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Sabık ve Sakıt Bakanlardan Celâl Yardımcı ile tktisat ve 
Ticaret Bakanlığı makamı ve eski Sanayi Bakanı Samet 
Ağaoğlu hakkında Meclis Soruşturması yapılmasına dair 

K a r a r No : 11 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkın
daki 44 sayılı kanunun geçici 7 nci maddesine tevfikan Yüksek Soruş
turma Kurulundan Millet Meclisi Başkanlığına tevdi olunan dilekçe ve 
dosyalarla i lg i l i sabık ve sakıt Bakanlardan Celâl Yardımcı ile iktisat ve 
Ticaret Bakanlığı makamı ve eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve 
suç ortağı memurlar hakkında Anayasamn 90 ıncı maddesi gereğince 
yapılacak soruşturmanın her i k i Meclisten beşer üye seçilmek suretiyle 
kurulacak Komisyonca yürütülmesine, Komisyonun icabında başka ma
hallere gitmesine ve görevini üç ayda bitirmesine karar verilmiştir. 

3/7/1962 

Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında Meclis 
Soruşturması yapılmasına dair 

K a r a r No : 12 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık Sanayi eski Bakanı Samet 
Ağaoğlu hakkında Meclis Soruşturması yapılmasına dair 2 numaralı 5 
kişilik komisyonca hazırlanan aşağıdaki rapor Genel Kuru lun 3/7/1962 
tar ihl i toplantısında kabul edilmiş bulunmakla bu husustaki soruştur
manın her ik i meclisten beşer üye seçilmek suretiyle kurulacak komis
yonca yürütülmesine, komisyonun icabında başka mahallere gitmesine 
ve görevini üç ayda bitirmesine karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

E s k i Sanayi Vek i l i Samet Ağaoğlu'nun empirme edilmek üzere 
muvakkaten dış memleketlere ihraç edilip bilâhara İstanbul gümrüğüne 
getirilen pamuklu mensucatın Sümerbank tarafndan satın alınması için 
mezkûr Banka Umum Müdürü ile idare meclisi üyeleri üzerinde nüfuz 
icra ederek bilâ lüzum bu malların alınmasını temin etmek suretiyle 
vazifesini kötüye kullandığı iddiası üzerine yapılan soruşturmaya ait 
evrak, Yüksek Soruşturma Kuru lu tarafından verilen 26/2/1961 tarihl i 
ve 664/716 sayılı görevsizlik k a r a n üzerine İçtüzüğün 170 inci madde
sine uyularak kurulan komisyonumuza havale edilmesiyle incelendi : 

Olayın mahiyeti : Samet Ağaoğlu'nun evrakı arasından çıkan ve 
kız kardeşi Süreyya Ağaoğlu'na hitaben yazılan imzasız bir mektupta, 
Samet Ağaoğlu'nun, Alsat firmasına ait bir milyon metre pamuklu tapon 
kumaşı Sümerbank'a devrettirdiği sırada bundan elde ettiği meşru ka 
zancın ne olduğunun > kendisine sorulmasını ve şayet öğrenemezse İstan
bul'daki toptancı manifaturacı ve tüccarlardan öğrenebileceği yazılı 
olması üzerine Alsat firmasından Sümerbank'ın satın aldığı pamuklu 
mensucata mütedair muamelelerin mahiyeti ve tarzı cereyanı soruştur
maya tabi tutulmuştur. 

Sümerbank Alım Satım Müessesesi, Sümerbank camiasna dair 
işletme ve müesseselerin çalışma ve istihsal faaliyetlerinde kullanılacak 
lüzumlu malzemeyi bir elden tedarik etmek ve bu işletme ve müessese
lerin mamullerini satmak için ancak 1953 yılında pamuklu mensucat 
piyasasına ferahlık vermek maksadiyle 20 milyon l i ra tutarında pamuklu 
mensucat ithaline K/910 ve 4/1426 sayı ile Bakanlar Kurulunca karar 
verilmiş ve ithal işi ile Sümerbank görevlendirilmiştir. Bu karar gere
ğince, Sümerbank'a bağlı alım satım müessesesi Çekoslovakya, Maca
ristan ve İtalya'dan 7 milyon 482 bin 918 liralık pamuklu mensucat ithal 
ederek satmıştır, ispanya'ya yapılan siparişte ispanya firmasının mu
kavelenin cezai şartını kabul etmemesi dolayısiyle ispanya'dan pamuklu 
mensucat satın alınmasından vazgeçilmiştir. Bunun yerine Macaris
tan'dan satın alınmasına izin verilmesi Sümerbank Umum Müdürlüğü 
tarafından karar verilmesi üzerine, işletmeler Bakanlığı 19/12/1955 
tarihli yazı ile. ithalât yapılmasına lüzum kalmadığından kat i zaruret 
tahassul edinceye kadar ithalât yapılmamasını ve bu arada Macaris
tan'dan ithali düşünülen kretonların alınmasından vazgeçilmesi Sümer
bank Umum Müdürlüğüne bildirilmiş ve bu sebeple hariçten pamuklu 
mensucat ithali için sarfına yetki verilen 20 milyon liranın 12 milyon 500 
bin lirası sarf edilmemiştir. 

1957 yılında Sümerbank'a bağlı alım satım müessesesi, Sümerbank 
Umum Müdürlüğü idare Meclisi kararına uyarak 10 milyon 646 bin 440 
l iraya tekabül eden 3 milyon 553 bin 231 metre muvakkat ihraç yoliyle 
hariçte empirme edilmiş olup gümrüklerde bulunan pamuklu mensucatı 
satınalmıştır. Bu mubayaa istanbul'da bulunan Alsat Kolekt i f Şirketi, 
Cahit Paga ve Fatma Atakan firmalarından yapılmış ve bu suretle Sü
merbank tarafından alınan bu mallara 10 milyon 646 bin 940 l ira 96 k u 
ruş ödenmiştir. Esas itibariyle Sümerbankın böyle bir mubayaa yapma
sına lüzum ve zaruret olmadığı halde, Samet Ağaoğlu'nun bu malların 
alınması için tesir icra ettiği ve hakikî maksadın satıcı firmaların hima
yesine matuf olduğu iddia olunmaktadır. 

F i lhak ika , Ticaret Bakanlığınca 1955 senesinde muvakkat ihraç 
suretiyle yurt dışında empirme edilecek olan pamuklu mensucat için 
her f irmaya 500 bin metrelik kontengan tesbit edildiği halde, Şükrü 
Gürün, N a i l Gürün, Rahmi Köseoğiu ve Yusuf Gürün'ün iştirakleri bu-
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lunan f irmada bu prensipten istifade ederek aynı yıl içinde İtalya ve 
Holânda'ya empirme edilmek üzere muvakkaten ham bez ihraç etmiş
lerdir. Bu firmalar Alsat, B i r l ik , Anadolu, Gürsat, İhraç, Yusuf Gürün 
ve Şükrü Gürün şirket ve firmalarının bu şirketleri ihraçlarının finans
manını Ziraat Bankası yapmış, Galata ve Beyoğlu şubelerinde teminat 
mukabi l i 6,5 milyon liralık kredi açılmıştır. 1956 yılında bu malların 
tamamı gümrüklere getirilmiş ve gümrükten çekilmesi için borçlarının 
tamamını nakden ve derhal ödenmesi gerektiği bildirilmişse de, f i rma
lar nakden tediyeye muktedir olmadıklarından dolayı kısmen ödeme ve 
kısmen de kefalet mukabilinde mallarının gümrükten çekilmesine müsaade 
istemişlerdir. Ziraat Bankası U m u m Müdürlüğü, kredi açan Galata ve 
Beyoğlu şubelerine «Nakden tediye suretiyle mallarını çekemiyeceklerlne 
göre kanuni yollara müracaat ederek malların bu yoldan satışı suretiyle 
hesabın tasfiyesi icabettiği» yolunda talimat vermiştir. Ziraat Banka
sının hesabın tasfiyesinde ısrar etmesi ve bu tarihlerde diğer f irmala
rın piyasaya bol miktarda dışarda empirme edilmiş mal çıkarmaları ve 
pamuklu mensucat satışlarında durgunluk husule gelmesi gibi sebepler 
bahis konusu firmaları bu malların doğrudan doğruya gümrükten Sü-
merbanka satılması için çareler aramaya sevk etmiştir. 

Sümerbank Umum Müdürü ile yapılan temaslarda mezkûr banka 
münhasıran kendi mamullerini sattığını bildirerek mubayaa taleplerini 
reddetmiştir. Bundan sonra Samet Ağaoğlu işe müdahale ederek Umum 
Müdüre sık sık telefon edip bu malların gümrükten mubayaasını em-
retmişse de Umum Müdür Mehmet Akın, statünün müsait olmadığını 
ileri sürmüştür. Bunun üzerine Samet Ağaoğlu Umum Müdür Mehmet 
Akın'a K/910 sayılı kararname ile verilen 20 milyon liralık ithal yetki
sinin kullanılmayan kısmıyla bu malların alınmasında İsrar etmiş ve 
fakat Mehmet Akın sözü geçen karara göre dahili mübayaya imkân 
olmadığını, gümrüklerde bulunan malların alınmasını arzu ediliyorsa 
bunun için yeni bir Koordinasyon Heyeti kararma ihtiyaç olduğunu yazı 
ile İşletmeler Vekâletine bildirmiş, İşletmeler Vekâleti de yazıyı Ticaret 
Vekâletine göndererek mütalâa sormuş, Ticaret Vekâletinden verilen 
cevapta pamuklu mensucatın mübayası uygun olup alâkalıların rızala-
riyle cereyan edecek bir satın alma muamelesi olduğunda koordinasyon 
heyetinden karar almaya lüzum olmadığı bildirmiştir. 

Samet Ağaoğlu bu yazıyı Sümerbank U m u m Müdürüne göndere
rek «Mubayaa işine hemen tevessül olunması ve neticeden bi lgi veril
mesi» ni istemiştir. Sümerbank Umum Müdürlüğü İdare Mecl isi bu yazı 
üzerine aynı gün toplanarak mubayaaya karar vermiş ve alım - satım 
müessesesi gümrüklere gelmiş olan bu kabi l malların satın alınmasına 
memur edilmiştir. Alım - satım müessesesi ise halen gümrüklere gelmiş 
bu gibi malların satın alınacağını ilân etmiştir. İdare Meclisinin satın 
alma kararı İstanbul'da bulunan alım - satım müessesesine evvelâ tele
fonla sonra da yazı ile tebliğ olunmuştur. 

Alım - Satım müessesesinin ilânı üzerine 16 f i rma tekli f mektubu 
vermiştir. Bu teklif mektuplarının bir kısmı gümrükten çekilmiş ve bir 
kısmı da gümrükte bulunan mal lara aittir. Gümrükte bulunan ve satın 
alma kararı şümulüne giren malların sahipleri, Cahit F a g a 338 871, 
Fa tma A takan 56 240, Alsat Şirketi 2 950 473 metre malın metresi üçer 
liradan satın alınmasını tekli f etmişlerdir. Gümrüklerden çekilmiş olan 
malların satın alınmasını teklif eden grup 13 f i rma olup ceman 3 297 699 
metre malı satmayı tekli f etmişlerdir. Bu grup f irmalardan Alberdiyap 
ve Ömer Sabuncu metresini 282, 22, Fahr i Gürani 280 kuruş tekli f et
mişlerdir. Fahr i Gürani ve ortağı Mahmut Gürani soruşturmadaki i fa
delerinde açık eksiltme yapılmış olsa idi 250 kuruştan satmaya razı ola
caklarını da beyan etmişlerdir. Ancak müessesese verilen kararda «Ha
len gümrükte bulunan» kaydı olduğundan ikinci grupu teşkil eden tek
l i f sahiplerinden mubayaa yapmamıştır. 

Alsat Şirketinin gümrüklerde tesblt edilmiş malı 2 950 473 metre 
iken Sümerbank Alım - Satım Müessesesi İdare Komitesi adı geçen f ir
madan 3 282 383 metre pamuklu mensucatın satın alınmasına karar 
vermiştir. Aradak i farkı teşkil eden 331 905 metre malın daha evvel 
gümrükten çekilmiş ve Sümerbank İdare Mecl isi kararı şümulüne gir
meyen mallar olduğu anlaşılmaktadır. Bundan başka bahis konusu f ir
maların mallarının metresini üçer l iradan tekli f edilmesinin Cahit Faga 
ile Alsat firmasının temsilcilerinin Ankara 'ya davet edilerek Sümerbank 
U m u m Müdürlüğünde yapılan pazarlık neticesinde bu fiyat üzerinde mu
tabakat hasıl olmasından i leri geldiği ve teklif edilen fiyatların Sümer-
bankın muadili çeşitlerinin fiyatlarına nazaran hayl i yüksek olduğu 
Alım - Satım Müessesesi İdare Komitesi kararında yer almıştır. 

Bahis konusu malların mubayaası için tanzim olunan şartnameye 
emsali şartnamelere dercolunan şartlar konmadığı gibi teminat alın
mamış ve bu suretle satıcı f irmalar hususi bir muameleye tabi tutul

muştur. Mukavele gereğince malın teslimi için kabul olunan müddetlere 
Alsat Şirketi riayet etmediği halde üç defa müddet uzatılmış son veri
len müddet de geçirildiği halde taahhüt i fa edilmediğinden 31/5/1957 
tarihinde mukavelenin feshine ve kalan miktarın alınmamasına karar 
verilmiştir. B u karar verildikten sonra Alsat Şirketi, İşletmeler Bakan
lığına müracaat ederek müddetin geçmesinde kusuru bulunmadığından 
mukavelenin feshinin doğru olmadığını i ler i sürmüş ve mazeret olarak 
da gümrükte malın boya muayenesinin elinde olmıyan sebeplerle gecik
tiğini bildirmiştir. Bunun üzerine Ticaret Vekâletince gerekli inceleme
ler yapılarak gecikmede firmanın kusuru olmadığını bildirmesi üzerine 
Sümerbank Alım - Satım Müessesesi İdare Komitesince malların alın
masına ekseriyetle karar verilmiştir. Ka ra ra muhalefet eden Hukuk 
Müşaviri vâki gecikme dolayısiyle malların ucuzlaması ve müessesenin 
zarar etmesi mülâhazasına dayanmıştır. 

Netice : Yukarda İzah edildiği gibi olayın cereyanı tarzı it ibariyle 
Samet Ağaoğlu'nun ve ona tebaan diğer i lgi l i lerin cezai veya malî ba
kımdan sorumlulukları bulunup bulunmadığının anlaşılması Meclis so
ruşturmasına bağlı görülmüş olduğundan Meclis soruşturması yapılması 
lüzumlu mütalâa edilmiştir. 

B u mazbata Türkiye Büyük Mil let Mecl is i İçtüzüğün 170 inci mad
desine uyularak oybirliğiyle düzenlenmiştir. 

Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında Meclis soruş
turması açılmasına mahal olmadığına dair 

Karar No : 13 

Görevini kötüye kul lanmaktan sanık eski Sanayi Bakanı Samet 
Ağaoğlu hakkında Meclis Soruşturması açılmasına mahal olmadığına 
dair (2) numaralı 5 kişilik Komisyonca hazırlanan aşağıdaki rapor Ge
nel Kuru lun 3/7/1962 tar ih l i toplantısında kabul edilmiştir. 

3/7/1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevini kötüye kul lanmaktan sanık eski Sanayi Bakanı Samet 
Ağaoğlu hakkında düzenlenen dosya Yüksek Soruşturma Kuru lunun 
16/4/1961 tar ihl i , esas 498, karar 916 sayılı görevsizlik kararı üzerine 
Türkiye Büyük Mil let Meclisine gönderilmiş ve içtüzüğün 170 inci mad
desine göre kurulan Komisyonumuza havale edilmiş olmakla okunup 
incelendi : 

Olay : E s k i Sanayi Vek i l i Samet Ağaoğlu'nun, ortağı bulunduğu 
Hurdacılık Anonim Şirketine, Çatalağzı E lek t r ik Santralinde, Devlet 
Demiryollarının Çatalağzı işyerinde, Ereğli Kömürleri İşletmesi Mües
sesesinde bulunan font, bakır, pirinç ve demirleri 1956 ve 1957 yılların
da ucuz f iyat la sattırmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ihbar 
olunmuştur. 

Soruşturma sonuçlan: 

1. Türkiye Cumhuriyet i Devlet Demiryolları İşletmeleri U m u m 
Müdürlüğünden 4 numaralı Soruşturma Kuru lu Başkanlığına verilen 
22/11/1960 tar ihl i 94400 - 100/21600 sayılı cevapta Maden Hurdacılığı 
Türk Anonim Şirketinin 1956 yılında kurulduğu, bu tarihten sonra 
mezkûr şirkete işletmenin muhtelif iş yerlerinden hurda demir satılmış 
ise de Çatalağzı deposunda font, bakır, pirinç ve demir satılmadığı; 

2. Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinden yazılan 15 Kasım 
1960 tar ihl i ve 193 sayılı cevapta 3/5/1956 tar ih l i ve 4/7021 sayılı karar
nameye uyularak her üç ayda bir tesbit edilen f iyatlar üzerinde demir, 
çelik ve font hurdalarının Maden Hurdacılığı Türk Anonim Şirketine 
satıldığı bildirilmiş ve bunların satış fiyatları i le tar ihler i ve satılan 
hurdaların miktarı ayrıca beyan olunmuştur. 

3. Et ibank Genel Müdürlüğünden verilen 1068 sayılı cevapta da, 
1958 ve 1959 senelerinde Çatalağzı Santral i tarafından Hurdacılık Ano
nim Şirketine satılan hurdaların miktân ile satış fiyatları gösterilmek
le beraber. Ticaret Vekâleti tarafından hurda madenlerin beynelmilel 
cari f i ya t lan hakkında gönderilen yazı ve f iyat listesi de eklenmiştir. 
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4. Yüksek Soruşturma Kurulunun bu işi tetkik ve tahkike memur 
ettiği 5 kişilik kuru l 24/1/1961 tar ih l i mütalâasında Hurdacılık Türk 
Anonim Şirketine 1956 dan 1959 yılma kadar satılan font, pirinç ve de
mirlerin normal rayiç f iyatlar üzerinden satıldığı anlaşıldığından Sa-
met Ağaoğlu'nun muhakemesinin men'i gerektiği bildirilmiştir. . 

5. Ankara 'da bulunan Maden Hurdacılık Türk Anonim Şirketi
nin, Sümerbank, Etibank, Devlet Demiryolları ve Demir Çelik Işletme-

.leri gibi İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından kurulduğu ve bu şir
ketle hususi şahısların bir alâkası olmadığı Komisyonumuzca gerekli 
mercilerden sorularak öğrenilmiştir. 

Netice : İhbarda adı geçen müesseseler İktisadi Devlet Teşekkül
leri olup ve hurda madenlerinin satışında 4/7021 sayılı kararnamede 
gösterilen esaslarla bağlı olmalarına ve bu kararname gereğince tesbit 
edilen f iyat lara göre satış yapmak mecburiyetinde oldukları gibi, dos
yadaki cevaplardan da Ticaret Vekâletince tesbit olunan f iyat lar la sa
tış yaptıkları anlaşılmasına ve Maden Hurdacılığı Anonim Şirketi ile 
şahsî b ir i lg is i de bulunmadığı öğrenilmesine göre, eski Sanayi Vek i l i 
Samet Ağaoğlu hakkında Meclis soruşturmasına mahal olmadığı müta
lâasına varılmıştır. 

B u mazbata Türkiye Büyük Mil let Mecl is i İçtüzüğünün 170 inci 
maddesine uyularak oybirliğiyle düzenlenmiştir. 

Çalışma eski Bakanı Mümtaz Tarhan hakkında Meclis 
soruşturması yapdmasma dair 

Karar No : 14 

Görevini kötüye kul lanmaktan sanık Çalışma eski Bakanı Müm
taz Tarhan hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair 2 numara
lı 5 kişilik komisyonca hazırlanan aşağıdaki rapor Genel K u r c u n 
3/7/1962 tar ih l i toplantısında kabul edilmiş bulunmakla bu husustaki 
soruşturmanın her i k i Meclisten beşer üye seçilmek suretiyle (12 nu
maralı kararla) kurulması kabul olunan Komisyonca yürütülmesine, 
Komisyonun icabında başka mahallere gitmesine ve görevini üç ayda 
bitirmesine karar verilmiştir. 

3/7/1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1957 yılında yapılan milletvekil leri seçimi münasebetiyle mensup 
olduğu Demokrat Pa r t i lehine propaganda maksadiyle «İşçiye sağlanan 
faydalar» adlı bir broşürün basılmasını temin için İşçi Sigortaları K u 
rumu İdare Kuru luna tesir yaparak sözü geçen broşürün basılmasını 
sağlamak suretiyle görevini kötüye kul lanmaktan sanık eski Çalışma 
Vek i l i Mümtaz Tarhan hakkında Yüksek Soruşturma Kuru lu tarafın
dan düzenlenen 16/4/1961 tar ih l i ve -268 esas 938 karar sayılı görevsiz
l ik kararma İstinaden İçtüzüğün 170 inci maddesine göre kurulan Ko
misyonumuza tevdi edilmekle incelendi : 

Olay : 

1 — Mümtaz Tarhan 26/3/1957 tar ihl i ve 289 sayılı yazı ile vekâ
let ve vekâlete bağlı kurumların faaliyetiyle son yıllarda çalışanlar le
hine sağlanan faydaların resim ve fotoğraflarla belirtecek bir broşür 
neşrinin uygun görüldüğünü ve broşürün hazırlanması için mütehassıs 
bir elemana tevdi edildiğini, halen büyük bir kısmı tamamlanmış olan 
broşürün ilgili lere tevzi edilmek üzere 100.000 - 200.000 sayıda tabı için 
Vekâletin ve Vekâlete bağlı kurumların yapılacak masrafa siaları dâ
hilinde iştirakleriyle tabı şartnamesi, ilân ve sair hususların bir an ev
vel yapılmasını İşçi Sigortaları U m u m Müdürlüğünden İstemesi üzerine 
bu yazı U m u m Müdürlükçe Yönetim Kuru lu Başkanlığına havale olun
muş ve Yönetim Kurulunca bu tekli f in prensip olarak kabulüne ve re-
alize edilmesi için U m u m Müdürlüğe yetki verilmesine 4/4/1957 tar ihin
de karar verilmiş ve U m u m Müdürlük tarafından bu broşürün hazırlan
ması için ressam Rasih Sonat'a 4.0OO l i ra ücret mukabilinde tevdi olun
muş ve ayrıca broşürün basılması için yapılan ilânlara da 908 l i ra üc
ret ödenmiştir. 

2. flân üzerine basım için Doğuş ve Yeni Desen matbaaları ta 
rafından müştereken verilen mektupla 100 b in aded broşürün, kâğıdı 

Kuruma alt olmak üzere 159 bin l i raya basılacağı bildirilmiş ve Mer
kez Satınalma Komisyonu tarafından verilen 2/8/1957 tar ihl i 123 sa
yılı karar la tekli f edilen f iyat la bastırılması uygun görülmüştür. 

3. Broşürün matbaada baskı işinin kontrolü 4.750 l i r a ücretle 
Ressam Rasih Sonat'a verilmiştir. 

4. Broşür, 99.570 aded basılmış ressam Rasih Sonat'a verilen pa
ralar la bir l ikte bu iş için ceman 180.589 l i ra 66 kuruş sarfedilmiş ve 
broşürün bir kısmı 1957 seçimlerinden evvel, b ir kısmı da seçimden son
r a dağıtılmıştır. 

5. Yüksek Soruşturma Kurulunca tâyin olunan 3 kişiden müte
şekkil bilirkişi heyeti tarafından verilen raporda broşürün bir vekâlet 
mesaisini objektif bir şekilde belirtmekten ziyade ikt idar partisinin pro
pagandası mahiyetinde olduğu ve bilhassa broşürün 1957 seçimleri ar i 
fesinde bastırılıp tevzi olunmasının ayrıca seçim propagandası mahi
yetini arz ettiğinin aşikâr bulunduğu beyan olunmuş ve bu kanaati do
ğuran sebepler raporda deli l l i olarak gösterilmiştir. 

