarafından - ki o 'zatoan 89 ncu analdlde olarak, 
bugünkü 90 ncı maddeye tekabül eden 89 ncu 
madde olarak - sevk ediliş şekli, ilk şekli şudur : 
«Başbakan ve Bakanlar hakkında Meclis soruş
turması Millet Meclisi karariyle açılır. Soruştur
ma, Cutmihuriiyet 'Senatosunca yürütülür. Ve Yü
ce Divana verilmesi hususundaki karar bu Mec
lis tarafından alınır.» ilk şekli budur. Ve bu 
ilk şeklin, Anayasa Komisyonunca teklif edilen 
şeklin, madde sevk eshabı mueibesi de şöyledir : 
«Başbakan ve Bakanlar hakkında Meclis soruş
turması açmak her iki Meclisin yetkilerİndendir. 
Bu yetkileri Meclisler ayrı ayrı kullanır. Tahki
kat sonunda raporlar Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görüşülür ve karara bağlanır.» 

işte Anayasa Komisyonunun sevk ettiği ve 
esbabı mueibesi ile maddesini okudıığum bu hü
küm Anayasa Komisyonunda uzun müzakerelere 
yol açmış ve uzun müzakereler sonunda Komis
yon kabul edilmiş olan önergeyi geri alarak bu
gün nihai metin halindeki 90 ncı maddeyi ta-
dilen getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın bir mad
desinin hepimiz tarafından aynı şekilde anlaşıl
ması ve vuzuhun temin edilmesi maksadiyle bu 
konuşmanın bu mesele üzerinde bundan evvel de 
bâzı maddeleri üzerinde olduğu gibi ciddiyetle 
durulmanın zarureti ortadadır Mesele, Komis
yon metninin ilk şekli ile müzakereye başlandığı 
zaman bu konuda Sayın Fethi Çclikbaş arkada
şımız şu beyanda bulunmuştur. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım; bu sevk şek
linde 87 nci madde 88 nci, 88 nci madde de 
89 ncu madde olarak nihai şeklini almıştır. 
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« 87 mıc'i madde, bidayelt'te yaızıüJdığı veçlhile 

ikinci Meclis üyelerinin de Meclis soruşturması 
istemeye yetkileri olmalıdır. Bir vatandaş, bu : 
Meclis üyesine bir vesika verebilir. I 

Bu Meclis üyesi de bu vesika üzerine ve bu I 
vesikadaki iddiaya kanaat getirerek bir Meclis < 
soruşturması tahrik edebilir. Soruşturma talebi- | 
ne dair yetki, her iki Meclis üyelerine verilme- ! 

lidir. Verilecek önergeler de iki Meclisin birle
şik toplantısında konuşulur ve karara varılır. | 
Soruşturma açılmasına karar verilirse iki Mecli
sin eşit miktardaki üyelerinden müteşekkil bir , 
komisyon bunu tetkik eder. Neticesinde, birleşik ' 
toplantıya gidilir. Bu birleşik toplantıda ilgili
nin Divanı Âliye, verilip verilmemesine dair 
karar verilir.» demişlerdir. i 

Bunun dışında mesele Cumhuriyet Senatosu
nun ve Millet Meclisinin bidayeten tahkikat ko
nusunu ele alıp almaması hususuN tartışılmış, 
bâzı üyeler ilk sevk edilen metni müdafaa ede
rek Millet Meclisinin sadece ithamdan ibaret bir 
karar alması, Cumhuriyet Senatosunun ise bu 
itham üzerine kovuşturmayı, takibatı yani so
ruşturmanın icra kısmını yürütmesi, binnetice 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısında da nihai Divanı Âliye sevk kararının ve
rilmesi şeklinde müdafaa etmişlerdir. Bütün bu 
konuşmalar sonunda Riyasete verilmiş birçok 
önergelerden sadece şu iki önerge kabul edilmiş- j 
tir. Bu önergelerden bir tanesi Sayın Hıfzı Vel-
det Velidedeoğlu'na, bir tanesi de Sayın Hıfzı I 
Oğuz Bekataya ait önergelerdir. Bu iki önergeler i 
de Meclisçe kabul edildikten sonra Komisyon 
Sözcüsü bu önergeleri Komisyona istemiş ve Ko-
misj'ona istedikten sonra bu önergelerin ışığı al
tında eski madde tadilen tekrar getirilmiştir. 
(«önergelerin mahiyeti nedir», «Kimlere aittir» 
sesleri) Arz edeyim efendim. 

Önergelerden bir tanesi Sayın Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu'na aittir. Bu önerge şöyledir; «Her 
Meclis, Başbakan veya bakanlar hakkında Mec
lis soruşturması açabilir. Her iki Meclis de aynı 
zamanda açılmış ise; T. B. M. Meclisince yürü
tülür.» Birinci önerge budur. I 

İkinci önerge; Sayın Hıfzı Oğuz, Bekata'ya 
aittir. «Her Meclis; Başbakan veya bakanlar 
hakkında Meclis soruşturması istiyebilir.» şek
lindedir. 
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Yani bu kabul edilmiş olan her iki önerge, 

her iki meclisçe ayrı ayrı soruşturma açılmasını 
derpiş eden önergelerdir. Ve o günkü Kurucu 
Meclisçe kabul edilmiş olan önergelerdir. Fakat 
bu önergeler üzerine, Komisyon önergeleri tet
kik ettikten sonra tadilen getirdiği metni bugün 
kabul ettiğimiz şekle sokmuştur ve bu metin şu
dur. Şimdiki 90 ncı madde, zabıtlardan aynen 
okuyorum : 

«BAŞKAN —• Komisyon maddeyi redaksi
yon yaparak getirmiştir. Takrirlerle birlikte oku
yorum : 

Madde 89. — Başbakan veya bakanlar hak
kında yapılacak soruşturma istemleri Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantısında 
görüşülür ve karara bağlanır. Soruşturma, her 
iki meclisten eşit sayıda seçilecek üyelerden ku
rulu komisyonca yürütülür.» 

İşte biraz evvel her iki meclisin de ayrı ayrı 
soruşturma hakkını kabul Men ve Kurucu Mec
lisçe kabul edilmiş olan önergeler üzerine, Ko
misyonun getirdiği metin budur. Bu metin üze
rine söz almış bulunan Sayın Sırrı Atalay: 

«Muhterem arkadaşlarım, hemen not ettiği
miz madde kesin ve açıkça ifade edeyim ki, Cum
huriyet Senatosunun yetkilere saihibolması hu
susunda Komisyonun anlıyamadığım bir çekin-
serliğinden veyahut da her hangi bir şekilde ıs
rarından ibarettir. Cumhuriyet Senatosu, Meclis 
soruşturmasında Meclise nazaran yine ikinci 
plânda bulunmaktadır. Soruşturmada hiçbir 
yetki verilmemektedir. Soruşturma kararı Birle
şik Toplantıda verilecektir. Birleşik Toplantıda 
150 veya 180 karşısında, 450 milletvekili bulu
nacaktır, eriyip gidecektir.» demişlerdir. 

Bunun üzerine Sayın Fethi Çelikbaş Sayın 
Sırrı Atalay'm bu konuşmasına cevaben, «Bu ba
kımdan ben katiyen meseleyi ikinci Meclisin mü-
rettep mevcudun nisbetine göre mütalâa etmiyo
rum. Ben bunu bir ahenk meselesi olarak müta
lâa ediyorum. Diğer taraftan soruşturma açılma
sına Meclisler ayrı ayrı karar verecek, Yüce Di
vana sevk kararı da Birleşik Oturumda verile
cek, o zaman adedler rol oynamıyacak mı?... Ya
ni mesele bir aded meselesi ise birleşik toplan
tılarda nihai karar verilirken de aded meselesi 
mevzııubahistir. O zaman bu adeidler rol oyna
maz mı? Üstelik son karar; müşterek toplantıda 
verileceği için, ilk kararın da müşterek toplantı-
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da verilmesini kabul ederek hukuk bakımından, 
mantıki neticeye varmak mecburiyeti vardır.» 
diye sözlerini bitirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, usul hakkında bir 
söz almış olmam ve onbeş dakika ile mukayyet 
bulunmam sebebiyle meseleyi bütün teferrua-

' tiyle konuşmak imkânına sahip bulunmamakta
yım. Bu sebeple teferruata girmeden sözümü 
bitirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika Anayasa
nın 88 nci maddesi Meclis soruşturmasını da 
her iki Meclisin murakabe salâhiyetleri arasına 
ithal etmiştir. Fakat, bu Anayasada 64 neü 
madde ile kanun koymak, değiştirmek veya 
kaldırmak, Devletin bütçe ve Kesinhesap kanun 
tasarılarını görüşmek veya. kabul etmek, para 
'basılmasına, genel ve özel af ilânına v. s. ye 
karar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkilerindendir. Bunun gibi 88 nci madde de 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yol
ları» başlığı altında bu denetim yollarının ne
ler olduğu ifade edilmiştir. Nasıl ki 64> neü 
maddede Türkiye Büyük Millet Meclisinin yet
kilerinin neler olduğu tâdadedilmişse, 88 nci 
maddede de Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetim, yollarının neler olduğu tadadedilmiş-
tir. Fakat nasıl 64 neü maddede Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yetkilerinin neler olduğu 
tadadedilirken bu yetkileri nasıl kullanacağı 
başka maddelerde gösterilmişse meselâ, 92 nci 
maddede kanun yapmak yetkisinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içerisinde nasıl görüşüle
ceği ayrı bir madde olarak ifade edilmiş, bütçe 
ve buna benzer kanunlar, T. B. M. Meclisi içe
risinde nasıl bir prosedürle takibedileceği, 94 neü 
maddeye göre gösterilmişse, 88 nci maddede 
T. B. M. Meclisinin denetim yolları olarak 
gösterilmiş olan denetim yollarından birisi 
ki, Meclis soruşturmasıdır. Bu Meclis soruş
turmasının nasıl yürütüleceği ve nasıl yapıla
cağı da 90 nci maddede gösterilmiştir. 

BAŞKAN —• Sayın Ferruh Boz'beyli, bir 
dakikanız kaldı. Lütfen sözünüzü tekmil edi
niz. 

FERRUH BOZBEYLt (Devamla) Tekmilli-
yorum, Sayın Başkan. 

88 nci maddede «Meclis soruşturması, 
B. M. Meclisinin yetkilerindendir.» diye tâdad-
edilmiş; 

90 nci maddede «B. M. Meclisinin bu yetki
sinin, T. B. M. Meclisinin birleşik toplantı
sında görüşülür ve karara bağlanır.» diye 
bu yetkinin ne suretle kullanılacağı tasrih edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu daha arz 
ederek huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Muh
terem arkadaşlarımın üzerinde durduğu bir nok
ta var: 90 nci maddede der ki : 

«Yapılacak soruşturma istemleri Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin birleşik toplantısında gö
rüşülür ve karara bağlanır.» O halde 'İni istem 
nedir, nerden gelecektir? Bir üyeden mi, bir 
Meclisten mi gelecek? demektedirler. Eğer 
istem bir Meclisten gelecekse, o halde evvelâ biz 
Cumhuriyet Senatosunda meseleyi istem haline 
getirelim, ondan sonra !bu istemimizi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arz edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelemirde «is
tem» sözü, eski kullandığımız tâbirle «talep» 
sözünün karşılığıdır. Talep, asgari talep sahibi
nin kararıdır. Nüfus dairesine nüfus kâğıdı 
çıkarmak için müracaat eden bir tek vatandaşın 
istemi dahi kendisinin kararıdır. Eğer istem 
sözü 'Cumhuriyet Senatosunda müzakeresi yapı
lıp, görüşüldükten sonra ekseriyetle karara 
bağlanacak şeklinde olursa, bu Cumhuriyet Se
natosunun istemi değil kararı olur. Cumhuriyet 
Sena.tosun.uii kararı da olunca Anayasanın 90 nci 
maddesine göre mesele Cumhuriyet Senatosunda 
soruşturma olarak karara bağlamış olur. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 90 neı 
maddesi bu ihtimali bertaraf etmiştir. Zira kı
sa bir mukayeseyle şunları arz etmek isteT,'m. 
Bu husus istem haline "getirmek şeklinde dahi 
olsa 'Cumlıuriyet Senatosunda kararlaştıktan 
sonra Büyük Meclise geldiğinde, Büyük Millet 
Meclisinin bunu reddetmesi hukukan B. M. Mec
lisinin reddidir ama, fifiilen Millet Meclisi üye
lerinin 'çoğunluğu ile bunun reddedilmesi de
mektir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dol muştur, lütfen bağ
layınız. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım sözleri
min uzatılmasına izin verirlerse oya arz edilme
sini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeylrnin İçtüzük ge
reğince on beş dakika ile mukayyet sözlerinin 
ikmaline kadar devamını Yüce Heyetinizin oyu-
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na arz ediyorum, («mümkün değil» sesleri). Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mümkündür efendim. 

Buyuran. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — .Muh
terem arkadaşlarım, bunun aksine eğer Sayın 
ıSaim Sarıgöllü arkadaşımızın ifade buyurduk
ları 'gibi B. M. Meclisinde nihaî karara bağlana
cak olan soruşturma isteminin birinci safhası 
Millet Meclisine talebedilmiş olan ve Millet Mec
lisinin 450 üyesi ile veya muayyen bir çoğunlu
ğu ile istem keyfiyeti karara bağlandıktan sonra 
Türkiye Büyük Millet Meclisine konu intikal 
etse, hukukan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kararı olacaktır. Fakat kabulü halinde bu, Mil
let Meclisinin iradesinin Cumhuriyet Senatosuna 
kabulü şekline tecelli edecektir. 

Anayasa hiçbir zaman böyle bir ihtimali 
derpiş etmemiştir. Kaldı ki, Anayasanın 90 ncı 
maddesinin son cümlesinde: «Meclisteki siyasi 
parti [gruplarında Meclis soruşturmasiyle ilgili 
görüşme yapılamaz ve karar alınamaz» hükmü 
mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir an için siyasi 
parti gruplarında görüşme yapılamaz ve karar 
alınamaz 'kaydını sadece siyasi partiler kendi 
gruplarında üyelerini bağlıyamazlar, bağiasalar 
ıbile, bir karar alsalar bile, bu madde muvace
hesinde üyeler bu kararla bağlı değillerdir, şek
linde anlasak dahi -bu şekilde anlaşılmasına im
kan yoktur- öyle anlaşılsa idi siyasi parti grup
larında karar alınamaz denirdi. Halbuki siyasi 
parti gruplarında görüşme yapılamaz ve karar 
alınamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız siyasi 
parti gruplarında dahi bir soruşturma konusun
da Milletvekillerini viedanlariyle 'baş başa bıra
kabilmek için siyasi parti gruplarında dahi bir 
karar alınmasını menettiğine göre, Cumhuriyet, 
Senatosunda bir 'karar alındıktan sonra Büyük 
Millet Meclisine gelinmesini evleviyetle menet-
miş olmak lâzım igelir. Esasen bu maddenin mü
zakeresinde Komisyon Sözcüsü Sayın Emin Pak-
süt gayet vazıh olarak «bizim getirdiğimiz me
tinde ilk ve son söz sahibi Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir.» diye sarih beyanda bulunmuş
lardır. 

İşte muhterem, arkadaışlarım, huzurunuzu 
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muayyen olan-müddet dışında işgal ederek sze 
arz etmeye çalıştığım, husus bundan ibarettir. 
Anayasanın 90 ncı maddesi muvacehesinde şim
diye kadar Meclislerde takibetfiğimiz gibi, her 
hangi bir konuda soruşturma istemleri, Millet 
Meclisi üyeleri, Cumhuriyet Senatosu üyeleri, 
'hattâ bugünkü takrirde olduğu gibi ikisinin 
birlikte davranarak getirebilecekleri önergeler 
ilk ve son olarak Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde görüşülür ve karara bağlanır. Riyasetin 
tutumu bu yönden yerindedir. Tatbikat da öte
den beri bu istikamettedir. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — İki aleyhte bir lehte konuşul
muştur. Şimdi Sayın Eren lehte konuşacaktır. 

SIRRI AT Ali AY (C. 'Senatosu Kars üyesi) 
— Lehinde konuşacaktım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Eren'e 
lehte söz vermiş bulunmaktayım. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars üyesi) 
— Müzakereye mahal olmadığına dair Sayın 
Sarıgöllümün verdiği önergenin lehinde konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN —• öyle ;bir usulî muamele olma
dığını pekâlâ bilirsiniz. 

Bendeniz 89 ncu maddeye ıgöre miüzakereye 
nıa'hal olmadığına veya Ibu ruznaımenin, (bu ni
zamnamenin tat'bikma mütedair Ibe'yanlar ımı-
vaeeiıesinde -bunu usul ımeselesi addettim ve iki 
aleyhte söze mukabil, iki de l evli t e söz veriyo
rum. Sonunda işari oyla meseleyi hallede
ceğim. 

SFRRI ATALAY (O. Senafiosu Kars Üyesi) 
—• Sayın Salın Sarıig'öllü'nün önergesi (hakkın
da lehte konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Öyle 'bir usul i muamele yiok-
<tur, Sayın Atalay. 89 ncu ımaddeye 'göre öner
geyi okutacağım. Önergeyi Yüce Heyetin 'ha
kemliğine arz edeceğim. Sayın Eren, lehte, 
buyurun. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, müsaade ederseniz daha 
önce Ibirin-ci sırada söz aldığım 'halde, benden 
önce üç arkadaş 'konuştu. Anayasanın 89, 90, 
Kî2 nci maddelerinden ıbaihsile usul ımeselesinm 
esasına girdiler. Bendenizin talebi de 88, 90 
ve lo2 nci maddeler muvacehesinde kanunun 
usul meselesinin müzakeresine mütaallik idi. 
Görüşlerimizi arz etmek imkânını vermediniz. 
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Bu mevzuda 'Başkanın tutuımunu tasivübetmi-
yorum. 

BAŞKAN — Bıı meselemi hallettikten son
ra, ikinei olarak usulî yönden '132 nei ımadde 
mulvaeeihesinde vâki talepleri 'burada ımÜzakere 
ektireceğim. Müsaade buyurun efendim. 

Sayın Eren buyuran, (bu konuda. 
ASIM EKEN (Niğde Milletvekili) — Pek 

muhterem arkadaşlar, usul bakımından bir millet
vekili ve 'beş Cumlhuriyet Senato üyesi sayın 
arkadaşımızın imzalayıp verdikleri 'önergenin 
görüşülmesi icabettiği «hususu lehinde konuşa
cağım. 

Pek muhterem arkadaşlarım, burada alevin
de konuşan muhterem arkadaşlarımın (beyan
larından iki nokta 'belirmiştir. Birisi; irtlham 
maddesi ve suç delilleri önergede zikredilmıe-
diği için böyle 'bir önerge konusu /müzakere 
edilemez.. İkinci nokta; Anayasanın 88 nci 
maddesine göre meclislerin »her birinin kendi
sine münhasır bir yetki mevzuubahsolduğundan, 
böyle 'bir önergenin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi müşterek toplantısında istem olarak Heye
ti Umuımiyeye arzı ve müzakeresi ımümkÜn de
ğildir. Bundan 'başka lebde konuşkan muhlte-
rem Ferruh B'o'z'beyli arkadaşımızın da ileriye 
sürdükleri ston nokta olarak üzerinde muüıale-
fet edeceğim ;bir husus şu oldu: Türkiye (Bü
yük Millet Meclisinin bünyesinde, Culmlhuriyet 
ISenatlosu üyelerinin adedi, Millet Meclisi üye
lerinin adedine nisbetle 3/1 nisbetinde oldu
ğundan T. B. M. M. nin vereceği bir karar, 
Millet Meclisinin yoğunluğunun tesiri altında, 
mutlaka 'o yoğunluğun eğilimine bağlı kalaca
ğı için, Millet Meclisinin kararı sayılır, şeklin
deki kanaatlarıdır. Evvelemirde (bu kanaata 
karşı .olan üç hususta mâruzâtımı arz edeyim. 
Ondan sonra meselenin (bünyesi üzerinde mâru
zâtta 'bulunacağım. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 
bakanlar (hakkındaki itiham konusu, 105 nci 
maddenin ikinci cümlesi metnidir., Burada der 
ki, «;her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden 
ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden 
ayrıca sorumludur..» Bakanların sorumluluğu
na işaret eden tek 'hüküm buradadır. Balkanla
rın müşterek siorumluluğu ayrıca vardır. Fa
kat her hakanın münhasıran kendi (bakanlığına 
tallûk eden sorumluluğu 105 nci maddenin 
ikinei c'ümi esindedir. 

18 . 3 . 1964 O : 3 
Pek muhterem arkadaşlarım, Ibu sorumluluk 

hukukan ezelidir, ebedidir. Ne vakte kadar? 
Anayasanın buna ait Ihükmü hukukan »mülga 
addedilineeye kadar. Yani (bir bakanın suçlu 
'olmadığı 'zamanlarda da bu sorumluluğu daimî 
(olarak üzerinde mevcut* Binaenaleyh Anaya-
nın 90 nci. maddesi gereğince bir bakanın ken
di emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden 
sorumlu 'olduğuna dair Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden biri veya (birkaçının istemleri ha
linde bu istemin müşterek istem haline çevril
mesi ve bunun görüşülmesi gayet tabiî olarak 
yine Anayasanın 90 nci maddesinde ımulhfterem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine veril
miş olan bir haktır. Binaenaleylı, sorumluluk
ların hukuk nazarında ezeli ve ebedî lolması ka
dar 90 nci maddenin T. B. M. Meclisi üyeleri
ne verdiği istem 'hakkı da ezeli ve ebedidir. 

Şimdi muhterem Ülker arkadaşımın, «delil 
ve ceza maddesi ibraz edilmediğine göre böyle 
bir önerge hukukan mutieber değildir»', şeklin
deki iddiasına gelince; elimizde halen mer'i 
olan İçtüzüğün 169 ve 170 nci maddeleri me
tinlerinde, bu gibi isitemlerin cezai, malî, Iher 
türlü sorulmluluklarmı tesbi't için 'Blüyük Mil
let Meclisi üyelerinin yapacakları istemlerin 
delile, bir maddeye dayanmadan, yani böyle 
bir madde olmadan verileceklerini nâtıktır. 
Böyle bir şarta bağlı olarak bunu ifa edecek
leri şeklinde bir hüküm olmadığına göre, T. B. 
M. M. üyeleri, Türk Milleti adına icra organı
nı her zaman murakabe 'etmek hakkını kema
liyle kullanmak üzere Anayasanın 90 nci mad
desine mütaallik her türlü işlemlerinde bir 
delil ive madde ibraz etmek imecburiy etinde de
ğillerdir. Kaldı ki, Muhterem Ülker arkada
şımız zaten burada dayandığı maddeyi de ibraız 
edememişlerdir. Ne içtüzükte ve en de Ana
yasada mutlaka böyle itham ve ceza mıaddesi-
nin zikredilm'esinin icalbettiğiıue dair bir kayıt 
bulunduğunu madde numaralarını bildirerek 
göstermediler. Bu sebeple bu hususa ait iti
razlarının kanun ve tüzük muvacehesinde mer-
dudolması lâzımdır. 

Kaldı ki, pek muhterem Sarıgöllü arkadaşımı
zın ilk beyanlarında 88 nci maddeyi esas tutma
ları, 90 nci maddeden tecahül ve tegafül buyur
maları da, 88 ile 90 nci maddeler arasında 89 ncu 
madde misaliyle mevcudolmak gerekir. 

— 138 — 
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Şöyle ki; Anayasanın 88 nei maddede Meclis 

genel görüşmesi diye adlandırdığı, 89 ncu mad
dede de gensoru diye ayrıca başka bir ad taktığı 
aynı fiil, aynı tahkik salâhiyetimiz usul bakımın
dan 89 ncu maddede sadece Millet Meclisinin 
hakkı olduğu tasrih edilmek suretiyle Millet Mec
lisine münhasıran bir sözlü soru, bir yazılı soru, 
bir de gensoru salâhiyetlerinin mevcudolduğunu 
ve fakat 90 ncı maddedeki sarahat ve inhisarla, 
takyitle, tahsisle Bakanlar ve Başbakan hakkında 
her hangi bir Meclis soruşturması isteminin mu
hakkak surette münhasıran Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yetkisine terk edilmiş bulunduğu
nu nâtıktır. Pek muhterem Sarıgöllü arkada
şım, 89 ncu maddede Meclis gensoru müessesesi
nin nasıl işlediğine ait sarahatleri sadece Millet 
Meclisinin yetkisi olduğuna dair kaydı okurlar
sa, o vakit 88 nci maddedeki umumi ifadenin 
içinden 90 ncı maddeyi çıkardıktan sonra kala
nın 88 nci madde olarak anlamaları icabettiğini 
her hukuk anlayışı olan ve hattâ olmıyan arka
daşımın dahi tesbit edeceğine eminim. 