Netice : Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, bahis konusu bro
şür İşçi Sigortaları Kurumunun veya Çalışma Baaknlığınm faaliyetle
r i n ! objektif şekilde belirten bir broşür olmayıp 1957 yılı E k i m ayında 
yapılan mil letveki l i seçiminde Demokrat Pa r t i propagandasında kul la
nılmak maksadiyle bastırılmış olduğu ve bu mahiyette bulunan bir bro
şür için işçi Sigortalarının masraf yapmasının veya bu masrafın yap
tırılmasının görevi kötüye kullanmak vasfında bir suç olarak kabulü
nün mümkün bulunduğu ve bıı i t ibar la eski Bakan Mümtaz Tarhan ile 
ona tab'an diğer şahıslar hakkında Meclis Soruşturması yapılarak alı
nacak sonuca göre keyfiyetin tâyin ve takd i r i gerektiği mütalâasına 
varılmıştır. 

B u mazbata, Türkiye Büyük Mil let Mecl is i içtüzüğünün 170 inci 
maddesine uyularak oybirliğiyle düzenlenmiştir. • 

Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu hakkında Meclis soruş
turması açılmasına mahal olmadığına dair* 

Karar No : 15 

Görevini kötüye kul lanmaktan sanık eski Adalet Bakanı Esat B u 
dakoğlu hakkında Meclis soruşturması açılmasına mahal olmadığına 
dair (2) numaralı 5 kişilik Komisyonca hazırlanan aşağıdaki rapor Ge
nel Kuru lun 3/7/1962 tar ih l i toplantısında kabul edilmiştir. 

S/7/1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
E s k i Adalet Bakanı Esat Budakoğlu'nun görevini kötüye kullandı

ğına dair yapılan ihbar ve şikâyet üzerine Yüksek Soruşturma Kuru lu 
tarafından düzenlenen soruşturma evrakı, 16/4/1961 tarihl i ve 577 esas 
918 karar sayılı görevsizlik kararma istinaden içtüzüğün 170 inci mad
desi gereğince kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle incelendi. 

Şikâyet ve ihbarın özeti : Zeytinburnu H u k u k Hâkimi Mehmet 
Alaybayoğlu 23/6/1960 tar ih l i dilekçe ile Millî B i r l i k Komitesi Başkan
lığına müracaat etmiştir. Adı geçen düekçesinde, Balıkesir Hukuk Hâ
k imi iken kadro yokluğu yüzünden aylarca terfi beklediğini ve fakat 
yerinde terfi ettiri lmiyerek Balıkesir'den partizan maksatlarla uzaklaş
tırılmak istendiğinden kendisine Denizl i Hukuk Hâkimliğinin teklif olun
duğunu, bu tekl i f i kabul etmediğini, çocuklarının tahsil ini temin İçin 
istanbul 'a nak l i hakkındaki müracaatı üzerine Zeytinburnu Asl iye H u 
kuk Hâkimliğine terfislz olarak nakledildiğini, buna mukabil , Esat B u 
dakoğlu'nun Şubat 1958 de kendi adamı olan Şinasi Akın'ı've Eylül 1959 
da da Mustafa Saygı'yı Temyiz Âzalığına tâyin ettiğini, kendisinin Zey-
tlnburnu'na naklinden sonra Balıkesir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ün-
veren, Hâkim Mehmet Barutçu, Hâkim Osman Kaplangı ile Zerrin A k -
gün'e kadro verip yerlerinde terf i ettirildiğini i ler i sürmüş ve eski Ada 
let Bakam Esat Budakoğlu ile onun kanunsuz emirlerini yerine getiren 
eski Müsteşar Kevni Nedimoğlu ve Zatlşlerl Umum Müdürü Necati A ras 
adlarında gerekil muamelenin yapılmasını istemiştir. 

Soruşturma sonuçlan : 

1. Adalet Bakanlığından Yüksek Soruşturma Kuru lu Başkanlığına 
gönderilen 30/7/1960 tar ih l i yazıya ek l i Zatişleri U m u m Müdürlüğünün 
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22/7/1960 tarihl i ve 28064 sayılı yazısında, şikâyetçiye 23/12/1958 tar i 
hinde yapılan kadro tevziatında, kadro alma sırası gelmesi üzerine Hâ
kimler Kanununun 59 uncu maddesine tevfikan 19/11/1958 tarihli ve 
48257 sayıh telle 1.250 liralık kadro verilmek suretiyle Denizl i Hukuk 
Hâkimliği teklif edilmişse de, 20/11/1958 tarihli telle teklif i kabul etme
diğini bildirmesi üzerine sırasını geçirmiş bulunduğu, bilâhara 6/5/1959 
tarihl i karar la naklen Zeytınburnu Hukuk Hâkimliğine tâyin edilmiş 
olduğu ve 20/7/1959 tarihinde yapılan tevziatta sırası gelmesi üzerine 
adına 1.250 liralık kadro tahsis edi'diği. Hâkimler Kanununun 64 üncü 
maddesinde (Yargıtay üyeliği açıldığında 49 uncu maddede gösterilen 
deftere ismi geçmiş olanlardan bir zat Adl iye Veki l i tarafından intihap 
ve millî İradeye arz olunur) denilmekte olmasına göre, dilekçede bahsi 
geçen Şinasi ve Mustafa Saygı'nın Yargıtay üyeliğine tâyinlerinde ve 
Balıkesir C. Savcısı Mehmet Ünveren ve bu yer Ceza Hâkimi Osman 
Kap'angı ile Hâkim Mehmet Barutçu ve Zerrin Akgün'e aynı yerlerde 
kadro verilmesinde kanun hükümlerine aykırı bir cihet bulunmadığı, 
bildirilmiştir. 

2. Yüksek Soruşturma Kurulundan bu işi tahkik ve tetkik için 
ayrılan üç kişilik kurul tarafından Yüksek Soruşturma Kuruluna veri
len 26/12/1960 tarihl i ve 112 sayılı raporda Adalet Bakanlığı Zatişleri 
U m u m Müdürlüğünden yazılan ve özeti yukarıya çıkan'an yazıda açık
lanan duruma istinat olunmak suretiyle, neticeten tâyin tasarrufunda 
usulsüzlük görülmiyen eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu'nun muha
kemesinin men'ine karar verilmesi mütalâa edilmiştir. 

Netice : Şikâyete konu teşkil eden tasarruflar, Hâkimler Kanunu
nun Bakana tanıdığı yetkiler cümlesindendir. Bu tasarruf 'ann. görevin 
kötüye kullanılması suretiyle yapıldığına dair bir delil yoktur. Bu se
beple eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ile ona tebaan d ğer ilgil i ler 
haklarında Meclis soruşturmasına mahal olmadığı mütalâasına varıl
mıştır. 

Bu mazbata Türkiye Büyük Mil let Meclisi Dahi l i Nizamnamesinin 
170 inci maddesine uyularak oybirliğiyle düzenlenmiştir. 

Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı hakkında Meclis Soruştur
ması açılmasına mahal olmadığına dair 

Karar No : 16 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ticaret Bakanı Sıtkı 
Yırcalı hakkında Meclis Soruşturması açılmasına mahal olmadığına dair 
ı(2) numaralı 5 kişilik Komisyonca hazırlanan aşağıdaki rapor Genel 
Kuru lun 3/7/1962 tarihl i toplantısında kabul edilmiştir. 

3/7/1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ticaret Bakanı bulunduğu sırada dış ticaret rejimine taallûk 
eden 1/9/1953 tarihl i ve 4/1360 sayılı karara aykırı olan Ayvalık tüccar
larından Hulusi Zarplı'ya peşin transfer suretiyle kredil i i thal müsaa
desi vererek görevi kötüye kul lanmaktan dolayı eski Ticaret Bakanı 
Sıtkı Yırcalı İle eski Müsteşar Munis Fa ik Ozansoy haklar-.ndaki soruş
turma evrakı Yüksek Soruşturma Kurulunun 16/4/1961 tarihli ve 961/23 
esas, 923 karar sayılı görevsizlik kararı üzerine İçtüzüğün 170 nci mad
desine göre kurulmuş bulunan Komisyonumuza havale edilmekle ince
lendi : 

Olay : Ayvalık tüccarlarından Hulusi Zarplı 4/5/1955 tarihinde T i 
caret Bakanlığına müracaat ederek 41 018 do'âr kıymetinde komple 
yağ tesisatı ile 15 105 doiâr kıymetinde dizel elektrik santrali için kre
di l i i thal müsaadesi talebinde bulunmuş ve bu talebini 14/5/1955 tarihli 
mektupla Sıtkı Yırcah'ya bildirmiş ve 16/5/1955 tarihinde Müsteşar M u 
nis F a i k Ozansoy tarafından imzalanan bir yazı ile mezkûr talep kabul 
edilmiştir. Hulusi Zarplı kredil i ithal müsaadesi istemesine rağmen ithal 
edileceği bildirilen dizel elektrik santraü bedeli olan 15 105 doiârın aynı 
tarihte peşin olarak transferine müsaade edildiği anlaşılmıştır. Suç ko
nusu olarak i ler i sürülen husus da peşin transfere müsaade edilmesinden 
ibarettir. 

H u k u k i durum : Sıtkı Yırcalı İle Müsteşar Munis Fa ik Ozansoy'a 
İsnat olunan görevi kötüye kul lanma f i i l i 16/5/1955 tarihinde İşlenmiş 

ve Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinde gösterilen 5 yıllık zaman 
aşımı süresi içinde zamanaşımını kesen bir muamele yapılmamış oldu
ğundan olayda zamanaşımının tahakkuk ettiği anlaşılmıştır. 

Netice: İsnat edilen suçun zamanaşımına uğramış olması itibariyle 
sanıklar haklarında Meclis soruşturmasına mahal olmadığı mütalâasına 
varılmıştır. 

B u mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 170 nci mad
desine uygun olarak oybirliğiyle düzenlenmiştir. 

Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un Yüce Divana 
şevki hakkında 

Karar No : 17 

Transeksport İhracat Firması delaletiyle İngiliz Firması Bunge'ye 
satışı yapılan 52 500 ton arpanın satışından dolayı Ticaret eski Bakanı 
Mehmet Baydur 'un cezai ve malî cephelerden sorum'u'uğunu tesbite me
dar olacak delil görülemediği cihetle adı geçenin bu işle sorum'u olma
dığına dair Soruşturma Komisyonunca hazırlanan ilişikteki rapor Genel 
Kurulun 6/7/1962 tarihl i toplantısında reddedilmiş ve eski Ticaret Ba 
kanı Mehmet Baydur'un Anayasanın 90 ıncı maddesi gereğince Yüce 
Divana şevki kararlaştırılmıştır. 

6/7/1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Amasya M i l 
letvekili Nevzat Şener'in, Transexport Şirketinin delaletiyle İngiliz F i r 
ması B U N G E ' y e satılan 52 500 ton beyaz arpanın satışı dolayısiyle, eski 
Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hakkında Meclis soruşturması yapılma
sına dair önergesi ve Mehmet Baydur'un savunması, Türkiye Büyük M i l 
let Meclisince seçilnrş olan Komisyonumuza havale ve tevdi buyurulmuş 
olmak'a işin oluru düşünülüp konuşuldu. 

52 500 tonluk arpa satışiyle i lg i l i dosyaların Ticaret Vekâletinden 
ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden getirtilerek incelenme
sine, ihbsrı yapanla, hakkında ihbarda bulunulan kimselerin ve iddia ve 
müdafaa ile i lgi leri olduğu iddia olunanların ayrı ayrı ifadelerinin alın
masına, tahkikatın hiçbir tereddüde yer vermiyecek bir vuzuha ulaştı
rılmasın' prensip itibariyle karar verilerek 4 Nisan 1962 tarihinden i t i 
baren vazife taksimi yapan Komisyonumuz, çalışmalarına aralıksız de
vam etti. 

Dört kişilik bir Tâli Tahkik Heyeti marifetiyle İstanbul'da Toprak 
Mahsu'leri Ofisi Satış Bürosundaki muamelât ile, İstanbul Borsası tescil 

muamelelerinin ve Transexport - Transtürk Firması muhaberatını tetkik 
ettirdikten, dosyalarda mevcut vesikaları inceleyip, iddia ve müdafaaya 
taallûk eden bütün delilleri topladıktan sonra, Komisyonumuz bir ka
naatte i t t i faka vâsıl olmuştur. îddaları ve müdafaayı ayrı ayrı özetle 
tesbitten ve delilleri tahlilden sonra bu ittifak kararını işbu mazbata
mızla, Türkiye Büyük Mil let Meclisinin yüksek huzuruna arzedeceğiz. 

İddialar : 

Transexport Firması delaletiyle İngiliz B U N G E Firmasına satılan 
52 5C0 ton arpanın, 

1. Dünya arpa piyasasına nazaran çok düşük fiyatla satılması, 
2. A rpa bedellerinin % 35 inin İngiliz Esleha Anlaşması çerçevesi 

içinde muamele görmesi, 
3. Freedestination imkânının sağlanması sebebiyle arpaların Çin'e 

sevk edilmiş olması, 
4. Satış sırasında, Doğu bölgelerimizde husule gelen kıtlık ve hay

van telefatının gözönünde tutulmamış olması, 
5. Satış akdinin ifası sırasında Dünya pazarlarında arpa fiyatları

nın yükselmeğe başlaması dikkat nazara alınarak akdin feshi cihetine gi
dilmemiş olması, 

6. Satış akdinin Amer ikan Surplus Anlaşmasına mugayir oluşu
nun gözönünde tutulmadığı, 

Ve nihayet bu sebeplerle. Toprak Mahsulleri Ofisinin milyonlarca 
l i ra zararına sebebiyet verildiği iddia edilmektedir. 
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Muhbir Turan Çakım, Komisyonumuz huzurunda verdiği ifadede 
hulasaten : Sanık Mehmet Baydur'un bıı çok f irmalar arasından Trans-
türk Firm-sını^himaye ettiğini, B U N G E Firmasının 48,25 dolardan tek
lif yaptığı halde araya Transtürk Firması girdikten sonra arpaların aynı 
F i rmaya hem de dünya piyasalarında fiyatlar yükselirken 45,— do.ar

dan satıldığı, B U N G E bidayet teklif inin teminatsız bir teklif olmasına 
rağmen Veki l in şahsi emriyle kabul edildiğim, maliyeti 51 - 52 kuruş 
olan arpaların Yugoslav kliringinden vâki o!an teklife uyularak daha 
müsait bir f iyatla satışı cihetine gidilmiyerek Ofisin zararına bir tek
l i f in realize edıld ğini, arpaların muhafazası masrafsız ve tehlikesiz iken 
mütaakıp yıl rekoltesinin gayrımüsait olacağının ve Şarkta açlık ve yem 
sıkıntısının bilinmesine rağmen fiyatların yükselmeye başladığı bir sı
rada Veki l in şifahi bir emriyle satılmış olduğunu, Dış Ticaret Yönetme
liğine göre teklif in kabu.ü tarihinden beş iş günü içinde tescil edilmiyen 
akdin bâtıl sayılması icabederken, bu yola da gidilmediğini beyan ve sa
nığın mesul olduğunu iddia eylemiştir. 

Müdafaa : 

Muhbir Turan Çakım'ı Siyasal Bi lgi ler Fakültesi talebesi iken tanı
dığını söylıyen sanık Ticaret Vekâletini deruhte ettiği zaman muhbiri 
Dış Ticaret Dairesi Reisvekili olarak bulduğunu, Sucres Etdenrees F i r 
masına ve daha sonra da iran'a yapılan şeker satış.arında gördüğü iltı-
zamkâr hareketleri sebebiyle Turan Çakım'a itimadının sarsılmış bulun
duğunu, yabancı memleketler ticaret ataşeliklerine kasden güçlükler çı
karmak suretiyle menfaatler sağladığı yolunda Romanya Ticaret A ta 
şesi tarafından verilen bilgiye isnat olunarak Mi . l i Emniyet TeşkLâtınca 
kendisine verilen metin de bu şüpheleri teyit ettiğini, Bulgaristan'a yapı
lan 300 000 tonluk taze balık lisansının talimatı hilâfına tek bir mü
esseseye (Hali l Kansever'e) verilmiş olduğunu seyahaten avdetinde mut
tali olunca artık kanaate varılarak Turan Çakım'ın bu görevinde mu
hafazasına imkân olmadığını, diğer üç memurla biılikte bu zatın Birtaş, 
Turtaş ve Transtürk Firmalarından rüşvet almakla me.ûf bulunduğu 
yine Millî Emniyet yetkil i lerinin notlarından anlaşılınca, kendisinin Trab
zon M.ntaka Ticaret Müdürlüğüne tayınının karar altına alındığını muh
birin bu tâyinden muğber olarak bu tertibini hazırladığım, bazı evrakın 
suret veya fotokopilerini mahremiyet esaslarına riayet kaıde.erını ihlâl 
ederek temin etmesinde de haricî vazifelere gönderilmesine hukuki en-
geler bu.unduğu ıçm talebim i sa f etmediği bir memurun yaıdım eyle
diğini ifade etmiştir. 

A r p a yolsuzluğu isnadına gelince; 1960 yılı Eylül ayında Ofisin 
elinde bu.unan üa b.n tonluk arpa stokundan 60 bin tonunun ihtiyaç 
faz.ası olarak satışa arzı hususujda T. M. Ofisinin Ticaret Vekâletine 
teklif yaptığı, alıcı f irmalar tarafından Ofise yapılan mubayaa tek.ifle-
rindım bazılarının Ofisçe uygun görülmediği, bazılarının da teminatı 
yaptırılmadığı için ofertoların reddedildiği, bu esnada da dünya arpa 
fiyatlarının mütemadi bir düşüş kaydettiği, Ofisin zarardan mümkün 
mertebe korunabilmesi için iktisadi mesele.eri tedvir eden altı Bakan
dan müteşekkil Komisyondan satışların tehiri hususunda karar alın
dığı, bilâhara Mart ayında piyasada görüien canlanma hareketleri üze
rine piyasa hareketlerim takibederek müsait fırsatı bulunca müşteriyi 
kaçırmamak üzere bahsi geçen arpaların satışı için ikt isadi Meseleleri 
Tedvir Komisyonunun Ticaret Bakanlığına salâhiyet vetdığı, bu tarihten 
itibaren 25 Mayıs tarihine kadar çoğu Vekâlet makamına bile intikal 
ettiri .meksizin gayrimusait görülerek reddedilen teklif lerin be.ki tama
mında muhbir ' lu ran Çakım'ın da ya imzasının veya parafının bulun
duğu bu tarihte, yani Mayıs içerisinde Elico.t adında bir firmanın yap
tığı bir tekli f in de teminat yatırılmadığı mucip sebebiyle ve gerçekte 
ise Turan Çakımın yanlış malûmat vermesi dolayısiyle Bakanlıkça red
dedilmiş olduğu, muhbirin Bakanın şifahi emirleriyle dediği talimatları 
şimdi hatırlıyamamakla beraber müstacel ve saatli opsiyonlarda şifahi 
talimatın verildiği ve 24 saat içinde keyfiyetin yazı ile de teyidi cihetine 
gidildiği, imzasını taşıyan bir yazı mevcut olmadıkça, şifahi talimat id
dialarının varit ve muteber sayılmasına imkân olamıyacağı, Transtürk 
Şirketinin himayesi iddia olunduğuna göre, aylarca müşteri aramak ve 
çeşit.i tekliflerle zaman kaybetmek yerine bu Şirkete hemen satmama
nın mâkul bir sebebinin de izahı icabedeceği, kaldı k i Ofisin bu satışı 
mütaakıp ufak farklar la başka arpa parti lerini de satmış olduğu, sanık 
tarafmdan mudafaaten dermeyan olunmuştur. 

Delil ler : 1961 yılında satışı yapılan 52 5C0 tonluk arpa ile i lg i l i 
Ticaret Vekâleti ve Toprak Mahsulleri Ofisi dosyalariy'.e, Ticaret Ve
kâleti Teftiş Heyetince yaptırılan tahkikatı ihtiva eden müfettiş raporu 
ve bu konu ile i lg i l i neşriyat Komisyonumuza getirtilerek tetkik olundu : 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünün 8/7/1960 tarihl i ve 
3807 sayılı tezkeresinde alelûmu.n hububat istihsali tahminleri kayde-
dıkten sonra 85 bin ton arpa ihracının Ofisçe derpiş edildiği küçük 

ihracatçı f i rmalara da imkân vermek bakımından onarbin ton'uk partiler 
halinde permilere raptının uygun mütalâa olunduğu ve fazla stok bu
lundurmanın doğru olmadığı bildirilmektedir. 

Ticaret Bakanlığı 30/9/1960 tarihl i ve 18170 sayılı yazısiyle Ofisin 
bu mütalâasını ve tekli f ini tasvipetmiş ve arpa satışı teşebbüsüne böy
lece geçilmiştir. 

1/11/1960 tar ihl i ve 4565 sayılı yazısiyle Toprak Mahsuller i Ofisi 
Umum Müdürlüğü 31/10/1960 günü yapılan on bin tonluk ihale teşeb
büsünde müsait fiyat bulunamadığını belırteıek ihalenin tasvıbedılme-
mesmi Ticaret Vekâletine telkin eylemiş Vekâlet de bu te.kme uyarak 
1 Kasım 1960 tarih ve 2G431 sayılı tezkere ile fiyatı gayrimusait bu.arak 
ihaleyi tasvip etmemiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi 1/12/1960 tarihinde 
ilânen yaptığı iha.e neticelerini Ticaret Vekâletine bildiriyor. - Fransa, 
Fas v. s. gibi memleketlerde daha yüksek vasıfta arpa stokları bu.un-
ması, Sovyet Rusya'nın daha kaüteli arpaları daha ehven f iyat lar la ıh 
raca talip durumda olması gibi sebeplerle elverişli fiyat bu.unamadığı, 
bu satışların Ofis ve Hazineyi zarara sokacağı ifade olunuyoı. Ve alınan 
f.yat.arın 2/12/1960 tarihine kadar opsıyon.u olduğu bildiri l iyor. 

Ticaret Bakanlığı aynı tarihli cevabiyle, Ofis mütalâasını tasvip 
etmiş ve zararın asgari hadde indırimıesı için daha müsait teklır.er 
aranmasını tavsiye eylemiştir. Ayrıca mevzuu altı Bakandan mürekkep 
iktisadı Meseleleri ve Hareketlen Süratlendirme ve Kolay .aştırma K u -
ru.una int ikal ettirmiştir. Kurulca ittihaz oiunan 9 Araıik 1960 tarihl i 
ve 10 sayı.ı karar la da şimdilik zararla arpa satışının uygun olmıyacağı 
mütalâa o.unnıuştur. Ve bu karar gereğince de Yugoslavya'ya satış uy
gun görülmemiştir. 

Toprak Mahsu.leri Ofisi cephesinden donmuş sermayenin likide edil
mesi, Ofisin yeni mahsul mubayaasına, elverişli imkân.arla ve müsait 
bir fonla başlıyabilmesi, Ticaret Vekâleti bakımından da ihtiyaç faz
lası arpaların ihracı suretiyle memlekete döviz celbi mülâhazalariyle f i 
yatın maliyet üzerinde temini gayretlerinin memzucen mütalâası ica-
bettigı görü.müştür. Nak i l , muhataza, dondurulmuş sermayenin taızi gibi 
faktörlerle yükselen arpa maliyetinin fiyatı tâyini de esas tutulmuş 
olduğu ve bu itibarla maliyetin dûnundakı tekinlerin bıdayeten Ofıs.n 
mütalâasına da uyu.arak reddedildiği ve dış ticaret ataşelikleri kana-
lıyle dünya piyasaları takıbediliıken bir taraftan da müşteri arand.gı 
dosyalardaki muhabere evrakından an.aşılmaktadır. 2/12/1960 tarihl i ve 
16/7 - 22636 sayılı ve bizzat Mehmet Baydur imzasını taşıyan yazı bu 
nevi vesikalardan bırisıdıı. Dünya piyasalarında arpa fiyatlarının düş
mekte bulunduğu bir sırada Ürdün'den alınan 1 000 tonluk siparişin 
Mersin Limanında dökme F O B 55 serbest dolarlık teklifi ihtiva eden 
19/1/1961 tarihli ve 197 sayılı Ofis yazısına Ticaret Vekâleti 1185 sayılı 
ve 21 Ocak 1961 tarihl i tezkeresiyle müspet mütalâa beyan eylemiş ve 
ihraç lisansı dahi verilmiş ve ihraç yerinin Ürdün yerine Lübnan olması 
talebine de yine Ofisin mütalâasına uygun olarak muvafakat edilmiştir. 