Şimdi esasa geçiyorum. 
Pek muhterem arkadaşlarım, ortada hakika

ten bir mesele var mıdır, yok mudur? Bunun 
araştırılması şu anda mevzuubahis değildir. Bi
zim görüştüğümüz mesele böyle bir istemin T. B. 
M. M. nde görüşülüp görüşülemiyeceği mesele
sidir. Biz ithamnameyi konuşmuyoruz. Biz böy
le bir ithamın serd edilip edilmiyeceğini şu anda 
münakaşa etmekteyiz. Binaenaleyh itham üzerin
de delil fıkdanından, madde noksanlığından fa-
laçt bahsederek itirazda bulunmak, 90 ncı mad
de ile T. B. M. M. ne Türk Milleti adına veril
miş olan hudutsuz yetkinin takyidedilmesi gibi 
kanuna da, içtüzüğe de aykırı olan bir talep ol
mak gerekir. Ve bunun da kabul edilmemesi ge- -
rekir. Beraatı zimmet asıldır. ' Bir defa bu iste
min Mecliste görüşülmesi bir ithamın görüşülme
si de demek olmıyacaktır. Bu istem, bir ithamı 
meydana çıkaracaktır. Böyle bir itham ise, 90 
ncı maddenin içindeki tarif ve usul gereğince 
her Meclisten eşit sayıda üyelerden kurulu bir 
tahkik komisyonunun meydana çıkaracağı ve o' 
vakit ithamname denen şeyin meydana konacağı 
şüphesizdir. Bugün verilen önerge, ithamname 
değildir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nu muhterem arkadaşlarıma hatırlatmak isterim. 
Bugün bir muhbir hiçbir delil ve itham mad-
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desi serd etmeden, bir yerde kanuna aykırı fiilin 
cereyan etmekte olduğunu ihbar edebilir. Hiçbir 
zaman adlî makamlar, veya emniyet makamları 
bunun tahkikinde delil yoktur, biz bunu tatbik 
etmeyiz diye... 

BAŞKAN — Sayın Eren, bir dakikanızı rica 
ediyorum; zatıâliniz münhasıran Sarıgöllü arka
daşımız tarafından verilen takrirdeki hususların 
varit bulunmıyacağı şeklinde konuşacaksınız. Di
ğer arkadaşlarımızın temas etmek ihtimali bulu
nan yargı mercilerinde bunun rüyet edilmekte 
bulunduğu ve dolayısiyle burada görüşülemiyece
ği hakkında değil, münhasıran bu nokta üzerin
de konuşmanızı rica ederim, işi dağıtmıyalım, 
lütfen. 

ASIM EREN (Devamla) — Efendim, şimdi 
böyle olunca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
gereğince böyle bir talebin tahkik mevzuu edilmi-
yeceği gibi bir telâkkiye sapmaya imkân yoktur. 
Ceza tatbikatımızda usul ne ise, buna paralel ola
rak, ona nakıs olarak aynen burada da aynı usu
lün devamı icabeder. Bu itibarla bendeniz, öner
genin bir istemle bitip bitmiyeceğinin tetkiki 
için bir müzakerenin açılmasının lüzumlu olduğu
na kaaniim. Ama, tekrar arz ediyorum; bu hiç
bir zaman Sayın Ulaştırma Bakanını bir itham 
altında bulundurmak mânasına gelmez. Böyle 
bir itham karşısında tahkik komisyonu kurulursa 
ve böyle bir itham icabına varırsa ancak o vakit 
bahis konusu olabilir. 

Beraeti zimmet asıldır. Ama, hakikatlerin, 
her şeyin üstünde, şahısların üstünde, Türk Mil
letinin en yüksek hakkı olarak burada belirmesi 
icabeder. Bundan kaçındığımız dakikada, bunun 
içinde sorumluluğu mucip bir fiil olmasa da me
suliyeti haksız yere kendi üzerimize almış ol
duğumuz kanaatini taşımaktayım. Bundan do
layı önergenin müzakeresi lehinde mâruzâtta bu
lundum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bahis 
konusu tahkikat istemine ait önerge üzerinde... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat Mil
letvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz 
da evvelâ Reis konuşsun. Evvelâ Reis konuşur, 
sonra mebus konuşur. Lütfen yerinize oturu
nuz. 

Efendim, bahis konusu önerge üzerinde usul 
yönünden bâzı arkadaşlarımız söz istemiş bulun-
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maktadırlar. Bendeniz Yüce Meclise bu noktayı 
bütün teferrüatiyle arz ettim. Usuli yönden söz 
istiyen arkadaşımızın yekûnu o anda yediye baliğ 
olmuştu. Halbuki Mecliste bir meselenin görü
şülmesine başlanmasından evvel İçtüzüğün 
89 neu maddesinde zikrolunan hususlar muvace
hesinde ancak tadadi olarak müzakereye mahal 
olmadığına, nizamnamenin tatbikine ve gün
deme taallûk eder mahiyette usulü beyanda bu
lunmak mümkün olduğu için !bu yedi arkada
şımızın hangi bakımdan söz istediklerini ayrı 
ayrı tefrik ettirmek mecburiyetini hissettim. 

Takdir edersiniz ki, Riyaset, Mecliste mü
zakerenin en iyi şekilde devamını ve alınacak 
kararlarda cereyan eden görüşmelerin en sıh
hatli bir şekilde ifasını arzu eder. Bu sebeple, 
bu tefriki yaptığımız anda gördüm ki, bâzı 
arkadaşlarımız Anayasanın 88 nci ve 90 neı mad
delerine istnadetmek suretiyle bu önergenin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantı
sında görüşülmeden evvel Senatoda görüşülme
sini istemişlerdir. Bâzı arkadaşlarımız ise mese
lenin yargı mercilerinde tahkikatta bulunduğu 
münasebetiyle Meclisçe, Anayasaya göre, gö
rüşülmesinin mümkün olmadığı cihetini ileri 
sürdüler. Bu sebeple, evvelemirde !bu mesele 
bu birleşik toplantıda görüşülebilir mi, görü
şülemez mi: Yüce Meclis bu meseleyi halletsin, 
ondan sonra şayet burada :bu usuli yönden gö
rüşülmesi kanaati mevcut bulunursa, o zaman 
yargı mercilerinde görüşülen bir meselenin Mec
liste görüşülüp görüşülemiyeceği hususundaki 
mütalâa üzerinde tekrar karar veririz diye bir* 
mütalâaya vardım. Bu şekilde usuli beyan 
talebinde bulunan arkadaşları bir sıraya ithal 
ettim. 

Şimdi Anayasanın 88 nci maddesi delaletiyle 
beyanda bulunan arkadaşlarımız aleyhte konuş
muşlar ve buna mütenazır olarak da iki arkada
şımız lehte konuşmuşlardır. Gelmiş olan iki 
önerge vardır. Bunlardan birisi Sayın Saim 
Sarıgöllü tarafından verilmiştir. Bir diğeri Sa
yın Ferda Güley tarafından verilmiştir'. Aykı
rılık itibariyle Sayın Saim Sarıgöllü'nün tak
riri daha aykırı mahiyet arz ettiğinden önce onu 
oya koyacağım. Her iki önergeyi okutuyorum. 

Birleşik Toplantı Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen konu

nun mevcut şekliyle birleşik toplantıda görüşül-
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meşine mahal olmadığını saygılarımla arz ede
rim. 

0. Senatosu Aydın Üyesi 
Saim Sarıgöllü 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat Mil
letvekili) — Başkanlığın tutumu üzerinde söz 
istİ3rorum. 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumu üzerinde 
söz istiyorum diye bir madde yoktur efendim, 
oturunuz lütfen. 

Türkiye B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Mesele Anayasanın 88 ve 90 nci maddeleri 

arasında ahenk tesisi istikâmetinde hedeflen
mektedir. Böyle bir hususun alelade bir usul 
meselesi yapılması doğru değildir. Bu sebeple 
müzakereye mevzu Başkanlık Divanı kararının 
Anayasa Komisyonuna havalesini arz ve teklif 
eylerim. 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 

BAŞKAN —• Önergeleri ayrı ayrı okutup 
oyunuza, sunacağım. Aykırılığı itibariyle Sayın 
Sarıgöllü'nün takririni yeniden okutuyorum. 

(O. Senatosu Aydın Üyesi Saim Sarıgöllü'nün 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza 'sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Güley, bu -meselenin 
Anayasa Komisyonunda tetkik edilmesini iste
mektedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiş
tir. 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Saim Sarıgöllü 
ve diğer arkadaşlarımız tarafından vukuubulan 
usule mütedair beyanlar böylece halledilmiştir. 
Geliyoruz usul yönünden diğer itirazlara. 

Sayın arkadaşım İsmet Kapısız, Anayasanın 
132 nci maddesine göre bu meselenin Meclis 
huzurunda görüşülmesinin mümkün olmadığı 
kanaatini izhar etmiştir. Buyurun Sayın Kapı
sız, aleyhte. 

İSMUT KAPIıSIZ (Yozgat Milletvekili) — 
M'uthterem arkadaşlar, Tabiî Senatörlerden Sami 
Küçük ve arkadaşları taraıfıııdaıı T. B. M. M. 
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Başkanlığına sunulan ve Ulaştırma Bakanı Sa
yın Ferit Alpiskender hakkında Anayasanın 
90 neı ve lejtüzüğüıi' 169 ucu v*e nnüıteakıp (madde
leri gereğince Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergenin müzakere usulü ve bu takririn 
karara 'bağlanmasına yetkili Meclisin katiyetle 
tesbit ve tâyini zımnında T. B. 'M. M. Başkan
lık Divanı üyeleri arasında ve yine 'T. B. M. M. 
Başkanlık Divanı ile [Senato Başkanlık Divanı 
arasında husule gelen ihtilâflar hakkındaki gö
rüşümü Yüksek Heyetinize arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

T. B. <M. M. Başkanlık Divanı tarafından hu 
hususta ittihaz olunan 16. 3 . 1904 tarih ve 
78 sayılı Kararda muhalif olduğunu (beyan eden 
ve altında imzası 'bulunan bir üye sıfatiyle bu 
kararda özellikle tasvibettiğiın ve etmediğim 
"hususları sırasiyle arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Başkanlık Divanı Ka
rarı esas itibariyle iki bölümden ibarettir : 

1. Verilen bu takririn T. B. M. M. de 'gö
rüşülüp karara 'bağlanması Anayasamızın 90 
ncı maddesinde sarahaten 'belirtilmiştir. Ve 
madde aynen şöyle demektedir : «<Başbakaaı ve
ya Bakanlar hakkında yapılacak soruşturma 
istemleri, 'Türkiye Büyük /Millet Meclisinin 
birleşik toplantısında görüşülür ve karâra 'bağ
lanır.» 

Anayasamızın bu sarih hükmüne rağmen 
iSenato Başkanlık Divanı üyeleri kendi İçtü
züklerinin 126 ncı maddesinde mevcut (bir 'hük
me istinaden soruşturma önergesinin önce1 Se
nato Genel Kurulunda, görüşülüp karara bağ
lanması lâzımgeldiğini ileri sürmüşlerdir. Fil
hakika Senato İçtüzüğünün 1126 ncı maddesin
de aynen şöyle denilmekte ise de «okunacak» 
yukarda, metnini okuduğum Anayasamızın 90 
ncı maddesi muvacehesinde bu hükmün tatbi
kine imkân yoktur. Daha ileri bir deyimle 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 126 ncı mad
desi, senatörlerin, Anayasamızın 90 ncı madde
si gereğince yapacakları talepleri T. ıB. M. M. ce 
karara bağlanmasını önleyici hükümler ihtiva 
etmek sebebiyle Anayasamıza aykırıdır. Zira; 
Tüzük ahkâmı tatbik edildiği takdirde 'bir se
natörün 'bakanlar hakkında soruşturma talebi 
Senato Genel Kurulunca ka'bul edilmediği tak
dirde T. B. M. M. de de görüşülüp karara bağla-
namıyacaktır. 
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Bu itibarla, kararın birinci kısmında yer 

alan ve senatörler tarafından verilecek !bu gibi 
takrirlerin T. B. M. M. de görüşülüp karara 
bağlanması yolundaki kanaate aynen iştirak 
ediyorum. 

Her ne kadar Senato Başkanlık Divanınca 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 126 ncı mad
desinin Anayasamızın 88 nci maddesi muvace
hesinde Anayasaya' uygunluğu ileri sürülmekte 
ise de, bu madde T. B. M. M. nin denetim 
yollarının neler olduğunu tadadeden bir hü
kümdür. Ve Anayasamızın 90 ncı maddesinde, 
mercii sarahaten ıbelirtileıı haller bu hükmün dı
şındadır. 

2. Önergenin T. B. M. M. ee görüşülüp ka
rara 'bağlanması lâzımgeldiği yolundaki kısma 
gelince : 

'Kararda soruşturma talebinin 33 dizel elek
trik lokomotifinin ihalesi işlemleri dolayısiyle 
ihalen mahkemede niyet edilmekte olan dâiva-
münasebetiyle Anayasanın 132 nci maddesi mu
vacehesinde hakkında soruşturma -tale'bolunan 
bakanın mezkûr dâvanın açılmasına se'bebolan 
hâdiselerle değil, sonradan vuku bulan fiillerle 
irti'bath bulunmasından dolayı Anayasanın 
132 nci maddesinin öneıigenin Yüksek Meclisi
nizde müzakere edilmesine engel olmazlığı ileri 
sürülmekte ve aksine hareketin senatör ve mil
letvekillerinin denetleme yetkilerini sınırlamak 
suretiyle Anayasayı ihlâl olacağı kaydedilmek
tedir. Bu mütalâa objektif olarak Anayasamı
zın'ruhuna ve metnine uygnundur. Ancak öner
genin müzakeresi sırasında konuşan sayın üye
ler ister istemez 33 lokomotif hâdisesinin geçir
diği safhaları anlatmak suretiyle görüş ve ka
naatlerini savunacakları dine ti e halen mahke
meye sevk edilmiş bulunan İli sanığın mesuli
yetleri veya ademi mesuliyetleri üzerinde ko
nuşma yapacaklardır. Bu ise, Anayasanın 
132 nci maddesine aykırı bir davranış olacağı 
kana atilideydin. 

Nitekim; Anayasanın \o2 nci maddesinin 
metni ısizce de malûmdur. Burada, her hangi 
bir beyanda bulunamaz tâbiri mutlak olup her 
ne suretle olursa olsun maznunların durumları 
ve dâvanın mahiyeti hakkında yasama meclis
lerinde görüşme yapılamıyacağı sarahaten or
taya konulmaktadır. 

Şimdi, birçok arkadaşların, (Mahkemedeki 
dâva ve maznunlar hakkında konuşulmadan, 
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sırf Sayın Bakan Ferit Alpiskender'in takrir
de yer alan fiillerinin müzakere edilebileceği
mi ileri sürebilirler.) bu belki bir bakıma müm
kündür, Ancak* iki yönlü 'bir hâdisenin bir 
tarafının. konuşulmasi Anayasamın tarafından 
menedildiğine ve Mecliste konuşulamıyacağma 
•göre diğer tarafının konuşmakla fiiller değer
lendirilemez ve sâMm bir karara varılamaz 
inanci içindeyim, 

Bu hal müsabakaya çıkan iki boksörden 
birinin elleri bağlı olarak ringe çıkarılması 
demektir, 

iBu itibarla, bakan 33 lokomotif mevzuunda 
mevcut dâva neticelenmeden takririn burada 
görüşülüp (görüşülmemesinin Anayasanın 132 nei 
maddesinin ruhuna aykırı bulunduğundan Baş
kanlık Divanının kararının- bu kısmına muha
lif kaldığımı arz eder hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar yine aynı ma
hiyette Sayın Memduh Erdemir, Sayın İsmail 
Hakkı Akdoğan, Sayın Kemal Bağcıoğlu ve Sa
yın Fahir Giritlioğlu arkadaşlarımız söz iste
miş bulunmaktadırlar. Ancak İçtüzüğün 89 ucu 
maddesi aleyhte iki arkadaşımızın konuşmasına 
ınesağ verdiği için, sırada olan Sayın Memduh 
Erdemir arkadaşımıza söz veriyorum, buyuru
nuz. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir Milletveki
li) — Muhterem arkadaşlarım, usul meselesi 
üzerinde biraz evvel Sayın İsmet Kapısız ar
kadaşım sizlere geniş izahta bulundular. Ben
deniz huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Sa
dece bâzı hususlara 'kısaca temas etmek niye
tindeyim. 

B A Ş K A N — Sayın Erdemir, lütfen mikro
fonları yaklaştırınız, sesiniz iyi duyulmuyor. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Anaya
samızın 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasında 
şu hüküm aynen mevcut bulunmaktadır. 

«Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasa
ma M'eclislerinde yargı yetkisinin kullanılma
sı ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz 
veya her hangi bir beyanda bulunulamaz.» 

Şimdi, bu hüküm kesin bulunduğundan baş
ka türlü de tefsir edilmiyeceğinden; bizim otuz-
üç lokomotif meselesini burada görüşmemiz, 
mahkemelerdeki dâvaların nihayet bulmaması 
ve henüz mahkemenin bu işin başında., bulunma-
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sı itibariyle mümkün olmaması iktiza eder. tak--
rir verenler otuzüç. lokomotif hâdisesinin mah
kemedeki yönleri ile de ilgilenecektir. Bu tak--
ririn lehinde bulunduğunu evvelden ihsas ederi 
bâzı arkadaşlarımızın beyanlarına da temas ede
ceğim. Takririn son fıkrasında şu hüküm var
dır. «İlgili dış yardim makamlarında lüzumlu 
mukavemeti göstermemesi ve eliiide ki, bütün 
imkânları kullanmaması» yani Sâym Ulaştı*» 
ma Bakanı Alpiskender'in ilgili dış yârdım 
makamlarına lüzumlu mukavemeti göstermeme
si onun suç. delili olarak iddia ediliyor. Nedir 
mukavemet göstereceği husus? O da şudur: İl
gili dış yardım makamları vaktiyle Devlet De
miryolları tarafından verilmiş olaıi ihale" kara
rını, yani General Motorsun lehine veriİniiş 
ihale kararını bozmuştur. Ve demiştir ki; «Bit, 
şartnameye muhaliftir. Gösterilen tercih sebep
leri uygun ve kâfi değildir.» yani Bakan buna 
muhalefet etmeliymiş. Bu karara mukavemet 
etme hali, ilgili dış yardım makamlarının Ibu ka
rarı bugün mahkemede rüyet edilen dâvanın 
bir delilidir. Yani mahkemeye sevk edilmiş 
olan sanıklar o ret kararından dolayı belki de 
mahkûm. edileceklerdir. Bu bakımdan, bu ret 
kararının burada münakaşa edilmesi, doğrudan 
doğruya mahkemenin salâhiyetlerine giren bir 
meselenin münakaşasıdır ki, bu hâkime tesir et
mekten başka bir şey demek değildir, arkadaşlar. 

Bir diğer hususa da temas etmek suretiyle 
sözlerime nihayet vereceğim. 'Sajyoı Rifat Oıç-
ten birkaç gün evvel bir beyanda bulunuyor. Bu 
beyana Akis Dergisi hemen sahip çıkıp onu baş-
sütununa almıştır. Bakınız ne diyorlar? «Ulaş
tırma Bakanı -oluşunun verdiği bilgiyle oldukça 
önemli bir rol oynıyacağı anlaşılan Rifat Öçten 
'gazetelere demeç olarak Alpiskender'in Mecliste 
perişan olacağını ifade ederken bir Akis'ciye 
şöyle dedi: İlk lokomatif tahkikatında Bakanla 
aynı partidendik, konuşamadık. Kabahatsiz me
murları da koruyamadım, ama şimdi her şeyi or
taya dökeceğim. Bu arada Demokrat Partinin 
de rezaletleri ortaya çıkacak. Ama, her şey an
laşılacaktır.» demektedirler. Ne diyor? «Masum 
memurları koruyamadım.» Bir sanığın masum 
olduğunu daha Meclis kürsüsüne gelmeden ifade 
eden arkadaşlarımızın burada daha neler diyece
ğini sizler takdir edersiniz. Bunların karşısına 
sanıkların suçlu olduklarını söyliyecekler de çı
kabilir. Bu da no oluyor? Mahkemenin salâhiyet 
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lerine giren bir meselenin münakaşası oluyor. 
Bu balkımdan bendeniz, Yüce Heyetin Anayasa
ya uygun hareket edeceğinden şüphesi olmıyan 
bir üyesi olarak bir takrir takdim ediyorum. Bu 
takririmizde bu konunun görüşülmemesini değil, 
mahkemenin sonuna kadar tehirini talebediyo-
ruz. Bu balkımdan takririmizin kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın öçten, nedir efendim? 
RÎFAT ÖÇTEN (C. Senatosu Sivas Üyesi) 

— Sataşma vardır; oevap vermek hakkımdır. 
BAŞKAN — Sayın Erdemir'in zatıâlinize 

sataşdığı iddiasında mısınız. 
RÎFAT ÖÇTEN (C. Senatosu Sivas Üyesi) 

— Evet efendim. 

BAŞKAN —• Riyaset bu noktayı tesbit ede
medi; zatıâlinize sataşma olduğu kanaatinde de
ğil. Israr ediyor musunuz, direniyormusunuz. 

RÎFAT ÖÇTEN (C. Senatosu Sivas Üyesi) 
—• Direniyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir'in beyanların
da Sayın öçten'e sataşma olduğu iddia edilmek
tedir. Sataşma olduğuna dair Riyasette bir ka
naat mevcut değildir. Yüce Heyetin oylarına baş
vuruyorum. Sataşma* olduğunu kabul edenler... 

HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar Mil
letvekili) —• Saymaya lüzum yök, Reis Bey, ek
seriyet bizde. 

BAŞKAN — Her zaman lüzum vardır, efen
dim. Şimdi aksini de yapacağız. 

Kabul ,etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyu
run Sayın öçten. Yalnızca sataşılan hususlar 
hakkında olsun. 

RÎFAT ÖÇTEN (O. Senatosu Sivas Üyesi) 
—Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın Erdemir 

arkadaşımı dinlediniz. Bir defa elinde okuduğu 
Akis Mecmuasını benim beyanıma istinadetmi-
yen bir neşriyatta bulunduğu için tekzibettim. 
V,e bu tekziibim gazetelerde çıktı. Buradaki gö
rüşme Bakan hakkında bir soruşturmanın açıl
ması görüşmesidir. Fiil varsa Bakanın fiilidir, 
Binaenaleyh, haklarında halen mahkemede dâva 
mevcudolan tâli derecedeki memurların bu işle 
ilgisi ydktur. Esasen Yüksek Meclisiniz onların 
hakkında soruşturma kararı vermedi. Yalnız, 
Bakanın vazifesini ihmal ettiğine dair durumu 
burada incelediniz. Vazifesini ihmal etmediği ka-
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naatine vararak hakkında soruşturmaya mahal 
olmadığına karar verdiniz. 

i KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili) 
—• Bakan memurlar hakkında takibat yapıyor. 

i 

I BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz, 
i rica ederim. 
j RÎFAT ÖÇTEN (Devamla) — Yüksek Mec

lisin emri ile, direktifi ile değil, Bakan kendi 
| salâhiyetleri içinde mevcudolan tahkik yetkisini 

kullanmıştır. O tahkikat heyetinin vardığı bir 
I neticeye eğer Bakan imza koymasaydı o yapılan 

tahkikat, mesuliyet Bakanın üzerinde olmak 
I kaydiyle, hükümsüz kalırdı. Yüce Meclisinizin bu 
' tahkikat ile hiçbir ilgisi ve alâkası yoktur. 
i Aziz arkadaşlarım; ilk evvelâ görüşülürken 
S de bu mesele muayyen şahıslar tarafından bir 
ı his meselesi haline getirildi; hakikatler hiçbir 
I zaman ortaya dökülmedi. Dikkat buyurulursa: 
! yine hakikatlerin Rifat öçten tarafından ortaya 
;. dökülmesinden korkuyor ve telâş ediyorsunuz. 
i BAŞKAN — Sayın öçten, bir dakika, size 

sataşıldığı iddiasında bulundunuz. Buna göre 
| söz verdim. Yalnız sataşma haricinde de bu ko-
j nunun burada görüşülmesine dair lehte konuş

ma imkânınız vardır. Çünkü, lehte başka söz is-
tiyen yok. 