A r p a dosyalarında Bakanlıkla Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Mü
dürlüğü arasındaki yazışmalar Komisyonumuzca dikkatle gözden geçi
rilmiş ve Ticaret Bakanlığının umumiyetle Toprak Mahsulleri Ofisince 
tavsiye olunan hususları günü gününe tasvibeylediği, yazıların çoğunda 
Ticaret Bakam yerine Müsteşarın imzasının bulunduğu görmmaş ve 
tanık sıfatiyle i k i defa bilg.sine müracaat edilen Mahmut Şeyda dahi 
bu mevzu ile daha ziyade kendisinin ilgilindiğini, müracaatların, talep
lerin ve yazıların birçoğunu Bakana aksettirmediğini dosyaları teyiden 
beyan eylemiştir. 

Transtürk Firmasının T. M . Ofisi Umum Müdürlüğüne evvelâ 
Eligoît Firmasını temsilen müracaat ederek fiyat vermiş olmasının, 
B U N G E Şirketinin dahi hep TranstürK Kanslıyle temsil edilmesi key
fiyeti dikkate şayan görülmüş ve % 65 i serbest dolar, % 35 i İngiliz 
Esleha borçları karşılığı Tütün Anlaşması hesaplarına sayılmak kay-
diyle Türk parası olarak ödenmek üzere Elicolt Firması adına yapılan 
48,25 dolarlık tekli f in teminatsız ve açık bırakılması, B U N G E adına 
yapılan teklifin daha düşük bedel ihtiva etmesi, T. M . Ofisi şubelerinin, 
arpa stoklarının ihraç evsafında olmadıkları hakkındaki yazılarına karşı 

Ofisin şubelere 4/9/1961 tarihl i tamiminde bu mütalâanın neye müstenit 
olduğunun anlaşılamadığı, % 4 e kadar çakırlı arpanın şevkinde man 
zur olmadığı, hektolitrelerin biraz düşük olmasında da mahzur bulun
madığı, temizlemede kılçık kırmak ve yabancı maddeleri azaltmak sure
tiyle veya paçal hale getirilecek ihraç evsafının temin olunabileceğinin 
bildirilmiş olması, arpa fiyatlarının Dünya piyasalarında yeniden yüksel
me istidadını göstermesi üzerine de Genel Müdürlükçe 14/7/1961 tarihl i 
telsiz mesajı ile İstanbul Şubesi Müdürlüğüne B U N G E adına Transtürk'e 
yapılan arpa satışı tescilinin iş'arı âhara kadar durdurulması talimatı
nın verilmesi ve fakat Şirketin akitte Ofisin ödemesi icabeden harçları 
da bizzat ödemek suretiyle tescilini tek tarafın iradesiyle yaptırmış ve 
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mubayaayı böylece bir emrivaki haline getirmiş olması keyfiyetleri 
üzerinde de Komisyonumuz Ticaret Bakanı sıfatiyle sanık Mehmet Bay-
dur'a izafesi kabi l bir kusurun mevcut olup olmıyacağı üzerinde dur
muştur. Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Mahmut Şeyda imzalı ve 15/8/1961 
tar ihl i el yazılı tal imatta, B U N G E Anlaşmasının feshi çarelerinin mev
cut bulunduğuna Ofisin dikkat nazarı çekilmiş ve Bakanlık ilgi l i leriyle 
Ofis Ticaret Müdürü ve Hukuk Müşavirinin bulundukları komisyonda 
Ofis temsilcilerinin muteber bir t icar i akdin vücut bulmuş olduğu ve 
bundan rücu halinde tazminata mahkûm olmak gibi muhataraların beli-
rebileceği mütalâalarına istinaden tanzim olunan protokolün altına da 
yine Mahmut Şeyda imzasiyle «Ofisin müstakil bir müessese olduğu 
Bakanlığın nihayet ikaz edebileceği, protokole göre hiç olmazsa % 35 
kısmının serbest dövize kalbine çalışılması» tavsiyesi kaydedilmiştir. 
Aynı gün, toplantı halinde bulunan Altılar Komitesine telefon açan 
Mahmut Şeyda'nın, zamanın Ticaret Bakanı Mehmet Baydur 'a Ofis 
idarecilerinin mütalâasiyle tanzim kılınan protokolden bahsederek nok-
tai nazarını sorduğu, Mehmet Baydur 'un da İktisadi Meseleleri Tanzim 
Komitesine keyfiyeti sorarak müspet mütalâa aldıktan sonra Müsteşara 
müsait cevap verdiği, hattâ «yine de siz bilirsiniz» dediği, bizzat Mahmut 
Şeyda ile tanık sıfatiyle bilgisine müracaat edilen eski Mal iye Bakanı Ke
mal Kurdaş tarafından dahi teyit olunmuş bulunmaktadır. Kemal Kurdaş 
ifadesinde «bu kadar az bir fark için Devletin sözünü tutmaması doğru ola
maz keza karşı tarafın dâva ikame ederek tazminat alabilmesi de her za
man varidi hatırdır. Binaenaleyh, bu sebepten mukavelenin feshi ve ihraca
tın yapılmaması uygun düşmez. Sen kendin de durumu tetkik et. Matlup 

olan ihracatın artmasıdır Esas f ik i r olarak ihraçları müşkülât arze-
den maddelerin İngiliz Anlaşmasmdan muayyen bir tranşın da buraya 
ayrılması suretiyle ihraçlarının sağlanması fikrindeyim» demekte ve ak
din bozulması cihetine gidilmiyerek arpaların B U N G E Firmasına satışı 
konusunda sanık Mehmet Baydur 'u takviye eylediğini belirtmektedir. 

B U N G E adına yapılan bu teklifden çok evvel 27 Mayıs 1961 tarihinde 
5394 sayı ile Ticaret Bakanlığı Ofise El icolt Firmasının 48,25 dolar üze 
rinden yaptığı % 65 i serbest dolar % 35 i çek klir inginden ödeme şar-
tiyle kabul etmiş, A l i Özarslan'ın A lmanya için yaptığı 49 serbest do
lar üzerinden F O B mubayaa tekl i f inin dahi hemen tahk ik i ile talebin 
teminata bağlanmasını 27/3/1961 tar ih ve 5886 sayı ile ve dilekçenin bir 
suretini göndermek suretiyle Ofise tavsiye eylemiş, eldeki ihraç imkân
larını bertaraf ettirmek maksadına matuf 15 günlük opsiyon talebini 
iht iva eden teminatsız, açık bir tekli f olduğu, mevzuda bir ciddiyet ve 
cazibe görülemediği neticesine varılmış, bu defa da beş günlük bir opsi
yon talep edilince Vekâlet bunu kabule temayül etmiş ve her ikisine de 
6 Nisana kadar opsiyon vererek tekli f lerin ik is in i de elinde tutmak İs
temiş ve fakat eski opslyonlu tekl i f ini bu defa 45 dolara tenzil eden 
El igot Firmasının yeni tekl i f i reddedildiği gibi A l i özarslan'ın da temi
nat vermediği, opsiyon müddetinin son gününde fiyat tenkisi cihetine 
gittiği görülmüştür. Yaşar Üner adındaki şahsın 28/3/1961 tar ihl i dilek
çesi, Hazine zararına tasarruflar yapıldığından, Ofise İslâhiye'de F O B 
teslim 54,10 dolardan Birleşik A rap Cumhuriyetine ihraç için 14/9/1960 
tarihinde yaptıkları tekl i f in satış müdürlüğüne havale ile ihaleye işti
rakler i temin edilmediğinden, şikâyeti ve aradan uzun zaman geçtiğin
den 45 dolar seksen santime yeni tekl i f yaptıklarını, şimdi de serbest 
dolarla F O B teslim 42 dolara yeni tekl i f yapmış ve i lgi l i ler hakkında 
takibat da talep etmiş ve mevzu Bakanlıkça Ofise havale edilerek iza
hat istenilmiş ve Ofisin cevabında, onbiıı tonluk arpa ihalesine Yaşar 
Öner'in hiç katılmadığı, Zülküf öner adında bir şahsın iştirak ettiği 
onun da 45,80 değil, 45,02 santim tekli f ettiği ve f iyatlar düşük görü
lerek başka taliplere de ihale yapılmadığı bildirilmiştir. 

Bundan sonra Besim Raci 'n in İsviçre'de Andrecomp Firmasının 
48,— dolar 50 santimlik, 47 serbest dolarlık ve % 70 i serbest, % 30 
u Türk - Çekoslovak Kl ir inginden ödemeli açık tekli f leri için istenilen 
opsiyonlar verilmiş ve nihayet tahakkuk etmiyen mütenakız teklifler 
karşısında Bakanlık, müracaatların teminata raptını Ofise 11 Nisan 
1961 tar ih ve 7305 sayılı yazısiyle bildirmiştir. 

Ofisin 18/4/1961 tar ih ve 5/1327 - 6521 sayılı cevabı yazısmda, B a 
kanlık mütalâasına uyularak bundan sonra opsiyonlu tekliflerden sarfı
nazar edilerek anlaşmalı memleketlere ihracat yapılmasının uygun ola
cağı, bunun için de teminat talebedüeceği Bakanlığa bildirilmiştir. 

Teklifinde Belvü Palas Otelinde adres veren Besim Raci 'n in ne bu 
otelde ikamet ettiği tesbit edilebilmiş ve ne de İstanbul ve Anka ra reh
berlerinden böyle bir adamın adresinin tesbitine imkân olabilmiştir.Tek-
li f lerin tamamının ciddî telâkki edilmesinin mümkün olamıyacağını bu 
misal ispat etmekte ve ihracat firmalarının açık tekliflerle Ofisi bağlı 
tutarak dışarıdan İyi f iyatlar teminine çalıştıkları, buna muvaffak ola
madıkça da tekliflerinden nükûl eyledikleri anlaşılmaktadır. 

Ni tek im, Paris'te El igol t Firmasına F O B dökme 48.25 dolar tekl i 
f inin kabul edildiği ve teminat istenildiği telgrafla bildirilmiş ve El igo l t 
Firması 23 Mayıs tarihl i telgrafında 24 Mayısa kadar muteber olmak 
üzere alıcıyız demekte ve fakat teminattan hiç bahsetmemektedir. 
22/5/1961 tar ihl i telle Ofis, ancak teminata bağlı ferm teklif lerin nazara 
alınacağı El igol t 'un 19/5/1961 tar ihl i teklifine cevaben bildirmiştir. 

Tekli f lerin ciddiyeti halinde teminatın iraesi ve akdin şartlarının 
ihzarına geçirilmesi tabiî görülür. 9/6/1961 tar ih l i Bremar Şirketi tekl i 
fine karşı Ofisçe takım şartname gönderilmesi ve kapalı tekli f istenil
mesi semeresiz kaldığı gibi diğer tekli f lerin dahi ciddî şekle getirilebil
mesi ve neticeye bağlanması mümkün olamadığı Orta - Şark Şirketinin 
15/6/1961 tar ih l i tekl i f i gibi bazı fermo teklifler yapılmış ise de f iyatm 
düşüklüğü sebebiyle bunların kabulüne imkân olamadığı anlaşılmakta
dır. (Orta - Şark'ın bu teklifinde f iyat 39 dolar 20 santimden ibarettir.) 

Gerek yukardan beri sıralanan bu teklif lerin yapıldığı ve gerekse 
B U N G E firmasına satışın realize edildiği esnada vazifede bulunan Tu
ran Çakım'm ihbarı hemen yapmayıp sonraya bırakması keyfiyeti de 
tatmin edici bir mucip sebebe bağlanamamaktadır. Yazılı vesikalarm sa
nık Mehmet Baydur aleyhine ihbarı ve ithamı teşkil eden konularda bir 
delil İhtiva eylediği görülememiştir. 

Şahitler : 52 500 tonluk arpa satışı ile i lg i ler i bulunduğu İddia edi
lenler veya dosya münderecatına nazaran i lgi ler i görülenler komisyona 
davet olunmuş ve ifadelerine müracaat edilmiştir. Başka ifadelerle mü-
bayenet veya tezat arz eden beyanların telifi zarur i görüldüğünden bi l 
gilerine mükerreren müracaat ihtiyacı duyulan tanıklar da olmuştur. 

Muhbir in iddialarına ve dosya münderecatına nazaran ifadeleri en 
dikkate şayan görülen kimseler bizzat Transtürk - Transexport Şirketi 
Müdür ve hissedarlariyle arpa satışı mevzuunda bu şirketle yakından te
mas halinde bulunmuş şahıslar ve yetki l i memurlar sayılmış ve bunla
rın sorgularına, hâdiseyi aydınlatmaya yarıyacakları mülâhazasiyle fazla 
önem verilmiş ve telhisan raporumuzda yer verilmesinde fayda görül
müştür. B u şahitlerin başında, T. B. M . Meclisince tahkikata mevzu olan 
şahsın eski Ticaret Bakam Mehmet Baydur olması hasebiyle şahit sı
fatiyle sorguya çekilmesi zarur i görülen Cemil Parman gelmektedir. B u 
zat bu sıfatla alman İfadesinde : Yabancı zahire firmalarınm Türkiye'
de kartel şeklinde ve birleşik olarak hareket edenler, demekte ve b i 
z im gibi mücadeleci, rakip Türk firmaları olmasaydı Türk piyasaları on
ların inhisarına terk edilmiş olurdu, diye İlâve eylemektedir. İfade hulâ
sasının buraya dercinde fayda görüyoruz. 

B U N G E Firması Ofise daha evvel bir tekli f yapmış, bundan evvel 
bir de Paris 'te GOLDSHMİDD Firmasını temsilen bazı teklifler yapmış
tık. B u teklifler arasında İngiliz Esleha Anlaşmasmdan tediye şartlı 
olanlar da vardır. B u tekl i f in üzerinde mutabakat tesisi mümkün ola
madı. B U N G E ' n i n İstanbul'da tasfiye işleriyle meşgul olan adamı K O S -
T E L ile görüştüm. Firmanın bazı talimatlarını âmil olarak Ankara 'ya , 
T. M . Ofisi Umum Müdürlüğü ile temas etmek üzere gitt im. B U N G E 
bir kısım arpanın çuvallanmasmı istiyor, bunu Ofise tahmil ediyor vu
zuhsuz halde bulunan Freedestination şartını da tabiî telâkki ediyordu, 
Ankara 'da Ofis i lgi l i leriyle mevzuu uzun uzadıya münakaşa ettik ve bir 
mutabakata varmadan ayrılıp gitt im. B u konuşmalar 11 - 13 Temmuz 
1961 günlerinde olmuştur. 14 Temmuz 1961 tarihinde T. M . Ofisi B U N -
GE'ye bir telgraf çekiyor ve Cemil Parman' la mutabık kaldığımız esas
lar dairesinde hazırlanan mukaveleyi Ofisin İstanbul Şubesine gönder
diklerini bildiriyor. Transexport Firmasının B U N G E ' y i temsil ettiğinden 
bahis ile borsa beyannamesiyle bu hususi şartlarm yani mukavelenin 
bize verilmesini talebeden bir telgraf çekiyor. Ofisin İstanbul Şubesi 18 
Temmuz 1961 tar ih l i bir mektupla borsa beyannamesiyle hususi şartları 
yani mukavelenameyi yetkil i ler tarafından imzalanmış olarak bize gön
deriyor ve muayyen müddet içinde imzalanıp tescil ettiri lmesini bi ldi
riyor. Tetkik ettiğimiz zaman Ofisin kendi isteklerine göre yükleme 
şartları ve saire tesbit ettiğini görüyoruz. Ofisin bu mektubu 18 Tem
muz 1961 tarihlidir. Yazının gelmesinden i k i gün sonra Ofis mukave
leyi hemen tescil ettirip göndermemizi telefonla bize bildiriyor. Beş gün
lük mehil var, bu isticalin sebebi nedir? diye soruyoruz. Söylemiyorlar. 
Mehi l Pazartesi günü saat 5 te biteceği için bu saate kadar imzalanıp 
imzalanmıyacağını teleksle soruyorlar. B u istical i yapan, münakaşaları 
idare eden zat Ofisin Ticaret Müdürü F ikre t Beydir. B i z i imzaya ve tes
cile adeta zorladılar. B i z buna icabet etmedik. Beşinci günün hitama 
erdiği Pazartesi günü Şirketin alâkalı servisi telefonla Ofis Şube Mü
dürlüğüne mukavelenin ve Borsa Beyannamesinin imzalandığını, ka t i 
teminatı iraeye amade bulunduklarını, tavzif olunacak memurla bir l ikte 
tescilinin yaptırılacağım bildiriyor. B i z de Ofise bu mealde bir yazı ya
zıyor ve teminat Iraesine amade olduğumuzu bildiriyoruz. İş Bakanlığa 
arz edildi, alınacak neticeye göre hareket edilecek ve gerekli tal imat 
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verilecektir diye cevap gelmiş. Bunun üzerine Ankara ' ya gidince Ofise 
uğrayıp bunun sebebini sordum. Söylenen günde tescil yaptırsa idiniz 
bunlara lüzum kalmazdı, şimdi Bakanlığın talimatmı beklemek zorun
dayız diye cevap verdiler. Bakanlığa gidip Dış Ticaret Dairesinden neti
ceyi öğrenmek istedim, Amer ikan Misyonunun Surplus Anlaşmasından 
yardım gördüğünü hububatın ihracı mevzuunda müsaadekâr davrandı
ğını bu hususa ait ta l imattaki vuzuhsuzluk sebebiyle tekrar sorulduğunu 
öğrendim. Amer ikan Ziraat Ataşesi Mr . Shlubeyter'i ziyaret ettim. Me
seleyi usulen Amerika 'dan soracaklarını, telgrafa 2 - 3 gün içinde müs
pet cevap geleceğini ifade etti. Ben İstanbul'a döndüm. Birkaç gün son
ra Vekâletle Amer ikan Misyonu arasında bu iş halledilmiş. Bunu Ame
r ikan Misyonundan öğrenince büroya telefonla haber vardim. Onlar da 
mâni zail olunca memnu avdet eder kabilinden bunu öğrenince Ofisten 
ayrıca iş'ar beklemeden beyannameyi borsadan tescil ettirmişler. H a r 
emi da kendileri ödemişler ve iş bu suretle tekemmül etmiş. 

Ofisten, dört günlük mehil içinde şartlar yerine getirilmezse, oferto 
geri almacaktır şeklinde bir telgraf aldık. Ortada bir oferto değil artık 
tekemmül etmiş bir akid mevcut olduğunu hususi şartlar meyamnda 
Türk liralarından hiç bahsedilmediği, bunun Ofis tarafından tek taraflı 
olarak tesbit edilip bir mehile de bağlandığını, muteber sayılamıyaca-
ğmı bildirdik. 9 Ağustos tar ihl i bu müracaatımıza Ofis Umum Müdür
lüğü 19 Ağustos tar ihl i uzun bir cevap verdi. Ve bize yeniden beş gün
lük mehil tanıdığını bildirdi. Böylece 4 Eylülde istenilen şartlar kendi
liğinden yerine gelmiş oluyordu. Transexport Firmasının meşguliyeti 
ve sıfatı ihracatçılıktır. B i z arpaları 45,— dolardan alıp, 46,50 dolar
dan B U N G E ' n i n gösterdiği f irmalara sattık. İngiliz Esleha Anlaşması 
dolayısiyle, tütün bedellerinden tahassul eden paralardan mütevellit acyo 
farklarını B U N G E Firması aldı. Mukaveleye B U N G E Firmasının mü
messili sıfatiyle imza koyduk. Tescil sırasında bir memur bulundurma 
işi sadece harcın tediyesi bakımından lüzumludur. Mukavele ve Borsa 

Beyannamesi imzalanmış olarak bize geldiğine ve Ofis de tescili talep 
ettiğine göre hâdisede bir usulsüzlük yoktur, demektedir. 

Transexport Firmasının zihniyetini tesbit bakımından bu ifade 
üzerinde ciddiyetle durmak yerinde olur. B U N G E Firmasının Ofise yap
tığı daha müsait teklif, araya bu f irmanm girmesiyle, Şirket lehine de
ğişmiş, Ticaret Bakanlığının ve Ofisin devamlı takiplerine rağmen te
minat iraesine yanaşılmamış, Borsa beyannamesiyle hususi şartlar son 
günlere kadar imza edilmemiş ve tescile yanaşılmamış ve opsiyon müd
deti bittikten sonra da imzalı olarak ellerinde bulunan bu vesikalar ga
yet manidar şartlar içinde tek taraflı tescil ettirilerek bu defa da artık 
akdin bozulmasına imkân bırakılmamıştır. Olaylarm seyri, f iyat yükse
lişleri muvacehesinde bu şirketin akdi bir olup bittiye getirme yoluna 
gittiğine göstermekte ve bunu da sanık Mehmet Baydur 'un bir kusuru 
tesbit edilememekte, iş'arı âhara kadar tescilin durdurulması hakkın
daki emre rağmen imzalı borsa beyannamesiyle, hususi şartların Tran
sexport Firması nezdinde bırakılmasına, tescilin bir emrivaki halinde tek 
taraflı icrasına imkân verilmesine sebebiyet veren tâli elemanlar hak
kında bir tahkikat yapılması ise komisyonumuzun vazife sınırları dışın
da kalmakta bulunmuş ve esasen bu istikamette tahkikat yapıldığı da 
öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Abdülhalik İndere : A r p a satışı mevzuu ile kendisinin i lg i l i bulun
madığını, arpa mukavelesindeki şartın Freedestination olmayıp, Reex
port şartı olduğunu, bu şarta göre alıcının memleketin bidayeten malûm 
bulunduğu, malı dilediği memleketlere satabileceğini, Freedestination 
de ise, alıcı memleketin de meçhul olarak malm yükleneceğini ve her 
istikamete sevk edebilme hakkının bu şart içinde mevcut ve meknuz ola
cağını izah ve ifade etti. 

Ahmet Karaosmanoğlu : Freedestination Reexport arasında büyük 
bir fark mevcut olmadığını, tütüne muhassas paralardan bedeli öden
mek üzere arpa satışı halinde tütüne de bu şartların otomatikman tatbi
k in in bahis mevzuu olmadığı, arpa satışında güçlük olduğu takdirde be
delin bir kısmı için karşılıklı mutabakatla tütün bedelinden bir tranş 
ayrılması mümkün olduğu, burada istihlâk mahall inin mühim olduğu, 
bu gibi ahvalde alıcı firmanın mensup olduğu Hükümetin muvafakatini 
almaya lüzum ve ihtiyaç da bulunmadığı yolunda ifade verdi. 

Mahmut Şeyda : Ofis, 1960 E k i m ayından itibaren 1961 yılı başına 
kadar üç defada arpaların ihraç edileceğini ve ilândaki şartlara göre 
i lg i l i ihracatçı firmalarımızın müracaat edebileceklerini bildirmişti. İlk 
i k i ilânı müspet netice vermemesi üzerine üçüncü ilân müddetsiz ve hu
susi şartlan Ofisten öğrenilmek üzere asgari beşer bin ton partiler ha
linde altmış bin ton beyaz arpanın satışta bırakıldığı açıklanmıştır. 

Gerek bu i lk ilânlar gerek bu sonuncu süresiz ilândan sonra muh
telif ihracatçı f irmalar çeşitli tediye şekilleriyle mubayaa tekliflerinde 
bulunmuşlardır. 