RÎFAT ÖÇTEN (Devamla) — Esas mevzua 
giriyorum. 

BAŞKAN — Esas mevzua giriyorsunuz efen
dim, yani lehte mi? 

RÎFAT ÖÇTEN (Devamla) — Hayır efen
dim, sataşma mevzuuna giriyorum. 

Sayın arkadaşımla aynı partiden olduğum 
için eski Ulaştırma Bakanının aleyhinde ve esas 

! mevzuda görüşemediğimi yine gazeteye atfen 
beyan ettiler. Ben böyle bir beyanat vermedim, 
arkadaşlar. Bidayetten arz ettiğim gibi tekzibet-

[ tim. Esas mevzuu görüşmek üzere Yüce Meclisi-
' niz karar verir ve başlarsa niçin o zaman konuş

madığımın sebeplerini esasa girmeden evvel esa
sen izah edeceğim. Onun için arkadaşlarım bey
hude telâış gösterineisinler. Hürmetlerdim!e anz 
ederim. 

BAŞKAN — Lehte konuşmak istiyen var mı 
efendim? Olmadığına göre bu konu ile ilgili ve
rilmiş bulunan iki önerge vardır. Yalnız Sayın 
Giritlioğlu'nun önergesi zannediyorum, tavzihe 
muhtaç. Bunu okutuyorum. Ona göre Sayın Gri-
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ritlioğlu bir tavzih yapmak istiyorlarsa lütfetsin
ler. 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan önerge, görülmekte olan 

bir dâva ile yakinen ilgilidir. Filhakika TCDD 
Satmalına Komisyonu mensupları mahkemeye 
verilmişlerdir. 

Anayasanın 132 nci maddesinin nazara alın
masını rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Öbür 
Önerge daha sarihse önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, takriri geri alı
yorsunuz. öbür önergeyi okutuyorum. 

Yülkseik Başkanlığa 
Otuıaüıç llolkıomiotilf Ihâıd'ibeısi 11 adeti sanığı ile 

bürliikte mahkemeye in'tilkal eitmiş (bulunmalıda
dır. 

Anayasanın 1Î32 nci mıadidetsi mucibince ibu 
talkıiiırin şiimldiilık ıgörtüışfülimösi (mlümlkün lolmaldı-
ğınldam malhkeımel'erin ısionulna 'kadar ıtalkririn 
göııüışfülmeisiraiın felhiririi arz ve ıtelklif •edeıtilz. 

Yıodgat Milletvekili Kırşelhir Milletvelkili 
İsmet Kapısız Memldııh Erdfcmir 

HASAN AKSAY (Ardana Mille'MeikliM) — 
Ben de önerge göııdermiişftâm. 

BAŞKAN — Sayın Alklsay tarafından verlleın 
Önergeyi •dkutuıyıoruım. 

T.B.M. Meclisi Başkanlığına , 
Anayasanın 132 nci maddesi gereğiınice gö-

ıüişjrnenin yapılanuyacağının loiylan'malsını arz 
ederim. 

Adana MMleitvelkili 
IHaısan Altosaşy 

TALÂT OĞUZ (Mardin MiMe'tveMli) — 
Taikriiırler aleiylhin'de Osionuışacağım. 

,BAŞKAN — Olmaz efenld'iım. 
öner-gelerlde Anayasamın 132 nci maıdidesline 

•göre ibu meselenin (birleşik toplantıda, Iburada, 
Meelîlste, ibir dâvanın ırayeti «ırasında vukutbul-
•duğu için, görüşiülemiıyeceği 'beyan eldiılıme'kte-
ıdir. 

Önergeyi. 'Uyunnıza suoifujyıoru'm. 
Lütfen ar/kadaşlar yerlerine lo'turlsuınlar, ısısh-

hatli Ibir sayım yapaliim. 
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Kalbul 'edenler... Et'mıiıy enler... önerge 131 

oya mulkalbiıl 185 loyüıa reddedilmiştir. 
Efendim, esas hakkındaki görüşmelere geçi

yoruz. İlk söz Sayın İhsan Sabri Çağlayangirin-
dir. 

HALÛK NÜR BÂKİ (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Efendim, önerge sahibi konuşsun, 
önergesini izah. etsin, kimse muttali değil. 

BAŞKAN— Önerge sahibi söz istemeyince 
Riyaset illâki söz mü verecek önerge sahibine? 

Sayın Çağlayangil, lütfen önergenin lehinde 
mi, aleyhinde mi, üzerinde mi? 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (C. Sena
tosu Bursa Üyesi) — önergenin üzerinde konu
şacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (C. Sena

tosu Bursa Üyesi)) — Muhterem arkadaşlarım, 
Riyaset Makamından usul hakkında rica ettiğim 
söz, bir; bu işin gündeme almış şekli, diğeri de, 
hangi şartlarla müzakere edebileceğimizin tesfoiti 
noktasına matuf idi. Evvelâ işaret etmek istedi
ğim nokta şudur: Bundan evvelki Türkiye Bü
yük Millet Meclisi gündeminde sunuşlar diye bir 
madde yok idi. Mevzuu müzakere, Kıbrıs mese
lesiyle ilgili bir gizli görüşme idi. Yolun orta
sında Sayın Riyaset Makamı sunuş halinde bu 
meseleyi Yüksek Heyetinize sunmak istedi. Yük
sek malûmunuzdur ki, Riyaset Makamı gündem 
yapmaya kaadir, fakat gündem değiştirmeye yet
kili değildir. Gündemi yaparken konulmuş olan 
bir mevzuda bir sunuş yapılabilir. Fakat gün
demde mevcudolmıyan bir sunuş ancak Yüksek 
Heyetinizin bu konuyu gündeme almasiyle ka
bildir. Bu usule riayet edilmedi. 

Hata, sonradan oylarınızla tashih edildi. Ba
na diyebilirsiniz ki, mademki oylandı, işte gün
deme alma kararıdır o; niçin mevzuufcahedi-
yorsunuz? Şunun için mevzuubalhsediyorum : 
Üzerinde durduğumuz mesele gibi politik ve eko
nomik ağırlığı malûm meselelerde şekillere ria
yet lâzımdır. Meclisin mehabeti ve Riyaset Ma
kamının selâbeti bu şekillerdeki itinaya bağlıdır 
Buna işaret etmekten kendimi alamadım. 

Bu mesele, 88 nci madde mucibince müzake
re edilir mi, edilemez mi? Şekil meselesi idi hal
lettiniz, diyeceğim yok. Fakat, Anayasanın 
132 nci maddesi ile ilgili hususu reddettiniz, iyi 
ettiniz. Birinci ihalede suiistimal iddia "edildi, 
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tahkikat açtık, ikinci ihalede de eğer bir suiisti
mal mevcut ise bunu reylerimizle örtelim mi? Bi
rinci ihaledeki hassasiyetimiz ne ise, ikinci iha
lede de onu göstermeye mecburuz. Yalnız, bura
da dikkat edeceğimiz çok nazik bir mesele var. 
Meselenin görülmekte olan bir dâva ile irtibatı, 
meseleyi bu dâvanın lehine bir istikamet takibet-
tirtnek, yürütmek, mesullerini himaye etmek, po
litik maksatlar sokmak hüviyet ve istidadını ta
şır. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur Milletvekili) 
— İkisi de müstakil. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGlL (Devam
la) — Alınacak leh ve alyehte kararların dolayı-
siyl'e ilgili dâvaya irtibatını sıçratır. 

Onun için Bakan dâhil hepimiz bu kürsüde 
ahlâki ve kanuni bir vecibe ile tahdidedilmeliyiz. 
İhalenin bundan evvelki safahatına temas etmek, 
leh ve aleyhte konuşmak katiyen caiz değildir. 
Buna son derece dikkat etmeye mecburuz. Bunu 
arkadaşların ıttılaına vaz'etmeyi bir vazife bi
lirim. 

Arkadaşlar bu mesele hukukan, usul bakımın
dan burada görüşülebilir. Fakat mantıkan, ak-
len görüşülmesine imkân yoktur; fuzulidir. Eğer 
bu meseleyi getiren arkadaşlarım, getirdikleri 
maksadın hilâfında bir gaye taşımıyorlarsa hata 
etmişlerdir. Günlerce meşgul etti bu dâva bizi. 
Nedar mesele? Bir yardım vardır, bir kredi var
dır. Ve kredinin şartları vardır Bu şartları tes-
bit eden de bir kanun, bir şartname var. O şart
name diyor ki : Teklifler verildikten sonra hiçbir 
orijinal veya ek yahut tadil teklifi kabul edilemi-
yeceği gibi fiyat tenzilâtı da nazarı itibara alm-
mıyacaktır. Bu itibarla firmaların, tekliflerini, 
fiyatlarını teknik özelliklerini, teslim şartlarını, 
tediye şartlarını nihai şekilde kesin olarak bil
dirilmeleri şarttır. Tetkikimize mevzu teşkil eden 
konunun âmentüsü, 1 nci maddesi bu. Bu yapıl
mış, tetkikler ilgili mercilere intikal etmiş. İhale 
de yapılmış. Yüksek Heyetinizde 1 nci müzakere
ler cereyan etmekte olduğu zamanlar General 
Motors Şirketiyle mukavele akdedilmiş ve berai 
tasdik ilgili makamlara gönderilmişti. Tetkikat 
yapıldı, ek bilgiler istendi, nihayet AID kararını 
verdi. AID nin kararını veren mektubu, aynen 
okuyorum : 

«Ünite olarak düşük fiyat veren finnaya iha-
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lenin yapılması için bir esasın mevcudolduğuna 
kaani bulunmakta olup, yeniden teklif istenme
sine her hangi bir sebep görmem ekteyiz. Yukarda 
belirtilen politikanın ışığı altında ihale kararı
nın yeniden yapılıp gönderilmesini rica ederim.» 

AİD kararı veriyor. «Benim şartnamem de 
belli, seninle olan mukavelem de belli, yeni teklif 
istiyemezsin. Mevcut teklifler elinde. Yaptığın 
ihaleyi uygun görmedim. Bu esaslara göre tetkik 
et, yeniden mukaveleni yap, bana bildir» diyor. 
Tereddüt var Vekâlette; yeniden tetkik yap di
yorsun. Teklif mi alayım, yoksa bu firmalar bey
ninde yeni şartlar mı koyayım? Nihayet 2 nci ek 
mektubu ile, «Hayır, mevcut teklifler içinde Ge
neral Electric ucuz olduğu için ihaleyi ona yap, 
mukaveleyi de yap, bana gönder» diyor. 

Ne diyor önerge? «İlgili ihale kararının uzun 
.müddet bir tetkiika tabi tutulmasına mesağ ver 
diği halde Bakan buna riayet etmedi.» 

AID nin İngilizce ve Türkçe metin mektup
larında fark var. 

Arkadaşlar, AID nin İngilizce mektubunun 
ihtiva ettiği mâna şudur : «Ben müddeti 31 
Marta kadar uzattım. Eğer o firma ile ihale 
yapmak için açtığın müzakerelerde yeni bir me
hile ihtiyacın olursa ve bunun için de bana 
mukni sebep gösterirsen, bu müddeti uzatabili
rim» diyor. Ama, niçin? Bir kere yeni teklif al
mayı reddetmiş, yeni tenzilât tekliflerini nazarı 
itibara almayı reddetmiş, meseleyi yeni baştan 
tedvir etmenin, mekanizmayı tekrar işletmenin 
imkânlarım kapatmış, adedini göstermiş. «Bu 
konuşma için yeni mehile ihtiyacın varsa ek 
müddet veririm.» Bu demek değildir ki, sen bü
tün işleri ve bütün muameleyi yeniden tekrar 
edeceksin. 

Arkadaşlarım, ne Yüksek Meclisiniz, ne de 
bu kararın lehinde veya aleyhinde oy verenler, 
malî portesi geniş bir meselenin tarafları değil
dir. Yalnız burada üzerinde dikkatle durmamız 
lâzımgelen husus şudur; AID kredi teklifinin 
31 Marta kadar halledilmesi ve bundan ileri bir 
temdide muvafakat etmiyeceği elimizdeki mek
tup suretleriyle sarahaten Vekâlete bildirilmiş
tir. Devlet Demiryollarının hali malûm. Eldeki 
900 likomotifin yarısı 25 ve 50 yaşmda. önümüz
deki kış seyrüsefere giremiyecek durumda. Bu 
işin şimdiye kadar gecikmiş olmasının ekonomik 
mahzurları idareye en az 15 - 20 milyon liraya 
mal olmuş. Ben meselenin teknik teferruatına 
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girerek, esasen lüzumundan fazla sizi yoran bu 
meselede temcit pilâvı gibi söylenenleri tekrar 
etmek istemiyorum. Yalnız şunu rica edeceğim. 
Yollar tecrübe edilmiştir. Hibeyi verenin şart
ları tecessüs etmiş, kesinleşmiş, kemikleşmiştir. 
Şu halde Bakan çıksın desin ki, sureti hususi-
yede öğrendiğime göre General Electric Firması 
ile mukavelenin bütün şartları dün ikmal edilmiş 
ve yarın imzaya hazır bir şekilde elde tutulmuş
tur. 

Eğer bu teşebbüsler bu ihaleyi durdurursa, 
eğer bu teşebbüsler 31 Mart tarihini tecavüz et
tirerek krediyi yakmak suretiyle bir netice vere
cekse, ne takriri verenlerin, ne de Yüksek Heye
tinizin buna iltifat edeceklerine kaani değilim. 
Mukavele yapılsın, iş yürüsün; ondan sonra 
Yüksek Heyetinizin enine boyuna günlerce mü
zakere etmesine, Bakan hakkında istediği kararı 
vermesine herkes razı^ olur. Ama bu yollarla 31 
Mart tarihine kadar, sureti katiyede ikmali 
icabeden bir hâdiseyi, usulî meseleler ianesi ile 
tetkik etmek ve ihale zayıf bir ihtimalle kredinin 
tekrar tahsisi halinde yenilenip bu sefer bu işten 
şimdi mahrum ve mağdur olduğu zannedilenlere 
tekrar şans vermek için getirilmişse; böyle bir 
tez, böyle bir hüküm ve böyle bir gaye için rey 
kullanmak çok güçtür. Hele meseleyi bir iktidar 
prestiji yaparak, mahkemeye sevk edilmiş kimse
lere «siz General Motors'a verdiğiniz için mah
kemeye gittiniz; ama işte General Electric'e ve
renler de mahkemeye gitti» demek suretiyle, ha
kikaten bâzı arkadaşlarımızın izhar ettiği endişe 
gibi, adalete ister istemez tesir icra edecek, mah
keme kararında büyük tereddüt uyandıracak bir 
gaye istihdafına matuf bir istikamet alırsa, o 
zaman Yüce Heyetiniz hiç de ciddî olmıyan bir 
gayenin vasıtası haline geldiğine hükmedebilir. 

Mr. Van Dyke'ın beyanını tahrif etmiş Sa
yın Bakan. Tamamen hususi bir hâdise. Muaz
zam bir ihalenin reddi, kabulü veya tehiri için 
ne sebep var? Tetkikler ciddî yapılmamış. Ne tet
kiki yapılacak! Yapılmış, ısrar edilmiş, argü
manlar verilmiş reddedilmiş. Hibeyi, yardımı 
yapan makam şartını söylemiş, müddetini de tâ
yin etmiş. 

Yani bütün gayretlere, ek raporlara, çifter 
çifter beyanlara rağmen General Motors firması
na yapılmış ihaleyi tasvibetmiyen makam şimdi, 
yeni deliller tedarik ederek tekrar General Mo-
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tors lehine mi ihale yapacaktır? Buna imkân var 
midir? Bu, bizim mahrum olduğumuzdan herkes 
de mahrum olsun şekline matuf bir tedbir ise, biz 
buna reylerimizle şerik mi olacağız? (Bravo ses
leri, alkışlar.) 

Efendim, tenzilât teklif etmiş falan firma. 
Falan firma da hibe yapmış. Gayet tabiî yapar. 
Bir milyarlık portesi olan bir hâdise. îşin bidaye
tinde bugün General Motors'a % 10 tenzil eder, 
iş gayrinıeşru rekabete binerse yarın bundan öbü
rü % 5 tenzil eder. Alko iki lokomotif hediye 
eder, beriki sekiz lokomotif hediye eder, öbürü 
daha büyük fedakârlığa katlanabilir. Varsın bu 
parti zarar etsin. Bu oyunlarla ihalemizin amen-
tüsü ve kanunu olduğunu başında söylediğimiz, 
yine bizzat o daire tarafından, Devlet Demiryol
ları tarafından tanzim edilmiş ve AÎD tarafından 
da tasdik edilmiş şartnamenin 2 nci maddesinin 
sarahatine rağmen burada neyi göreceğiz? Ben 
size dedim, usulî. bakımdan mahzur yok, fayda 
vardır. Kanuni bakımdan mahzur yoktur fayda 
vardır. Ama mantık yoktur. 

Arkadaşlarım derler ki, bu taraf doğru ama, 
bu ihalenin o firmaya yapılması doğru ama, 
usulsüzlük yapıldı, yendi, içildi, elimizde delil 
var. Kabul, ihaleyi yine yaparız ama, yolsuzluğu 
yapanın yakasından yakalayıp, sonuna kadar ta-
kibederiz. öyle bir argümanı da önergede göre
medim. Yalnız, benim Bakanı mesul tuttuğum 
bir nokta var. Neden bu hale geliyoruz? Çünkü; 
A I D istediğini söylesin, istediği kadar talimat 
versin, General Electrik ile mukavele yapmaya 
memur ve mecbur olan makamlar bu işi bidaye
tinde dejenere ettiği iddia edilen eşhastan mü
rekkeptir ve yerlerindedirler. (Bravo sesleri). Ne 
deniyor 92 nci maddede «Gizli veya aşikâr zim
meti görülenler, kasa ve ambar mevcudu ile ev
rak defterlerini salahiyetlilere göstermekten ka
çınanlar veya vazifelerini suiistimal iddiasında 
bulunanlara işinden elçektirilir.» Bu ; Devlet De
miryolları Vazife ve Hizmet Talimatnamesinin 
92 nci maddesidir. Zaten, mesele Yüksek Heye
tinizce malûm. Neşriyat malûm. Muhterem 
Bakan her nedense suiistimal iddiasiyle mahke
melere düşmüş, mesaileri, arka niyetleri huzu
runuzda teşrih masasına yatırılır gibi günlerce 
teşhir edilen bu zevatı bulunmaz Hint kumaşı 
gibi muhafazada inadetmiştir. (Bravo sesleri.) 
Ve bugün huzurunuzda bütün bu hâdiselerin ye
niden canlanmasına sebep de aynı zevatın gös-
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terdiği mukavemet ve tahammüldür. Ben kendi
lerinden istirham ediyorum, şu kürsüye çıksın
lar, eğer duyduğum hakikatsa, mukavelenin ya
pıldığını, yarın imza edileceğini ve yürüyeceğini, 
lokomotiflerin geleceğini söylesinler de ondan 
sonra işin mesulü kimdir, kimin yakasından ya
pışmak lâzımdır, hep beraber arıyalım. Ama bu 
memleketin kendi hayrına olan, plânın icabı olan, 
tealisinin basamağı olan bir imkândan şu usulî 
hâdiselerle mahrum etmenin yoluna hiçbirimiz 
gitmiyelim. 

Belki söylediklerimde eksik hususlar vardır. 
Söyliyeoeklerimin ana hatları ^bunlardı. Beni din
lemek için bulunduğunuz lûtuftan ötürü 'hepini
ze teşekkür ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, mesele iç
tüzüğün 171 nci maddesi içinde cereyan etmekte
dir. Gerek önerge sahipleri, gerekse Sayın Ba
kan her zaman için takdimen söz almak imkânı
na haizdir. 

Şimdi Sayın Nihat Su, zatıâliniz önerge sahi
bisiniz ve söz istiyorsunuz, buyurun. 

NÎHAT SU (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, T. B. M. M. nin değerli üyeleri, aziz ar
kadaşlarım, Türk Parlâmento tarihine «33 loko
motif hâdisesi,» diye intikal eden ve zaman za
man artan veya eksilen bir tansiyonla Türk kamu 
oyunu işgal eden ve hattâ biraz mübalâğa payı 
olmakla beraber yurt sınırlarından dahi dışarıya 
çıkarak Amerikan makamlarında da bahis konusu 
olan bir hâdisenin başka istikamette ve yeni baş
tan huzurunuza getirmenin, eğer samimiyetimize 
inanıyorsanız, hakikaten üzüntüsü ve teessürü 
içerisindeyiz. Bu üzüntülerimizin yanı sıra bizi 
müteselli eden noktaların en mühimmi şudur; 
Sayın İhsan Sabri Çağlayangil hibe dediler. Bu 
hibe değildir, arkadaşlar borçtur! Bu paraların 
veya alelıtlak alnımızın teri ile kazanılan bütün 
paraların son santimine kadar sarfında milletçe 
ve onun mümessilleri olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisince gösterilen hassasiyetin büyüklüğü
ne olan inancımızdır. 

Şimdi yüksek müsamahanıza iltica ederek, 
bu takrir buraya nasıl getirildi ve niçin getirildi; 
onu belirli noktaları ile izah edeceğim. İster C. 
H. P. sinin takviyeli Hükümeti deyiniz, ister
seniz bağımsızlarla yapılan bir koalisyon Hü
kümeti deyiniz, üçüncü İnönü Hükümetinin teş-
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kilinden birkaç gün sonra bu 33 lokomotif hâ
disesinin bâzı serpintileri içeride ve dışarıda 
kulaklrımıza intikal etti. Bugün Ulaştırma Ba
kanlığını işgal eden Sayın Ferit Alpiskender 
nihayet Hükümeti destekliyen bir bağımsız
lar grupunun içine, Hükümete giren bir arka
daşımız olduğu için evvelâ kendisinin Ibu mev
zuda uyarmayı, ikaz etmeyi, kendisine dostça 
ıbir yardımda bulunmayı bizim için kaçınıl
maz bir vazife saydük. (Bravo sesleri) Afyon 
Milletvekili Sayın Halûk Nur Baki ile kendi
sinden randövü talebettik, lütfettiler kabul et
tiler. Sözlerime aynen şöyle başladım, «siz, ba
ğımsızlar arasından seçilen bir bakan olarak 
Hükümette vazife görmektesiniz. Sizin muvaf
fak olmanız, sizin Hükümette başarılı hamle
lerde bulunmanız nihayet sizi destekliyen bir 
arkadaşınız olarak bizleri ziyadesiyle mem
nun ve mütehassis eder.» bu sözlerim için ken
disini irşadediyorum. Meclis koridorlarına ve
ya dışarıda, 'bâzı müesseselere veya yerlere bu 
33 lokomotif için lehte, aleyhte tekrar nahoş 
dedikodular gelmektedir. Eski ihale ile veya ar
kadaşlarımın biraz evvel usûl hakkında konuş
tukları sırada yanıldıkları noktada; yani ımah-
kemeye intikal eden hususlarda katiyen hiç
birimizin söz söylemeye hakkımız yoktur. Za
ten Anayasa da bu hakkı bize tanımamıştır. Bu 
itibarla sureti katiyede bu hâdise ile ilgili deği
liz. Bakan dışında bâzı memurlar suçlu veya 
suçsuzdur, ilgili mercie gitmiştir. Karar ada
letindir; bizi ilgilendirmez. Sizin, - Bakanın mâ
ruzâtımı söylüyorum, - bu büyük ihalede karar 
verirken, gözden kaçırmamaya mecbur olduğu
nuz bir nokta vardır, - maalesef D. Demiryolları 
mensuplarını itham etmeyi aklımdan geçirmi-
yorum arkadaşlar. Şahsan inanmadığım, kaani 
olmadığım ,bir mevzuu söylemem. - D. Demiryol
ları mensupları, daha doğrusu ibu çapta bir karar 
vermeye yetkili görünen insanlar ister dostluk 
sebepleriyle, ister inanarak, ister inanmıyaralk, 
iki grupa ayrılmıştır. Bir veya iki rey farkı 
ile malî portesi bir milyar lirayı geçen ve Tür-
kiyo'nin kalkınmasında siç şüphesiz büyük öne
mi olan Ibir ihale şu veya bu firmaya ihale ede
biliyor. Dünya piyasasında iki veya üç büyük 
çapta dev firma çarpışmaktadır. Şimdiye ka
dar yapılan tatbikat göstermiştir ki, biraz ev
vel de arz ettiğim şekilde, salim ve sağlam bir 
karara varamıyoruz. Bir tarafın ak dediği yer-
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de öbür taraf aynı salâhiyetle kara diyor. Hem 
siz Bakan olarak ve hem de sizin mensubol-
duğunuz teşkilât olarak sağlam ve salim bir 
esasa varmanızın tek çıkar yolu, kendi teşkilâtınız 
dışında bitaraf bir bilirkişi heyeti kurmaktır. 
Bunlar cer mühendisi olur, elektrik mühendisi 
olur, makina mühendisi olur, şu olur, Ibu olur. 
mümkün ise dışarıdan ecnebi uzmanlar da gitire-
rek, heyeti takviye etmek lâzımdır. Bu heyetin ya
pacağı tet'ki'kat neticesinde, ister General Elek
trik firmasına verilir, ister General Motors'a, 
ister Alko firmasına verilir veya bunların dı
şında bir firmaya verilr. îşte arkadaşlar biz 
takriri buraya getirmeden evvel, Sayın Ba
kanla -yaptığımız birinci ve ondan sonra yine 
aynı mahiyette ikinci görüşmenin espirisi, ga
yesi, mebdei ve müntehası budur. Ben hayret 
ettim, Sayın Çağlayangil görüşürken Ibahseti-
ği «uzaktan yakından da olsa eğer maksatları 
bu değilse veya bu ise» gibi lâflara ne lüzum 
vardır? Bizim hareket mebdeimizi ve müntehamı-
zı layrkiyle tâyin etmeden, daha doğrusu, bizleri-
dinlemeden böylesine peşin bir hüküm tesis et
meyi, kendisini yakından tanıdığım, Antalya'da 
da bir müddet beraber çalışmak şerefine nail 
olduğum Sayın ihsan Sabri ÇağlayangiPin ye
tişmiş vasfına ben yakıştıramadım. 

Mesele 33 lokomotifin alınması meselesi di
ye kabul edilirse hu dik nazarda belki basit veya 
ehemmiyetsiz bir konu gibi .gözükür. Halbuki, 
bu 33 lokomotif, sadece 33 lokomotif olarak kal-
mıyacaktır. Bu muhtelif etaplarda 400 adet Di
zel elektrik lokomotifine iblâğ edilecektir. Bu
nun, biraz evvel de arz ettiğim gibi malî portesi 
bir milyar ikiyüz milyon veya daha fazla 'Türk 
lirasıdır. Ve bu parayı hh ödiyeceğiz arkadaş
lar, ödiyeceğiz. 

RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — Hi
bedir. 

NÎIHAT SU (Devamla) — Hibe değil, bil
hassa bu noktanın üzerinde hassasiyetle durma
mız lâzımdır. Hibe dahi olsa Sayın Soyer, -af 
buyurun hakiki Anadolu tabiriyle arz etim ek 
istiyorum- böylesine bir hovardaca davranış içe
risine .girmeye hakkımız yoktur. Bu lokomotif
leri alınken birinci ihalede hakikaten benden 
evvel konuyu tartışan hatiplerin ortaya koydu
ğu gibi General Motors'a bir ihale yapılmış, tas-
dika gönderilmiş. AID makamları «bize gön-
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derdiğiniz teknik malûmat, bizi ikna eder şê  
kilde gözükmedi, binaenaleyh bu ihaleyi tasdik
te mazuruz» diyor. Ve iş yeni baştan Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına intikal edi
yor. Asıl şimdi, bundan sonra Sayın Bakanla 
ihtilaflı olduğumuz noktalara geleceğiz. Bu ni* 
rengi noktalarına gelmeden evvel malûmu ilâm 
kabilinden de olsa, yine müsamahanıza sığına
rak bâzı rakamları size vermek Merim. 

Arkadaşlar, ben teknik bir insan değilim. 
Onun için de bu husustaki aczimi ve yetkisizli
ğimi düşünerek sağdan soldan derleme birtakım 
yok krank mili, şöyle, yok bujisi böyle gibi tek
lik malûmata Ibnrada tekrar etmeyi kendim için 

lüzumsuz sayarım. Bu tamamen bir teknik tet-
kikat mevzuudur. Nitekim, biraz evvel de arz 
ettim bunun tetkikatınm nasıl yapılacağını. 
Şimdi hafızalarınızın bir köşesine bu lokomotif
lerin alınması mevzuunda olan genel şartname
nin ikinci ,bölümünün birinci maddesini emanet 
etmek isterim. Bunu, yeri gelince tekrar hafı
zalarınızı tazelemekte kullanacağız. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop Milletvekili) 
— Anlıyamadım, açıklar mısınız? 

NÎHAT SU (Devamla) — Beyefendi, oku
yup hafızanıza emanet edeceğim bir maddeyi. 
Yeri gelince tekrar hafızanızı tazeleyip kulla
nacağım. Bunun daha açıkçası yoktur. 

BAŞKAN — Müdahale yok. 
NÎHAT SU (Devamla) — Müdahaleler dost

ça olduğu için o şekilde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Müdahalenin hertürlüsü yasak

tır. 
NİHAAT SU (Devamla) — Şimdi, Bölüm 2, 

Madde 1. «Bu şartname hükümlerine göre tefe-
lif edilecek Dizel elektrik lokomotifleri, konst-
rüksiyon ve ana parçaları bakımından bu gü
ne kadar muhtelif demiryolları idareleri için 
Birleşik Amerika'da çok sayıda imal olunan ve 
işletmelerde iyi netice vermiş bulunan standart 
bir tipte olacaktır.» 

Müsaade buyurursanız şurasını bir daha tek
rar edeyim. («Kâfi, kâfi» sesleri) Peki şimdi or
tada üç cane firma var. Zaten daha fazla ol
saydı aklımızı biraz daha karıştırırdı, isabet ki, 
üç tane var. Birisi General Electric, birisi Ge
neral Motors, bir üçüncüsü de Alko. 

RUHİ SOYER (Niğde Milletvekili) — Üçün
cüsü hangisi?.. 
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NÎHAT SÜ (Devamla) — ihaleye girenler 

üç imiş. Firma çok aziz dostum. Ama ihaleye 
girenler daha doğrusu bu dâvada mücadele 
edenler... 

Şimdi General Motors'un hepsi normal ha t 
olarak imal ettiği lokomotiflerin miktarı 27 362; 
(Eski hikâye, sesleri) General Electric'in bâzısı 
dar hat olmak kaydiyle, miktarını bilmiyorum, 
hakikaten beni ilgilendirmez, 1 134 tane... Gene
ral Motors'un G -16 tipi, yani bizce seçilen, imal 
ettiği tip, 520 tane. Buna karşılık General Elec
tric'in (0) sıfır... / 

1963 senesinin birinci ayında Amerika'da 
mevcut lokomotiflere gelince, bir noktayı da 
burada müsaade buyurursanız izah edeyim - he
pinizin malûmudur ama - Amerika'da Demiryol
ları İşletmesinin hemen hepsi diyebiliriz, özel 
teşebbüsün elindedir. General Motors'un 19 812 
lokomotifi çalışır. General Electric'in 539 tane 
lokomotifi çalışır. Şimdi arkadaşlar, bu rakam
ları verirken yanlış bir zehaba kapılmamak lâ
zımdır. Ben, General Electric Firmasının küçük 
beceriksiz', kabiliyetsiz bir firma olduğunu söy
lemek istemiyorum. General Electric Firması 
dünya çapında şöhret yapmış, ama yalnız elek
trik sahasında, dünya piyasasına hâkim olmuş 
bir firmadır. Bunda hiç kimsenin şüphesi olma
ması gerektir. General Motors Firması bilhassa 
dizel motorları üzerinde, yine hepinizin malûmu 
olduğu üzere aşağı - yukarı bütün dünya mem
leketlerinde fiilen ya lisans suretiyle imalâtını 
yapmakta veya ihrhaç suretiyle oralara lokomo
tif, motor şu veya bu ihracetmektedir. Keza 
dünyada General Motors dizel elektrik lokomo
tifleri kullanan memleketlerin sayısı kırküç, Ge
neral Electric lokomotifleri kullanan ülkelerin 
sayısı da onbirdir. Bilmem doğrudur, bilmem eğ
ridir. Bunlar nihayet uzun boylu tahkik edile
cek bir mevzudur. Bu onbir General Electric 
lokomotifi kullanan memleketlerin bir kısmı da 
bunlardan memnun olmayıp bir daha ihaleye sok
mamak gibi bir karar almışlar veya bunları re-
füze etmişler. 

Şimdi, General Electric Firmasına sattığı 
«mdokuz aded lokomotif var. Bunun* beşini bize 
•satmış. Onunu Meksika'ya satmış, dördünü de 
Birleşik Amerika'ya satmış. Meksika'ya sattığı 
on lokomotifin onu da hurda, işlemiyor. Hattâ 
Meksika Hükümeti, bunun mümessilini dahi bir 
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daha ihaleye sokmamış. Bize sattığı beş loko
motife gelince, asıl bizim için önemli olan bu. 
Meksika'ya satmış, kullanmış, kullanmamış; bi
zi ilgilendirmez. Asıl bize sattığı beş lokomotife 
kelince; prospektüslerinde normal otuz yıllık 
ömrü yazılı olmasına rağmen 1958, 1959 sırala
rında tesellüm edilen lokomotiflerin dördü, altı 
sene sonra çürüğe çıkmış. Hem de prospektü-
sünde bir sene zarfında yapması icabeden 
200 000 kilometrelik yolu yapamadan, yani beş 
senede bir milyon küsur kilometre yol yapması 
icebedrken ancak, bunun yarısı kadar 
400 000 - 450 000 kilometrelik yol yaparak çürüğe 
çıkmıştır. Zannediyorum, hafızam eğer beni al
datmıyorsa, Sayın Bakan, Sayın Sami Küçük'ün 
soruları dolayısiyle Karma Bütçe Komisyonun
da, Senatoda, «bunlar içtin yedek parça getiril
medi; G. E. Firmasından aldığım malûmatı arz 
ediyorum, bunlar için 28 000 dolarlık yedek 
parça getirtildiği, (bunların servis dışı edildiği 
doğrudur.» dedi. Ya mi bu'beyanı ile aşağı - yu
karı, güya, bu lokomotiflere hariçten yedek 
parça getirilmemiş ve hattâ bize intikal eden 
rivayetlere göre, Devlet Demiryollarında, kas-
den bu lokomotifler işe yaramaz hale gelsin de 
bir daha alınmasın diye bunlar çürüğe çıkarıl
mış. Halbuki Saym Bakan, G. E. Firmasının 
kendisine, kendi ikran veçhile, ıSenatoda ver
diği malûmata dayanarak, beyanda bulunacağı 
yerde, bizzat Devlet Demiryollarındaki, yani 
kendi emni altında bulunan bu müessesedeki 
kayıtları tesbit etmek veya bu kayıtları tutma 
mesuliyetini üzerinde bulunduran insanları si-
*gaya çekmek ve onlardan malûmat almak sure
tiyle beyanda bulunsaydı belki .bu tezada, düş-
miyecek ve Ibelki de bizi bu takrirti Yüksek He
yetin huzuruna getirmek' için zorlamryacaktı. 

Bakınız arkadaşlar, Devlet Demiryollarının 
bu yedek parça »getirilip getirilmeyeceği husu
sunda Adalet gazetesinde bir te'kzM var. Mü
saade ederseniz okuyacağım •: «Sayın gazeteni
zin '20 . 2 .1964 tarih ve 5ıl3 sayılı nüshasında 
lokomotiflerin G. E. e ihalesi katîleşti. Dev
let Damiryolları G. E. lokomotiflerini (gözden 
düşürmek için beş lokomotifin âcil yedek par-
ıça siparişlerini tam otuz ay geciktirdi, başlıklı 
yazınız hakikate tamamen aykırıdır. İşin esası 
Şöyledir : Adı geçen »beş aded G. E. lokomotifi 
1958 yılında hizmete girmiş bulunmaktadır. 
Ancak beş sene gibi kusa hizmet süresi içinde 

— 140 — 



T. B. M. M. B : 8 
bütün ömürleri boyunca hiçbir şekilde arıza 
göstermemesi gereken ve bir lokomotifin en 
mühim ve hayati aksamı olan krank mili kırıl
mış, ibujileri 'çatlamıştır. Bu hususta belirtmek 
gerektir ki,- yalnız 'bu arızalarla bir lokomotifi 
hizmet dışı bırakacak ve başka yedek parça ile 
giderilmesi mümkün olmıyacak kadar mühim 
arızalardır. Yine bu beş yıllık devrede %u lo
komotifler için değiştirilen yedek parça tutarı 
3 5t22 638 lira 68 kuruştur. Halen 759 00O lira
lık stok yedek parçaları mevcuttur. Buna ilâ
veten 1963 yılında, 1964 yılı hasında bir mil
yon liralık yedek parça siparişi alınmıştır. 
Yani TCDD İşletmesi beş yıl ibu mevzu dola-
yısiyle siparişlerini yapmış ve hattâ icabında 
büyük masraf ve külfetlere katlanarak uçakla 
•elliiki defa yedek parça getirtmiş ve kullan-
mıştur.» Bundan aşağısı gazetenin nihayet tek
zibi. 

Şimdi, aradaki nüansa dikkatimizi çekmek 
isterim. Sayın Bakan, Senatoda G. E. den 
aldığı malûmatı gelir, sayın senatörün suali 
üzerine söyler, öhür taraftan kendi emri al
tında bulunan ve elbette ki bizim için daha sa
hih malûmata sahip bulunması icaibeden ıbir 
müessese Türk kamu oyu önünde, gezetede 
tekzibi yapar. 

Arkadaşlar, iûtufkâr reylerinizle biz de 
bakanlık sandalyesinde oturduk. Bir bakanın, 
hir firmanın malûmatiyle' gelip Senatoda be
yanda bulunmasının niteliğinin takdirini sizin 
vicdanınıza terk ediyorum arkadaşlar. Başka 
ıbir şey söylemiyeceğim (bunun için. 

Yedek parça meselesi bu şekilde halledil
dikten sonra, Sayın Bakan ile görüşmemiz sıra
sında bize aynen, (Nitekim Senatonun zabıtla
rında da bu vardır, iSayın Küçüklün suali üze
rine. Bu zabıtları okuyarak Iburada vaktinizi 
almak istemiyorum. înanmıyan arkadaş1 varsa 
lütfedip tetkik eder.) «Eğer elimde bu işi tet
kik etmek için fırsat ve imkân olsa yenibaştan 
İbu meseleyi tetkik ederim, dalha salim, daıha 
sağlam bir yol bulurum» mealinde, kelimesi 
kelimesine değil, bu mealde beyanda bulunuyor
lar. Biz 'bunu kendisine hatırlattık. Bize ceva-
ıben dediler ki, «AİD Teşkilâtının Türkiye Mü
messili 'veya Türkiye Başkanına, <Mr. Stuart 
Van Dyke muhtelif şifahi müracaatlerine ka
çamak cevaplar verdi. İşte, Washinıgton'a yaz-
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mam, yazılı şeyler getirtmem lâzım, dedi. Ben 
ısrar 'ettim. Nihayet hir müddet temdidedile-
miyeceği hususunda ibana bilgi verdi.» dedi. 

Peki, dedik biz 31 Mart 1964 tarihine kadar 
bir müddet temdidinden bahsedilir. Sayın Ba
kan, «Hayır, bu müddet temdidi ancak G. E. Fir
masına yapılan ihaleye ait müteferrî muamelâtın 
ikmali içindir.» buyurdular. Ve bu müddet tem
didini tazammun eden 16 Ocak ve 13 Şubat tarih
li mektuplar da bizdedir. Biz bu mektupları tet
kik ettik. Burada, kelimesi kelimesine okumaya 
lüzum yoktur. Meal ve muhtevası şu: Devlet De
miryolları G. E. ye bu ikinci ihaleyi yaparken; 
«Bu teknik bir iştir. Bunun enine boyuna tet
kik edilmesi lâzımdır. Fakat bize verilen birbu-
çuk günlük kısa bir müddet içinde böylesine 
şümullü bir tetkiki yapmaya imkân yoktur. Bina
enaleyh elimizdeki evraka göre bu tetkiki yapmak 
zaruretinde kaldık.» diyor. Dikkat buyurunuz 
birbuçuk gün. Sayın Bakan o zaman, «Ben kredi
yi yakmamak için alelacele böyle bir ihaleyi yap
tım.» dediler. Bizim mektuplardan anladığımız, 
mektupların mahiyet ve muhtevasından çıkardı
ğımız medlul böyle değil. Van Deyke diyor ki, 
daha şümullü bir ifade ile AID teşkilâtı di
yor ki, «Bize vâki müracatmızda, Devlet Demir
yollarının vaktin kısalığı sebebiyle tetkikatmda 
bir endişe hissettiği intibaı uyandı. Eğer bu böy
le ise munzam bir tetkik yapmak üzere serbestsi
niz. Bu meseleyi görüşmek üzere her zaman em-
rinizdeyiz.» gibi nazikâne cümleler de kullanmış. 
16 Ocak 1964 ve 13 Şubat 1964 tarihli Mister 
Van Dyke'in mektupları. 

Şimdi biz Sayın Bakandan bu malûmatı al
dıktan sonra haklı olarak acaba AID teşkilâtı, 
ki takririmizde de vardır, ihtimal vermiyoruz, 
buna, acaba ikili oyun mu oynuyor, yani bir ta
raftan böyle diyor, öbür taraftan da böyle ya
pıyor. Koskoca Amerikan Yardım Heyetinin bu 
şekilde bir hareket hattı içerisine girmesini biz 
asla düşünmedik; ama yine de içimizde bir şüp
he uyandı. Yalnız bu arada Sayın Ferid Alpis-
kender dedi ki: «Ben bu iki mektubu tavzih edin 
diye Mr. Van Dyke'e müracaat ettim. Bana açık
ça iki mektubumun mânası katidir, başka bir tet
kik yapamazsınız, şeklinde cevap verdi.» buyur
dular. Halûk Nurbaki ile bendenize, ikimize 
böyle dedi. Van Dyke bunu böyle istedi, böyle 
anlıyor, peki. 
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Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Kıray, ben

deniz, Sayın Senatör Sami Küçük Van Dyke'den 
randevu istedik. Lütfettiler, kabul ettiler. (Sol
dan ve sağdan anlaşılamıyan birer ses.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim: 

NÎHAT SU (Devamla) — Sayın Başkan, be
nim kulağım duymaz, öyle şeyleri. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (C. Senatosu 
Kayseri Üyesi) Parlâmento Üyesi... (Sözü tam 
olarak anlaşılamadı.) 

NlHAT SU (Devamla) — Sözüm size değil. 
Başka caniplerden lâflar geliyor da Sayın Hüse
yin Bey. Lâf sahibini bulur. 

Saat onbirde yanma girdik. Van Dyke'in ya
nında tercümanı Fikret isminde bir arkadaş. 
AID Teşkilâtının Hukuk Müşaviri Mr. 
Walles, Van Dyke'in müşaviri Mr. Thomson; 
Oturduk ve itimat edin arkadaşlar, biz oraya 
gittiğimizde mesele, keşke Sayın Bakanın lütfe
dip bize verdiği tafsilât gibi çıksaydı da hiç bu 
meselelere lüzum kalmasaydı gibi bir hissin sa
mimî söyliyeyim esiri olarak gittik. 

Muayyen nezaket cümlelerini karşılıklı teati 
ettikten sonra esas mevzua girdik. Evvelâ Sayın 
Sami Küçük, bu istikamette muhtelif sualler tev
cih etti ve sözlerine yanılmıyorsam şöyle başladı: 
«Bu tamamen bir dost ziyaretidir. Mister Van 
Dyke buna cevap verip vermemekte tamamen 
muhtardır, isterse cevap verir, isterse cevap ver
mez.» Bu lokomotif ihaleleri işine girdi. Dedi ki: 
«16 Ocak ve 13 Şubat tarihli mektuplarınızda 
tereddüdü mucip ibareler var. Munzam tetkik 
diyorsunuz; Hükümet yeni bir alternatif getir
diği takdirde,» aynen tâbir, «yeni bir alternatif 
getirdiği takdirde, mektuplarda var, tetkika ha
zırız, diyorsunuz. Bir taraftan da Sayın. Bakana 
başka muamele yapamazsınız, G. E. ye verin me
seleyi bitirin gibi bir havanın içine giriyorsu
nuz.» Mr. Van Dyke dedi ki, «12 Aralık 1963 
tarihli mektubun ışığı altında». Bu mektupta 
AID politikası en ucuz olan bir firmanın malını, 
lokomotifini alır. AID politikası bu. Bunu tasrih 
ettirdik. En ucuzdan gaye nedir? «12 Aralık 
1963 tarihli mektubbun ışığı altında, 16 Ocak 
1964, 13 Şubat 1964 tarihli mektuplardaki sara
hate göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları, yani Hükümet bir alternatif ile, bir başka 
hal şekli ile, şimdiye kadar yapılan muayyen mu-
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amelenin dışında bir yeni formül ile gelirse biz 
bunu tetkik ederiz.» dedi, Sayın Sami Küçük de
di ki, «Biz ucuz alıp da ne olacak? Bizim, ucuz
dan anladığımız kaliteleri itibariyle biribirine ya
kın olan emtia arasında bariz bir ucuzluk varsa 
bizim ucuzluktan anladığımız mâna bu. Yoksa la
lettayin bu mal ucuzdur, ben bunu alacağım, yok 
böyle bir şey, bizim anlayışımıza uymaz bu.» 
Mister Van Dyke, «Amerika'da da böyledir.» 
dedi. Sayın Bakanın Senatoda «İşte dünyanın 
yarısında bilmem G. E. lokomotifleri kullanılır.» 
kendisine atıfla böyle dedi. «Amerikada yir-
miüç tane General Electric lokomotifi kullanılır 
dedi.» buyuruyorlar Sayın Bakan. Bunu sordu
lar. Hafifçe tebessüm ederek «Bunu Sayın Baka
na sorun.» dedi. Görüşmeler biraz uzadı. Nihayet 
Van Dyke'in vaktini fazla almamak için ben ni
hai olarak, gayet açık ve net sualimi tevcih ettim. 
Tercümana hitaben dedim ki, «Lütfen Van 
Dyke'e sorun. AID makamları ihaleyi yaparken 
Türk Hükümetini veya Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryollarını G. E. lokomatifini almak
ta zorlamışlar mıdır?» Sualimin birinci kısmı bu. 

ikincisi: «16 Ocak 1964 ve 13 Şubat 1964 ta
rihli mektuplar muvacehesinde Türkiye Cumhu
riyeti Devlet Demiryolları yeni bir tetkikat yapa
bilir mi, yapamaz mı? Bana lütfen tereddüdü iza
le edecek şekilde cevap versinler.» dedim. Arka
daşlar, adamın aynen söylediği şu: «Halen hiçbir 
şekilde kapılar kapalı değil, mukavele imzalanın
caya kadar - ihale yapılmış olsa dahi - Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları istediği tetkika-
tı yapabilir, istediği alternatifi bize getirebilir. 
Biz 12 Aralık 1963 tarihli mektubun ışığı altında 
ve AID politikası icabı bunu tetkika hazırız.» 
dedi. «kapı» tâbirini aynen kullanmıştır, arka
daşlarımı irşadediyorum; «Kapılar halen dahi 
kapalı değildir.» dediler. 