A lman tekliflerden hemen hemen hiçbirisinin Ofisin maliyetini ko
rur f iyatlar getirmediği görülmüş ve Altılar Kuru lu Mart 1961 de ma
liyetle mukayyet olmaksızın arpaların süratle satılmasını tavsiye eden 
bir karara varmıştır. E n sonunda bir de İngiliz Hususi Kredi ve Esleha 
Anlaşması bakiye borçlarının tasfiyesine mütaalik Anaşmanm tediye 
şeklinden de istifade etmek isteyen teklifler alınmıştır. B u tekliflerden 
bir tanesi de B U N G E Firmasından gelmiştir. B U N G E Firmasının Tür
kiye Mümessili Transexport Firmasıdır. B u teklif % 35 i İngiliz deblo-
kajının tütün hesabmdan bakiye % 65 i serbest dövizle olmak ve diğer 
bir şık olarak da bütün partinin % 100 tütün hesabından ödenmesi şek
liyle tekli f alınmıştır. 

Temmuz 1961 haftasının sonuna düşen bu tekl i f Ofis tarafından 
Bakanlığa int ikal ettir i ldi ve gerek Maliye Bakanlığı gerek Altılar K u 
rulunun gerek bizzat Bakanın ve Bakanlık Dış Ticaret Dairesinin i lg i l i 
servislerinin malûmatı ve muvafakati altında % 35 - 65 muhtelif tediye 
şekli Bakanlıkça muvafık görülerek Ofise bildiri ldi. B u teklif Ofis ta
rafından kabul edilince mukavele % 35 nispetinde tediye şeklinin İngi
lizler tarafından da kabulüne muallâk olarak ortaya çıkmış oldu. 

İşbu mutabakatm temini uzun zaman aldı. B u müddet zarfında 
arpa fiyatlarında bir yükselme vukubuldu. Bakanlık teşkilâtı olarak 
Ofisi bu mukaveleden nükûl ettirmek için ikazda bulunduk. Ofis muka
velenin tâli bir unsurunun tahakkuk ettirilememiş olmasının, akdin ih
lâlini mucip olmıyacağı kanaatinde bulundu. Zamanın Bakam Baydur 
olmak üzere gerek Bakanlık gerek Ofis teşkilâtının ağır itt ihamlar a l 
tında tutmaktadır. Her i k i ihbarnameyi de şahsen okumuş bulunuyorum. 
Asıl hedef Bakan Baydur 'un şahsı olmakla beraber, zamanında Bakan
lığın bir memuru olmak vasfiyle şahsan da bu ithamların ıstırabı ile 
tesiri altındayım. B i r an evvel şahsan ve sonra da 1925 senesinden beri 
mensubu bulunduğum Bakanlığın benimle beraber çalışmış güzide ele
manlarının bir an evvel ciddî bir tahkik mevzuu yapılarak bu ithamla
rın varsa kusurumuzun icabettirdiği neticelerini, yoksa bu şaibenin a l 
tından kurtarılmaklığımızı beklemekteyim. 

F iya t la r yükselip kanaatimce daha uygun şartlar ortaya çıktıktan 
sonra satışın ferm bir mahiyet arz etmemesi muvacehesinde satıştan 
dönülmesi için de icabeden teşebbüslerde bulundum. Yan i satış bidayette 
memleket menfaatine uygun olduğu için tarafımdan da tasvip edilmiştir. 
Ancak f iyat larm yükselmesi muvacehesinde görüşümü de zamanında o l 
taya koymaktan geri kalmadım. Lâfont, Birtaş, Turtaş, Transexport 
(Firmaları hakkında Bakan tarafından kendisine böyle bir malûmat ve
rildiğini ve ikazda bulunduğunu hatırlıyamadığım) ancak Turan Çakım, 
Burhan Güneysu ve F a h r i Aydoğan ismindeki memurlar hakkında Ba 
kanla görüşmüş olduklarım ve Bakanın bu memurlar hakkında rüşvet 
almış oldukları hakkmda söylediğini hatırlamakta bulunduğunu beyan 
etti. 

Anlaşmanın yapıldığı tarihte Türkiye dâhilinde Amer ikan gradı 
hariç 1958 ve daha evvelki seneler mahsulü olarak büyük ölçüde stoklar 
kalmış olduğu (Amerikan grad 58 senesi mahsulü tütünlere racî olup, 
ihracı derpiş edilen stoklar arasında bulunan 1957 ve daha evvelki se
neler mahsulü Amer ikan grad mahsulü tütünlerin bu hesaba dâhil oldu.) 
Bu stoklarm tazyik edici bir tesir icra etmiş bulundukları binaenaleyh 
anlaşmanın yapılmasında bu hususun âmil olduğu yani o sırada bu tü
tünlerin bu maksatla ihracının maksada uygun görüldüğü ancak, ara
dan bir müddet geçtikten sonra mavi küf hastalığının tütün müstahsili 
memleketler rekoltesine büyük ölçüde hasardide etmesi ve hatta bu 
hastalığın memleketimiz tütün mahsulüne de sirayetinin melhuz bulun
ması muvacehesinde tütün piyasası konjüktürünün sebepleri olarak bu 
durum muvacehesinde bahis konusu tütünlerin ihracının artık eskisi gibi 
memleket için faydalı görülmediği bunun aksine olarak Toprak Ofis 
elinde bulunan arpalarm evvelce tütünün icra edilmekte bulunduğu taz
yike müşabih müşteşiri icra etmek temayülünü irae eylediği bu hale 
göre, arpanın bu defa hem tütün mevzuunda vukua gelmiş olan şerait 
tebeddülü dolayısiyle ihracında bir faide mülâhaza edilmemesi ve hem 
de Ofisin elindeki arpalar satılmak suretiyle işbu iktisadi devlet teşekkü
lünün likiditeye kavuşması imkânlarını sağlamak gayesiyle arpanın söz 
konusu İngiliz Esleha Anlaşması çerçevesi içerisinde ihracının muvafık 
görüldüğü cevabını verdi. 

Esleha Anlaşmasının tütüne taallûk eden kısmına ait şartlarda bu 
şartın tabiî olarak mevcut bulunduğu ve F i rmanm arpa bedellerinin tü
tüne muhassas paralardan ödenmesi yolunda bidayette vâki tekli f inin 
tahtında ve şartında müstetir olduğunun pek tabiî olacağı cevabı verildi. 
Firmanın bu şartı bilâhara ne için tasrih etmek ve bu hususta Vekâlete 
sarih bir ifadede bulunmak imkânını hatırlıyacak talebinin f irmaca bu 
hususunun tebarüz ettirilmesinde faide mülâhaza etmiş olabileceği cevabı 
verildi 
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Bizce bu şartın ilân edilmiş bulunduğu mefruz (Bilindiği) idi. B i 
naenaleyh bu faraziyeye istinaden muameleyi tekemmül ettirdik. Bilâ
hare muamele tekemmül ettikten sonra böyle bir ilân yapmadığı mes-
nun oidu. 

B u anlaşmanın f i lhal geç neşredilmiş olmakla beraber ihracatçıla
rın malûmu olduğu ve hatta neşrinden ve tebliğden evvel lisanslar ve
rilmiş bulunduğu ve bu lisansları veren şubeninde vâki sual üzerine Tu
ran Çakımın Reis Muavini bulunduğu seksiyona tabi olduğu ifade edil
mesi, tütün anlaşması esasları içerisinde arpanın da yer aldığını, yani 
tütün yerine aynı şeraitle arpa ihraç edebilmenin de mümkün olacağı 
ve Vekâletçe şayanı kabul görüldüğü alâkalılara ve diğer f i rmalara du
yurulacak şekilde hareket edilmiş midir sualine? 

Cevaben : Bu hususta bir bi ldir i yapılmadığı, ancak öteben beri 
birçok firmaların gerek on milyonluk kısma dâhil onsekiz maddeye ilâ
veten yenilerinin ihracına müsaade edilmesi, gerekse tütüne muhassas 
paralardan bedeli ödenmek üzere krom ve sair maddelerin ihracına mü
saade olunması yönünde vâki talepler muvacehesinde firmaların bu im
kanı ku' lanmaktan tamamen mütevafil olduklarının süylenemiyeceği 
ifade edilmiştir. 

Hariçten bu vait i'.e talepler vukubuluncaya kadar Bakan herhangi 
bir telkinde bulunmamış ve f ik i r serdetmemiştir. Tekl i f vâki olduktan 
sonra Bakan esasen keyfiyeti yani tütün yerine a rpann ikamesinin altı 
Bakandan müteşekkil kurul tarafından da tasvip edildiğini ifade ederek 
Müsteşar olan kendisine ve bu muamelenin icras-ndaki mutabakatnı 
bildirdiğini ve muameleye bu şekilde tevessül olunduğunu ifade etmiştir 

Bremarr Firmasının vâki teklifinden komple bir şekilde malûmatı 
olmadığını esasen bilâhara istihbar ettiğime nazaran bu firmanın yazılı 
bir tekli f i de bulunmadığını, yalnız f i rma mümessilinin Dış Ticaret Reis 
Muav in i Turan Çakım'la birl ikte Bakan Mehmet Baydur 'a çıkarak bu 
İşi o sıralarda aralarında konuşmuş olduklarnı ve o konuşmada 49,— 
dolarlık bir tekli f in vâki olunmasına rağmen bunun reddedild'ğini öğ
renmesi üzerine esef ettiğini hulâsa Bremarr 'm bu tekli f inin kendisine 
İntikal ettirilmediğini ifade etti. Freedestnation hususunun f i rmann ta
lebi üzerine malûmu ilân kabilinden ve kendi kanaatince fuzulen yapıl
dığı cevabını verdi. 

Türk İngiliz anlaşmasının ihtiva eylediği maddeler üzerinde yapı
lacak müzakerelerin 13 sayılı Kanuna tevfikan Ticaret Bakanlığına 
terettüp eylediğini, ancak anlaşman-n değiştirilmesi yolundaki mektup-
l a r n teatisinin Mal iye Bakanlığına ait bulunduğunu bu it ibarla anlaş
maya arpanın munzam bir madde olarak ilâvesinin Ticaret Bakanlı
ğınca muvafık görülmesi üzerine Firmanın yukarıda vâki talebi nazarı 
i t ibara alınarak İngiliz Sefaretiyle temasa geçildiğini ifade etmiş ve ile
ride sırası geldiği vakit izahlanacağı üzere bu noktanın akdin tekemmülü 
mevzuunda da tarafımdan gözönünde bulundurulduğunu ifade etmiştir. 

F i lhak ika o sıralarda fiyatların yükselmekte bulunduğundan Bakan
lıkça malûm olduğu ve keza dosyadaki şahsi notlarında münderiç yazılı 
muhtralarında ifade ettiği üzere şahsi kanaatin'n akdin tekemmül et
memiş olduğunu belirttiği, ancak Ofis Hukuk Müşaviri ve Ticaret Mü
dürünün mütalâalarına göre alıcı firmanın yerine getirmediği şartları 
esasa değil, teferruata raci noktalardan ibaret bulunduğu, diğer taraf
tan Ofisin f iyatlar yükselmiş olsa dahi daha iy i f iyatlarla ve arpa satışı 
işini realize edip edemiyeceğinden, şüphesi olduğunu ve esasen fiyat
ların yükselmesi muvacehesinde dahi Ofise fiilen daha yüksek bir fiyat 
veren herhangi bir firmanın ortaya çıkmamış olduğu, diğer taraftan bu 
vakıayı yani fiyatların yükselmesi muvacehesinde akdin de tamam ol
mamış bulunması noktai nazarının Maliye Bakanı ile Maliye Bakanlı
ğında bir arada bulunan Mehmet Baydur 'a telefonla int ikal ettirerek, 
akdin iptali hususunu kendisine belirterek bu husustaki direktiflerin-' 
telâkki etmek üzere vâki teşebbüsüne Bakanın telefondaki mükâleme 
tarzındın istidlal edebildiği kadar yanında bu'unması lâzım gelen Maliye 
Bakanı Kemal Kurdaş'tan istişare ettikten sonra akdin bozulmasın-
mahzurlu gördüğünü bildirmesi ve bu satışın kendisince uygun bulun
ması yolundaki ifadesi üzerine yani 

a) Fiyatların yükselmesine rağmen yukarda maruz sebepler dola-
yısiyle Ofisin daha yüksek f iyat la satış yapıp yapmamasının meşkûk 
bulunması, 

b) Ofisin yetki l i eleman'.arın-n Hukuk Müşaviri ve Satış Müdürü 
bu akd'n tekemmül etmiş bir akit olduğu ve bundan dönüldüğü takdirde 
karşı tarafın zarar ziyan talep edebileceği yolundaki beyanları, 

c) Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un satışın yapılması yolundaki 
direkti f i üzerine bu satışın icra edilmiş olduğunu beyan etti. 

Ekrem Geriş: 1960 senesi sonunda Toprak Ofis elinde yüzküsur bin 
ton arpa satılmamış olarak bekliyor ve her geçen gün bu arpaların Ofise 
olan maliyeti biraz daha yükseliyor. B u it ibarla keyfiyet Altılar Kuru lu 

diye vasıflandırılan İktisadi Meseleleri Süratlendirme Kuruluna arz edil
miş ve bu kuruldan alınan bir kararda T. M. Ofisinin altmışbin ton arpa 
satması takarrür etmişti. Bu tarihten sonra muhtelif tarihlerde yapılan 
müracaatlerden 15/9/1961 tarihine kadar ancak üç tanesi satış mukave
lesine bağlanmış ve ihracat yapılmıştır. 

Bunlar sırasiyie Ocak 1961 tarihinde tonu F O B 55 dolardan Zeki 
Sabah firmasına satılan numunelik bin ton arpa, 7 Temmuz 1961 tar i 
hinde B U N G E Firmasına satılan ellibin ton arpa % 5 fazlasiyîe 52 500 
ton olarak ihraç edilmiştir. Fiyat kombine bir fiyat olarak 45 dolardır. 
% 35 ı Esleha anlaşmasından % 65 i de serbest dövizle tediye edilmiştir. 
Son olarak da 15/9/1961 tarihinde Tunus Hükümetine tonu F O B 48, 
dolardan yirmibin ton arpa satılmıştır. 

B i r inc i ve sonuncu satışlar hariç B U N G E Firmasına satılan ellibin 
ton arpanın muamelesi İngiltere Hükümetinin muvafakatinin istihsali 
dolayısıyle uygun bir zaman almış ve ancak Eylül 1961 tarihinden sonra 
tamamlanabilmiştir. B u husustaki umumi olarak arz etmek istediğim 
bunlardır. 

Arpanın İngiliz Esleha Anlaşmasında derpiş olunan tütüne muhas
sas bedellerden ödenmek suretiyle ihracına ne sebepten zaruret görül
düğü hususundaki vâki suale : 

Cevaben : Bidayette, yani anlaşmanın aktolunduğu devrede elde 
mevcut 1958 senesinden evvelki senelere ait tütün mahsulâtının ihra
cında müşkülâta uğrandığı bu tütünlerin İnhisarlar İdaresinde mubayaa 
edilmiş bulunması dolayısiyle biriken bu stokların mezkûr idareyi taz
yik ettiği ve bu sebepten tütünün bu anlaşma hükümleri içerisinde ihra
cının o sırada uygun mütalâa edildiği, ancak aradan bir müddet geçtik
ten sonra tütün müstahsili memleketlerde zuhur eden mavi küf hastalığı 
mahsulâta zarar vermesi üzerine elimizde mevcut tütünlerin dünya p i 
yasalarında kıymet kesbettiği ve bu it ibarla tütünün bu anlaşma hüküm
leri içerisinde ihracı hususunda mümsik davranıidığı buna mukabil Ofis 
elinde mevcut arpa stokunun bu sefer Ofisi tazyik eylediği bu it ibarla 
tütünün yerine arpanın ikamesine bu sebepten lüzumlu görüldüğü ceva
ben şahit tarafından beyan edildi. 

Bu lüzum Bakanlık tarafından mı hissedildi, yoksa vâki talepten 
mi doğdu, yani Bakanlık mı bu tazyiki hissetti, yoksa bu yolda f i rma
larca vâki talep üzerine mi bu mevzu gözönünde bulunduruldu yolundaki 
suale cevaben : 

B u tazy ik i Bakanlıkta hissetmekte idi, fakat talep vâki olunca bu 
işin müstacelen hal l i cihetine gidildi dedi. 

Freedestination şartının arpa teşmiline ne için lüzum görüldüğü 
sualine cevaben : 

Şahit : Tütünün ihraç şartlan arasında esasen bu şartın mevcut 
bulunduğunu, arpa ihracı hususunda talepte bulunan f i r m a n n bu tale
bini takip eden günlerde arpa ihracı için bu şartın da tanınması yolunda 
talepte bulunması üzerine buna muvafakat edilmekte bir mahzur görül
mediği cevabını verdi. 

Freedestination şartının kabulü hususunda İngiltere Hükümetinin 
mutabakatinin alınmasına neye lüzum görüldüğü yolunda vâki suale 
cevaben : 

Şahit : İngiltere'ye ithal edilecek olan arpaların İngiltere'de ist ih
lâk edilmek kaydı baki kaldğı takdirde, İngiltere Hükümetin'n angaj
manları muvacehesinde 20 sterlinlik b ir bedele tecavüz etmesine imkân 
bulunmadığını, halbuki Türkiye ve,̂  emsali memleketler mevrit l i arpa
ların bu fiyattan İngiltere'ye sokulamıyacağınm yani bu fiyattan bu 
memleketlerin İngiltere'ye mal satmalarına imkân hasıl olamıyacağının 
tabii bulunması muvacehesinde firmanın bu satışı realize edebilmesi için 
tngiltere Hükümetinin bu 20 sterlinlik fiyat kaydından degaje olmasını 
teminen talep ettiği ve esasen tütün anlaşmasında bu şart tabiî olarak 
mevcut olduğu için ve Bakanlıkça yukarda maruz ifadeden de anlaşıla
cağı üzere bu arpaların satışı matlup bulunduğuna göre firmanın ta'ebi 
üzerine bu hususta İngiltere Büyük Elçiliğine yazı ile müracaat edildi; 
mutabakatlarının istihsal olunduğu cevabı verildi. 

İngiltere'nin hububat politikası iktizası olarak kendi memleketinde 
yetişen arpaları himaye ve keza domlnyonlariyle olan hububat anlaş
maları hükümlerine riayet etmek mecburiyetinde bulunması dolayısiyle 
Freedestination şartı mevcut olmadığı takdirde, bu arpaları yukarda 
da maruz fiyat unsuru da nazarı it ibara alınmak suretiyle almak husu
sunda taayyüz gösterdiği ifade edilebilir cevabını verdi. 

İngiltere Hükümetinin arpaları satın almamakta ısrar edişinin tü
tünün daha revaçta bir matah haline (Mavi küf hastalığı sebebiyle) 
gelmiş olmasının müessir olup olamıyacağı yolunda vâki suale, cevaben: 
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Böyle bir şeyin varit olmaması icabettiğini z i ra İngiliz Bankasının 
gözönünde tuttuğu esas hedefin paralarını tahsil etmek olduğu, binaena
leyh, tütün ve arpa arasında bir tercih ve tefrik yapmakta menfaatleri 
olamıyaeağı cevabını verdi ve ilâveten madde tefrikinde İngiliz Banka
sının bir menfaati olsa idi, tahaddüs eden neticenin meydana gelmemesi 
icap edeceğini beyan etti. 

İhracatçı f i rma tâyin edilen şartları yerine getirmemiş olmakla 
beraber, bir becerikli i ik göstererek satışı istanbul T icaret , Borsasında 
tescil ettirmeye muvaffak olmuştur. B u hususta Ofis Satış Müdürü ile 
vâki temasında Bakanlığın tâyin ettiği şartların yerine getirilmemesine 
rağmen bu tescilin nasıl yapıldığının sorulması üzerine, 

Mumaileyh, cevaben : B i z im istanbul şubemize verdiğimiz talimatı, 
şube yanlış anlamış ve bu surette ters bir muamele yapmış, satıcı f irma 
da bu işte maharet göstermiş biz de bu işin nasıl mümkün olabildiğini 
tetkik ediyoruz cevabını verdi. 

Bremarr Firmasının Türk mahsulleri üzerinde spekülatif hareket
ler yapmak suretiyle memleket menfaatine aykırı hareket etmiş olması 
muvacehesinde ve inhisarlar Bakanlığına bu f irmaya karşı idar i olarak 
lâzım gelen teyakkuzun gösterilmesi ve tütün satışlarında bu f irmaya 
karşı ihtiyatlı hareket edilmesi hususunun bildirildiğini hatırlıyorum 
cevabını verdi. (Bu talimat Bakanın direkti f i ile verilmiştir diye ilâve 
etti.) 

B u muamele yani arpa ihracı muamelesi bahis mevzuu olduğu 
vakit, lisans vermememiz için bilhassa lisansı verdiğimiz tarihte akdin 
tekemmül etmiş olması itibariyle mâkul bir sebep gösterilemezdi, dedi. 