Şimdi arkadaşlar meselenin bir maddi cephesi 
var, bir de bizi yıkan, asıl bizi üzen, bizi perişan 
eden mânevi cephesi var. Maddi cephesi, bu lo-
komatif iyi, öbürü kötü; öbürü krank mili kırar, 
bujisi çıkar; ona ihale yapılır, buna ihale yapı
lır, bunlar tamamen ayrı. Ama kendi beyanları 
veçhile koskoca bir misyon şefi, yalan söylemiye-
cek ya! Dedikleri halde, Mister Van Dyke'in hem 
söylemedikleri sözü kendisine izafe etmiştir, hem 
de söylediklerini kısmen -tahrif demeye burada 
hakikaten nezaketim, kendisine olan hürmetim 
mânidir - belki tevil etmişlerdir arkadaşlar. 
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Mr. Van Dyke'in yanından ayrıldıktan sonra, 

benim önergem arkadaşlar oturduğum kürsünün 
çekmecesinde 10 gün kilitli kaldı. Kendilerini ir-
şadediyorum. Beyefendi dedim önerge bende 
henüz vermedim, ilgili makamlarla ve sizlerle gö
rüştükten sonra lüzum hâsıl olursa önergeyi ve
receğim. işte gerek Sayın Alpiskender ile yaptı
ğımız görüşmelerden sonra, gerekse bu muhtelif 
yönlerden söylenen sözlerin sıhhat derecesini 
tesbit bakımından ve bu lokomotif mevzuunda en 
salahiyetli kimse olması bakımından Mister Van 
Dyke ile görüştükten sonra bu önerge yüksek hu
zurunuza getirilmiştir. Sayın Alpiskender ile 
görüştükten sonra ben birkaç makam ile de görüş
me, yaptım. Takdir buyurursunuz ki, iki kişi 
arsında yapılan görüşme, ancak o ikisinin muva
fakati ile açıklanır. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat Mil
letvekili) — Bunları dinledik. Kimlerse söyleyin. 
(Muvafakatini aldın mı, sesi.) 

NİHAT SU (Devamla) — Mister Van Dyke'
in muvafakatini aldık merak buyurmayın. Hattâ 
kendileri telefonla tekrar kim olduğumuzu sor
dular kendisi soyadımızı unutmuş, bildirdik. Yaş 
tahtaya basacak arkadaşınız değilim, ben. Niha
yet bu millete on sene hâkim olarak hizmet etmiş 
bir arkadaşınızın her şeyden evvel bâzı nezaket 
kaidelerini bilmesini kabul buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN Yozgat Millet
vekili) — Onları dinledik, başka hususları söyle
yin. 

NÎHAT SU (Devamla) — Binaenaleyh bu 
makamlarla yaptığımız görüşmeyi burada söyle
meyi lüzumsuz sayarım. Esasen bu kadar tafsi
lât arz ettikten sonra, haliyle bu görüşmelerin bu
rada dile getirilmesine lüzum ve mâna yoktur. 

Şimdi arkadaşlar, biz deriz ki, filân firma 
iyidir, filân firma kötüdür; filân firma ucuzdur, 
filân firma pahalıdır. Böylesine büyükçe bir id
diamız yok. Bizim gayet basit, mütevazi bir id
diamız var. 

(Sözlerime başlarken de arz ettim; bu iş 
çıkmaz arkadaşlar. Neden çıkmaz? Çünkü 
Devlet Demiryolları ikiye ayrılmıştır, gayrika-
btili inkârıdır bu. Kim ne derse desin G. E. yi 
tutanlar var, General Motors'u tutanlar var. 
Bir tek veya iki rey farkı ile koca ihaleler 
futbol topu gilbi, 'âdeta pas verir mahiyette 
sağa sola gidip gelmektedir. Bundan vaz-geçe-
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lim. Bitaraf ıbtilirkişi, dedik. Bundan samimî 
ve bundan daha dürüst bir davranış1 ve arzu 
olur mu arkadaşlar? Ret seibelbi olarak müddet 
yoktur, dediler. İşte (hepsini arz ettim; Sayın 
Çağlayangil (haklı bir endişenin içerisinde işte 
müddet ıgeçecek, 31 Marta kadar ne olur, ne 
•olmaz,, .gibi bir beyanda bulundular. Endişele
rine iştirak ediyorum; iştirak etmemeye imkân 
yoktur. Ama arkadaşlarım şunu da huzurunuz
da belirtmeyi bir borç «ayarım. Yine Mister 
Van Dyke konuşması sırasında, biz bu kredi
nin iptali endişesini kendisine izhar edicice 
dedi ki, «Esasen istanbul - Ankara arasında 
inşası kabul edilen trafik kontrol merkezinin 
1 Kasımda yapılmaması dolayüsiyle anlaşma 
ihukukan iptal edilmiş duruma ıgirmiş idi. Fa
kat biz Türkiye'ye bu krediyi açtığımız için ve 
Türkiye'nin kalkınmasına yardımcı olmak ni
yetinde olduğumuz için defaatle 1 Kasımda, 
2'3 'Kasımda, bilmem ne kadar Aralıkta bu ve
cibelerinin yerine getirilmemesi dolayısiyle hu-
kukan iptal edilmiş bulunan kredi anlaşmasını 
mütemadiyen temdidettik. Ve nihayet 3(1 Mart 
tarihline kadar temdidettik.» Binaenaleyh, kre
dinin iptali endişesi asla Mr. Van Dyke'in be
yanatının esprisi içinde mevcut değildir. 

Bu adamlar bize yardım etmek istiyorlar; 
açık. Kredi veriyorlar. Bunu en iyi şekilde iş
letin diyorlar, işte bizim -gayretimiz nasıl en 
iyi şekilde işler? Devlet Demiryollarında sağ
lam ve salim bir karara varmıya imkân yok 
arkadaşlar. Yarısı mahkemeye gitmiş, yarısı 
bilmem ne olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Hep
sini tenzih ederim, hiçlbirinti de tanımam. Ama 
igerçek şu ki ; Devlet Demiryolları yetkilileri 
- bir menfaat meselesi vardır, demiyorum - şu 
veya bu sebeple ikiye ayrılmışlardır. Getirin 
bitaraf bilirkişi heyetini, lokomotifleri getir
tin, bunların prospektüsleri vardır. Fiilî tec
rübelerini yaptırın, rampalara sürün, akar ya
kıtını kontrol edin, lokomotifi krank mı kırar 
ne olursa belli olur, tesbit edin. Ondan sonra 
istediğiniz firmaya verin. Böyle bir iddiamız 
yok bizim. Şu firmaya niye verdiniz, bu fir
maya niye vermediniz diye bir iddiamız yok 
bizim. ıSağlam ve salim bir yola ıgirmek isti
yoruz. Bütün derdimiz, endişemiz bu. Sayın 
Bakan nedense bu fiilî tecrübe keyfiyetine ya
naşmadı. Mucip sebep olarak da, kredinin yan
ma ihtimalini ileri sürdü. Van iDyke ile yap-
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tığımız görüşmede de bunun im'kân hudutları 
dâhilinde olmadığını ve bugün dalhi istersek 
bir uzatma mevzuunun kabil olabileceğini gö
rüşlerin 'esprisinden anlamamak için sebep ve 
mâna yoktur. 

Şimdi arkadaşlar, meselenin maddi ve bi
zim için üzücü olan mânevi cephesini karınca 
kararınca Yüce Heyetinize izalh ettim. Ancak, 
bizi ayrıca üzüntüye sevk eden bir hâdiseyi 
yüksek (huzurunuzda dile (getirmeden ayrılmak 
istemiyorum. (Biz takririmizi verdikten sonra, 
taıbiî gazetelerde intişar etti. 'Buna karşı Sa
yın Bakanın Akşam gazetesinin '9 Mart tarihli 
nüshasında şöyle ıbir «beyanı intişar etti arka
daşlar. Yukarda sayın eski Ulaştırma Bakanı 
Rifat öeten'in bir beyanını aldıktan sonra; 
«öte yandan Ulaştırma Bakanı Ferit Alpisken
der de, hakkında Meclis tahkikatı açılması için 
önerge Yerenlerin şahsi menfaatleri bakımın
dan böyle bir işe giriştiklerini söylemiş ve 
aslında bana teşekkür etmeleri ieabederken» 
falan, demiş. 

Şimdi arkadaşlar, buraya bir parmak bas
mak isterim, bu benim hakkım. Benim hak
kim olduğu kadar henüz burada konuşma fır
satı bulamıyan ve 'benimle beraber bu takriri 
hazırlamak şerefini benden esirgemiyen arka
daşlarım için de bir vazifedir bunu söylemek. 

Arkadaşlarım, bu ne anlayıştır, bu nasıl bir 
anlayıştır?!.. Elimizde bir Anayasa var. Ben Ana
yasa milletvekillerine, senatörlerine daha doğ
rusu geniş anlamiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin millî irade ile bu mukaddes çatısı al
tına gelen üyelerine Bakanı, Başbakanı, Hüküme
ti murakabe etmek hakkını tanımıştır. Bu mura
kabenin muhtelif yollarını da Anayasa madde 
madde çizmiştir. Biz bu önergeyi hazırladığı
mız için şahsi menfaatlerimizi düşünüyoruz. Ar
kadaşlar, böylesine korkunç bir mantık insanı 
üzüntüye, teessüre değil, dehşete sevk eder. De
mek ki, bu çatının altında murakabe vazifesi 
yapmak istiyen bir milletvekili, yarın Hükü
met tarafından veya ona iştirak eden her han
gi bir bakan tarafından bu ithamla karşı kar
şıya kalacak? Yok böyle şey olmaz arkadaşlar. 
Biz burada eğer bu işleri yapamazsak; bizi bu
raya gönderen ve bizi alınlarının terini silke-
rek maaşlarımızı vermek suretiyle besliyen in
sanların ithamına mâruz kalırız. Onlara ihanet 
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etmiş oluruz. Biz böylesine bir vicdansızlığı ka
bul etmiyoruz. Menfaatimiz varsa Sayın Bakan 
çıkıp burada ispat eder. Sami Küçük'ün, Sup
hi Karaıman'm, Gürsoytrak'ın, Vasfi Gerger'in 
ve sonradan imzalarını geri alan birkaç arkada
şım ve benim bu hâdise dolayısiyle bir menfa
atimiz varsa, biz değil milletvekilliğinden in
sanlığımızdan istifa etmeye hazırız. Ama Sa
yın Bakan bunu ispat edemezse şu koltuktan 
ayrılmaya razı mıdır?.. 

Şimdi hafızamın bir oyununa uğradım. Bir 
Fransız filozofu, ismini hatırlıyamıyacağım, 
Fransız filozofu diyor ki, «hükmetmeyin, hükmo-
lunursunua». Sayın Ferit Alpiskender bizim 
hakkımızda böylesine bir hüküm tesis etmekle 
kendisi hakkında da bir hüküm tesisi için bize 
olmasa bile, başkalarına im'kân ve fırsat bırak
mamıştır. Bu imkân bize de var, biz bunu kul-
lanmıyacağız. arkadaşlar. Biz, kendisi hakkın-
da hüküm vermiyeceğiz. Varsın o bizi şahsi 
menfaatleri peşinde koşan insanlar olarak hü-
kümlendirsin. Fakat onun da hükmedileceği za
man gelecektir. Fakat bu hüküm bizden gel-
miyecektir. Yalnız şu kadarını söylüyorum; 
bendeniz 1950 senesinde politikaya atıldım. 

BAŞKAN — Lütfen önerge ile ilgili beyan
da bulunacaksınız, önergenin dışına çıkmayınız. 

NÎHAT SU (Devamla) — Müsaade buyu
run efendim, pek çok arkadaşlar tanıdım, o 
tarihten bu tarihe kadar. Sayın Ferit Alpisken
der'in de eski partisi zamanından arkadaşları 
vardır. Eğer cesareti varsa kendi hakkındaki 
hükmü o zamanki arkadaşlarından istesin, biz
den değil. 

BAŞKAN — Şahsiyat yapmayınız. 
NİHAT SU (Devamla) — Buna rağmen, Sa

yın Yüceler'i kendisine gönderdim. «Böyle bir 
şey söylemedim» demişler. Eğer kürsüde bun
ları fiilen tekzip ederse, şu mevzuu için Ibütün 
söylediklerimi geri alır ve kendisini yine aynı 
şekilde hürmetle selâmlarım. Nihayet bu bir gaze
tede çıkmıştır. Bizim buna cevap vermek hakkı
mızdır. Ama söylemedim derse bütün bu sözleri
mi geri almaya ve zalbıtlardan dahi çıkarmaya 
hazırım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 1 numaralı 
Tahkikat Komisyonu için yapılan seçim tutana
ğı gelmiştir, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

1 Numaralı beş kişilik Tahkikat Komisyonun
da açık bulunan üyelik için yapılan seçime 
(344) üye katılmış ve neticede aşağıda isim
leri yazılı olanlar hizalarında gösterilen oyla
rı almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Samsun Diyarbakır 
Sabri Kılıo Şehmuz Aslan 

Üye 
Muğla 

Adnan Akarca 
Sadi Pehlivanoğlu : 321 
Boş : 23 

BAŞKAN —• Sayın Pehlivanoğlu bu şekil
de 1 Numaralı Beş Kişilik Tahkikat Komisyo
nunda açık bulunan üyeliğe seçilmişlerdir, teb
rik ederim. 

Sayın Ulaştırma Bakanı ve Sayın Vasfi Ger
ger de önerge sahibi olarak söz istemiş bulun
maktadır. Eğer önerge sahibi olarak Sayın Vasfi 
Gerger'i dinlemek isterseniz kendisine söz veri
rim. Yok eğer illâ ısrar ederseniz Bakan olmanız 
sıfatiyle takdimen size söz verebilirim. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KENDER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Ben 
konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPİS-

KENDER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarını; altı ay 
zarfında Meclis tahkikatı talebi ile Yüksek Hu
zurunuza gelen ikinci Ulaştırma Bakanı olarak 
şimdi huzurunuzdayım. Meclis tahkikatı istiyen 
arkadaşlarımın tahkikat talebini havi olan öner
gelerine madde madde gayet açık olarak tam bir 
vuzuh içinde cevap vereceğim. Yalnız Sayın Ni
hat Su arkadaşımızın bu tahkikat dolayısiyle 
söyledikleri ve bana atfen bir gazetede çıkan bir 
husus, ne yetişme tarzıma ve ne de terbiyeme uy
gun bir beyanat olmadığı için bunun vâridolma-
dığmı söyler ve haberi tekzibederim. Yalnız bu 
kürsüde ben şahıs ismi zikretmeden, bu iki fir
manın dünya sathı üzerindeki çetin rekabet ve 
mücadelesinin memleketimize de intikal ettiğine 
işaret etmekten kendimi alamıvacağım. Ama bu, 
önerge sahipleri de bunlardandır; bunlardan fay
dalanıyorlar, diye böyle bir izah ve tefsire gide-
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cek değilim. Bunlar her zaman söylüyorum. Bu 
iki dev firma, yalnız Türkiye'de değil bütün 
dünya sathında geniş ölçüde bir menfaat müca
delesi halindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; bir Bakan hakkında 
Meclis tahkikatı istenildiği zaman ya ihmali bir 
suçu olur veya icrai bir suçu olur. Ve bu fiiller
den dolayı kendisi hakkında Meclis tahkikatı 
istenir. Meclis tahkikatı talebi de o Bakana atıf 
ve isnadedilen suçların veya fiillerin bir ceza 
tehdidi altında bulunan fiiller olması icafeeder. 
Meclis tahkikatı önergesi bu hukukî vasıftan 
ma'hrumdur. Bu husustaki görüşlerimi bilâhara 
açıklıyacağım. Yalnız birinci sofuda; benden çok 
evvelki senelere aittir; 1959 deniyor, Hakikatte 
1957 - 1958 senesinde başlıyan bir lokomotif hi
kâyesini, benim mesuliyetim zamanına getirip 
bağlamış bulunmaktadırlar. Ama beninv mesuli
yetimin hudut ve şümulüne girmiyen, benimle 
hiçbir ilgisi olmıyan bu hâdiseyi de, yine Yük
sek Meclisin tenvir edilmesi ve zihinlerde en 
ufak bir istifham yaratılmaması bakımından ve
sikalara müsteniden izah edeceğim. Ama daha 
önce bizzat benim mesuliyetimin hu'dudlına gi
ren yani mesuliyet makamına geldiğim zamandan 
itibaren başlıyan ve bu meseleyle ilgili olan hâ
diseleri sırasiyle vesikalara müstenidolarak arz 
ve izah edeceğim. 

Şimdi ikinci soru şu : ilgili AlD makamları
nın ihale kararlarının daha uzun bir süre mun
zam bir tetkike tabi tutulabilmesi için mukavele 
müddetinin 31 Mart 1964 tarihine kadar tem-
didetmiş bulunması, Sayın Bakanın böyle bir 
temdit vukuunda ihale kararını yeniden incelet
tireceğine dair gayet açık ve kesin beyanları ol
ması; denmektedir. 

Şimdi bu meseleyi izaha geçiyorum, arkadaş
lar. Bunu izaha geçmeden evvel Bakanlığa baş
ladığım zamanki durumu arz edeyim. 

Biliyorsunuz ki, 25 Aralık 1963 akşamı Üçün
cü Koalisyon Hükümeti teşekkül etti; ertesi gü
nü öğleye kadar Hükümet programımı hazırla
makla, ondan sonra da Kıbrıs konusu müzakeresi
ne Bakanlar Kurulunda katılmakla işe başladım. 
Masamın üzerinde, bâzı mühim müstacel ve ace
le işler vardır, bunlardan birisi hepinizin malû
mu olan 31 Aralığa kadar verilmediği takdirde 
yanacak olan Devlet Demiryolları işçi ve memur
larının, ikramiyesi idi. İkinci mesele, 31 Aralığa 
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kadar kullanılmadığı takdirde yanacak ve yan
maya mahkûm olan on milyon dolarlık AİD kre
disi idi. 

Bu kredi, 1960 senesinde temine çalışılmış. 
Çünkü, bütün işletmelerimizin müşterek bir der
di vardı. O da, lokomotiflerimiz ömürlerini dol
durmuştu, vagonlarımız ömürlerini, tamamlamış
tı. Bize yeni lokomotif getirin, diye garlara giren 
tren lokomotiflerinin çıkardıkları feryat ve fi
gandı. İstasyonlara giren lokomotiflerin ötüşleri 
bu feryadın en beliğ bir ifadesi idi. 

İşte arkadaşlarım, iş başında olan o zamanki 
Hükümet, bu kredi meselesini ele almıştı. Niha
yet bu Birinci Koalisyon Hükümeti zamanında 
gerçekleştirilmiş ve İkinci Koalisyon zamanında 
GE, Maliye ve TCDD arasında anlaşma yapılmış 
ve sonradan Maliyece 61 taksitle, yüzde 3,5 faizle 
TCDD ye 10 milyon liralık bir kredi temin edil
miş. İkinci Koalisyon devrinde bu, realize edil
miş ve ihale General Motors Firmasına yapılmış
tı. Biliyorsunuz, bu malûmunuzdur. Meclis Araş
tırma Komisyonunun raponrundan bahsetmiyeee-
ğim. Bu da malûmunuzdur. Bakan hakkında 
icrai ve ihmali bir fiili görülmediği ve muraka
be vazifesini ihmal, emediğindent dolayı Meclis 
tahkikatı talebi reddedildi ve araştırma rapo
ru da Ulaştırma Bakanlığına verildi. Zaten Ba
kan bu işle önceden meşgul imiş ve ben gittiğim 
zaman Karma Tahkikat Komisyonu bu işi tetkik 
ediyordu. Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı müfet
tişlerinden müteşekkildi. Kredi de yanmak üzere 
idi. Bu bir aralık Bakanlar Kurulunda konuşul
du. Yeni bir müddet alacağını söyledim. Arkadaş
lar tasvibetti. Derhal Amerikan Yardım Heyeti 
Misyon Şefine iki "salahiyetli memurumu gön
derdim; hiçolmazsa 30 Ocağa kadar bir müddet 
lütfetmelerini rica ettim, müddeti uzatacağını 
şifahen söylemiş; fakat yazılı bir vaitte bulun
madı. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerikan ve İngiliz
lerin bir teamülü vardır. Bir meseleyi şifahen 
görüşdükten sonra bu şifahi sözün muteber ol
ması (yani mute'beriyetini temin) için bir de ya
zılı olarak bunun teyidedilmesi gerektir. Ben bu 
şifahi sözü aldıktan sonra ertesi günü yine aynı 
memurlarımı gönderdim, yazılı bir vesika iste
dim. Bu yazılı vesika gelmedi, fakat her gün adım 
adım takibediyorum ve aynı .gün D. Demiryolları
na bir mektup yazdım, dedim ki; bu kredinin müd
deti 31 Aralık 1963 akşamı dolacaktır. Binaen-
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aleyh bu husustaki dikkat ve hassasiyetinizi gös
teriniz, alâkanızı esirgemeyiniz. Bu benim tabiî 
murakabe hakkımın kaçınılmaz tabiî bir netice
sidir. Ben bunu yapmamış olsa idim, o zaman 
her hangi bir arkadaş, Ulaştırma Bakanı mura-

; kabe görevini, murakabe hakkını kullanmadı di-
! ye hiç şüphesiz ki, benim hakkımda bir Meclis 

tahkikatı, getirmiş olsaydı, ben de bunun önün
de hürmetle eğilirdim. Bu yazılı şeyi bir taraf-

ı tan Devlet Demiryollarına tebliğ ederken, diğer 
| taraftan da Amerikan Misyon Şefi Sayın Mr. 

Stuart H. Van Dyke'dan yazılı bir vesika iste-
; dim. Tesadüfen araya öhristmas ve Pazartesi 

Cuma tatilleri girmişti. Bir türlü bu yazılı vesi
kayı alamadım. Anladım ki, bu yazılı vesikanın 
tenfini mümkün değil. Ya krediyi yakmak lâzım 
ki; bunun neticesi arkadaşlar, kısa bir zaman 
sonra Haydarpaşa - Ankara arasındaki trenler 
başta olmak üzere birçok trenlerimizin seferlerini 
tatil etmeye müncer olabilecek hazin bir vaka 

1 idi. Onun için bu kredinin yakılması en azından, 
en hafif bir tâbirle vatana ihanet olurdu. O iti
barla bu meseleyi ele aldım. 

Şimdi vesikalar konuşuyor arkadaşlar. 
27 . 12 . 1963 tarihinde T.€. DD na yazdı

ğım 1 numaralı vesika: 

TCDD Genel Müdürlüğüne 
Ulaştırma Bakanlığı vazifesine başladığım 

günden beri Amerika'dan temin edilen kredi ile 
ısatınalınacak 33 dizel lokomotifi mevzuunda şi
fahi temaslarımdan sonra muhtasaran bilgi edin
miş bulunmaktayım. 

Lokomotif mubayaası için verilen kredi müd
deti bu ayın sonunda nihayete ereceğinden bu 
kredinin kaybına mahal bırakmamak üzere AID 
nezdinde girişilmiş olan teşebbüsün ciddiyetle ta
kibi ile temdidinin sağlanmasını veya ayın so
nuna kadar bu kredinin kullanılması yolunda ge
rekli çalışmaların bitirilmesini ve bu işin safa
hat ve neticesinden bilgi verilmesini önemle rica 
ederim. 

Ferit Alpiskender 
Ulaştırma Bakanı 

Şimdi arkadaşlar bu vesikayı yazdığım za
man, önümde diğer bir vesika duruyordu. O da, 
benden önceki bakanlar zamanında General Mo
tors lehine yapılmış olan ihalenin bozulduğuna 
dair 12 Aralık 1963 tarihinde AİD makamların
dan gelen sözü geçen ihalenin bozma kararı idi.. 
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Bu çok mühimdir, büyük bir ehemmiyet taşır, 
bunu da aynen okumak mecburiyetindeyim. 

Tercüme 
Department of state 

Agency for International Development 
Washinton 25, D. C. 

12 . 12 . 1963 
TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü, 
Ankara, Türkiye. 

Konu : AID Kredi Sözleş
mesi No. 277 - H - 033 
Dizel Elektrik Lokomotifi. 

Mezkûr kredi tahtında temin edilecek fonlar
dan mubayaa edilecek 33 dizel lokomotifine ait 
ihale kararına atıfta bulunuruz. 

1. Teklif veren bütün firmaların TCDD ta
rafından hazırlanmış ve AID tarafından tasvib-
edilmiş gerek idari gerekse teknik şartnamelere 
mütevafık oldukları tarafınızdan bildirilmiştir; 
teklif edilen teslimat programlarının da tatmin
kâr olduğu belirtilmiştir. Bu şerait altında, AID 
ile TCDD arasında mezkûr sözleşmenin 1.03, 3.01 
(b), 5.02 ve 5.03 kısımlarında inikas ettirildiği 
üzere AID'nin politikası, daha yüksek fiyat tek
lifinde bulunmuş olan bir firma mamulâtmm ba
riz üstünlüğüne dair muknî delillerin ademi mev
cudiyeti halinde, ihalenin en düşük fiyat tekli
finde bulunan firmaya yapılmasını gerektirmek
tedir. 

2. Bu konuda böyle muknî delâil gösterilme
miştir. Buna göre, AID, General Motorsa ihale 
yapılması tavsiyesini tasvibetmeye muktedir bu
lunmamaktadır. 

3. Ünite olarak düşük fiyat veren firmaya 
ihalenin yapılması için bir esasın mevcudolduğu-
na kaani bulunmakta olup yeniden teklif istenme
sine her hangi bir sebep görülmemektedir. Yukar
da belirtilen politikanın ışığında ihale kararının 
yeniden tetkikini rica eder, kararınıza intizar ede
riz. 

Saygılarımızla. 
(imza) 

William S. Guad 
Assaistant Administrator 

Bureau for Nera E ast 
andSouth Asia 

Şimdi muhterem arkadaşlar, işittiniz ve gör
dünüz; bozma üç esasa dayanıyor, bunlardan bi-
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risi; TCDD ile Amerikan Yardım Heyeti arasın
da yapılan Sözleşmenin çeşitli madde ve fıkrala
rını işhadediyor ve diyor ki; bu madde ve fıkra
lara göre; sizin yapmış olduğunuz ihale yersiz, 
yolsuzdur. Bu arada Türk - Amerikan Yardımı 
Anlaşmasının bâzı fıkraları zikrediliyor ki, bu 
hükümler aşağı - yukarı Türk Amerikan Yardım 
Anlaşmasının bir nevi Anayasasıdır ve bu konu
da : Muknî delil getirilmedikçe en yüksek teklif -
de bulunan firmaya ihale caiz değildir, diyor. 
Çünkü yukarda AlD politikasının en ucuz teklif
te bulunan firmaya yapılacağının âmir bulundu
ğu tasrih edilmişti. Bu maddede sizin en yüksek 
fiyat teklifinde bulunan firmaya yaptığınız iha
le hakkında ileri sürdüğünüz sebepler müknî de
ğildir, diyor ki; muknî değildir diye ileri sürdü
ğü deliler bizim Satmalma Komisyonunun bir 
dosya teşkil eden bir sürü esbabı mucibe-
sinden ibarettir. Fakat, Amerikan makamları bu
nu muknî bulmadılar. Yalnız şunu da arz edeyim 
ki, Satmalma Komisyonunun yaptığı bu ihale ile 
on kişiden müteşekkil, cer ve fabrika mühendisle
rinden mürekkep iki tali komisyonun vermiş ol
duğu 4 rapor Satmalma Komisyonunun karariy-
le muttezat bir haldedir. Bu 10 kişilik ilim ve ih
tisas heyeti, iki teknik komisyona ayrılmışdır, bun
ların verdikleri raporlarda birçok müknî sebepler 
zikredilmek suretiyle ihalenin General Elektrik 
veya Alkoya yapılması teklif edilir. Fakat Satm
alma Komisyonu bunu General Motorsa ihale edi
yor. 

Şimdi ünite olarak düşük fiyat veren firmaya 
ihalenin yapılması için bir esasın mevcudolduğu-
na kaani bulunmakta olup yeniden teklif istenme
sine her hangi bir sebep görülmemektedir deni
yor. Yani yeni bir teklif almayı da uygum görmü
yor. Çünkü arkadaşlar, Amerika'da lokomotif 
imal eden üç büyük firma var, General Motors, 
General Elektrik ve Alco. Bu üç firmanın üçü de 
ihaleye iştirak etmiş. Fakat Alco hernedense (on
ların da kendine göre şikâyetleri var. Fakat bu
rada söylemek sırası değil) aradan çıkmış, iki fir
ma kalmış. General Elektrik, General Motors. En 
düşük teklifi yapan General Elektrik. General 
Elektrike Türk yetkili makamları da teknisyenle
rinin raporu olduğu halde ihalenin yapılmış ol
ması bozma sebebi oluyor. Bu karar şüphesiz ki, 
TCDD ye gelmiş. Esasen bu Yardım Anlaşması
nı tatbik ve icra mesuliyetini taşıyan Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile AID ara-
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sında cereyan etmiştir. Bundan mesul olan da bu 
iki makamdır. Ulaştırma Bakanı burada ancak 
murakıptır. Yanlış bir hareket olursa, kusurlu bir 
lıareket olursa, yanlış ihale yapılırsa murakabe 
hakkını kullanır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu hususu yine soruların 
sırasına göre üç yönden izah etmek isterim. 

1. Vakıalar veya yeni deyimle olaylar yönün
den meselenin izahını ve içyüzünü meydana çı
karmak, 

2. Teknik yönden, 
3. Hukukî yönden. 
Şimdi, yüksek malûmları olduğu üzere Demir

yollarının bir Satmalma Komisyonu ve bir de Mü
dürler Kurulu vardır. Ye satmalma işlerini 6186 
sayılı Kanunun, 3460 sayılı Kanunun ve 23 sayılı 
Kanunun gayet sarih ve kesin hükümleri daire
sinde bu kurullar yaparlar. Şimdi benim bu 
yazım üzerine Devlet Demiryolları derhal kre
dimin yapılmaması için dosyayı Satmalma Ko
misyonuna intikal ettirdi. Satmalma Komisyonu 
yedi kişiden ibarettir. Bu yedi kişiden çoğu 
cer mühendisi, fabrika mühendisi yani lokomo
tif işinden anlıyan ilim ve irfan sahibi kişiler
dir. Bunlardan dört kişi ekseriyetle General 
Electiric lehine ihalenin yapılmasına karar ve
riyorlar. Diğer (birisi kendisi için kâfi zaman 
olmadığını söylüyor. Diğer ikisi ise ihalenin 
yarın doğuracağı zararlardan bahsederek bu
nu yapmaya TCDD nin yetkili organlarının 
ve Müdürler Kurulunun yetkisi bulunduğunu 
zikrediyor ve iş Müdürler Kuruluna geliyor. 
Müdürler Kuruluna geldiği zaman, Müdürler 
Kurulu altı kişidir, umum müdür eski ihaleye 
iştirak ettiği için muhalefet §erhi veriyor, beş 
kişi ile General Electiric lehine yapılan ihale 
tasdik ediliyor. Bu, tasdik edildikten sonra 

AID. Ankara makamlarına gönderiliyor. AID 
nin Ankara makamları bunu derhal AVaşhigton'-
daki AID. salahiyetli makamlarına gönderi
yorlar. Bu da dokuz gün zarfında tasdik edi
lip geliyor. Halbuki bundan evvelki ihale tam 
6 ay Waşhigton'da kaldı ve General Motors'-
un mümessilinin bize çektiği telgrafa göre de, 
gayet esaslı iyi tetkikat yapılıyor. Bizim iha
lemiz tasdik edilecek derken, halbuki ihalenin 
bozulduğu anlaşıldı. Biz bu telgraftan da Ame
rika'daki Waşhigton makamlarının Ibunu esaslı 
şekilde tetkik ettirmiş olduklarına vâkıf olduk. 
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Şimdi, bu ihalenin tasdik edilerek bize iade 
edilmiş olduğuna dair olan vesikayı okuyorum: 

Tercüme : 
Departmen of State 

Angecy for International Development 
Ankara, Türkey 

Dr. Vali Reşit öad. No. 16 Kavaklıdere 
8 Ocak 1964 

Bay ihsan Pulak 
TCDD İşletmesi 
Genel Müdürü 
Ankara, Türkey 
Sayın ihsan Pulak, 
Dizel lokomotiflerinin General Electirie 

Firmasından satınalınmasma dair ihale kararı
nızın tasdikini talebeden 31 . 12 . 1963 tarih 
93001 - 1000 - AID/68593 saydı telgraf ve ya
zınıza atfen bu kararınızı t'asvibettiğimizi bil
diririz. 

General Electiric Firması ile yapılacak olan 
mukavelenin neticelendirilmesi üzerine, nihai 
mukavelenin yine tasdikimize gönderilmesine 
intizar edilecektir. 

Kredi sözleşmesinin 3.01 (b) kısmında mün
demiç ön şartların yerine getirilmesi 'hususunda 
3.02 kısmında derpiş edilen müddetin ve 4.03 
kısmındaki termin tarihinin uzatılmasını tale-
ibeden 11 . 12 . 1963 tarih 93001 - 1000 AID 
67656 ve 26 . 12 . 1963 tarih 9'3001 - 1000 - AID/ 
68910 sayılı yazılarınızı da aldığımızı teyidederiz. 

Bundan evvel 23 . 12 . 1963 tarihine kadar 
temdidedilmiş olan 3.01 (b) kısmındaki husus
ların yerine getirilme müddetini 31 . 3 . 1964 
tarihine ve 4.03 kısmındaki tarihi de 30.6.1964 
tarihine kadar temdidettiğimizi, keza 4.04 kıs
mındaki tarihi de 30 . 6 . 1965 tarihine kadar 
uzattığımızı bildiririz. 

Yukarıda söz konusu 4.03 kısmındaki ve 
6.09 (a) .kısmındaki tarihlerin temdidini tale
beden 13 . 12 . 1963 tarihli mektubunuzu aldı
ğımızı teyidederiz. 

6.09 (a) kısmındaki tarihi de 31 . 3 . 1964 
tarihine kadar uzatılmasını kabul ediyoruz. 

Westinghouse Air Brake Firması ile müzake
relere ait 6 . 1 . 1964 tarihli mektubunuzu al
dığımızı da teyiden bildirir, Mr. Sharf man 'm 
Türkiye'ye daveti talelbinizi uygun görerek, 
kendisinin kısa bir zamanda burada (bulunmak 
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üzere Washigton'a telgraf gönderdiğimizi bil
diririz. 

Nihayet, demiryollarınızın malî teşkilâtı ile 
ilgili! olarak 6.08 kısmındaki taahhüdün yerine 
getirilmesi bakımından vaktiyle yapmı§ oldu
ğumuz görüşmelere atfen, teşkilâtımız bu ta
ahhüdün yerine getirilmesi için lüzumlu, mütea
kip adımları yakın bir istikbalde müzakere et
mek üzere sizlere müştereken çalışmalar yap
ma ümidini izhar etmektedir. 

Saygılarımızla 
Alexander M. Vagliano 

Director 

Office of Capital Development and 
Finance Bureau of Near East 'and 
South Asia. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu mektupta, 
dikkat buyurduysanız bütün temditler, verilen 
müddetler sadece mukavelenin yapılmasına ait
tir. Çünkü, ihale AID nin tasdikiyle tekemmül 
etmiş, kesinleşmiştir. Bunun zaruri ve hukukî 
neticesi, ona aidolan mukaveleyi yapmak idi. 
Mukaveleyi yapmak için de, ihale yapılan fir
ma mümessilinin davet edilerek müzakerelere 
oturulmasıdır. Yalnız AID dikkat buyurdunuz-
sa bir (CTC) nin de halledilmesini ileri sürmek
tedir. Binaenaleyh, bendenizin mesuliyet maka
mına geçtiğim gün karşılaştığım meselelerden 
birisi de CTC meselesi idi. Bu CTC, merkezi 
trafik kontrol idaresi mânasına gelen - Central 
Traffic Control - îngilizcede kelimelerin baş 
harfleri alınarak kullanılıyor. Son zamanlarda 
kelimelerin bu şekilde anlatılması yoluna gidil
miştir. Bendeniz de bu beynelmilel tâbire bağlı 
kalarak CTC (si, ti, si) diyorum. Yani bu mu
kavelenin müzakerelerine başlanması ve bunun 
imzası için de AÎD bunun yapılmasını şart ko
yuyordu. Şimdi Bu CTC «Merkezi Kontrol Teş
kilâtı; 1955 tarihinde ele alınmış birçok vekil
ler değişmiş, zaten Ulaştırma Bakanlığının en 
büyük talihsizliği son 20 sene zarfında en çok 
bakan değiştirmiş bir bakanlık olmasıdır. Şimdi 
1955 senesinde mecburi bir hal almaya başlıyan 
Merkezi Trafik Teşkilâtı için dirayetli bir ar
kadaşımızı vazifelendirdim. Bunun dış veya üst 
politikasını da ben Amerikan Yardım Heyeti 
Başkanı Sayın Van Dyke ile temaslarımı iler
letmek suretiyle kendisinden vait aldım - o da 
bize yardımcı oldu ve 1955 ten beri uzayıp ge-
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len CTC meselesi de yine bu kısa müddet içine 
sıkıştırılarak halledilmiş oldu. Ondan sonraki 
mrehale firmanın müzakereleri idi. Firma mü
messili, davet edildi geldi - ve müzakereler de
vam ediyor. Ümidediyorum ki, bu müddet bit
meden, her halde bitmiyecektir, mukavele akde
dilecek ve ondan sonra lokomotiflerin getiril
mesine başlanacaktır. Ondan sonraki icra safha
sına başlanmış olacaktır. 

Şimdi bundan sonra bâzı mektuplar vardır : 

Sayın Mr. Van Dyke ile 10 Ocakta görüştük
ten sonra bana bir mektup yazdı. Bu mektup 
Sayın Nihat Su arkadaşımız tarafından demin 
tenkid mevzuu yapıldığı için bunu aynen oku
mak mecburiyetindeyim. Çünkü, bu bakımdan 
bir töhmet altına alınmışım. Bunun haksızlığı 
ancak bu mektubun okunmasiyle anlaşılacaktır 
ki, bunu 4 ncü vesika olarak okuyorum. 

Bu mektup Mr. Van Dyke'm 10 Ocakta be
ni makamımda ziyaret eden memnuniyet verici 
ilk temasımdan sonra ve onun ışığı altında ya
zılmıştır. 
Tercüme : 

Department ıof state 
Agency flor internati'onal development 

Ankara, Turkey 

H6 Ocak 1964 
Ekselans Ferid Alpiskender 
Ulaştırma Bakanı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ankara, Türkiye 

Ekselans : 
Dizel elektrik loko'm!otifleri kredisiyle ilgili 

olarak 10 Ocak tarihinde ımakaımlarını'zda 
yapmış olduğumuz memnuniyet bahşeder gö
rülmeye rucu 'etmıek isterim. O 'zaman General 
Electric Corporation Firmasının teklifini leh
te mütalâa etme niyetinizin AID ye 31 Ara
lık 'tarihine kadar bildirilmesi medburiye'tıini 
•hissetmiş olduğunuza işaret buyunmuiştunuz 

Görüşmemiz esnasında teharüz ettirdiğim 
gibi, kredi sözleşmesi 'şartları tahtında (3.01-lb 
kısmındaki 'hususların) '3.02 kısmındaki tarihe 
kadar yerine getirilmiemiş lolması (has'e-biyle, 
24 . <1'2 . 196İ3 tarihinde meriyete 'girmesi icato-
eden sözle'şmeyi, AID fesilh etme (hakkına sa
hipti. Bununla fberaher, AID ıo tarihte fesih 
etme hakkına müracaat etmemiş ve ımtütaaddit 
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defalar da işaret ettiğimiz ıgifbi, diğer müd
detlerin de sona ermiş (olmasına rağmen, bu 
hakkın istimaline müracaat etmıemişitir. 

Şuna da işaret etmek isteriz ki, <xE teklifi
nin lehte mütalâa edilmesi hususundaki niye
tinizin AID ye 'bildirilmesi de bizatihi İterimin 
tarihi 31 . 12 .1963 (olan 4.03 kısmındaki husus
lara tevafuk etmemiştir. Sözleşmenin (bu kıs
mına imtisal edilmesi, yapılan ihale teklifinin 
sadece AID tarafından tasvibedilmesi değil, 
bir mukavelenin yapılması ve onun da tasvibe-
dilmesini icabettirmektedir. Binnetice, sözleş
menin bu kısmında derpiş edilmiş olan thüsus-
laf m is 'af mdan evvel yerine 'getirilmesi icabeden 
birçok işler de'vardır. 

Yapılması ieabeden işler ve bunlar için ay
rılan zaman bakımından maalesef bir yanlıiş 
anlama vardır. Zatıâlilerinize de işaret ettiğim 
üzere, gerekli bütün dişleri ikmal eton<ek üzere 
geniş bir za/man olduğunu "kabul ederek hare
ket etmelerini Türk makamlarına büdirtmişltik. 

•Bu husus, 8 Ocak tarihli AID mektubunda 
teyidedilmış bulunmaktadır. Şayet, buigün için 
yapılmış olan işi, zanrirnıeten, dalha igeniş bir 
zamanda, gözden igıeçirmeyi arzu ederseniz, (bu
nu yapmakta kendinizi serbest hissedebilirsi
niz. 

Arzu ettiğiniz vakit, müsait 'zamanlarımızda, 
bü meseleyi za'mimeten görüşmekten memnun 
oluruz. 

Ekselanslarından, en derin saygılarımızın 
kabulünü istirham ederiz. 

iStuart H. Van Dyke 
Müdür 

Şimdi arkadaşlar bu paraıgraf mühimdir. 
Sayın Nihat 8u ve önerge sahipleri zamimeten 
verilen bu müddet içinde 'her şeyi tetkik eder
siniz, yani kesinleşmiş olan ihaleyi (bozabilir, 
yeni ihale yapılabilir, her şeyi yapabilirsiniz! 
Mânasını çıkarmaktadır; fakat bunun böyle 
olmadığını, paragrafın başında bu hususta 
8 Ocak tarihli AÎD mektubunda teyide t miş 
bulunmaktadır. 8 Ocak tarihli (mektubu oku
dum. Onlar doğrudan doğruya ihalenin neti
cesini; mukavelenin yapılmasını âmirdir. Yok
sa bir üçüncü ihaleyle dair en uifak bir işaret, 
ima ve emare yoktur. Fakat bununla beraber, 
arkadaşlar, bu mıe'ktup bana geldikten sonra 
güneş yüzü görmeden cebime girdi. Ama ben 
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evime 'gittiğim zaman .telefonla böyle bir ce
vap aldm mı dediler. Ertesi ıgün gazeteler 
Ulaştırma Bakanına Sayın Van Dyke'den bir 
mektup gelmiştir dediler. Arz ettim, daha ev
vel büyük firmalar çatışıyorlar. Telefonlar 
gelip gidiyor. Buna dair bir tereddüdü ben 
kendim Devlet Demiryolları içinde hissettim. 
Bu tereddüdü 'gördüm. Şahsan Ibenim bir te
reddüdüm yoktu. Madem ki bir tereddüt var
dır, bunu halletmekten çekinmedim. Mr. Van 
Dyke'ye bir mektup yazdım ve onun kesin ve 
açık olarak izahını istedim. Şimdi Sayın Van 
Dyke'nin mektubu çok ımü'himdir. Bakınız 
Sayın Van Dyke ne diybr. Doğrudan, doğru
ya Ulaştırma Bakanı Ferid Alpiskender'e hi-
tabediyor. 

Ekselans Ferit Alpiskender 
Ulaştırma Bakanı, 

T. C. Ulaştırma Bakanlığı 
Ankara, Türkiye. 

13 . 2 . 1964 

12 Aralık, 8 Ocak ve 16 Ocak tarihli mektup
larınız üzerinde mütemmim malûmat istiyen 
7 Şubat 1964 tarihli mektubunuzu aldığımı teyi-
den arz ederim. 

8 Ocak 1964 tarihli mektubunuzda 3.01 (b) 
kısmındaki hususların yerine getirilmesi müdde
ti 31 Mart 1964 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu 
temditten maksat, Türk makamlarınca bir muka
vele yapılması ve yapılan mukavelenin AID ta
rafından tasvibini temin idi. Mukavele yapma 
müddeti üzerinde hâsıl olabilecek her hangi bir 
tereddüdü izale için, TCDD tarafından 31 Mart 
1964 tarihine kadar ön şartların yerine getirilme
si bakımından AID ce şayanı kabul ve kâfi se
beplerle buna imkân olmadığı bildirilmedikçe, 
3.01 (b) kısmı ile ilgili hususlarının yerine geti
rilmesi için 31 Mart 1964 tarihinden sonra her 
hangi bir müddet temdidini tasvibetmek niyetin
de olmadığımızın bildirilmesi benden talebedil-
miştir. 

3.01 (b) kısmındaki hususlarının yerine geti
rilmesi için TCDD tarafından yapılması icabeden 
işlemler şunlardır : 

1. Mütaahhitle kati bir mukavele yapmak. 
2. Bu mukaveleyi AID nin tasvibine sun

mak. 
Anlayışımıza göre, tekliflerin zamimeten tet-
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kikmi arzulamanız ihtimali, TCDD nm kararını 
verirken zaman itibariyle tazyik altında kalmış 
olmasını hissetmesinden ileriye gelmektedir. 

Böylece, ortaya çıkan sual şudur: 
AID nin 12 Aralık tarihli mektubu muhteva

sını hatırda bulundurarak, Türk makamları daha 
sonra Aralık ayında alman karardan başka bir 
karar mı almışlardır? 

Bu sorunun cevabı menfi ise, takibedilecek yo
lun General Electrik Firması ile mukavele yap
mak olduğu aşikârdır. 

Eğer sorunun cevabı müspet ise, ÂID, yap
mayı arzuladığınız her. hangi değişik bir teklifi 
incelemeye hazır olacaktır. AID, böyle değişik 
bir teklifi tetkik ederken şüphesiz 12 Aralık 1963 
tarihli mektubunun aşağıda belirtilen kısmı muh
tevasına uymak mecburiyetinde olacaktır. 

«TCDD ile AID arasında aktedilen sözleşme
nin 1.03, 3.01 (b), 5.02 ve 5.03 kısımlarında be
lirtilen AID politikası, daha yüksek fiyat tekli
finde bulunan bir firma mamûlatmm bariz bir üs
tünlüğüne dair mukni delillerin ademimevcudiyeti 
halinde ihalenin en düşük fiyat teklifinde bulu
nan firmaya yapılmasını gerektirir. Böyle muk
ni delâil bu meselede ortaya konmamıştır.» 

Mevzuu daha fazla müzakere etmeyi arzuladı
ğınız takdirde müsait zamanınızda emirlerinize 
amadeyiz. 

Ekselanslarından en derin saygılarımın kabu
lünü istirham ederim. 

Stauart H. Van Dyke 
Müdür 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 16 Ocak ta
rihli Van Dyke'in mektubunu okumuş (bulun
maktayım. Görüyorsunuz ki, yeni bir ihaleye 
gitmeye imkân veren (bir sebep yoktur. Bu
nunla beraber bunun üzerinde hiç/bar şahsi ihsas 
ve imada bulunmadan bu mektuibu mesul ma
kam olan Devlet Demiryolları Umum Müdür
lüğüne havale ettim. Havale ettikten 'sonra, 
acalba nasıl bir karar aldılar diye sonradan. 
soruşturdum ve aldığım malûmata göre bu lü
zum ıkarşısmda Devlet Demiryolları yeni bir 
karar almaya ve yeni bir değişikliğe gitmeye 
mahal ıgörmemiş ve kendini yetkili bulmamıştır. 
Bu suretle Bakanın zamimeten verilen müddeti 
kullandı idi, kullanmadı idi lâflarının gayrivâ-
ridolduğu yüksek 'huzurunuzda 'bir kere daha 
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teeyyüdetmi'ş bulunmaktadır. Bunu bizzat ve
sikalar teyit ve tevsik etmektedir. 

Şimdi arkadaşlar, takrir sahiplerinin üçün
cü soralarına yine olaylar yönünden cevap ve
riyorum. 

Takrir sahipleri sorularında, '«Sayın Baka
nın General Elektrik Firması lokomotiflerine 
ait yedek tparça ithali ve sarfiyatı (hususlarında 
hakikata uymıyan beyanlar 'bulunması» den
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, bilhassa Sena
todaki konuşmama atıf yapmaktadır. Şimdi 
'ben mi Ulaştırma Bakanı 'olarak: 'hakikata uy
mıyan 'beyanda bulunuyorum, yoksa bu soru
nun tertipiçasi olan arkadaşlar mı yanlış be
yanda bulunuyorlar, bunu arz edeceğim. 