Şahit : Fuat Süren : Hububatla uğraşan kolumuz, bütün faaliye
t in in bu partinin satışı üzerinde teksif edilmiştir. Başta mutad olduğu 
veçhile kapalı zarf usuliyle ilân edilen ihalelere girdik. Tam hatırlamıyo
rum bir veya i k i tanesinde de en müsait fiyat veren firmamız olduğu 
halde, ihale Bakanlıkça tasdik edilmedi. Hat ta bu hususta o zamanki 
Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'u ziyaret ettim. E n uygun fiyat veren 
firmaların işleri ve bilhassa temsil ettiğimiz firmaların teklif leri kabul 
edilmediği takdirde; bu firmaların piyasamızdan çekileceklerini kendi
sine bildirdim. Kapalı zarf usulü ile arzu edilen fiyatı bulmayınca, Top
rak Ofisi arpa işini kendi tahtalarmda müddetsiz olarak ilân etmiştir. Me
selenin dünya fiyatları muvacehesinde Ofisin T l . maliyetini kurtaracak 
bir fiyat bulamadığından, ileri geldiği malûmunuzdur. Yan i Ofis, kend 
maliyetine yakın bir fiyat bulabilmesi için behemahal dünya fiyatlarının 
üstünde bir fiyat elde etmesi şarttır. Bu da ancak i k i yoldan mümkün 
idi. Y a takas yoliyle veya deblokaj yoliyle, takas mevzuu rejimimize 
aykırı olduğundan, yine faaliyetimizi deblokaj imkânları aramaya baş
ladık. Yan i Türkiye'nin mevcut deblokaj anlaşmalarına arpa işinin dâ
hi l edilebilip edilemiyeceğini tetkik ettik. (Bu arada arpaya yüksek 
f iyat veren Kızıl Çin'le bir hayl i muhaberemiz oldu, Kızıl Çin kredi tale
binde musir bulunduğundan, bu müzakereler arada akim kalmıştır). 
Türkiye ile ingiltere arasında ingiltere lehine bloke edilmiş liraların bazı 
Türk emtianın ihracında kullanılabileceği tasrih edilmişti. Her ne kadar 
arpa bu mallar meyanında zikredilmemiş ise de aynı anlaşmanın başka 
bir maddesinde i k i Hükümet arzu ett ikleri takdirde başka maddelerde 
ilâve edebilecekleri yazılı bulunmaktadır. 

ingiltere Bankası tarafından l i ra lara bir pr im vermeye başladığın
dan, arpaları ingi l i z deblokajma tatbik etmekle Toprak Ofisine dünya 
üstünde fiyat verme imkânını elde edeceğimizi gördük. Başta Eligolt 
firmasını temsilen bir teklif verdik. O teklifte Ofis ile bir anlaşmaya 
varamadık. Bilâhara B U N G E Firmasının yaptığı teklif Ofis tarafından 
kabul edilerek işin ihracat ve icraatı B U N G E tarafından firmamıza bı
rakıldı, ihracat normal müddetler içinde ikmal edildi. Arpaların % 80 i 
takr iben Kazablanka 'ya ve Fas 'a ihraç edildi. On b in tonu da israi l 'e 
sevk edildi. 30/10/1960 tarihl i bir ihale vardı. B u ihaleye kendi namımıza 
yani bize bağlı Transexport Firması namı hesabına girdik. Serbest do
lar olarak 47,65 fiyat verdik. Fakat bu fiyat kabul edilmedi. Halbuki 
f iyat en yüksek fiyattı. Ret sebebi olarak herhangi bir sebep bildirme-
diler. Halbuki bu en yüksek fiyattı Bakanla görüştüğümde hatırımda 
kaldığına göre bu fiyatın maliyeti korumadığı yolunda bir cevap veri l
mişti. Ofis mevzuatı hatırımda kaldığına göre Ofisin bizzat ihracat 
yapmasına imkân vermediği için biz Ofisden ihracatçı sıfatiyle mal 
satınalır ihraç ederiz. Şimdiye kadar ihraç ettiğimiz takriben üçyüzbin 
ton miktarındaki hububatı da bu sıfatla satın alıp ihraç etmiş bulunu
yoruz. Arpanın ihracı Türk - ing i l i z Esleha Anlaşması hükümleri dahi
linde cereyan etiğine göre ve bu anlaşmaya ekli listede mevcut mallar 
meyanında arpa bulunmadığı halde arpa ne suretle ihraç edilebilmiştir, 
sualine cevaben : B u işe ait müracaat Ofise B U N G E Firması tarafından 
yapılmıştır. Mezkûr f irma 6 Temmuz 1961 tar ihl i telgrafiyle Ofisden bu 
arpaların ihracına taüp olmuştur. Ofis 8/7/1961 tarihinde bu müracaatı 

kabul etmiştir, işin bu safhasiyle firmamızın her hangi bir alâkası yok
tur. Yukarıda beyan ettiğim veçhile B U N G E bizden hariç bir firmadır. 
Ofise o müracaat etmiştir. Ofis onunla mutabık kalmıştır. B i z im işin 
roalizasyona taallûk eden safhasiyle hiçbir alâkamız yoktur. Ancak 
B U N G E Firması ile temas halinde olduğumuzdan işin cereyan t a r z n a 
vâkıf bulunuyoruz. Bunun haricinde Ofisle aramızda bu safhada hukuki 
bir münasebet mevcut değildir. Bilâhara iş tahakkuk ettikten yani B U N -
GE'n in tekli f i Ofisçe kabul olunduktan sonra B U N G E bu işin mütaakıp 
safhasını yani ihraca taallûk eden safhasını tarafımızdan icrasını aramızda 
vâki anlaşma neticesinde kabul etmiş ve malların tarafımızdan ihraç 
edileceğini 10 Temmuz 1961 tarihl i telgrafla Ofise bildirmiştir k i , biz im 
işle i lk temasımız ve hukuki rabıtanvz bu suretle tekemmül etmiş ol
maktadır, icap B U N G E Firması tarafından vâki ve kabul de Ofis tara
fından lâhik olduğuna göre, mukavelenin esas şartları bu suretle bir 
taraftan Ofis, bir taraftan B U N G E Firması arasında ve B U N G E ' n l n 
dermeyan ettiği şartların Ofisçe kabulü neticesinde tekevvün eylemiş 
olduğuna göre, arpaların ihracında mevcut bulunan freedestination şartı 
ne suretle ortaya çıkıyor sualine cevaben : 

Şahit : F i lhak ika icap B U N G E Firması tarafından ve kabul de 
Ofisçe vâki olmakla mukavelenin esas şartları tekevvün etmiş ise de 
yukarda söylediğim üzere 10/7/1961 tarihinde bu işin ekszeküsyonu yani 
icrası bize verilmiş olduğu için firmamız müdürlerinden ve ortakların
dan Cemil Parman tahmil - tahliye ve saire gibi tâli şartlar üzerinde 
görüşmüştür. Freesdestınation şartına gelince; bu şart esasen tütün ba
his mevzuu olduğu vakit Türk - ingi l i z Es l iha Anlaşmasında mevcut 
bulunduğu ve binnetice tütüne muhassas liraların kullanılması suretiyle 
ihracı derpiş olunan arpalar da bu şarttan istifade etmek tabiî olduğuna 
göre, böyle bir şartın ayrıca Cemil Parman tarafından tebarüz ettirilmiş 
olması Ofisin bu anlaşma hükümlerini lâyıkıyle bilemiyeceği ve icraat 
sırasında bu yüzden bazı pürüzlerin çıkabileceği endişesinden doğmuştur. 
Bu arpalar üçüncü bir imkân olarak daha yüksek bir fiyat elde etmek 
maksadiyle Anlaşmalı Memleketlere ihraç edilmek mümkün idi. Bunu 
düşündünüz mü sualine cevaben : 

Anlaşmalı memleketlerle mevcut mal mübadelesi listelerinde bazan 
arpa da yer alır. Ancak bunların miktarı beş on bin ton gibi cüzi mik
tarlardır. Çünkü Hükümet prensip itibariyle arpayı serbest döviz mu
kabili ihraç etmeyi ister. Ve bu yolu takip eder. Bu it ibarla elli bin ton 
gibi bir partinin Anlaşmalı Memleketlere şevki Hükümetin bu politikası 
bakımından mümkün olamazdı. Ticaret borsası tesciline ne sıfatla imza 
attınız sualine, cevaben : 

B U N G E ' n l n mümessili sıfatiyle imza attık cevabını verdi. B u hu
susta kendilerine temsil salâhiyeti veren bir vekâletname mevcut olup 
olmadğı sualine cevaben : Hatırlamıyorum, var mıdır yok mudur ce
vabını verdi, ve hatırımda kaldığına göre temsil keyfiyetinin kendilerine 
ve Ofise çekilen 10 Temmuz tar ihl i telgraftan neş'et ettiğini bildirdi. 

Ofis imtina etti. B i z elimizdeki, Ofis tarafından imzalı beyannameyi 
borsaya götürüp tescil ettirdik ve tescil harcını da cebimizden verdik ve 
tescil yaptırırken gerek Amerikalılarla olan mısır anlaşmasının doğur
duğu mahzurların halledildiğini gerekse Bremar firmasının T. L. larını 
B U N G E firmasına serbest bırakıldıklarını istihbar eylemeleri üzerine ve 
keyfiyeti 5 Ağustos tarihinde Ofise bildirdikten sonra bu tescili yaptır
makta mahzur görmediklerini ifade etti. Diğer bütün firmaların muhte
lif sebeplerle ortadan çekilmiş olmaları dolayısiyle, en aktif durumda 
kendilerinin kaldığı bunu gören B U N G E firmasının kendilerinin bu faa
liyetlerinden faydalanmayı arzu ettiğini ve hattâ mümessilliklerini tek
lif eylediklerini ancak, kendilerinin (Yani Transtürk) B U N G E ' y i devamlı 
olarak temsil i menfaatlerinin şimdilik uygun bulmadıklarını z ira daha 
ziyade küçük olmakla beraber faaliyetlerinde fayda gördükleri millî 
f i rmalar la çalışmayı uygun bulduklarını ifade etti. 25 Temmuz 1961 ta
rihl i Ofis tarafından yazılan tezkerede Amerika'lılarla mevcut müzake
reler ve Türk paralarının temini sebepleriyle şimdilik hali intizarda 
bulunulduğu ifade, daha doğrusu biz im tarafımızdan istihbar edilmiş ve 
bu yazıdan Bakanlığın kararının beklenmekte olduğu bildirilmiş ve 7 
Ağustos 1961 tarihine kadar da tescilin yapılması hususunda müspet 
veya menfi bir talimat alınmadığı cihetıe, tescil yukarda bildirildiği veç
hile tarafımızdan tek taraflı yaptırılmıştır. 

Şahit İlhan K u t : Ofis elinde ihraç edilmesi arzu edilen bir miktar 
arpa mevcuttu. Ofis tarafından bu arpaların ihracı imkânları araştırılır
ken, mevcut arpalardan ellibin tonunu ingi l i z Esleha ist ikraz Anlaşması 
çerçevesinde serbest döviz ve bloke paralarla kombine bir surette satışına 
karar verilmiş ve mezkûr arpaların bedelinin % 65 i serbest dövizle ba
kiye % 35 i ist ikraz anlaşması çerçevesi içinde ihracatı yapılmıştır. 

Hatırladığıma göre, o sırada bulunan T.L. sı karşılığı en yüksek 
olan bedel, % 100 ü Esleha Anlaşmasından tediyeli olmak üzere 55 do-
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lâr, buna mukabi l % 100 ü serbest döviz olarak bunun dûnunda teklifler 
bulunduğunu hatırlıyorum. Gerek bir miktar döviz elde edilmesi ge
rekse Ofis eline fazla miktar para geçmesini teminen kombine satışa 
tevessül edilmiştir. 

Satış akdi sırasında hatırladığıma göre, f iyatlar câri f iyat lara na
zaran uygundu. Bilâhara satış akdiyle, Bakanlığımız tarafından lisans 
verilmesi arasında geçen müddet zarfında dünya arpa fiyatlarının fiyat 
artışları göstermesi muvacehesinde satış yapılan f i rmaya karşı akitden 
vazgeçilebilmesi imkânları üzerinde durulmuş ve yine hatırladığıma 
göre Ofis yetki l i ler i ile bu konuda bir görüşme yapılarak tarafımdan 
da satıştan imtina edilmesi telkininde bulunulmuştu. Bildiğime göre 
dosyada bu hususu gösteren bir yazı ve protokol mevcuttur. Ancak Ofis 
yetki l i ler i bağlantıda bulunulduğunu ve satıştan rücu edilemiyeceğini 
ve akdin yerine getirilmesi lüzumunu ileri sürmüşlerdir. Muhtar bir mü
essese olan Ofisin bu tutumu karşısında lisans verilmesi yoluna gidi l
miştir. 

Tütün, yani 1958 senesinden evvelki yıllar tütünü, Tünkiye için ih 
racında müşkülât bulunan zayıf bir maldır. Bundan dolayı anlaşmada 
yer almıştır. Fakat bilâhara mavi küf hastalığı dolayısiyle bu tütünler 
kıymet kazandı. Binaenaleyh ihraçları hususunda eski taallûk ortadan 
kalktı. Arpanın tütün çerçevesi içerisinde ihracı, bu malın zayıf bir mal 
olmasından i leri gelmemektedir. O tarihte arpa, serbest dövizle de ihraç 
edilebiliyordu. Ancak bu muamelenin bu suretle icrasında tek bir fak
tör değil, müteaddit faktörler kombinasyonu âmil olmuştur. Bunlardan 
bir tanesi Ofisin elindeki arpaları paraya tahvi l etmek, ikincis i İngilte
re'ye olan borçları ödemek, üçüncüsü aynı zamanda memlekete mümkün 
olabilecek dövizi sağlamaktı. İşte ihraç fiyatının 45,— dolar olarak ka
bul edilmesine âmil olan hususlar tek bir faktör değil, fakat çeşitli un
surların meydana koyduğu bir zaruretten ileri gelmektedir. 

Reexport klozunda bidayette malın gideceği memleket malûmdur. 
Ancak mal bilâhara gayrimalûm olan veyahut satıcı tarafından tâyin 
edilen memleketlere ihraç edilebilir. Freedestination şartı ise, bidayette 
dahi malın nereye gideceğinin malûm olmaması keyfiyetini isti lzam et
t i r i r . Türk İngiliz Esleha Anlaşmasının tütün için ihtiva ettiği kloz 
reexport mudur? feredestination mudur sualine cevaben : B u freedesti
nation klozudur cevabını verdi. 

B u arpalar Freedestination şartından nasıl istifade etmiştir, sualine 
cevaben: İhracatçı f i rma yani Transexport Firması bu şartı Bakanlık
tan talep etmiş ve Bakanlık bu şartı muvafık görerek arpaların bu 
şartla ihracına müsaade etmiştir. 

Arpaya freedestination şartiyle ihraç müsaadesi verileceği başka 
f i rmalara da duyuruldu mu, yani bu husus aleniyet kesbetti mi , sualine 
cevaben: 

Buna imkân yoktu. Çünkü bu şart muamele üzerinde kabul edilmiş 
olan bir şarttır. Binaenaleyh başkalarının bundan haberdar olmasına 
İmkân yoktur. 

Şayet, arpalarm freedestination şartı İle İhracı bidayette kararlaş
tırılmış olsa idi , bu şart ilân edilir ve alâkalılara duyurulurdu. Ancak, 
bahsimize konu teşkil eden arpa ihracı sırasında bu şartın yani ilânın 
yapılmasına işin seyri imkân veremezdi. Z ira ihracatçı f i rma ile Ofis 
arasında bir akit meydana gelmişti. B u akit yapıldıktan sonra İhracatçı 
f i rma freedestination şartının Bakanlıkça kabulünü ileri sürdüğü ve 
cereyan halindeki bir muamele sırasında Bakanlık bu şartı uygun buldu. 
Binaenaleyh bir başka alıcının arpayı ihracı bahis mevzuu değildi k i 
böyle bir şart başkalarına da duyurulsun, bu şartın ilânına mahal bu
lunmamakta idi . Çünkü muameleye sığmazdı. Bu şartın bilâhara kabulü 
ihracatçı f i rmaya bir avantaj sağlar mı sualine cevaben: Pazar çoğalt
ması bakımından bir avantaj sağlayacağı tabiîdir, cevabını verdi. Böyle 
b i r şartın kabul edilmemesi için aksine de bir kayıt yoktur. 

B i z Ofisle „ ihracatçı f i rma arasındaki mukavelenin tescil edilmiş 
olması dolayısiyle bu lisansı şahsi tasvibimizle yani alâkalı servis ola
rak muvafık bulduğumuz için verdik. B u mukavelenin bozulması İçin 
Ofise ikazatta bulunduk, mukavele bozulmadığı için biz de lisansı ver
mekte bir mahzur görmedik. j 

F iya t yükselmesinin lisans vermemeye sebep teşkil edemiyeceği ve 5 
o sıradaki notların da Ofisin ihracatçı ile yaptığı mukavelenin bozulma- | 
sına hizmet etmek maksadını istihdaf ettiği cevabını verdi. j 

Mukavelenin bozulması için bir teşebbüse girişildi mi sualine ce
vaben: Ofis yetkil i leriyle Bakanlıkta temas ettik hattâ bir protokolda 
mevcuttur. Kendilerine opsiyon verdik ve o opsiyon içerisinde şartları 
yerine getirmedikleri takdirde, mukavelenin keenlemyekûn addedilece
ğini bildirdik. Şeklî bazı hususlar mukavelenin bozulmasını biz im hukuki 
nosyonumuza göre mümkün kılıyordu. 

B i z im hukuki anlayışımıza göre akit tescil anında muteber olur. 
Tescil protokol sırasında yapılmamış olduğu cihetle Ofisin Ticaret Mü
dürüne ve Hukuk Müşavirine verilen opsiyonlara riayetsizlik sebepleriyle 
henüz tescil edilmiyen bu mukavelenin bozulmasının ve fiyat yükseliş
leri muvacehesinde bu satışın cazip olmaktan çıkmış bulunduğunu, B a 
kanlığı temsilen biz hatırlattık. Ofisin temsilcileri böyle bir bozma ha
linde tazminat ve saire gibi âkibeti meşkûk neticelerle karşılaşacakla
rını ifade ettiler. Lisans niçin verildi sualine cevaben: Ofis mukavelemiz 
var diye ısrar ettiği için lisans verilmiştir cevabını verdi. 

Şahit - Tarık Hatus i l : Bahis konusu arpa satışı 8/7/1961 de yapıl
mıştır. A r p a fiyatlarındaki yükseliş de sebep tutularak Ticaret Bakan
lığından Müsteşar Şeyda Beyin imzasiyle müesseseye bir mehil veri l
mesi ve bu mehlin hitamına rağmen teminat verilmez ve tediye şartla
rında anlaşmaya varılmazsa, akdin bozulması imkânlarının araştırılması 
bildiri ldi. B u emir üzerine biz teknik servislerle temas ettik. Mukavele
nin bozulamıyacağını, bozulduğu takdirde, Ofisin tazminat tediyesine 
mahkûm olabileceğini, ayrıca Ofisin ve memleketin dış itibarı bakımın
dan bu satıştan rücû etmesinin doğru olamıyaeağı mütalâasına varıldı. 
Böylece satış tekemmül ettiri ldi. 

Ben vazifiye başlamadan evvel İstanbul Şubesine U m u m Müdürlük
ten emir alınmadıkça, tescilin yapılmaması hususunda talimat verilmiş, 
ben vazifeye başladıktan 4 - 5 gün sonra tescilin yapıldığına muttal i ol
dum. U m u m Müdürlüğün tescilin yapılmaması hususuna mütaallik em
rine rağmen tescilin yapılmış olması dolayısiyle Teftiş Heyeti kanaliyle 
bir tahkikat yaptırdığımızı hatırlıyorum. Tescilin yapılmaması halinde 
dahi, biz bu satışın yapılmasına müessesenin itibarı bakımından kendi
mizi mecbur sayıyorduk. 

Bize bu satışın mutlaka yapılması veya müessesenin korunduğunu 
ifade edebilecek bir talimat veya şifahi bir konuşma ne Mehmet Baydur ' la 
ne de Müsteşarla vuku bulmamıştır. B u mevzuda esasen Mehmet Bay
dur' la doğrudan bir temasımız olmamıştır. 

Biz fiyatların fazla düşük olduğu ve bu satıştan rücû halinde 
Ofisin büyük mikyasta faydalı olacağı mütalâasında da değilim. Nite
k i m memleketin büyük menfaati olduğunu derpiş etmeseydik, lisansı 
verecek mercie yani Bakanlığa bu akit hukukan lekemmül etmiş bile 
olsa lisansın verilmemesi yolunda telkinde bulunurduk. N i tek im bu 
satıştan bir müddet sonra yarısı yeni yıl mahsulü olmak üzere Tu
nus'a yaptığımız y i rmi bin tonluk arpa satışında paçal fiyatı 48,— 
dolarlık fiyatı on bin tonluk eski mahsûle isabet eden fiyatın B U N 
G E satışından fazla farklı olmadığı da görülmüştür. 

Ben Bakanlıkça yapılan tasarruflarda ve Ofisin benden evvel 
satışını taahhüt ettiği ve benim zamanımda realize edilen bu arpa 
satışı mevzuunda bir yolsuzluk ve usulsüzlük olduğu kanaatinde de
ğilim. Arzettiğim gibi ufak bir menfaat için dış piyasalarda itibarımızı 
sarsacak bir rücua taraftar da değilim dedi. 

Şahit : Ac lan Akkerman B u f irma, beynelmilel ticaret sahasında 
müessir olabilecek ikt idarda bir firmadır. Bu it ibarla birçok münase
betler mevcuttur. İşlerini realize edebilmek için birçok imkânlara 
sahiptir. Ve icabeden fedakârlıkları da yapar dedi ve Ticaret eski 
Bakam Mehmet Baydur'un bu f i rma üzerinde hassasiyetle durduğunu 
ve herhangi bir usulsüz iş yapmamasına it ina gösterdiğini ve hattâ 
1960 senesi sonlarında selüloz ithalinin bu f irmaca yapılacağını duy
duğu vakit bu adamlar hâlâ mı Bakanlıkta dolaşıyorlar, bunların, 
ayağı Bakanlıktan kesilmedi mi diye bu yoldaki hissiyatını da izhar 
eylediğini beyan etti. 

Şahit : Hürrem Barım : Kanaatimce, akit karşılıklı muhabe
relerle ve rızalarını aynı mevzu üzerinde tevhit etmeleriyle tekem
mül etmişti. Mevzu şekle tâbi akitler cümlesinden değildir mütalâasın-
dayım. B u satıştan vazgeçilmesi yolunda re'sen Ofis mi teşebbüste 
bulundu, yoksa, Ticaret Bakanlığından bir te lkin m i yapıldı sualine 
karşı, 

B u telkin Ticaret Bakanlığından hattâ emir şeklinde Müsteşar 
Mahmut Şeyda Beyin imzasını taşıyan bir yazı ile verilmişti. B iz ko
misyon olarak fiyat şartlarını da tetkik ettik o günün piyasa şartlarına 
göre fiyatı Ofisin menfaatlerine uygun bulduk. Kaldı k i , karşılıklı icap 
ve kabulle tekemmül etmiş olan bir akitten rücu neticeleri, yukarda 
belirttiğim gibi ağır da olabilirdi, akdin borsada tescili keyfiyeti âmme 
intizamı cephesindendir. B u bakımdan kanaatimizce bu tescilden evvel 
de akit hukukan hüküm ifade eder, mamafih bu protokolün tanzimine 
mütaallik toplantıya çağırılmazdan evvel akdin sahih olup olmadığı yo
lunda müşavir sıfatiyle benden bir mütalâa sorulduğunu hatırlamıyo
rum. Mevzu ile benim ilgilenmem bu toplantıya çağrılmamla başlamış
tır. 
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Ben bu yoldaki mütalâamı yani Ofisin akitten rücu edemiyeceği hu
susundaki müta'âamı, akit usulüne tevfikan borsada tescil edildikten 
son-a verdim. Bundan evvel Ticaret Bakanlığı ilgililerine bu yolda her 
han°;I bir beyanda ve mütalâada bulunmadım. Binaenaleyh mütalâam 
akdin borsada tescil edilmiş bulunmasına müstenittir. Ve ticaret B a 
kanlığı i lgil i lerine herhangi bir ihtar ve tesirde bulunmadım. 

Şahit : F ikre t Erensoy : Kampanya alımlarının i lk devresinde alım
lardan memleket ihtiyaçları ayrıldıktan sonra altmış bin ton kadar ar
panın satılabileceği öğrenildi. Ve ihracedilmek üzere satış hususunda 
Ticaret Bakan'ığmın muvafakati istihsal edildikten sonra ihaleye çı

karıldı. 31/10/1960 tarihinde yapılmış olan ihaleye üç f i rma iştirak etti. 
S c b e s t dolar karşılığı bulunduğumuz fiyat 45 dolar, 2 sent, olarak 

en düşük ve Yugoslav Ticaret Anlaşmasından ödemeli olarak teklif 
edi'en 50.76 dolar en yüksek fiyat idi. Onbin tonluk kısım için yapıl
mış bulunan bu teklifler o zamanki Dünya arpa konjonktürü ile muka
yese edilerek Ticaret Bakanlığına arz edildi. Veri len teklifler daha ev
vel teessüs etmiş satış fiyatımızdan ve cari konjonktürden düşük oldu
ğu için uygun görülmedi, ihalenin tekrarı kararlaştırıldı. 

Onbin ton için 30/11/1960 tarihinde yapılan ik inci eksiltmede ise 
birinci defaki ihalede verilen f iyatlar dahi bu'unamadı. Müessese ve do

layısiyle Hazinenin zararına vikayesi için Aralık ayında piyasaya mal 
arzında bulunulmayıp, ithalâtçı memleketlerin stoklarının nisbeten 
azalmasının beklenmesi dış piyasaların durumunun takibi ve alınacak 
neticeye göre hareket hattının tayini cihetine gidilmesi Ticaret Bakan
lığına tekli f edi'di. Bakanlık cevabında, tekli f edilen fiyatların maliyet 
fiyatının dûnunda olduğunu ileride aranacak satış imkânlariyle altmış 
bin ton beyaz arpanın ofisi zarara duçar etmeden asgari maliyet fiyatı 
ile böyle bir fiyatın bulunmaması halinde ise, pek cüzi bir nisbet dâhi
linde ma iye t in altındaki bir f iyat la satışa arz edilmesinin uygun oldu
ğunu bildirdi. B u cevap karşısında Ofis Bakanhğa evvelce tekli f ettiği 
i k i numaralı şıkkın uygun görüldüğünün an'aşıldığını teyiden arz etti. 
Türk ihracatçılarına ve do'ayısiyle arpalarımızın satışına yeni bir im
kân hazırlamak üzere keyfiyeti Genel Müdürlük bünyesinde tekrar tet-
k i k a tabi tuttuk. Temizleme işlerine de âzami ehemmiyeti göstermek 
kaydiyle arpa satış fashndaki hektolitre nisbetine 66,05 den 69,- a çı
kardık. Yabancı madde nisbetini de % 2 den % 1,5 a düşürdük bu şe
kilde arpalarımızın tam biralık vasıfta olmamakla beraber yemlik arpa 
vasfı üzerinde ve biralığa da elverişli olabileceği şekilde tekrar ve müd-
detsiz olarak ilânen satışı hususunda Bakanlığa arz ettik. 

Müsaadeleri üzerine de altmış bin ton arpayı beş bin ton yulafla 
birl ikte müddetsiz o1 arak ilânen satışa arzettik. B u tarihlere kadar 
Baltık borsasında görülmlyen Rusya Hükümeti de arpalarımıza çok ya
kın vasıftaki arpasını âdeta damping vaziyetinde sürmeye başlamıştı. 
(1/12/1960) müddetsiz olarak ilânen satışa arz ettiğimiz arpalar için 
Bonn Ticaret Müşavirine gönderdiğimiz numuneler, muhtelif A lman 
firmalarına tevdi edilmişti. Bunlardan ik is i bilhassa temiz arpa nisbe-
tinin düşüklüğü protein nisbetinin yüksekliği bakımından arpalarımızın 
biralık olarak i thal edemiyeceklerini bildirdiler ve raporlarını da gön
derdiler. B u durum muvacehesinde mevzuun tekrar tezekkür ederek 
temiz arpa nisbetini yükseltme hususunda tetkiklerde bulunduk. Faka t 
bu iş çok zayiatlı ve masraflı olacaktı. Arpalarımıza yine biralığa el
verişli kaydını iht iva etmek suretiyle ihaleye ve ilâna devamı uygun 
bulduk. Yukarıda arzedilen muhtelif f i rma tekliflerinden başka opsiyon 
istenmek kaydiyle tekliflerde başladı. Ofis gayri ciddi çalışmaya da yol 
açabilecek bu gibi tekli f lerin kabulüne pekte taraftar olmadığını B a 
kanlığa arzetti. Buna rağmen Bakanlık El igot firmasına altmış bin 
ton arpa için opsiyon verdirdi. B u tahakkuk etmedi. Bundan sonra 
da teminata bağlı i lk ferm tekli f B U N G E firmasından geldi. 6/7/1961 
tarihini taşıyan bu teklifte f irma, altermatif olarak elli bin ton arpaya 
<% 65 i serbest döviz, % 35 Türk - ing i l i z Esleha Anlaşması tütün hesa
bından ayrılan paradan ödemeli olarak arpaların beher metrik tonuna 
fob dökme 45,- dolar, tamamı Türk - ing i l i z Esleha Anlaşması tütün 
hesabından ayrılan paradan ödemeli ise, 55,- dolar tekli f ediyordu. 
Ticaret Bakanlığından alman 7/8/1961 tarih 5/13923 sayılı yazıda 
(Transexport firmasının Ofisinize gönderdiği 5/8/1961 tar ihl i telgrafın
da elli bin ton beyaz arpa bedeli olarak yeter Türk liralarının Bremar 
f irmasiyle B U N G E ye tahsis edildiği işar olunmaktadır). Buna göre : 

1. B u cihetin B U N G E Firmasınca tevsiki için 4 gün müddet ve
rilmesi, 

2. Tütüne muhassas Türk liralarının arpaya tefrik edilebileceği 
ingi l i z makamlarından alınacak bir vesika ile tevsik edildiği takdirde, 
derhal akreditif in açılabileceği B U N G E ' y e tebligatta bulunulması, 

3. Adıgeçen f irma bu hususu tevsik edemediği takdirde uzun za
mandan beri sürüncemede kalan Ofisiniz ofertosunun sükût edeceğini 

f irmaya bildiri lmesinin uygun görüldüğü bildirilmişti. (7/8/1961) 
Aynı husus 8/8/1961 tar ih ve 3257 sayılı telimizle f i rmaya tebliğ edil

di. Transexport firmasından alman 9/8/1961 tarihl i cevabî yazıda el l i-
bin ton arpa satışının 7/8/1961 tarihinde tescil olunduğunu ve teminatı
nın yatırılmış bulunduğu, B U N G E tekl i f te'grafmda ve B U N G E ' y e h i 

taben istanbul Bölge Müdürlüğünün B U N G E tekli f inin kabul şekline ve 
şartlarına dair yazısında tevsik şartının yer almadığı gerekli bloke 
Türk liralarının temin edilmiş bulunduğu bir formaliteden ibaret olan 
tütün hesabına ayrılmış paraların arpa için kullanılmasına ait ingi lte
re Hükümeti muvafakati hususunda mukavele müddeti içinde istihsal 
edilebileceği beyan edilmişti. F i r m a temsilcisi Cemil Parman, ertesi 
günü de Genel Müdürlüğe giderek 9/8/1961 tar ihl i müracaatına aşağı
daki yazılı şerhi ilâve etti. «Bu yazınız üzerine bugün yaptığımız görüş
meye atfen Türk liraları hakkında tevsikini istediğiniz hususların dört 
gün zarfında ikmaline maddeten imkân olmadığını, ellibin ton arpanın 
% 65 kısmının serbest döviz karşılığı ihracı srıasmda bu hususların da 
yerine getirileceğini, mukavelede derpiş olunan yükleme programma 
nazaran bu müddetin takriben 10 E k i m 1961 tar ihi civarında bulunaca
ğını tavzihan arz ederiz.» B u müracaatta (10/8/1961) bu tarihteki dün
ya arpa fiyatları (Rus arpası 49,95, Fransız arpası 47,54) dolar civa
rında idi . 

F i r m a şarta muallâk olmıyan ve serbest dövizle ödemeli % 65 11 
kısmın ihraç muamelesine derhal başlanılmasını talebediyordu. B u du
rum muvacehesinde protokolün başkısmında mütalâasını bildiren hukuk 
müşavirimiz bir ihtilâf zuhurunda firmanın büyük mikyasta mahrumi
yeti kâr talebinde bulunabileceğini ve böyle bir dâvaya gidilmesi yolun
da % 50 den fazla kazanma şansının f irmaya ait olduğunu bildirdi. Ben 
de bu görüşe iştirak ederek şimdilik % 65 l ik kısmının ihracının tahak
kuk ettirilmesinin uygun olacağı, diğer kısım içinde f irmaya son ve 
katî kısa bir mehil verilmesini tekli f ettim. Ayrıca bu tarihte bize Ham
burg Ticaret Ateşesinden gelmiş arpa fiyatı hakkında bir telgraf gös
terdiler. B u fiyat garanti edilmiş vasıfta biralık arpaya aittir. Buna mu
kabil ben de elimize geçmiş bulunan son tarihl i korniredenexs'den çı
karttığımız yemlik arpa fiyatlarını bildirdim. (Bu tarihteki biralık ol
mayıp yemlik arpa fiyatları Holânda arpası 44,09, Rus arpası 49,95, 
Fransız arpası 47,54 dolar idi.) 

Ticaret Bakanlığı bu protokola atıf yaparak 16/8/1961 tar ihl i 
5/14574 sayılı yazısiyle Ofisimizin bir muhtar teşekkül olduğunu bu
nunla beraber, 

1. E l l ib in ton arpanın % 65 inin metrik tonu fob 45,— serbest do
lar üzerinden sevkmin, 

2. E l l i b in ton arpanın % 35 inin kısa bir mehil verilerek bu me
hi l zarfında yeter Türk liralarının arpa satışında kullanılmasına dair 
Bank, Of England'm garantisinin temin edilmesinin şayet bu garanti 
temin edilemezse, mukavelenin bu kısmına ait Ofisimizle f i rma arasın
da bir bağlantı kalmıyacağını, 

3. % 35 l ik kısmın dahi mezkûr Türk l iralariyle tediyesi mümkün 
olmadığı takdirde, bir varyant olarak serbest dövizle tediyesinin sağlan
masının tamamen Ofisimize ait bir keyfiyet olduğunu bildirdi. 

B u tarihe kadar olan bütün muamelâta ait talimatlarını eslrge-
miyen Bakanlığın bu tarihte Ofis muhtar teşekkül olarak bir kenara 
çekilmesi alışık olmadığımız bir durumla bizi karşılaştırdı. Ve bu endi
şemizi de 18/8/1961 tar ih 3400 sayılı yazımızla Bakanlığa arz ettik. 
Buna rağmen Bakanlık eski görüşünde İsrar ve Ofise tarzı hareketin
den serbest bıraktı. Buraya hemen istitraden ilâve edeyim k i , ben Ofis 
Satış Müdürü olarak tediye şekli ne olursa olsun 55 dolarlık bir f iyat 
dururken arpaları 45 dolardan satılmasına asla razı olmaz idim. Dış 
Ticaret anlaşmalarının işlemesi bunlardan temin edilen acyolar v. s. 
bir kenara bırakıldığı takdirde Ofis kendi hakhiyarım kullanarak 55 do
larlık fiyat dururken kombine 45 dolarlık satış yapması sebebiyle H a 
zineye 4 milyon 724 bin 982 liralık bir zarar tekevvününe sebep olmuş
tur. B u muhtar teşekkül halinde çalışamadığımızın en büyük delilidir. 
Kaldı k i , teşekkül Kanunumuzun 14 üncü maddesi Hükümet karariyle 
Ofisin alelusul t icar i muamelelerinde husule gelen fiyat farklarının Hü
kümet tarafından kapatılacağını âmirdir. B u da şunu gösteriyor k i , Ofis 
zararına bir satış müstakil olarak karar alıp tekevvün ettiremez. 

B U N G E Firması ihracatla Transexport Firmasını görevlendirdi. 
Evvelden beri Transtürk Firması Ofisimizle büyük ölçüde ihracat üze
rine iş yapan firmadır. Cemil Parman'da bu firmanın mümessillerinden 
olarak devamlı olarak münasebette bulunmuştur. B u konuda gerek 
Bunge Firmasiyle re'sen ve gerekse istanbul Bölge Müdürlüğümüz ka -
naliyle yaptığımız temaslarda, Cemil Parman'm Bunge Firmasının mü
messili olmadığına dair en ufak bir emare glmadığı gibi Cemil Parman/-
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ın yaptığı teşebbüslere dair yazılı müracaatlarımızı da Bunge Firması 
tamamiyle benimsemiş ve cevaplarını vermiştir. 

B U N G E Firması alıcıdır. (Türkiye dâhilinde) ve ihracat muame
lesine Transexportu memur etmiştir. Transexport Firması bu muame
lede ne sıfatla hareket etmiştir sualine cevaben : Transexport Firması 
alıcının ihracat muamelelerinde ve Ofisimizle olan temaslarında bir mü
messilden ibarettir. Muamelenin i lk başında bu hususta da endişe edil
miş ve Transexport'un ne dereceye kadar kendilerini temsile yetki l i ol
duğu Bunge Firmasından sorulmuştur. Buna dair alman cevap dosyada 
mevcuttur dedi. 

Türk - İngiliz Esleha Anlaşmasında arpa yok iken bu anlaşmaya 
istinaden ne suretle satış akdi yapılmasına tevessül olunmuştur sualine 
cevaben : 

Malûmları bulunacağı üzere anlaşmaları i k i Hükümet makamı tan
z im ve idare eder, satıcı olarak Ofis, alıcı olarak Bunge Firmasının ar
zuları ise bir talebi geçemez. Bunların tatbiki, tadili ve neticelerinin ta
kib i Hükümet makamlarını alâkadar eder. Ezcümle i lk talepte madde 
değişikliği için Ticaret Bakanlığı teşebbüse geçmiş ve biraz gecikme 
ile beraber 4 Eylülde Hükümeti adına İngiltere Büyük Elçiliği Ticaret 
Müşaviri de cevap vermiştir cevabını verdi. 

Ofisin ihracata muhassas olarak satışa çıkardığı hububat için esas 
prensip dış ticaret rejimindeki kaideler midir, sualine cevaben : Afyon 
hariç, Ofis iştigal mevzuuna dâhil maddelerin ihracı veya ihraç edilmek 
üzere satışı inhisarı dış ticaret rejimleriyle Toprak Mahsulleri Ofisine 
verilmiştir. (Biralık arpayı serbest tüccarda toplayıp ihracedebilir.) 
Esas prensip dış ticaret rejimidir cevabını verdi. 

Ofisle ferm olarak bağlı addetmediğinden, haberdarmısımz sualine 
cevaben : 8/7/1961 tarihl i kabul cevabımızla birl ikte yükleme limanları, 
zamanları v.s. hususunda teferruata ait kısımları tesbit edebilmek üzere, 
f i rma mümessilini Ankara 'ya davet ettik, f irma 11/7/1961 sabahı Cemil 
Parman'ın Ofisimize müracaat edeceğini bir telgrafla bildirdi. Mezkûr 
tarihte Cemil Parman Ofise geldi. Dâhilde bulunan arpaların l imanlara 
indirilmesi, temizletilmesi, limanların yükleme kapasiteleri bu arada 
geniş mikyasta devam eden buğday ihracatımız sebebiyle l imanlarda 
vukua gelebilecek sıkışık durumda nazara alınmak kaydiyle yükleme 
zamanları, miktarları ve günlük yükleme l imitleri Ofisimiz Nakl iyat 
Müdürü ile müştereken yapılan bir görUşmede tesbit edildi. Tabiatı i t i 
bariyle her zaman en ufak hususları dahi müzakere konusu yaparak 
f irma menfaatini düşüren Cemil Parman i k i müdürün vardığı netice
leri genel müdüre de bizzat (Selçuk Akatlı) ya bildirmek suretiyle nihai 
olarak hazırlanan şekli not etti. Ve şartnamenin bir nüshasını da elden 
aldı. L=tanbul'a gittiğinde sırf % 35 l ik kısmın tediyesi hususunda lü
zumlu formaliteyi ikmal bakımından zaman kazanmak üzere bu ve buna 
benzer it irazlarda bulundu. Bunları bölgemize bildirmiş, biz bu husus
larda ısrar ettik. Bölge kanaliyle kendisine lüzumlu cevapları verdik. (12 
tarihinden sonraki muamele) ve asıl alıcı olan Bunge'ye de keyfiyeti 
bildirdik. 

Cemil Parman yazılı olarak da bir metin almak suretiyle bu iddia
larından vazgeçmek mecburiyetinde kaldı. Ezcümle tescil ettirdiği me
tinle kendisiyle Ankara 'da müştereken hazırladığımız metindir. 

Bunge firması elinde İngiliz liraları bulunmadığına göre mezkûr 
f irma bu liraları Bremer firmasından temin edemeseydi durum ne olur
du sualine cevaben : 

B u takdirde Ticaret Bakanlığının 16/8/1961 5/14547 sayılı yazısın
da tavsiye şeklinde talimatları ve tarafımızdan da f irmaya tebliğ edil
diği üzere, 

a) F i rmaya bir mehil veril irdi, bu müddet içerisinde 17 500 ton için 
de serbest dolarla akreditif açtırılması ve mehil içerisinde açtırılmadığı 
takdirde 17 500 tonluk kısmın teslim edilmiyeceği tebliğ edilirdi. İhraç 
edilen bu arpalar normal yemlik arpalardan daha üstün vasıflı oldukla
rına göre bunların yemil arpalardan bir fiyat farkı mevcut mudur? Ve 
bu arpalar dış piyasalarda hangi memleket arpalarına müşabih bir ka-
rekter taşırlar ve fiyat seviyesi ihraz ederler sualine cevaben Baltık bor
sasında muamele gören belli başlı arpalardan numune getirdik bunların 
vasıflarını tesbit ettik ihracata çıkarttığımız malın her defasında tesbit 
ettiğimiz vasıfla bu vasıfları mukayese ettik. K a t i olarak tıpatıp şu ar
panın muaddilidir diye bir ifade kullanmanın mümkün olamıyacağını 
anladık. Bazılarında vasıf yüksekliği bazılarında da vasıf düşüklüğü 
olarak muayyen unsurları bulunmaktadır. Meselâ Fransız arpalarında 
hektolitrede yabancı madde itibariyle düşük ona mukabil rutubet bakı
mından çok iy i durumdadır. Rus arpalarına da benzer durumları vardır. 
E n yakın Rus arpası olabileceği kaydedilebilir. 

Freedestination şartı satış anlaşmasına bilâhara ne suretle ilâve 
olundu sualine cevaben • 

İlk tekli f in gelmesini mütaakıp Cemil Parman Ofisimize müracaat 
ederek teklif telgraflarının altına Freedestination kaydının da ilâve edil
mesini istedi. B i z de Bakanlığa aynen int ikal ettirdik. Bakanlıkça kabul 
edildi nitekim Bakanlığın bu kabulü üzerine Cemil Parman kendi el ya-
zısiyle bu şartı telgrafın arkasına sonradan ilâve etmiştir. Bu ilâve B a 
kanlığa arz edildi. Bakanlıkça da Freedestination şartı kabul olundu. 

Şahit : Sabri Arıkan : Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlü
ğünün yazılı talimatına atfen tehlike mevzu arpa satışına ait anlaşma
nın tescili bahis konusu idi. Bunun için B U N G E Firması mümessilinin 
müracaatım bekliyorduk. Aradan bir ik i gün geçmişti. Bölge müdüriyle 
beraber dâhil olduğumuz bir toplantıdan müdür çağrıldı, mümessil ol
duğu anlaşılan f irma temsilcisi Cemil Parman gelmişti, ben de çağrıldım, 
tescil konusunda görüşmemiz vâki oldu kendisine tescile davete mec
bur olduğumuzu söyledim Cemil Parman satış bakımından ihale olma
dığını kendilerinin son teklif lerinin henüz kabul veya reddedilmemiş ol
duğunu bu teklifler hakkında karar verilmedikçe yani teklifler bakımın
dan anlaşma hâsıl olmadan tescile davet edilemiyeceklerini, verilen beş 
günlük müddetin bir ihale bahis mevzuu olmadığına göre 'anlaşmanın 
hususi şartlarının 7 nci maddesinin (D) fıkrasında yazılı kat i teminatın 
yatırılmasına dair beş günlük müddetin mebdeinin ne olacağını sormuş

tu cevaben Ofis Umum Müdürlüğünden aldığımız tal imata binaen vazi
femizin bir an önce tescil muamelesini yapmak olduğunu söyledim, bu 
talimata göre B U N G E Firmasına 50 000 ton arpa F O B dökme metrik 
tonu % 35 i Türk İngiliz esleha istikrazının tütün hesabından ve % 65 i 
serbest dövizle olmak üzere 45 dolardan satılmıştır. Ofis Umum Mü
dürlüğünün telgrafından Cemil Parman'ın (Telgraf değil mektup) 
B U N G E Firmasının resmî temsilcisi olduğunu ve satış bedelinin % 1>5 na 
tekabül eden katî teminatının alınmasını mütaakıp tarafların huzu-
riyle tescil muamelesinin yapılması 14/7/1961 tar ih ve 2785 sayılı Ofis 
Umum Müdürlüğü mensubu ile bildirilmiştir. Aynı yazıda alıcı f i rma
ya da gerek teminatın yatırılması ve gerekse tescilin ifası hususunun 
bildirildiği musarrahtır. İhracatçı olarak bizimle bilcümle münasebeti 
B U N G E Firması adına Transexport yapmıştır. Cemil Parman'ın yukarıda 
bahsettiğim beş günlük müddetin mebdei hakkındaki suali bizi de sars
mıştı. Bunun üzerine âtiyen bizlere bir mesuliyetin teveccüh etmemesi 
bakımından alıcı firmayı tescile davet suretiyle davet tarihini tescil için 

gerekli beş günlük müddetin mebdei itt ihaz etmeyi düşünerek Borsa 
Beyannamesinin tekemmül ettirip hususi şartlan da ekliyerek 18/7/1961, 
tarih ve 6852 sayılı yazımızla f irmaya tescile davet ettik. Esasen hususi 
anlaşma yani hususi şartları muhtevi anlaşma beyannamenin eki ve mü
temmimidir. Tescili geciktirmemek bakımından bu yolu ihtiyar ederek 
f irmaya elden gönderdik. Tabiatı ile akit olarak tarafımızdan imzalan
mıştır. Tahmile göre tesciller bu suretle yapılır. Ve sadece tanzim edilen 
evrakı hâmil olarak alıcı f i rma veya mümessili borsaya gider ve tescili 
yaptırır. Halen de tescil muameleleri bu suretle yapılmaktadır. Aslında 
satıcı olarak borsaya gitmemiz de mümkün değildir. Ancak buna rağ
men alıcı f i rma tescili davet tarihinden itibaren beş gün zarfında yap
tırmamıştır. 

B u arpa satışının tescili muamelesinin i fa ve icrası sırasında şu 
veya bu kimss tarafından bu muamelenin taci l i veya mutlaka yapılması 
hususunda hususi bir emir verilmemiştir. Ve her hangi bir tazyik yapıl
mamıştır. Ancak bu tescil muamelesinin diğer mutaden yaptığımız tes 
çil muamelelerinden farkı, birçok muhaberatın cereyan etmiş olmasıdır. 
Ve ezcümle Umum Müdürlükten gelen ve tescil muamelesinin yapılma
sına mütedair olan talimatın gelmesinden sonra birçok muhaberatın ce
reyan etmiş olmasıdır. B i z im burada borsada yaptığımız tescil muame
lesi kanun ve mevzuata uygundur. Yaptığımız muamelelerin aynıdır, 
ancak f irmaya yaptığımız yazılı tebligata rağmen Transexport F i rma
sının Ofise ait olan borsa harcını da kendisi tarafından ödemek sure
tiyle ve bize de haber vermeden bunu yaptırmış olması, bizce hoş ve nor
mal karşılanmamıştır. Cemil P a r m a n i a tescil bakımından yukarıda be
lirttiğim Bölge Müdürü ile beraber vâki konuşmamız dışarısında bir gö
rüşmemiz vukubulmamıştır. Her ne kadar şahit olarak dinlenen Cemi l 
Parman tescilin yaptırılması için bir memurun beraber teamülen git
mesi lâzımgeldiğini bildirmekte ise de tescil beyannamesini tanzim 
ederek alıcıya verdiğimizde beş günlük tescil süresi içinde alıcının biz 
tescili yaptırmaya gidiyoruz harcın yaptırılması için-memurumuzu gön
derin demesi ikt iza eder, teamül de böyledir. Fakat izah ettiğim üzere 
alıcı f i rma bize tescili yaptıracağını ve harcın yatırılması için memur 
istemesi bahis mevzuu olamaz. Çünkü tescilin yapılamıyacağı f ikrindedir, 

Şahit Safer Arpalı : Bunge Firması ile akdedilen satışın tescili 
için Ofis U m u m Müdürlüğü bize talimat vermişti. B u tal imata ist i
naden irracatçı f i rma mümessili olduğu bildirilen Cemil Parman' la vâk} 
temasımızda tescilin İcrasını istememiş üzerine mumaileyh i lk tekli f 
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şartlarının değiştirilmek istendiğini bu sebeple alıcı f i rma ile de yazış
maları olduğunu, tescil için mevcut beş günlük müddetin mebdeinin tes-

biti lâzımgeldiğini bildirince bize tescil keyfiyetinin Cemil Parman'ın 
itirazları üzerine sürüncemede kalarak mesuliyet teveccüh etmemesi ba
kımından Borsa Beyannamesinin ve eki hususi şartları vâki anlaşmayı 
elden gönderip tescile davet ettik. B u arada U m u m Müdürlük tescilin 
icrasını istemekte olduğundan Cemil Parman'ın beyanlarını U m u m Mü 
dürlüğe int ikal ettiril ip talimat istedik. 24/5/1961 tarihinde U m u m Mü
dürlükten aldığımız telsiz mesajında tescilin ik inci iş'ara kadar yap-
tırılmaması bildiril iyor. Bunu takiben eynı gün f i rma mümessili Cemil 
Parman müracaatla verdiği mektupta yeni şartları kabul ettiklerini 
katî teminatı iraeye hazır bulunduklarını bildirmesi üzerine tekrar du
rumu Umum Müdürlüğe int ikal ettiri l ip talimat istedik. 25/5/1961 tarihl i 
U m u m Müdürlük talimatından vaziyetin Bakanlığa arzedildiği ve B a 
kanlık cevabına intizar edilmekte bulunduğunu, durumun alıcı f i rmaya 
da bildirilmesi emredildiğinden gereği yapılmasına rağmen alıcı f i rma 
mümessili Bakanlık cevabını beklemeden ve bize haber vermeden ev
velce mektupla ve elden gönderdiğimiz beyanname ile borsaya müracaat 
edip satıcının verilmesi muktazi harcı kendileri vererek tescili yaptır
mıştır. B i z tescilin icra edildiği hususuna U m u m Müdürlükle vâki bir 
telefon muhaveresi üzerine muttal i olduk. Hatta Bö'ge Müdürlüğü ile 
yapılan bu muhaverede teminatın yaptırılıp yaptırılmadığı sorulunca 
bilgime nazaran yaptırılmamış olduğunu söylemiştim. Fakat teminat 
mektubu posta ile gönderilmiş muhasebe servisini tedvire memur müdür 
muavinliğine muhaberattan int ikal ile gerekli kısım ve memurları int i 
ka l ettikten sonra hububat satışı ile i lgisi hesabiyle en son diğer evrak
lar meyanında bana gelmiş olduğunu ve bu suretle parafe ettiğini ahiren 
tesbit etmiş bulunmaktayım. Cereyan eden muamelede teminat mektubu
nun kasada makrun olmıyarak alınmış olması, ayrıca beyannamenin işin 
müstaceliyeti gözönüne alınmak suretiyle imza edilerek alıcı f i rmaya 
verilmiş olması zikredilebilir. 