Hakikata uymıyan beyan nedir 1 Bakınız 
loîcuıyoram. Bu'her halde Talbiî Seraaftör .Sayın Sa
mi Küçüik'üıiı olsaı genelk. Çüdkü Senatoda bu su
alleri kendileri bana tevcih etmişlerdir. Sami 
Küçük Senatodaki konuşması aynen şöyle di
yor : 

«Ayrıca aldığımız bilgiler beni 'yanıltmıyor
sa, bu 5 aded lokomotif .hizmette bulundukları 
4 yıl içinde, 400 000 'bin dolar civarında, ki 
'beheri ı203 000 dolardan 2 lokomotif (bedelidir. 
Yedek 'parça masrafı yapılmıştır. Halbuki bu 
tip lokomotiflerin (beher 250 000 kilometre yol
culuktan sonra ancak 2 000 dolar civarında 
yedek parçaya, ihtiyaçları olduğu, teknisyen
lerin istatistiklerden elde ettikleri neticelere ait 
bilgilerdir.» ıSaym ISami Küçük bunu soruyor. 

Şimdi arkadaşlar Sayın Sami 'Küçük'ün 
bu sualine Senatoda ıverdiığkn cevap. Şimdi 
arkadaşlar Senatoda Sami Küçük'ün ibıı ya'zılı 
ve hazırlıklı konuşmasına mııkaibil geçmişe 
ait kayıtlar yanımda/bulunmadığı cihetle ben 
'bu tek taraflı görüşle Senatoda hükme 'varıl
masın] ve muhterem senatörlerin fikirlerini 
çelip de bu istikamete doğru teveühi etmeyi 
doğru 'bulmadım. Takdir edersiniz ki IbÜtçeler 
önümüzdeki 'bir senelik masraflar ve ıgelirleriıı 
tahminidir. Ben yoksa 1959 senesinde alm-
ımış lökomiotiflerin yedek parçalarına ait vesi
kaları Senatoya getirmem ne mümkündü, ne 
de varitti! Yalnız Sayın (Sami Küçük tek ta
raflı 'olarak bunu müdafaa ederken elimde 
Ibir vesika vardı. General Elektrik'rten geldi
ğini ibildirdiğim ton 'vesika ile «siz /böyle diıylor-
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sunuz, ama General Elektrikin mefctufbu da 
şöyle diyor» dedim. 

«1962 senesinde 28 bin dolarlık yedek par
ça istenmiş. Bunun dışında istenmemiştir.» 
deniyordu. Ben ıbunu 'benimsiyerek 'hakikat 
böyledir demedim. General Elektrikten 'gelen 
mektup 'bu tarzdadır, dedim. Bunun neresinde 
Ihakikat 'hilâfına bir lâf söylenmiştir? Sebebi 
de hir taraftan, yalnız !bir açıdan senatörlerin 
fikirlerinin ibir istikamete çekilmesini doğru 
(bulmadım. Her iki itara'fm görüşlerini almala
rını faydalı, doğru buldum, Şimdiye kadar 
TÖDD ihaleyi General Elektrik firması lehine 
yapjmlştı. Senatör arkadaşlar da yapılan bu 
ihale 'hakkında 'bir tereddüt, İbir itham uyan-
'masını doğru 'bulmadım. Sayın Nihat Su der
ler ki neden :bu firmanın mıektıılbunu 'okudu da 
kendi teşkilâtından almadı. Bütçe niüzakere-
lerinde 195*9 da alınmış. geçmiş devirlere ait 
yedek parça ne kadar alınmış, ne kadarı lâ
zımdı. Bunun sorulması varit değildi ki böyle 
'bir tetkik ile 'ben Yüksek (Senatonun 'huzuru
na çıkayım. Ama şimdi bunları bütün tafsi
lâtı ile arz <ve izah edeceğim 've arkdaşlarm 
soracakları -her suali de cevaplandırmaya ama
deyim. 

Şimdi, Senatodaki vesikaları okuyorum.. 
Yani 'Sayın Sami Küçük'ün :bu şaline »verdiğim 
cevap aynen şöyledir: 

«General Elektrik diyor ki 400 ibin dolarlık 
yedek parça getirtilmemiş tir. Bunlar yedek 
parça getirtilemediği için, iyi 'bakım yapıla
madığı için, miadından evvel 'bozulmuştur di
yor ve 28 Ibiîı dolarlık İbir yedek parça satm-
almalbildiğini iddia ediyor.» Resmî 'kayıtların 
tetkikinde 'bu 5 lokomatif hakkında çeşitli ta
rihlerde çeşitli firmalardan mubayaa yapılmış. 
Hakikaten 1962 yılında 'mektubu yazan zattan 
28 bin dolarlık da ibir sipariş yapılmış. Fakat, 
5 löfeolmatifin işletilmeye ıgeçmesi, (bundan fay
dalanıl »bilmesi için 33 bin dolarlık nir ihale 
yapılması lazımmış, Bu ihale yapılamamıştır. 
Ve ben vazifeye başladığımdan sonra, İbir defa
sında 16 İbin, !bir defasında 30 'binlik İbir ihale 
de yapılmıştır. Eğer 'bu 33 İbin dolarlık olan 
•ve 5 lokomotifin ımu'htaciolduğu yedek parça
lar da gelirse ibu '5 lokomiotif derlhal hizmete 
girecektir. Ve bunun hizımete »girdiğini de 'ga
zetelere 'bilhassa açıklıyacağım. 
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îşte benim verdiğim cevap bu arkadaşlar. 

Burada hilafı hakikat, nerede? 
Muhterem arkadaşlar; nitekim Senatodan 

sonra keyfiyeti geçmiş senelere ait hesaplardan 
tetkik ettirdiğimi şimdi size arz etmiş bulunu
yorum. Takrir sahipleri sorularında benim Se
natoda konuşurken Mr. Van Dyke'a ait bâzı 
onun söylemediği sözleri söylediğimi veya Sa
yın Van Dyke'm söylediği sözleri tahrif ettiğimi 
söylüyorlar. Bunun ne dereceye kadar doğru 
olduğunu gazetelere geçmesini ve bir sözlü so
ru hattâ bir Meclis tahkikatı konusu olmıya 
uygun bir hal olup olmadığını sizin yüksek tak
dirinize arz ediyorum. Ben o gün Senatoda bir
çok Amerikalılardan bahsettim - isim zikretme
den - şöyle, şöyle geldiler, görüştük, dedim. 
Ve bu arada Mr. Van Dyke'in, General Electric 
ve General Motors lokomotiflerinin Amerika'da 
ve Amerika dışında yarıyarıya kullandığını ifa
de ettiler, dedim. Ama yarıyarıya yakın demek, 
mutlaka % 50 değildir ki, % 25 ten r/c 50 ye 
kadar her rakam yarıya yakındır. Fakat ken
dileri, Mr. Van Dyke'e gittikleri zaman kullan-. 
di klan tâbir şudur : «Ulaştırma Bakanı, Ferit 
Alpiskender, sizin, % 50 Generel Electric, % 50 
General Motors kullandığını söylüyor demişler.» 
Hattâ fifty - fifty tâbirini de kullanmışlardır. 
Benim Senatodaki beyanatımda bu yoktur. 
«yarıya yakın» tâbirini kullanmış bulunu
yorum. «Yarıya yakın» arz ettiğim gibi 25 ade-
diyle 50 adedi arasındaki her rakam yarıya ya
kındır. Onun için gayet elâstiki ve takribi bir 
ifade kullandım. Sonra bir Hükümet üyesi ki, 
dost ve müttefik bir devletin devlet adamıyla 
dostane münasebetler içerisinde bulunarak ken
di teşkilâtını faydalandırma durumundadır. Bu 
senatörlerin başka işi yok da gidip bunu Mr. 
Van Dyke'a söylemeleri ne dereceye kadar doğ
rudur? Bunu yüksek takdirlerinize arz ediyo
rum. Benim muvaffakiyetim, 3 ncü koalisyon 
Hükümetinin muvaffakiyetidir; 3 ncü koalisyo
nun muvaffakiyeti hepinizin itimadına mazhar 
olan Yüksek Meclisin muvaffakiyetidir. Ben 
sizlerden biriyim, hiçbir kimseden (hiçbir kim
seye karşı) bir üstünlük iddiasında değilim. Sa
dece bir dâvanın, bir hizmetin hadimi olarak 
bulunuyorum. 

Şimdi arkadaşlar arz edeyim; bu doğru mu
dur, değil midir? îkinei Dünya Harbi patladığı 
zaman Amerika Hükümeti bir taksim yapmış, 
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General Motors'a Amerika dâhilinde lokomotif I 
imal edeceksin demiş. General Electric'e siz des
troyer imal edeceksin, demiş. Alko'yada da su I 
türbini v> s> imal edeceksiniz, demiş. Böyle zaruri I 
bir iş bölümü yapmış Bu itibarla Amerika'da I 
G. M. un adedi artmış; G. E. adedi azalmış. I 
İkinci Dünya Harbinden sonra Alko ile G. E. I 
beraberce lokomotifler imal etmeye başlamışlar. I 
Alko Amerika'ya lokomotiflerini satmış. Ama I 
imalât müşterek, fabrika müşterek. General I 
Electric de lokomotiflerini Amerika dışına sat- I 
mıştır. Bu rakamları nazarı itibara aldığınız I 
takdirde General Electricc mamulâtı ile Gene- I 
rai Motors'un mamulâtı aşağı - yukarı yarıya I 
yakın bir nisbet ifade eder. Sonra bir firmanın I 
fazla istihsal etmesi, az istihsal etmesi, bu fazla I 
bir şey etmez, istihsal tekniği, kalitesi, başarı I 
nisbeti hakkında bir şeyler ifade edecek ölçü- I 
ler aramış olsalardı daha iyi olurdu. I 

Şimdi Sayın Nihat Su temas ettikleri için o I 
hususları da cevaplandırayım : Teklif edenler. I 
Gerek General Electric'in U - 20 C modeli ve I 
gerekse General Motors'un G -16 lokomotifleri I 
eksport modellerinde Amerika dâhilinde kulla- I 
m lam az. Tekliflerden alman resmî imalât Gene- I 
rai Motors G -16 tipindeki lokomotiflerden 210 I 
aded imal etmiştir veya General Motors G -16 I 
markalı lokomotiflerden 218 aded imal etmiş- I 
tir. General Electric Firması - yani bize teklif I 
edilen ve ikinci ihaleyi yapan U - 20 C tipindeki I 
lokomotiflerden 175 aded imal etmiştir. I 

Görüyorsunuz ki, imalât arasında büyük I 
farklar yoktur. Sonra bunların hepsi Amerika I 
dışındaki demiryolları için imal edilmiştir. Bun- I 
lara ait teklifler, mevcut doneler teklif komis- I 
yonu raporlarına geçmiştir. İhaleye giren tiple- I 
rin her ikisi de Amerika Devlet Demiryollarında I 
mevcut değildir. I 

Sonra arkadaşlar; birbuçuk gün meselesin- I 
den bahsediyorlar. Bu ihale birbuçuk günde ya- I. 
pildi ise bunun geçmiş bir mazisi vardır. Bir de- I 
fasında bu en azından birbuçuk sene tetkik mtev- I 
zuu olmuştur. Biraz evvel arz ettiğim gibi on ta- I 
ne yüksek mühendis yani cer ve fabrika lokomo- I 
tif mühendisi iki tâli grupa ayrılmışlar, dört ra- I 
por vermişler, aruz amik tetkikler yapılmış, satı- I 
nalma komisyonuna gelmiş, Satmalma Komisyo- I 
nu mütalâasını bildirmiş, ondan sonra tekrar tâ- I 
li komisyonlar, Umumi Heyet olarak toplanmış, | 
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tekrar rapor vermişler, bu rapor Amerika'da tet
kik edilmiştir. Bütün bu tetkikler dosyada mev
cuttur. Yalnız ben Ulaştırma Bakanlığına yeni 
başladığım zaman bu meseleyi daha etraflı olarak 
tekrar tetkik etmek lüzumunu şahsan hissetim. 
Bu sebeple AID nin bir müddet vermesini uygun 
buldum. Yoksa, yalnız müddetsizlikten mecbur 
kalarak bu ikinci ihaleyi yapmış değiliz. 

Arkadaşlar, General Motors lehinde Sayın Ni
hat Su arkadaşımız uzun bir konferans verdi. 
Ben bunu Meclis tahkikatı şümulü dışında görü
yorum. 

Şimdi ben de size General Electric hakkında 
ve bunun üstünlüğüne dair uzunboylu bir izahat 
vermek istersem bunu doğru bulmam. Çünkü iki 
firma hakkında bir mukayese yapmış olurum. Bu 
fen adamlarının ve teknisyenlerinin ilgisi dahi
lindedir. Her Bakanlıkta, her umum müdürlük
te bir ihtisas erbabı vardır. Bu ihtisas erbabı ra
porlar verir ve bu ihtisas erbabının verdiği ra
porlara göre satınalma komisyonu ve müdürler 
kurulu muamele yaparlar. Yoksa, Bakan veya 
Umum Müdür bir lokomotif mühendisiymiş gibi 
hareket etmeye mecbur olmadığı gibi kendi ka
nunlarına göre mesul organlarının dışında her 
hangi bir tetkikat yaptırmanın da amelî bir fay
dası yoktur ve böyle bir tetkikat yapıldığı tak
dirde bunun tatbik imkânı da yoktur. Çünkü her 
bakanlığın yetkili organları vardır. Ancak onla
rın raporlarına göre amel edilir. Yoksa hariçten 
getirmişsiniz iki tane ecnebi mühendis; gel ba
kayım şu iki lokomotife bak, bunlardan hangisi
ni beğeniyorsunuz; biz de onu alacağız. Bu çok 
laubali bir hareket olur. Sonra gerekli tetkikler 
benden önce yapılmış, kanuni mevzuat dâhilinde 
tekemmül ettirilmiş. Beynelmilel, ahitlerin çer
çevesi içinde kesinleşmiş. Ondan sonra fiilî de
neme tavsiye ediyorlar. Bunu yapmaya imkân 
var mı? Sonra General Motors'un bize teklif et
tiği yani fiilî deneme yap dediği lokomotif de 
şartnamelere göre ihaleye iştirak ettiğimiz zaman 
izhar edilmiş, ileri sürülmüş olan lokomotif değil
dir. General Electrick'e yakın bir lokomotif imal 
edeceğim, bu lokomotifin fiilen denemesini yapın 
diye teklif edilmiştir. 

Arkadaşlar, ne İcra İflâs Kanunu, ne Devle
tin Artırma, Eksiltme kanunları, ne de Türk -
Amerikan kesinleşmiş bir ihale teklifinden sonra 
yapılan yardım anlaşması hiçbir şekilde uymıyan 
bir deneme teklifini kabul edemez. 
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İnsanın bunu kabul edebilmesi için akli mu

vazenesini kaybetmiş olması veya körü körüne 
bir firmaya kendini bağlaması lâzımgelir. Böyle 
kesinleşmiş ihaleden dolayı yapılan deneme tek
lifi nerede kabul edilmiştir? Bu yapılamıyacağı 
için ben nasıl böyle bir mesuliyeti deruhte ede
bilirim? Rica ediyorum bunu takdirderinize arz 
ediyorum. 

Nitekim bir hâtıramı anlatacağım. Bana 3 - 4 
defa geldi General Motors mümesilleri. Kendileri
ne gayet nazikâne bir çerçeve içerisinde ihalenin 
kesinleştiğini anlattım. Bana «Haklısınız Beye
fendi, biz de sizin yerinize olsaydık başka yapa
cak muamelemiz yoktur.» dediler. Bunu bugün 
belki inkâr edebilirler, belki itiraf etmek fazileti
ni gösterirler. Fakat, benim için ikisi de aynı
dır. 

Arkadaşlar, General Electric Firmasına ihale
nin yapılmasını tavsiye eden fen heyetleri bir 
defa fiyat bakımından 16 bin dolar fark bulmuş
lardır; iki lokomatif arasında akar yakıt sarfiya
tı bakımından fark bulmuşlar, çekiş kabiliyeti 
bakımından fark bulmuşlar, bir sürü farklar 
bulmuşlar. Şimdi bunları sayacak olursam size 
üç, dört sayfalık rüçhan sebepleri bildirmiş ola
cağım. Fakat dediğim gibi bu fen heyetlerinin 
verdiği ve kesinleşmiş muameleler olduğu için 
her hangi bir firmanın da burada izahmı yap
mayı uygun bulmam. 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlarımız çok yüksek 
sesle konuşuyor, dinliyenlerin hakkına tecavüz 
ediyor. Bu bakımdan lütfen daha sakin konu
şalım. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERlT ALPÎS-
KENDER (Devamla) — Şimdi muhterem arka
daşlar, olayları bu şekilde arz ve izah ettikten 
sonra işin hukukî yönüne geliyorum. Yani arz 
ettiğim bu olaylarla acaba bir tek kişi çıkıp da 
Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender bu olayların 
seyri esnasında şunu ihmal etmiştir veyahut bu
nu kötüye kullanmıştır diyebilirse ona da cevap 
vermeye hazırım. 

Şimdi, hukukî bakımdan durumu arz ve 
izah edeceğim, arkadaşlar. Ulaştırma Bakanı
nın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
ile münasebetlerini arz ettiğim gibi 6186 sayılı 
Kanun tasrih eder. 3460 sayılı Kanun serma
yelerinin, malzeme alımsatımmm, ve saire ba
kımından Ulaştırma Bakanının bu işlere aidolan 
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vazifesini tâyin eder. 23 sayılı Kanun da yine 
bunu tâyin eder. iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
muhtar müesseselerdir. Ve bu müesseseler ken
di işlerini kendileri yaparlar. Burada da me
sul olan doğrudan doğruya Devlet Demiryolla-
rıdır. Ve ikinci âkit AlD dir. Ben bunların 
üzerinde bir murakıbım. Murakabe hakkımı 
gerek bu kanun, gerekse Reorganizasyon Ka
nunu dediğimiz geçenlerde kesinleşmiş olan ka
nun şu şekilde tarif eder : «Bakan murakabe 
hakkını tetkik, teftiş ve tahkik ettirmekle ya
pabilir.» 

Olayları size olduğu gibi arz ettim. Bunun 
neresinde yanlışlık, neresinde eksiklik, nere
sinde kusur vardır ki, ben teftiş ve tahkik et
tireyim? Bilâkis ben biran evvel ihale yapıl
sın, ondan sonra mukavele yapılsın, lokomotif
ler gelsin, ondan sonra ayrı bir safha olmak üze
re imalâta geçelim diye takibettim. Bütçe mü
zakerelerinde, muhterem arkadaşlarım TCDD 
mda hizipler çarpışıyor, dediler. Bu yanlış de
ğil. Fakat nerede işsizlik vardır, nerede boş
luk vardır, orada hizip vardır, dedikodu var
dır. Bugün Demiryollarının 60 - 70 i geçen kıy
metli mühendisi boş duruyor. Ben bunlara loko
motif, vagon yaptırmak istiyorum. Bunları ye
ni iş sahalarına sevk etmek istiyorum. Bu da 
ancak bu kredilerin kullanılması ile mümkün 
olabilecektir. Bana kıymetli arkadaşlarım, şu 
vazifeni ihmal ettin derlerse, o zaman onlara 
derhal cevaba hazırım. Ben olayları sırası ile 
hepinize arz ettim. 

Sonra, arkadaşlar diyorlar ki, Ferit Alpis
kender Ulaştırma Bakanı olduktan sonra bu 
ihaleyi bir olup bittiye getirdi. 

Bir defa, ben Ulaştırma Bakanı olduğum za
man Ulaştırma Bakanlığında tanıdığım bir tek 
kişi yoktu. Ve 1 nci ihalede DDY. Umum Mü
dürü olan zat ile görüştüm ve temennilerimi 
onun vasıtası ile ilgililere ulaştırıyordum; hal
buki bu zat 2 nci ihaleye muhalif kaldı. Eğer 
ben onun üzerinde tesir yaptı isem ki, adam 
hakikaten nazik bir adamdır, bu tesir evvelâ 
onun üzerinde olurdu. Ben bu zata satmalma 
komisyonu ve müdürler kurulu ihaleyi, kanun 
dairesinde yapsınlar dedim. Kanun dairesinde 
yapmadıklarını görmüş olsaydım, ben muraka
be hakkımı kullanırdım. Onun için hiçbir 
kimseye ne imada, ne ihsasta, ne de telkin de 
bulunmadım. 
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Sayın Nihat Su bana 'bir sual sorarken şunu 

da dediler : Biz de birçok şeyler >söyliyebiliriz. 
Ben gerek kendilerine, gerek başka arkadaş
lara şunu arz edeyim ki, hayatımın her daki
kasının hesabını açık alınla vermeye _ hazırım. 
Bu işte benim en ufak bir kusurum, ihmalim, 
suiistimalime dair bir tek delil varsa, kendile
rini davet ediyorum, bu kürsüden izah buyur-

' şunlar. Bundan çekinecek hiç'bir tarafım yok
tur. Ben de birçok dedikodular duydum. Istan-
tartbüPda Vehbi Koç'la görüştü, etti, şeklinde 
dedikodular duydum. Arkadaşlar, Vehbi Koç 
bu memleketin yetiştirdiği servet sahibi adam
lardan birisidir. Kendisine hürmet ederim.. Fa
kat hayatımda daha bir defa dahi Vehbi Koç'la 
görüşmem mümkün olmadı. Bu şayialar hepi
miz için çıkabilir. Sonra, General Motors mü
messilleri geldi, dört defa kabul ettim. Gene
ral Elektrik mümessilleri geldi onları da kubul 
ettim. Nihayet demokratik bir Devlette Bakan 
şikâyet kapılarını herkese açar. Arkadaşlar 
ben yalnız iki kayıta bağlı kaldım. 

Sayın Başbakan bana bu vazifeyi tevcih bu
yururlarken, işlerin en dürüst ve en iyi şekil
de 'başarılacağına ve bu hususta 'benim tecrübe
lerime güvendiğini, inandığını söylediler. Bu 
benim için hudutsuz bir iltifat ve muvaffakiyet 
kaynağı idi. Binaenaleyh, bu teveccühe lâyık 
olmak isterim. 

İkincisi millî iradenin büyük tecelligahi olan . 
Yüksek Meclisin karşısında ve daima onun iti
madına mazhar olarak iş görmek hem emelim, 
hem de vazifemdir. Bu itibarla önergenin ne 
dereceye kadar bir Meclis tahkikatını istilzam 
ettiğine dair bir şey söylemek istemiyorum. 
Kıymetli arkadaşlarım çok güzel konuşmalar 
yaptılar. 

Şimdi, Meclis tahkikatı safhasını bu şekilde 
belirttikten sonra, Meclis tahkikatı ile hiçbir 
ilgisi olmıyan ve benim zamanımla alâkası bu-
lunmiyan sorulara sırf sorulmuş bulunduğu 
için, vicdanlarda bir istifham, bir tereddüt ya
ratılmaması bakımından 'bâzı izahat arz edece
ğim ve bu şekilde sözlerimi bitireceğim. Kıy
metli zamanlarınızı aldım ise bilhassa affınızı is
tirham ederim. Müdafaa durumunda olduğumu 
elbette takdir büyürsünüz. 

Şimdi size, Meclis tahkikatı mevzuu yapılmış 
olduğu için bir sürü istifandan davet eden bir 
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sualin de cevabını vermek zorunda kalacağım; 
o da dizel lokomotiflerinin tabiî ömürleri ve sai
redir ki, birinci sualin cevabını maziye ait bir 
ihtisas işi olması sebebiyle bir rapor halinde 
sunuyorum. 

Dizel lokomotiflerinin tabiî ömürleri 
Lokomotiflerin tabiî ömürleri; buharlı, dizel

li ve elektrikli olduğuna göre değişmektedir. Ame
rikan Demiryolu İşletmeciliğinde dizel lokomotif
leri için yıllık eskime nisbeti % 5 kabul edilmek
tedir. Buna nazaran, Amerikan bakım ve kul
lanma şartlarına göre, dizel lokomotiflerinin tabiî 
ömürleri 20 sene olarak kabul edilmiş bulunmak
tadır. Buharlı lokomotiflerin ise yine Amerikan 
şartlarına göre yıllık eskime nispeti % 3 ve buna 
nazaran da tabiî ömürleri 33 sene kabul edilmek
tedir. 
TCDD Lokomotif Parkında mevcut 5 aded Gene
ral Elektrik lokomotifinin yedek parça sarfiyatı 

Panamerikan Invesment Inc. Firması ile 
28 . 12 . 1956 tarihinde aktcdılcn 90 aded dizel 
lokomotiflik ve buna müteferri tesis ve teçhizat 
mukavelesi kanalından Demiryollarım-ıza 1958 yı
lı ortalarında 5 aded General Elektrik lokomotifi 
gelmiştir. Mezkûr mukavele, yazımızın başında 
izah edildiği üzere, bil âhara işlemez hale geldiğin
den mütebakisinin sevkiyatı durmuştur. 

'General Elektrik, lokomotiflerine ait gerek 
Panamerican Investment Inc. Firması mukavelesi 
ile gelen ve gerekse bu mukavelenin inkıtaa uğra
masından sonra idarenin direkt General Elektrik 
firmasından getirttiği yedek parçaların, takım ve 
aletlerin mecmuu tutarı, General Elektrik Firma
sı fiyatı ve FOB bedeli üzerinden 220 611,98 do
lardır. 

Bu miktardan mağaza ve depolardaki halen 
mevcut yedek parçalar, takım ve aletler tutarı 
olan 112 007,13 dolar düşüldükten bakiye 
108 604,80 dolar kalmakta olup adı geçen 5 loko
motif için bilfiil kullanılmış olan ithal malı ye
dek parça tutarını teşkil etmektedir. Bu miktara 
yerli imal edilen yedek parçaların takribi tutarı 
olan 3 167,70 dolar daha ilâve edildikte 5 loko
motif için 5,5 senede, bilfiil sarf edilen yedek 
parça tutarı 11.1 772,50 dolardan ibaret (Ek : 8) 
bulunmaktadır. 

Yapılmış olan yukardaki hesaba; Panamerican 
Investment Inc. aracı firma kârı, nakliye ve güm
rük masrafları dâhil değildir. 
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Amerikan Demiryolu İşletmeciliğinde, bakım 

ve tamirler için sarf edilecek yıllık yedek parça 
tutarının, lokomotif fiyatının % 2 sine kadar ol
ması normal kabul edilmektedir. 

Bu duruma göre : 
Mevcut beher General Elektrik fokomotifinin 

alış bedeli 245 120 dolar olduğundan 5 adedinin 
tutarı 1 225 600 dolardır. Buna mukabil mezkûr 
lokomotiflerin yıllık yedek parça sarfiyatı 19 750 
dolar bulunduğundan, yedek parça sarfiyat nis-
beti % 1,66 dır. Bu netice de göstermektedir ki, 
bizim gayrimiisait şartlarımız içinde dahi bu lo
komotiflerin yedek parça sarfiyatı, Amerikan De
miryolu İşletmeciliği kıstasları dâhilinde kalmış 
bulunmaktadır. (Ek :9) . 

Diğer taraftan, hizmet verimliliği bakımından 
da mevzuu ele alındığı takdirde, General Elektrik 
lokomotifleri 5,5 senelik servis süresinde, yedek 
parça beklemesi yüzünden uzun müddet gayrifaal 
kalmalarına rağmen, 3,5 milyon küsur kilometre 
yapmışlardır. Bu duruma göre beher lokomotif 
aylık olarak vasati 11 458 kilometre servis yap
mış bulunmaktadır. Buna mukabil yine idare lo
komotif parkında mevcut, daha yeni ve beygir 
kuvveti daha yüksek Alman yapısı Krausa - Maf-
fci lokomotiflerinin (GE 1980 HP., KM 2700 HP) 
beher lokomotif basma yaptığı vasati aylık kilo
metre tutarı 8 080 dur (Ek : 10). Bu duruma gö
re GE lokomotiflerinin kilometre başına yedek 
parça sarfiyatının bedeli 3 156 sent olmasına mu
kabil KM. lokomotiflerinin kilometre başına yedek 
parça sarfiyat bedelinin ise 3,815 sent olduğu gö
rülmektedir. (Ek : 10) dolayısiyle GE lokomotif
lerinin yedek parça sarfiyatı bakımından, haki
katte aleyhine bir neticenin mcvcudolmadığı, bi
lâkis bu mukayeseden GE lokomotifleri lehine tu
tar bakımından % 21 nisbctinde daha az yedek 
parça sarf edilmiş olduğu tahakkuk etmektedir. 
Bu itibarla hakiki teknik tahliller muvacehesinde, 
halen idarede mevcut eski tip General Elektrik 
lokomotifleri için dahi vasıf düşüklüğü iddiasın
da bulunmak mümkün değildir. Kaldı ki, yeni 
mubayaa edilecek GE lokomotifleri, halen idare 
mevcudolanlara nazaran daha da tekâmül ettiril
miş olan makinalardır. 

Diğer bir mevzu da lokomotiflerin çekiş kabi
liyetinin söz konusu olmasıdır. Aynı şartlar mu
vacehesinde her lokomotifin çekiş kabiliyeti, o 
lokomotifin dingil tazyiklerine ve motorlarının 
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gücüne tabidir. İhalesi tasdik edilmiş bulunan 
yeni tip General Elektrik lokomotiflerinin mo
tor gücü ihaleyi kaybetmiş olan General Motors 
lokomotiflerinin motor gücünden 200 beygir daha 
fazladır. Söz konusu her iki firmanın da Ameri
kan sanayiinde teknik üstünlük bakımından ay
ın seviyede bulundukları aşikâr bir hakikat oldu
ğuna göre aynı şartlar dâhilinde, motor gücü az 
olanın, motor gücü yüksek olandan daha fazla 
çekiş kabiliyeti verebileceği iddiasının her türlü 
teknik mesnetten mahrum bir iddia olacağı be-
dihiclir. Nitekim mezkûr lokomotifler Elmadağ 
rampasını, yük altında şartname ahkâmı gereğin
ce, mükemmelen çıktığı raporlarla sabittir. 

Diğer taraftan halen yedek parça beklemeleri 
sebebiyle gayrifaal durumda olan 4 aded GE lo
komotifi, mükemmel bir şekilde tekrar servise gi
recek bir durumdadırlar. Bu 4 lokomotifin ihtiya
cı olan yedek parçaların yekûn bedeli takriben 
33 000 dolardan ibarettir. Lüzumlu yedek parça
lar idarenin eline geçer geçmez bu 4 lokomotifin 
derhal servise girmeleri sağlanacaktır. İhtiyaç 
duyulan bu yedek parçalar (Ek : 11) de gösteril
miş olan yedek parça sipariş listesine dâhil bulun
maktadır. Bu (Ek : 11) listesinde görüleceği veç
hile 18 . 6 . 1963 tarihinden beri liste muhtevi
yatı yedek parçalar sırf tediye muamelesinin yü
rümemesi yüzünden el'an idarenin eline geçmemiş 
bulunmaktadır. Devlet Demiryolları parkında 
mevcut dizel lokomotiflerinin çeşitleri, hizmet sü
releri ve aylık vasati çalışma durumları (Ek : 12) 
de gösterilmiştir. 

•(Yani ibunlarm bir kısmı bu lokomotifler 
verilirken gelmiş yedek parçalardır. Bir kısmı 
takımdır. Takım ile yedek parça arasındaki 
farkı lokomotif ve otomobil ile alâkadar olan 
arkadaşlar daha iyi bilirler. Bunların mühim 
biı* kısmı lokomotifler Türkiye'ye gelirken ve
rilmiştir, fakat raflarda duruyor, kullanılmı
yor. Kullanılmıyan ve kırılan kısımlar bitmiş
tir. ıŞimdi 33 000 $ kıymetinde yedek parça 
getirilirse bunlar derhal seıVise (geçecektir.) 

Bütün bu meseleler hakkında elimizde ayrı 
ayrı vesikalar mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar; bir soruyu da bu 
fen ve ihtisas adamlarımızdan müteşekkil beş 
kişilik bir 'heyetin raporunu huzurunuzda oku
mak suretiyle cevaplandırmış bulunuyorum. 

Şimdi gelelim konuşan arkadaşlarımızdan 
bâzılarının ufak tefek tenkidleri oldu, bunları 
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da müsaade (buyurursanız ıcevapsız bırakmıya-
yım. iMeselâ Sayın Nihat Su dedi -ki; «Meksi
ka'da, şurada, ıburada 19 tane General Elektrik 
lokomotifleri kullanılmış.» Fakat bunu bizzat 
resmî dokümanlardan alarak a$z ediyorum: 

General Elektrik Lokomotifleri 1884 ile 
l!9<G4 tarihine kadar 23 000 lokomotif imal et
miştir. Bunun 4 000 i Amerika'da muhtelif 
eyaletlerde 'Çalışmaktadır. Diğerleri de Ameri
ka'nın dışında çalışmaktadırlar. General Elek
trik lokomotiflerinin eskiden General Motors'-
tan ibir tek eksiği vardı; o da süratte anti -
patinaj meselesi idi. Fakat son '6 sene (zarfın
da yeni icadettiği tesisler vasıtasiyle General 
Motors'la (bunun arasındaki farkı kaldırmıştır. 
Diğer farkların ve üstünlüklerin neler olduğu
nu sizlere okumuştum. 

Şimdi Sayın İhsan ıSabri Çağlayangil arka
daşımız A. P. Grupu adına konuştular. Onu da 
cevaplandırmak... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, grup- adına ko
nuşmadılar. 

ULAŞTIRMA BAKANI FEıRlT ALPÎSKEN-
DER »(Devamla) — özür dilerim, kendileri 
Başkan olarak daha iyi bilirler. Ben grup baş
kanı oldukları için yanılmış olabilirim. 

ıSaym Çağlayangil buyurdular ki ; «Ben 
Ulaştırma Bakanının yalnız bir> hareketini be
ğenmedim. O da, suiistimalleri ve diğer suçları 
dolayi'siyl'e mahkemeye tevdi edildikleri halde, 
neden bu memurlar yerlerinde kaldılar?» 

Şimdi arkadaşlar, bununla ilgili olarak bir 
haber de sık sık tekrarlanır. ıSaym Çağlayan
gil bize 'böyle birşey söylemediler. Fakat, Mec
liste stöyliyenler oldu. Güya Ibu mahkemeye tev
di iedilen memurlar vazifelerinden uzaklaştırıl
dıkları halde, ben vazifeye başlar başlamaz, 
hepsini geri almış, tekrar eski vazifelerine iade 
etmişim. Evvelâ, Ibunun lasb ©sası yoktur. Ben 
vazifeye /gittiğim zaman 'bütün memurları va-
'zife başında buldum. Sonra sordum, «Nedir, 
hu gazetelerdeki ve dışardaki haher?» diye. 
Müsteşar dedi ki, «Benim hakkımda tahkikat 
haşlayınca tahkikatın selâmeti bakımından izin 
aldım.» öğrendim ki, diğerlerine de medburi 
izin 'verilmiş.! Ben sayın ve muhterem selefimin 
kanunda olmıyan mecburi izin .müessesesini kul
lanacağına emin değilim. Ama, kanunda yazılı 
izinlerden biri kanuni izin, öteki de sılhhi izin-
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dir. Bunun dışında bir izin müessesesi yoktur 
ki, ben bunları işten uzaklaştırayım. Ben gel
dikten sonra Karma Tahkikat Komisyonunun 
bir an evvel tahkikatını 'bitirmesini, dedikodu
lara son vermesini, Devlet 'Demiryollarında müs
pet bir faaliyetin başlaması bakımından zaruri 
buldum. Teftiş heyetinden bunu 'bilhassa is
tedim. Ama, bunu isterken hiçbir îmada bu
lunmadım. «Tahkikatı bir an evvel bitirin.» 
dedim. (Tahkikat bitti. Bu tahkikat Memurin 
Muhakemat Kanununa göre 'bir ihlbar mahiye
tinde idi. Yani, hazırlık mahiyetini bile ikti-
sabetmiyordu. Bekledim, Cumhuriyet Müddei
umumisi bu hazırlık tahkikatını bitirsin. Cum
huriyet Müddeiumumisi bu hazırlık tahkikatını 
'bitirdikten ve onbir memur hakkında ilk tah
kikatın açılmasına karar verildikten sonra der
hal teşebbüse geçtim. Bunları da açıklamak is
terim. Çünkü, matbuatta çeşitli halberler cere
yan etti, tarih huzurunda bunları' açıklamak 
zorundayım. 

Arkadaşlarım, 'biliyorsunuz, bu memurların 
bir kısmı Bakanın doğrudan doğruya şahsi ta
sarrufunda değildir. Bakan (bunu Bakanlar Ku
ruluna aksettirir, Bakanlar Kurulu bir karar
name ile bunları vekâlet emrine alır, emekliye 
sevk eder veya işten el çektirir. Ondan sonra 
yeni umum müdür vekili veya umum müdür 
tâyin eder. Benim karşımda üç müessese vardır. 
Emekliye isevk ettaıelk, velkâtet emriıne armalk, 
işinlden meh ettoek.. Emekliye s>ev)k etlmeyi hak
larında henüz adlî tahkikat bitmemiş memur
lar 'için uygun îbulmaldıim. İhtiyatı teldlbir tolan 
vekâlet emrine, /teşekkül emrine almayı bura
da en uygum yol 'olarak gördüm. Bunun için 
de Sayın Başlb akanla görüşmek en hafif tâlbi-
rijyle Wir nezaket meselesidir. Sajyıh< Baışlbalkan 
kendisine mahsus olan Avrupai ıziihnliydti için
de hana (siz (buranın Bakamısınız, mıeisıuilliyet si
zin, salâhiyet sizindir; çalışıyonsumuız, işlerin 
selâmeti neyi icabettirirse o şekilde hareket 
edersiniz.» cevaîbını verdiler. 

Bununla kendilerine Iblüjyük IbÜr mimnetltarhk 
duyarak ayrıldını. Fakat ibenlden islonra Sayın 
Başbakanı ziyaret edenler bulunmuş, fakat Baş-
ibalkan ;ona da iÜJtifait ietimemişler. (Sonra, Başlba-
Ikan yardımcısı ile görüştüm. Dolsfyajyı fceudiJsSı-
me takdim 4\İİkn. O da aynı neticeye vardı. Fa
kat, takdir ibuyurursunutz 'kii, (bu gilbi işler Tıür-
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kiye'nin ..başında (büyük proplemlerin cereyan 
etıtiği »bir zamanda küçjük Ibir îı§ kalır. Bunu 
talhafckuk ettirmek derllıal mıümkün lolaımadı 
ama Ibu yola ıglirilmiş ve sanık sayılan umum. 
'müdür Bakanlık emrine alınmış, yeni umuım 
(miüdür vekili 'tâyin edilmliıs. Diğer memurlar 
hakkındaki tasarruflarımız da ele alınmış bu
lunmaktadır. {Binaenaleyh, İhsan Sabri Çağlı-
yangil Ibu (bakımdan da mıüsterilı olsunlar; Ibiz 
Hükümet .olarak, değil yalnız bendeniz Ulaştır
ma Balkanı olarak, adlî tahkikatın ve işlerin 
«selâmeti bakımından, (balbaımıız da olsa, karde
şimiz İde olsa küm/senün göz yaşına Ibalkaeaik du
rumdaki kimseler değiliz. HaMarınıda'ki kanuni 
muameleyi tam (bir ihasisaisiiyetle ve ciddiyetle 
tatbik azmindeyiz.. Sonra yine Sayın ihsan 
Salbri. Çağlıyangül, çok ıhaklı olarak sordular; 
hakikaten kendilerinin Ibu (hassasiyetini asil (bir 
hassasiyet olarak ifade ederim. Bu mukavele 
ue olacak dedi? Onu da ihaJber vereyim, zaten 
biraz evvel arz ^tmıiştilm; bu muJkavelenin (bir 
an evvel bitirilmesi için Hükümetiniz bütün has
sasiyeti göstermiştir ve mukavele müzakereleri ce
reyan ediyor, ısıonuna .gelinmiiıştir. Belki şu iki, 
üç gün .zarfında bitecektir. Kredinin müddeti 
dolmadan arz edileıcektir. Ama, yeter ki, mu-
ikaveleyti akdedecek olan General Elektrik (bi
zim kabul edemiyeceğimiız (bâzı ağır şartları 
dermöyan etti. Bu da benim vazifem değildir. 
Teknisyenlerin, Devlet Damiryollarınım s&lâlhi-
lyeiti ve vazifesi cümlesinldendir. ŞaHısan Ibu me
sele hakkında fazla konuşmayı uygun ıbulmam, 
ama bunadair yanlış Ibir muamele sâdır olduğu 
zaman arkadaşlarım emin ve ımüsıterdlh olsun
lar ki, murakabe hakkımı en elsaslı şekilde kul
lanacağım. Bundan dolayı hiç Ikimisenlin endişe 
etmesine maihal yolktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin muflı'terenı 
üyeleri; (hakkımda Meclis talhkikatı önergesiyle 
ımlüzalkere açılmış olan Mır Balkan lolarak ıhuzu-
runuza ıgellldim, savunmamı yaptım .Anz ettiğim 
ıgilbi bundan 'sıonra da vâki olacak konuşmalar 
olurlsa beplslini sizin itimadınııza lâyık (bir şekil
de cevaplandırmaya amadeyim. Hepinizi ihür-
meıtle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, verilmiş 
olan ısıoruişlturma önergesi îhakkında şahısları 
adına 26 arkadaş söz almış (bulunmaktadır. Ay-
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rica İçtüzüğün 171 noi (maddesi gereğince öner
ge saıhiplerinin herlbiriısi ayrı ayrı söz isterler 
ise (hepsine de Riyaset Divanı olarak söz ver
mek mecburiyetindeyiz. Bzeümle Sayın Vasfi 
Gerger ve .Sayın iSami Küçük de önerge sahip
leri olarak söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Sayın Gerger; ızâtıâlinizin beyanları uzun 
mu olacaktır? 

VASFİ GERGER (C. Senatosu Urfa Üyesi) 
—• Kısa ©fendim. 

BAŞKAN —• Sayın Gerger'e ısöz vereceğim. 
Onu italkilben valküt .gecikmiş bulunduğu içtin (bir
leşimi kapatacağımı. 

Buyurun Sayın Gerger. 
VASFÎ GERGER (C. Senatoisu Urfa Üyesi) 

— Mulhlterem arkadaşlar, mâruzâtım çok kısa 
olacaktır. Bendeniz Ibu önergeyi niçin imzala
dım Millet olarak .evlâtları/miza çıdk (büyük (bir 
borç bırakacağımız Ibu ımevzuıda, borcun Dev
let ve millet menfaatime ve Demiryolları şebe-
kemMın durumuna uygunluğunu sabit (olmasını, 
şu veya bu değil, liyi bir Hükümetin verme|ye 
kadir olduğu emniyet ve itimadı ıhaiız olarak 
ihalenin yapıldığını öğrenmek için imzaladım. 

Sayın İhsan Sabri Çağlayanıgil, konuşması 
arasında bunları mütemadiyen hibe olarak vasıf
landırıp YKilksefc Heyet ıtellkin edilmek istendi. 
Hibe değil •arkadaşlarim. Faizli bir borçtur ve 
yekûnu milyarı aşıyor. 

Sayın Çağlıyamgil ayrıca; kendisine Ihas ta-
lâkat ve belagatiyle vâki beyanları arasında 
şöyle Ibir fikir ileri sürdüler: «(Bir firmanın le
bine neticelenecek bir ihaleyi başka bir firma 
lehine neiti>eelenidirtmek için Ibu önergenin uısuli 
şekilden Mr teşebbüs lodıması halinde biz reyle
rimizle buna iştirak imi edeceğiz», dediler. Bu
nu, kendilerinin yanında ve yüksek huzurunuz
da reddederim. 

Sayın Çağlayangil beni çok eskiden ve çok 
yakından tanır. Şimdi, ben de tanıdığım Ibu ar
kadaşa şu sekilide şüpheli bir imada bulunur
sam normal karşılanabilir mi? Karşılanmaması 
lâzımdır. Eski ıtanibin seyrini yürütmek zama
nı .geçmiştir. Sayın Bakanın gazetecilere .olan 
beyanına .gelince: Burada tavzihlerini aç& yap
mamakla beraber, (böyle bir şey 'söylemediğini 
ifade buyurdular. O ıhallde ıgünlerce evvelki vâ
k i olan bu neşriyatı niçin tefczibeittmedıiler? Et
mezler ama, bulgun burada, ı«öyle bir şey söy-
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lenıeldilm; f akait 'menfaati çarpışan İki firmanın 
ımienfaaM (bakımımdan durumunu inceliilyereik 
Iböyle Ibir şeıy ıslöyl emeldim.» dediler. Bunu söy-
'löiııeldipnii !bu ışıelkilıde yülklselk huzurunuzda ifa-
ıde eltltilkleri için kendilerine yerilecek cevabım 
ylofetur. Demin arz etltıiğiım husu'slarmı taihalklku-
(ku için 'huızuru kalib ile Ibu sioruışturmanm ya-
pılmaisı ve ıheıpimizin inanarak Ibu 'ihalenin mor
una! lollaralk yapıldığını bilmemiz lâzımdır. S ay
ığı! arımla. 

ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (C. Sena
tosu Bursa üyesi) — Sözlerimi tavzih etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız tavzih sadedinde söz ve
riyorum. Karşılıklı münakaşaya meydan verecek 
şekilde olmasın. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (C. Sena
tosu Bursa Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, 
önerge sahipleri benim konuşmalarımdan alın
mışlar. Bunu Nihat Su'nun ve Sayın dostum 
Vasfi Gerger'in ifadelerinden anladım. Acaba 
ben mi ifade ederken zühul ettim, yoksa başka 
bir yerde mi bilmem, istifham uyanacak bir tar
zı beyan oldu. Onun için müsaade ederseniz tav
zih edeyim. 

Ben Yüksek Huzurunuzda her tarafı bir art 
niyetten tenzih ettikten sonra, dedim ki, böyle 
bir müzakerenin açılmasında mahkemelere tesir 
etmek kabildir, bundan tevakki edelim. Bu mü
zakerenin açılması böyle bir ihalenin yapılmasını 
ve kredinin yanmasını mueibolur, millî menfaa
timize de aykırıdır, bundan tevakki edelim. 

«Bu müzakerenin seyri, bir firma lehine isti-
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kamet almak istidadını gösterebilir, mahkemeye 
tesir istidadını gösterebilir» demek, bu takriri 
verenler bu maksat dâhilinde hareket ediyorlar 
demek değildir. Hepsi arkadaşım olan bu zevatı 
böyle bir suçla, böyle bir isnadla rencide edecek 
ne mizaçta, ne de düşüncedeyim. Benim tek istir
hamım, bu müzakerelerin bu maksada matuf ol
masından tevakki etmek idi. Bütün grupum, mah
kemelere tesir bakımından müzakerenin açılma
ması kanaatinde olduğu halde hilâfına oy ver
dim. Birinci ihalede suiistimal oldu, ikincisinde 
de olabilir, üçüncüsünde de olabilir; niçin konuş-
mıyalım? Hepsini konuşalım, yeter ki bu mesele
de millî menfaatlerimize aykırı bir istikamet ol
masın, dedim. 

Takrir sahipleri arkadaşlarımdan- rica ediyo
rum, kendilerine tevcih edilmiş bir tariz yok
tur. Müzakerelerin bu istikamet almamasını te
min için serd ettiğim bir temenni vardır. Bu ci
heti tavzih ederim ve beyanlarında ona göre 
konuşmalarını rica ederim. Bu kadar sarih ko
nuşmama rağmen herkes alınırsa, o zaman niye 
alındılar diye uzun uzun düşünürüm. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, saat ondo-
kuza gelmiştir. Yüce Meclisiniz tarafından ev
velce alman karar gereğince Birleşimi kapatmak 
gerekmektedir. Bu arada söz sırası da Sayın Sa
mi Küçük'e gelmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısını, yarın, 19 Mart 1964 Perşembe günü 
saat 14 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,59 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

SEKÎZÎNOÎ BÎRLEŞÎM 

18. .3 . 1964 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — 1 numaralı Tahkikat Komisyonuna üye 

serimi. 

II 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Nihat Su ve 6 
arkadaşının, 33 Diesel - Electric lokomotifinin 
ihalesi münasebetiyle Ulaştırma Bakanı Ferid 
Alpiskender hakkında Anayasanın 90 ncı ve 
İçtüzüğün 169 ve mütaakıp maddeleri gere
ğince Meclis soruşturması açılmasına dair öner-
gsi (4/15) 