Şahit : Cihat Aksel : Alıcı f i rma mümessilinin yeni şartlan kabul 
ile teminatı iraeye amade olduğunu beyan etmeleri üzerine keyfiyeti 
U m u m Müdürlüğe int ika l ettirdim. Z i ra öteden beri katî teminat mek
tuplarını a lmakta ihtiyar ettiğim yol budur. Bu suretle f i rma teklifine 
müspet cevap vermeyişim teminat mektubu bakımından vâki tekli f leri
nin reddi mahiyetindedir. Ahiren teminat mektubunun posta ile gönde
rilmiş olsa ve alınması safhasında ben mezun bulunuyordum, bu it ibarla 
teminat mektubunun alınışı safhasından malûmattar değilim. Açılan 
akreditifte satış şartlarına göre alıcı firmanın akreditif i açması icabe-
derken gelen akrediti f in Goldtşimit tarafından keşide edildiği dikkat na
zarınızı çekti mi sualine cevaben alıcı f irma mukavele şartlarına göre 
muayyen müddet ve şartlar içerisinde akredit i f i açtırmaya mecburdur. 
Ve nitekim Goldtşimit Firmasına da açtırılabilir. Şayet alıcısı o ise bu 
bakımdan üzerinde durmadık. Mamaf ih Genel Müdürlüğe aynen int ika l 
ettirilmiş olup ist imal edilir mütalâası alınmıştır. 

Şahit : Muzaffer Vidinü : Hatırladığıma göre aidiyeti itibariyle sa 
tış şubesi müdür muavininin görmesini temin bakımından 7/8/1961 tar i r l i 
Transexport mektubunu ve ilişiği teminat mektubunu ya kendim bizzat 
Safer Beye götürdüm veya bir odacı marifetiyle gönderdim. B u suretle 
başka evraklar meyanında değil müstakillen bilgilerine arzettiğim kana
atindeyim. Fakat o sırada Safer Beyin masasında tetkik etmekte bu
lunduğu başka evrakların mevcut olup olmadığını bilmiyorum. Mektup 
arkasındaki i lg i l i servislere havaleye mütedair şerh izahatımı teyit 
eder. Satışlarda borsa harcı bakımından cereyan eden muamele usulü 
şöyledir. Satış mukavelesinin hususi maddesine binaen borsa harcının 
yatırılması sadedinde satış servisi muhasebe servisine müdüriyet kana-
liyle yazı gönderir bu yazıya istinaden muhasebeden muktazi para çıkar 
ve bir memur marifetiyle tescil sırasında borsaya yatırılır cari usul bu
dur. Borsa beyannamesinin taraflarca imzasından evvel cari usule göre 
katî teminatın yatınlması İktiza ettiği halde her nasılsa bu satışta katî 
teminat hususu halledilmeden beyanname imzalanmıştır. 

Hasıl olan lüzuma binaen evvelce dinlenmiş bulunan şahit Safer A r -
palı'nın yeniden celp ve istimaına oybirliğiyle karar verildi. 

Şahit Safer Arpalı : Akd in inikatından sonra tescilin icrası gerek
tiği cihetle aldığımız U m u m Müdürlük emrine binaen muhasebe servi
sine katî teminatın alıcı f irmadan alınması keyfiyetini yazı ile bi ldir
dik. Ancak bu yazımızdan sonra, U m u m Müdürlükten ik inci işara ka 
dar tescilin yaptırılmaması emri gelmiş idi . B u emri muhasebe servi
sine bildirmemiş bulunuyoruz. Evvelce de beyan ettiğim üzere teminat 
mektubunu tarafımdan parafesi sırasında gelen mektup sair evraklar 
arasında geldiği cihetle dikkatimden kaçmış olacak borsa beyannamesi 
benim ve Sabri Beyin İmzasını muhtevidir. Teminat mektubu alınmadan 
beyannamenin imzası Cemil Parman'ın hususi şartları tetkik ile teminat 
Baektubunu irae şdeeeŞira dşmeai üzerine vak i olmuştur. Tesci l in yapıl

masından evvel beyan ettiğim veçhile haberimiz olmamıştır. Z i ra bu 
tescil bi lgimiz dışında Cemil Parman tarafından yaptırılmış ve başka 
satışlarda olduğu üzere harcın borsaya bir memurumuz vasıtasiyle ta
rafımızdan yatırılması ik t i za ettiği halde evvelce borsa beyannamesi 
imzalandığından bunu fırsat ittihaz eden Transexport mümessili harcı 
kendisi vererek tescili yaptırmış bilâhara Umum Müdürlüğe vâki müra-
caati üzerine vermemiz icap eden hare iade kılınmıştır. 

Tescil muamelesinin ik inci emre kadar durdurulması hakkında 
U m u m Müdürlükten gönderilen emir mümessil f irmaya tevdi edilmiş 
fakat muhasebe servisine bu yolda ayrıca bilgi verilmemiştir, dedi. 

Transexport tescilin yapılmaması hakkında gönderilen yazı suretini 
talep üzerine ibraz edeceğini ve hazırlıyacağmı beyan etti. 

Şahit : Şefik Atabey : Maznunu tanımaz muhbiri tanır. Borsa be
yannamesi bölge tarafından 18/7/1961 tarihinde imzalanıp bize gönde
rilmiştir. Yükleme programı bakımından Cemil Parman'ın itirazı vardı. 
B u sebeple yazışmalar cereyan etti bu arada tescilin durdurulması da 
bildirilmişti. Amer ikan anlaşmasından mütevellit mahzur izale edilince 
şartlarda uyuşma olduğundan teminat mektubunu hatınmda kaldığına 
göre tevziat memuru marifetiyle satış müdürlüğüne takdim ettik ve 
borsaya müracaatla harcını kendimiz vererek tescili yaptırdık. Bilâhara 
U m u m Müdürlüğe müracaatla verdiğimiz harcı geriye aldık. Tescil i 
8.8. de yaptırmamızın sebebi i lk yüklemesi mukavele gereğince Ağustos 
içinde yapılacak satışın alıcısı tarafından akrediti f in açılmış olması ve 
alıcının gemileri tutarak hattâ bize ihtarını yapmış olmasındandır. Ve 
N i tek im 8 Ağustos tar ihl i yıldırım telimizle Toprak Ofis Umum Mü
dürlüğüne bildirdik. Esasen 24 Temmuzdan sonra Ofisle kâğıt üzerinde 
hiçbir anlaşmamız kalmamıştır. Ve tescilin 7 Ağustosa kadar bekletil
mesinin sebebi sırf Toprak Ofisin bu husustaki ricasına uymak arzu
sudur. 5/8/1961 tarihl i yıldırım telimizle Ankara 'dak i Toprak Ofisi 
Umum Müdürlüğüne çekilen yıldırım telgrafı İle muvakkat teminatımı
zın katî teminata çevrilmesini ve bütün formalitelerin ikmal edilmiş 
olduğu cihetle tescile gidilmesini bildirdik. Ve nihayet 7/8/1961 tarihinde 
artık şartları kabul ettiğimizi daha evvel müddetinde bildirmiş olduğu
muzdan ve akdin de inikat eylemiş olduğu kabul edilebileceğinden bek
lemeye mecburiyetimiz olmadığı cihetle ve bu arada da naki l için gemi
lerin de tutulmuş ve muamelenin tehirine tahammülü kalmamış oldu
ğundan kendiliğimizden İstanbul Ofis Şube Müdürlüğüne müracaat et
meksizin borsa harcını kendiliğimizden yatırıp ayrıca teminat da ya
tırdık. Ve bu suretle de tescil muamelesini yaptırmış olduk. Tescil mua
melesi bu şekilde cereyan etmiştir. 

Soruldu : Muamelelerin cereyan ettiği sırada Bunge Firması İs
tanbul'daki faaliyeti adetâ durdurulmuş vaziyette idi. B u sebeple biz i 
mümessil olarak yani bu iş için mümessil olarak kabul etmişti. E s k i 
Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un Bunge Firması ile bir alâkası olduğu 
veya onların adamlariyle görüştüğü ve mutlak suretle bu arpa satışının 
bu f i rmaya yapılması yolunda bir gayret gösterdiği ve arzuladığı ve 
herhangi bir suretle emir verdiği yolunda bir şey işitmedim. Ve bize de 
bu yolda bir şey söylenmiş değildir. Bu tescil ve satım muamelesi nor
mal olarak cereyan etmiştir. B i z im alıcı olduğumuz tarihlerde Ofise 
birkaç f i rma daha talip olmuştur. Faka t daha eksik fiyat talep etmiş
lerdir. Meselâ; Blrtaş talip olmuştur. Fakat İsrail Kl ir inginden teklif 
yapmış olduğunu tahmin ediyorum. B i z im alıcı olduğumuz ve aldırdığı
mız tarihte verdiğimiz bu fiyat cazip bir fiyat idi. B i z aldıktan sonra 
ve bir müddet geçtikten sonra f iyatlar bir miktar yükseldi. İşte o za
man Ofis satıştan rücu etmek gibi bir yola tevessül etmek istemiştir. 
Fakat biz kanuni müddet zarfında şartlan kabul edip akdi yapmış ol
duğumuzdan rücu edememişlerdir. 

Şahit : Zeki Başkoçak : Ben hububat şubesi muhasebecisiylm. Şim
diye kadar yapılan dış satışlarda şayet şartnamede mukayyet ise borsa 
tescil masraf lan şubemizle ödenmiştir. Ve nitekim bu satış hakkında 
da satış servisi teminat miktarını bildirmek suretiyle bize böyle bir te
minat mektubu geldiği takdirde kabulünün ve neticenin bildiri lmesini 
yazı ile bildirmiştir. Ve aksine bir iş'ar da vuku bulmadığı gibi f i rma
nın 7/8/1961 günü servisimize gelen mektubunda satış kısmı i lg i l i ler in 
de parafını gördüğüm için teminat mektubunu kabul ettim. Ve f i rma 
hesabına kayıtlara int ikal ettim. Tescil harcının ödenmesi için bir iş'ar 
vuku bulmadığından o hususta bir muameleye tevessül olunmadı. B u 
mevzuda başka herhangi bir malûmatım yoktur. Sonradan f irmanm 
ödemiş bulunduğunu öğrendiğimiz tescil masraflarım yukarı mercilerin 
muvafakati tahdmda kendilerine ödendiğini bi l iyorum dedi. 

Şahit : Selçuk Akatlı : A r p a ihracı mevzuunda vâki talepler daima 
opsiyonlu olarak tevali edeceğinden dosyasında mahfuz safahatında an
laşılacağı veçhile tamamen biribirinden uzak rakamlar halindeki vâki 
tekli f lerin t icari bir zihniyetle ve bir maksada makrum olarak arpa 
fiyatlarının düşürülmesi yolunda bir istikamet ve istidat göstermesi 
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üzerine ofis olarak 18/4/1961 tar ih ve 1327 sayılı bir müzekkere ile key
fiyet Vekâlete arz edilmiş bundan böyle zararlı ve neticesiz olduğu an
laşılan opsiyonlu çalışma yapılmıyarak ilân şartlarımıza göre ve temi
nata bağlı olarak alınacak ferm tekli f lerin ancak tetkika tabi tutula
cağı ve diğer taraftan altmış bin ton arpanın anlaşmalı Devletlerden 
birine ihracı suretiyle elden çıkarılmasının faydalı ve lüzumlu görüldüğü 
bildirilmiştir. Ticaret Bakanlığı bu yazımıza vermiş olduğu 24/4/1962 
tar ih ve 5/7306 sayılı cevabında : 

60 000 ton arpanın bilâteral anlaşmalı memleketlerden birine ihraç 
edilmesi hakkındaki tekl i f imizin uygun görülmediğini bildirmiştir. 

B u arada 6/7/1961 tarihinde Bunge Firması ferm tekl i f ini yapmış
tır. Fe rm teklifler bu tarihten sonra başlamıştır. 

Bunge Firması 6/7/1961 tarihinde 50 000 ton arpa için (Beher 
metrik tonu için) 

1. % 35 i Türk - İngiliz Esleha Anlaşmasının tütün hesabından 
bakiye % 65 i serbest dövizle ödenmek üzere fob 45 dolar. 

2. Tamamı Türk - İngiliz Esleha Anlaşmasının tütün hesabından 
ödenmek üzere fob 55 dolardan tekli f yapılmış ve bu teklif ile i lg i l i ola
rak teminat da yatırılmıştır. 

Adı geçen Bakanlık 8/7/1961 tar ih l i ve 5/11834 sayılı emirleriyle 
Bunge Firmasının 50 000 ton arpa için yapmış olduğu mal bedelinin % 
35 şi Türk - İngiliz Es laha İstikraz Anlaşmasının tütün hesabından bakiye 
% 65 i serbest dövizle ödenmek üzere metrik tonu fob 45 dolarlık tekli f ini 
yalnız 50 000 ton ve 1960 yılı mahsulü arpaya inhisar etmek kaydı ile 
uygun görmüştür. Bunge Firmasının tekli f inin ik inc i paragrafındaki 
fob 55 dolarlık tekl i f ini reddeylemiştir. 

B u firmanın ötedenberi muhtelif şayibeli ve karışık işler takip etti
ğini bildiğim ve 23 senelik memuriyetimin muıktesebatı icabı şüphelen
mem üzerine kafamda bir istifham belirtti. B u arada zamanın Başba
kan Yardımcısı Fahr i Özdilek Ziraat Bakanı Osman Tosun ve Ticaret 
Vek i l i Mehmet Baydur Doğuya bir seyahat yapmışlardı. Fahr i özdi-
lek' in gazetecilere verdiği beyandan Doğuda bir kıtlık bahis mevzuu 
olduğu anlaşılıyordu. Memleketin iaşe mekanizmasının başında bulunan 
bir vazifeli olarak büyük miktarda düşünülen bu satışın yapılmasının 
firmayı gözönünde bulundurmak suretiyle mahzurlarını düşünerek bi l 
hassa psikolojik halleri teemmül ederek durumu Mehmet Baydur 'a şifa
hen arz etmeyi tercih ettim. Görüşmemizde Transexport Firmasının du
rumunu bahis konusu ettiğimde elde ihraca müheyya 60 000 ton arpa
nın bulunduğunu 1960 stoku bu arpaların muhafazasının müşkülâta mu
cip olabileceğini ve Bunge Firmasının ferm tekl i f i muvacehesinde satı
şın muhafaza müşkiilerini ortadan kaldırabileceği ve memlekette döviz 
sağhyabileceğini bunun karşısında birtakım psikolojik sebepler mevcut 
olduğu gibi ve yukarıda beyan ettiğim Fahr i özdilek'in açıklamasından 
Doğuda mevcut kuraklık ve kıtlık sebebiyle bu miktar arpanın ihraç ve 
satışının mahzurlu bulunabileceğini ve atiyen bu mahzurların cevap
landırılması müşkil ve izahı mümkün olmıyacak vaziyetler doğurabile
ceğini Transtürık Firmasının durumunu da izah ederek ikaz vazifemi 
yaptım. Bakan firmadan hiç kimseyi tanımadığını bu konuşmamızda 
söylemişti. Bundan bir i k i gün sonra aynı konularda görüşmek üzere 
kendisine gittiğimde odasında i lk defa gördüğüm bir şahsı Tüccardan 
Fuat Süren diye bana takdim etti. Ben bu zatı ismen tanıdığım ve 
Transexport Firmasına nisbetini bilâhara duyduğum bu şahsı i lk defa 
görüyordum. B u hususu istidraten bildiriyorum. Bakan yine görüşme
miz sırasında bu f i rma hakkında beyan ettiğim ve firmanın t icar i mu
hitte karışık işler yapmakla melûf bir müessese olduğu yolundaki ika 
zıma cevaben biz ofis olarak Bunge Firmasını ve temsilcisi Transex-
port'un bu arpaların ihracı hususundaki şartlarını Bakanlığa int ikal 
ettirdik. Esasen her f i rma için bundan evvel de aynı şekilde hareket et
mekte idik. Bakanlık bu şartlarla arpanın ihracını katî şekilde kabul 
ettiği içindir k i biz de başka f irmalara bunu duyurma imkânını elde 
edemedik. N i t ek im dosyaların tetkikinden anlaşılacağı üzere Bakanlık 
bu arpa ihracı işinde en hurda teferruatına kadar Ofise direktifler ver
mekte idi . Eğer Bakanlık bu şartların başka firmaları da duyurulmak 
suretiyle onların iştirakini matlup görseydi. Bize bu hususta direktif 
verir ve biz de icabını icra ederdik. B u arpaların satışı Ofisin hububat 
ihracı için müteammim olan usulünün dışında nev'i şahsına mahsus bir 
satış şeklidir. Bu satışın arz ettiği hususiyetler Bakanlığın tasvip ve 
direkti f i ile bu satışa makzur bir mahiyet taşımaktadır. K i , bu husus 
görüldüğü üzere Ofisin normal satış yollarında bir satışı değil ve fakat 
Bakanlığın bu işte güttüğü bir politikanın neticesidir. Bakanlık politi
kasına bizim müdahale etmek imkânımız bulunmadığı içindir k i , Ofis 
Bakanlığın direktifine uymuştur. Kaldıki Bunge Firmasının vâki tekl i 
f inin birinci maddesindeki % 35 i Türk - İngiliz Esleha İstikraz Anlaş
masının tütün hesabından ödenmesi hususuna mütaallik kayıt ve şart 
Dış Ticaret Re j imi ile Devletler umumi ve hususi hukuk prensiplerine 

atfen vâki t icar i anlaşmalarının mahiyeti içerisinde mütalâa edilmesi 
lâzımgelen bir husus olduğuna göre keyfiyetin Ofisçe bilinmesine imkân 
olmayıp ancak Hükümetin ticari politikasını sevk ve idare ile sorumlu 
Ticaret Bakanlığı ve onun dış ticaret rejimini tanzimle i lg i l i dairesiyle 
i lgi l idir. Kanaat imi Bakanla vâki şifahi görüşmemde kendisine bildirdim. 
Ve bu sat:ştan geri dönülebileceğini kendisine anlattım. Bakan akt in 
mevcut olduğu noktasında İsrar etti. Ben buna rağmen zaman kazan
mak için Ofis İstanbul Şubesine gönderdiğim (Ofis Bölge ve Şube Mü
dürlüklerine) 24/7/1961 tar ihl i yazıda tescilin yapılmaması hususunu 
belirttim. B u da gösteriyor k i , ben satışın yapılması ve malın ihracı 
zarureti üzerinde Bakanlığa telkinde bulunmuş değilim. Bilâkis bu satı
şın durdurulması için elimde olan her vasıta ile çalıştım. Fakat yuka
rıda öa belirttiğim gibi Ofis lâfzen muhtar ve fakat hakikatte doğru
dan doğruya Bakanlığın emir ve direktifleriyle hareket eden bir mües
sese olduğu için bu satışın durdurulmasına imkân bulamadım. Ticaret 
Bakanı Mehmet Baydur söz konusu arpaların ihracına mütaallik husu-
satta Ofis ilgili lerine şahsen alâkalanıp tal imat verdiği vâki mıdır? Ve 
sizinle şahsan ve re'sen teması olmuş mudur? Sualine cevaben : 

Evet, Ticaret Bakanlığına bağlı bir teşekkül olarak Bakan bu 
mevzu ile i lg i l i şahsan Genel Müdürlüğü ve bunun haricinde alım ve sa
tışları ve buna mütedair işleri tedvir eden Satış Müdürlüğüne de bizzat 
temaslarda bulunduğunu ifade edebilirim. 

Yukarıda da arz ettiğim üzere bu satış tamamen Bakanlığın arzu 
ve direktif leri içerisinde cereyan etmiştir. Ofis olarak biz buna elimiz
den geldiği kadar mukavemet etmek istememize rağmen Bakanlığın bu 
müdahalelerine karşı koymak imkânına sahip değiliz. B u cümleden ol
mak üzere biz Ofis olarak opsiyon keyfiyetine muarızız f i lvaki söz ko
nusu olan opsiyon teminat yatırmaksızm talep edilecek mehillere raci 
bulunmakla beraber umumiyet it ibariyle alıcıların tekabbül eyledikleri 
vecibelerin zamanında yerine getirilmesini istemek ve olur olmaz vesi
lelerle opsiyon vermek Ofisin satış teamüllerine aykırıdır. Ancak opsi-
yonu veren Vekâlet olduğunu ve bu arpaların satışını dosyalardan da 
görüleceği üzere Vekâlet idare eylediğine göre bizce yapılacak başka 
bir iş kalmamıştır, cevabını verdi. 

Sanık Mehmet Baydur 'un müdafaası sırasında şahsi husumetlerin
den bahsettiği şahitlerden birisi de Coşkun Kadıoğlu'dur. Delil leri objek
tif adalet esasları dairesinde serbestçe takdire çalışan Komisyonumuz 
maznunun lehinde ve aleyhindeki şahitlerin ifadelerinin mühim kısımla
rım raporuna dere eylemek suretiyle Türkiye Büyük Mil let Mecl is i Yüce 
Umumi Heyetinin tetkiklerine kolaylık ve kararma isabet sağlamak 
arzusunu gütmüştür. F i lhak ika Coşkun Kadıoğlu'nun sanık aleyhine 
vâki şahadetinin bellibaşlı noktalarım da mazbut ifadesinden alarak 
buraya aynen dercedeceğiz. 

Satışın şekli üzerinde duracağım. 8/7/1961 tarihinde Dış Ticaret 
Dairesi Reisi beni çağırdı. O sırada Bakan bulunan Mehmet Baydur'dan 
aldığı ve Ofis Genel Müdürlüğüne ait bulunan ve aynı zamanda Transex-
port Firması delaletiyle İngiliz B U N G E Firmasına ellibin ton beyaz 
arpa satışına ait yazıya, hemen cevap verileceğini bana bildirdi. Mezkûr 
yazı normal şekilde evrakta kayıt edilmesi ik t i za ederken, bu yapılma
mış idi. Dış Ticaret Dairesi Reisinin oturduğu odanın bir evveündeki 
sekreterlerine ait odaya daktilo celbedildi. Dış Ticaret Dairesi Reisi 
E k r e m Geriş, irticalen Ofise gönderilecek yazıyı bizzat dikte ettirdi. O 
sırada bir misaf ir i geldiğinden, riyaset odasına geçtiler ve bana (Yazıyı 
oku) cümle düşüklüğü ve imlâ hatası yok ise paraf et bana getir dedi
ler. Ben de E k r e m Geriş'in dikte ettirdiği mezkûr yazıyı okudum imlâ 
hatası görmedim ve parafımı koyarak kendilerine verdim. Kendileri ya
zıyı aledderecat Müsteşar ve Bakana götürdüler. 

Yazı Bakandan imzadan çıktıktan sonra aşağıda şu not dercedil-
mişti. 

«Katî mutabakata varıldığında, keyfiyet tarafımızdan İngiltere 
Büyükelçiliğine bildirilecektir.» 

Yazı imzadan çıktıktan sonra Ofisin yazısı kayıttan geçmiş ve 
varide almıştır. B u it ibarla ellibin tonluk arpa satışı yukarıdan aşağıya 
doğru bir hiyerarşi takip etmek suretiyle icra edilmiştir. Bu sat'ş Dış 
Ticarette her zaman câri olan umumiyet ve aleniyet prensibini iht iva 
etmemektedir. Çünkü Türk - İngiliz esleha ist ikraz anlaşmasına göre 
arpa ihracı, t icar i mahafilde ve Bakanlık erkânı arasında bilinmemekte 
idi. Ayrıca bu satışa kadar Ofis tarafından ihraç edilen veya ihraç maksa-
diyle satışı yapılan (Dış Ticaret Rejimine mütedair kararname icabı 
olarak) hububat satışlarına uymamaktadır. 

Satışın kabul edildiği tar ih olan ve Ofise tebliğ edilen 8/7/1961 ta
rihindeki câri iç ve dış piyasa fiyatlarına uygun olup olmadığı bu se
bepten dikkate alınmamıştır. 8/7/1961 tarihinden takriben 20-25 gün 
önce Ofis U m u m Müdürlüğüne gönderilen bir yazıda, Ofisin elinde mev
cut beyaz arpaların f i z ik i ve kimyevi tahli l lerinin neticesi istenmiştir. 
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B u malûmat Londra Brüksel Ticaret Müşavirlikleriyle Hamburg Tica
ret Ataşeliğine bildirilmiş ve her hafta mümasil vasıftaki arpa f iyat la
rının bildirilmesi istenmiştir. 

Gelen telgraflar, Seksiyon Müşaviri Turgut Çarıklı, İhracat Seksi
yonu Başkan Yardımcısı İlhan Kut , Dış Ticaret Dairesi Reisi E k r e m 
Geriş ve Müsteşar Mahmut Şeyda ve Bakan Mehmet Baydur 'a arz edil
miştir. 

Mezkûr telgraflar tetkik edildiğinde. Metr ik tonu F O B $. 45 l ik 
kombine f iyata nazaran yüksek olduğu başka bir deyimle, 45 dolarlık 
fiyatın bu fiyatların aşağısında olduğu anlaşılmaktadır. (Mezkûr telgraf
lar dosyada mevcuttur). 

31/7/1953 tar ihl i Türk - A lman Hububat Protokolüne göre Türk 
arpalarının kıymeti Irak arpaları baz olarak alınmak suretiyle tesbit 
edilmiştir. Buna göre Londra'da bulunan Baltık borsasında kote edilen 
Irak arpalarına 5 $ ilâve edilmek suretiyle standart Türk arpasının fiyatı 
tesbit edilir. 

B u fiyat CİF olduğuna göre ve Şimal memleketleriyle Türkiye 
limanları arasındaki F O B - C l F farkı 4 - 5 dolar olduğundan, bunun 
tenziliyle fiyat 45, 40 eder. 31 Temmuz 1953 tar ihl i Protokole göre Türk 
arpasının değeri bundan 5 dolar faz la olması icap ettiğinden, fiyat 50.40 
dolardır. 

Freedestination ihracat lisanslarında malın ihraç edileceği memle
ketin isminin yazılması meşruttur. Ben şimdiye kadar bu muamele ha
riç fredestination şartını muhtevi bir lisans vermedim, duymadım ve 
görmedim. 

Fredestination malın dünya üzerindeki herhangi bir memlekete ih
racına, Türkiye'nin müsaade ettiğini tazammun eder. Ha lbuki bileteral 
anlaşmalarla bağlı olduğumuz memleketlere ihracatımız muayyen kon
tenjanlara tabi bulunmaktadır. 

Ayrıca freesdestination o malm hangi memlekete gittiği anlaşıl
madığından, o memleketle ticaret mübadelelerimizin seyri takip edile
mez. Ayrıca Haric iye Bakanlığını ilgilendirmekle beraber freesdestina
tion şartı polit ik mahzurlar da tevlidedebilir. 

Satış yapıldıktan sonra freesdestination şartı Transexport f i rma
sının talebi üzerine ofis tarafından Bakanlığa int ikal ettirilmiş ve tak
riben on gün sonra freesdestination şartı kabul edilmiştir. A r p a ihraca
tına freesdestination verileceği keyfiyetinin de Resmî Gazetede aleniyete 
verilmesi icap ederdi. 

1930 yılında arpa piyasası 1961 e nazaran hareretli olmamıştır. 
Bunun sebebi Avrupa'da yağırlar sebebiyle insan gıdasında kullanılan 
ve fakat yağışlar sebebiyle fermantasyona uğrıyan hububatın hayvan 
yemi olarak kulanımasıdır. 1961 yılındaki dünya arpa rekoltesi 1960 a 
nazaran % 6 - 7 arasında düşüktür. B u sebepten 1961 yılında arpa fiyat
larının yükseleceği tahmininde bulunmak güç bir iş değildir. 1961 Tem
muz ayında memleketimizde hububat rekoltesinin düşük olacağı ve da
hi l i istihlâkte sıkıntı çekileceği malûmdu. B u it ibarla da dahili istihlâki 
düşünerek çok cazip bir fiyat tekl i f i karşısında dahi bu arpaların sa
tılmaması icap ederdi. 

N i tek im, 1961 yılının son i k i ayında Doğu ve Güney - Doğu Ana 
dolu'da hububat sıkıntısı çekilmiş ve iç merkezlerine Doğu - Anadolu'ya 
arpa sevk edilmiştir. 

Satışın tesc i l i : Transexport firması istanbul 'da arpa satışını bor
sada tescil ettirmiştir. Ha lbuki hububat satışları şekle bağlı akitlerdir. 
Tek taraflı olarak yapılan bir tescil hiçbir hukuki hüküm ifade etmez, 
bâtıldır. Ofis Satış Müdürü F ikre t Erensoy'un ifadesine göre Ofis Ge
nel Müdürlüğü 25/7/1961 tarihinde istanbul Ofis Şube Müdürlüğüne el
l ibin ton arpa satışının iş'arı ahare kadar tescil ettirilmemesini bildir
miştir. B u tal imata rağmen Transexport Firmasının bu satışı tek ta
raflı olarak borsada tescil ettirmesi mevzuatımıza uygun düşmemek
tedir. 

Transexport Firmasının Türk paralarını bulamaması karşısında bu 
arpa işinin daha fazla sürüncemede kalmaması hasebiyle Bakanlık ta
rafından Ofise gönderilen 7 Ağustos 1961 tar ihl i ve 13920 sayılı yazıda 
Transexport Firmasının Ofise tevdi ettiği 5 Ağustos 1961 tar ihl i tel
grafta elli bin ton beyaz arpa bedeli olarak yeter Türk liralarınm Bre-
mar Firmasında B U N G E ' y e tahsis edildiği kaydedilmesi üzerine bu c i 
hetin B U N G E Firmasınca tevsiki için dört gün opsiyon verilmesi bu tev
sik yapıldığı takdirde, akrediti f in derhal açılması için B U N G E ' y e teb
l igatta bulunulması, bu tevsik yapılmadığı takdirde, uzun zamandan 
beri sürüncemede kalan bu satışın sükût edeceğinin f irmaya bildirilmesi 
is 'ar olunmuştur. Ofis bu yazıya rağmen Bakanlığın bilâhara haberdar 
olacağı şeklinde f irmaya opsiyonlar vermiştir. B u bakımdan bu husus 
ayrıca Dış Ticaret Dairesinin ilgil i leriyle Ofis Hukuk Müşaviri ve Satış 

Müdürünün huzurlariyle yapılan toplantıda tesbit edilmiş ve yazılan pro-
tokolda Dış Ticaret memurları bu satışın iptal i için yeter sebep oldu
ğunu ' bildirmişler ve fakat Ofis Hukuk Müşaviri Hürrem Barım ve Sa
tış Müdürü F ikre t Erensoy aksi tezi müdafaa etmişlerdir. Dış Ticaret 
memurları i lhan Kut , Turgut Çarıklı ve Coşkun Kadıoğlu satışın anule 
edilmesini istedik. Transexport Firması yeter Türk liralarını bulama
yınca % 65 ve % 35 nispetleri f iyata raci iken bu sefer % 35 ve % 65 
nispetleri mal miktarına teşmil edilmiştir. 

B i r ton malın ihraç edilebilmesi için % 65 i serbest dolar olduğuna 
göre 29, 25 doların % 35 i 15,75 dolar (Türk lirası 141,75) m Ofise 
ödenmesi icabederdi. Ha lbuk i burada bu nispetler ma l miktarına teşmil 
edilmek suretiyle ve fiyat konjonktürünün de gittikçe yükselmesi muva
cehesinde f i rma % 65 l ik miktarı münhasıran serbest dolara % 35 ini 
ise münhasıran tütüne muhassas mezkûr Türk l iralariyle ihraç etmek 
hususunda teklifte bulunmuştur. B u hususta Ofisçe Bakanlığa int ikal et
tirilmiş ve tarafımdan böyle bir şeyin olmadığı satış şartlarına uygun 
düşmiyeceği bildirilmiş ve bu hususta bir dosya notu hazırlanmıştır. 
Kendimi kuver kılmak için müşavirim Turgut Çarıklı ve İlhan Kut 'un 
imzalarını da aldım. Dış Ticaret Dairesi Reisi E k r e m Geriş'e götürdüm, 
Ekr em Geriş dosyanın kendisinde bırakılmasını bana söyledi. Kendisine 
bıraktım. B i r saat sonra beni çağırdı, bu notun dosyaya girmesini kabul 
etmiyoruz dedi, ben de dosyadan aldım. Yanımda hıfzettim. Meseleyi bu 
şekilde İlhan Kut ve Turgut Çarıklı öğrenince bunlar da birer suretini 
kendilerine verilmesini istediler, ben de birer sureti dakti loya çıkartmak 
suretiyle kendilerine verdim. B u mesele T. B. M . Meclisine int ikal ettik
ten sonra bir gün Nevzat Şener Amasya Mil letveki l i bana müracaat etti. 
B u arpa meselesini sordu. Kendilerine arpa mevzuunda benim muhalif 
kaldığımı mütaaddit defalar dosya notları vasıtasiyle bu husustaki ka 
naatimi ifade ettiğimi beyan ettim ve bu notu kendilerine de gösterdim. 
Kendileri takr i r sahibi diğer arkadaşı Amasya Senatörü Maci t Zeren'e 
gösterilmek üzere benden r ica etti. Kendilerine verdim. Birkaç gün sonra 
geldiler bana iade ettiler. B u dosya notunu aynen yüksek komisyonu
nuza tevdi ediyorum. (Bir sayfadan ibaret olan ve altı Coşkun Kadıoğlu, 
i lhan K u t ve Turgut Çarıklı tarafından imzalanmış olduğunu bildirdiği 
22/8/1962 tar ihl i not başlıklı yazıyı ibraz ettiler, alındı, dosya mealine 
konuldu.) 

Münhasıran Türk - ing i l i z Esleha i s t ikraz Anlaşmasının tütüne 
muhassas Türk paraları mukabilinde ihraç edilecek arpalara ait lisans
lar 6 Eylül tarihini taşımakta olup parafım bulunmaktadır. Netice ola
rak şunu arz etmek isterim k i bu işin en alt kademesinde bulunan bir 
memur olarak bunun anlaşmalara car i f iyat lara mevzuata ve memleke
tin menfaatlerine uygun olmadığı yaptığım muhalefetlerle ve dosya not-
lariyle âmirlerime aledderecat arz etmiş bulunmaktayım. 

Soruldu : Cevaben Hamburg Ticaret Ateşemizden gelen bir telgrafta 
arpa fiyatlarının mütemadiyen yükselmekte olduğu ve f iyatm bu anda 
bidayeten ihraç için tesbit edilen anlaşmada münderiç 4 5 , — dolara na
zaran çok yüksek bir seviyeye vâsıl olduğunun görülmesi üzerine key
fiyeti Müsteşar Mahmut Şeyda'ya arz ettiğini, Mahmut Şeyda'nın bu 
yüksek fiyatı görür görmez, hayretini ifade ederek derhal Bakanı ara
dığım ve Bakanın Mal iye Bakanı Kemal Kurdaş'ın yanında bularak key
fiyeti birdirdiğini ve satışın iptal i için kendisinden direktif ve mutabakat 
almak sadedinde konuştuğunu ancak bu işin o anda telefonla hal l inin 
mümkün olmadığına şahit olduğunu bu hâdiseden de mülhem olarak müs
teşarın yükselen f iyatlar muvacehesinde devamlı olarak akdin iptal ini 
mümkün kılacak çareler araştırdığım müşahade eylediğini ve yukarıda 
bahis mevzuu dört günlük opsiyunun da bu düşünüş tarzına bir delil teş
k i l ettiğini ifade etti. Bakanın kimseye opsiyon için emir verdiğini bi l i 
yor musunuz sualine, bilmiyorum. Ancak, Ofis dosyada da mevcut bir 
tezkerede görüleceği üzere El igolt Firması için Bakan şahsan telefonla 
tal imat vermiştir. B u arpaların ihracı sizin de dâhil bulunduğunuz alâ
kalı servisçe uygun bulunmadığı halde ne için lisans verdiniz suatine ce
vaben : Ben muhalefetimi heyete takdim ettiğim dosya notu ile belirt
tim. Faka t Dış Ticaret Dairesi Reisi E k r e m Geriş lisansın tanzimi için 
bana emir verdi. Ben de lisansı tanzim ettim ve paraf ettim. Parafımı 
l isanstaki rakamların doğru olduğunu tebarüz ettirmek içindir, işin esa
sına taallûk etmemektedir. Esasen işe muhalefetimi dosyada bulunan 
notlarda mevcut olup âmirlerime, satışın iptal ini bildirdiğim kayıtlıdır. 
S u a l : Gömlek üzerine yalnız rakamları paraf ettiğinizi bildiren bir not 
yazdmız mı? Hayır buna ihtiyaç yoktu. Çünkü ben muhalefetimi dosya 
notu ile belirtmiştim. Ancak Türk - ing i l i z Esleha Anlaşmasına göre 
verilen lisanslarda parafım yoktur. Çünkü bu yolda verilen lisanslar 300 
sayılı kanunla tasdik edilen Anlaşmaya mugayirdir. Bunun için paraf 
etmedim dedi. Bakanın bu işten bir menfaat sağlayıp sağlamadığı yani 
kendisine bir avantaj temin edip etmediği hususunda bir şey bil iyormu-
sunuz sualine cevaben : Hayır bi lmiyorum dedi. 



Sahîfe: 7948 (Resmî Gazete) 14 TEMMUZ 1962 

Selçuk Akatlı ile Coşkun Kadıoğlu'nun sanık aleyhindeki beyanları 
üzerine sanık Mehmet Baydur'un yeniden dinlenmesine lüzum görülmüş
tür. Sorulan sualler üzerine Mehmet Baydur : Tütün yerine arpanın ih
racının muvafık olacağı yolunda altı Bakandan müteşekkil heyetten yazılı 
bir karar alınmamıştır. Sadece şifahi mutabakat mevcuttur. Bremar 'm 
yazılı bir tekli f i bana int ikal etmemiştir. Bremar mümessili Turan Ça-
kımia birl ikte bana geldi deblokajdan ödenmek üzere 49, dolarlık bir 
şifahi teklif getirdi, ben bu prosedüre uymadığı için reddettim. Bunun 
sebebi o günkü şartlar içinde bunu muvafık mütalâa etmeyişimdir. 

A k d i n hukukan mevcut olup olmadığı noktası üzerinde ben şahsan 
durmadım. Z i ra Müsteşarın bana telefonla müracaatına kadar bu konu 
bana int ikal ettirilmiş değildi k i bunun üzerinde bir tetkikat yapmak 
lüzumunu hissetmiş olayım. Bu telefon muhaveresiyle firmanın kendi
sine terettüp eden bazı vecibeleri yerine getirmemiş olması muvacehe
sinde ve keza fiyatlarında yükselmiş olması dolayısiyle akdin bozulması 
telkin edilmek istendi ve bu mütalâanın Bakanlık mütalâası olduğu Ofi
sin aksi mütalâada bulunduğu belirtildi. Ben de yanımda bulunan vekil
lerle bu kabi l istişareden sonra mücerret fiyat yükselişinin k i , bu fiyat 
yükselişi bir i k i dolardan ibaretti, akdin bozulması için kâfi bir sebep 
teşkil edemiyeceğini bununla beraber şayet i lg i l i servis ve müsteşarlık 
makamı akdin bozulmasını zaruri görürse diledikleri gibi hareket etmek
te kendilerini serbest bıraktığımı ifade ettiğimi hatırlıyorum. 

A r p a ihracı Ofisin müteammin olan ilân usulü ve keza dış ticaret 
mevzuat: hükümleri içerisinde ve normal şartlar dahilinde cereyan et
mek ikt iza eder. Ben bana getirilen teklif leri bu zaviyeden yani mevzu
ata uygun mudur değil midir diye tetkik etmek mevkiinde değilim. 
Ancak dış ticaret mevzuatında deblokaj usulü istisnai bir usul olduğuna 
göre bu usul içerisinde de ihracat yapılması mümkün olup olmadığım 
yani bu işin bahis mevzuu olduğu vakit istisnai olarak bu satışın yapıl
masını altı bakandan müteşekkil heyetten şifahi karar almak suretiyle 
bu usulü arpa ihracına münhasıran tatbik ettik ben bu tatbikatın diğer 
ihracatçı f i rmalara duyurulmadığından şahsan malûmattar değilim. 

Böyle bir lüzumun mevcut olduğu yolunda bana alâkalılarca her 
hangi bir ikazda da bulunulmamıştır. Yani istisnanın münhasıran bu 
f irmaya tatbik edildiği ve bunun başka f i rmalara duyurulması gerektiği 
tasrihen ıttılaıma arz olunmamıştır. 

Binaenaleyh, ben ilân gibi gerekli formalitelerin ve tatbik edilmesi 
icabeden usulün tekemmül ettirilmiş olup olmadığım tetkik etmek mev
kiinde değilim bunu bana getirenler, eğer ikt iza ediyor idi ise, bu ilânı 
yapmış olmaları gerektir. Çünkü bana getirilen bir muamelenin ayrıca 
bir istisnayı ihtiva eylediği bana bildirilmedikçe, ben bu muameleyi nor
mal bir muamele olarak kabul etmek mevkiindeyim. Bunun aksine ola
rak bir bakanın bu gibi teferruat üzerinde durmasına da maddeten im
kân yoktur. Ben esasen aleniyetin temin edildiği intibamdayım! Vakıa
lar la bu lntibaa halen vâsıl olmuş bulunuyorum. 

Ofis satış şartnamesinin iht iva eylediği hükümler hakkında da 
daha evvelden bir malûmatım yoktur. B u hâdiseden sonra yaptığım tet
k ikat neticesinde bu şartlara muttal i oldum. B u şartlar arasında k l i r ing 
yoliyle de ihraç mümkündür. 

Selçuk Akatlı beni Şarktaki kıtlık dolayısiyle arpa ihracının mu
vafık olmıyacağı yolunda beni hiçbir zaman ikaz etmemiştir. Keza mu
kavelenin mevcut olmadığı esbabı mucibesiyle bu satışın realize edilme
mesi yolunda da bana her hangi bir beyanda bulunmamıştır. Yine Trans-
türk Firmasının muteber bir f i rma olmadığı ve bu f i rma eliyle ihracat
tak i mahzurlar hakkında yine bana ikazda bulunmamıştır. Esasen ben 
i lk ifademde de beyan ettiğim üzere Transtürk Firmasının mahiyetine 
vâkıf bulunmakta idim. Selçuk Akath'nın bu suretle beni ikaz etmesine 
ihtiyaç yoktur. Keza ben Fuat Sürenle hiçbir zaman Selçuk Akath'nın 
mevcut bulunduğu bir mahalde asla karşılaşmadım. B u ifadeler tama
men hilafı hakikatt ir . Ve kanaatimce Selçuk Akath'nın kifayetsizl ik ve 
becereksizliği dolayısiyle tarafımdan Umum Müdürlüğe terfi ettirilme
mesinden i leri gelmektedir. B u suretle şahitliği aleyhimde bir kasta mah
sustur. Kabu l etmem. Bana şahsan yaptığı mütaaddit müracaatlerine 
rağmen, kendisini umum müdür yapmadım. Bu sebeple bana muğberdir. 

Ben bu işte hiçbir suretle bir alâka, hususi olarak göstermedim. B u 
iş benim için lalettayin bir muameleden ibarettir. Normal seyri ne ise Vekâ
let mevzuatına vâkıf olan kimseler tarafından tetkik edilmiş, uygun 
bulunmuş, alâkalı dairesinde yeni T. M . O. nce mukavelesi yapılmış, 
Ticaret Vekâletinin alâkalı servislerince tetkikatı icra edilmiş, lisansa 
bağlanmış ve muamele bu suretle tamamen benim tesir, direktif ve emir
lerimden azade olarak normal seyri içerisinde cereyan etmiştir. Ben 
hiçbir hususta kimsenin vazifesine müdahale etmedim, kimseye hususi 
şartlar tatbik edilsin diye emir vermedim. B u işin bu f i rma tarafından 
yapılmasını kimseye telkin eylemedim, veki l olarak her muamelede ol

duğu gibi bu muameleye de vukuf derecem, tabiî şartların icapları içe
risinde mütalâa edilmesi lâzımgelir. Esasen bir hususiyet arz etmesi 
icabeden mesail, bana yine bakanlıklar teamülüne uygun olarak muciple 
arz olunması icabeder. Ve nitekim bu mucipler, yine teamül icabı müs
pet veya menfi mütalâaları iht iva etmek gerektir, bana böyle bir mucip 
gelmediğine göre, ve bu muamelenin yapılması hususunda usulüne uy
gun bulunduğu için veya öyle olması lâzımgeldiği cihetle, bu muamele 
tekemmül ettirilmiş ve hususi olarak bana şu veya bu şahıs tarafından 
her hangi bir ikazda bulunulmamıştır. Veya buna sebep görülmemiştir, 
dedi. İlâve edecek başka bir hususu bulunup bulunmadığı soruldu, olma
dığı cevabını verdi. 

Yeniden ifadesine başvurulan eski Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
Mahmut Şeyda : 

Mukavelenin hukukan mevcut olup olmadığı hususunu şahsan 
tedmi mevcudiyetinden şüphem olmadığı için tetk ika lüzum görmedim. 
Bu T. M . O. nce yerine getirilmesi icap eden bir vazifenin tabiî icabıdır. 

Ben mukavele olarak Paristen gelen bir telgrafı esas olarak alı
yorum. Alıcı f i rma ile yapılan anlaşmanın müddetsiz olduğuna bidayette 
vâkıf değildim. Sonradan bunu bana getirdiler. 

Teminatın alıcı f i rma ecnebi f i rma olduğuna göre, döviz mevzuatı 
muvacehesinde ve ecnebi parası olarak yatırılıp yatırılmadığından da 
malûmattar değilim. B u ciheti bizi alâkadar etmez. 

Muamele eğer dş ticaretçe, dış ticaret rejiminin o güne kadar 
tatbikatı neticesi olan bir icabın dışında mütalâa edilse idi, bu husus 
bana bir muciple arz edilmek icap ederdi. Esasen icabında ben Bakan 
adına mucibi muvafık görmek mevkiindeyim. 

Bu muameleyi biz o güne kadar tatbik edilmekte olan mevzuat ka 
lıbına uydurduğumuz için ayrıca bir mucibe mahal görülmedi, çünkü dış 
ticaret mevzuatı değişmez bir kalıp değildir zamana ve icaplara göre 
bu mevzuat çerçevesi içerisinde dairesi takdir hakkını kullanır. Yan i bu 
muamelede mevcut mevzuatın ışığı altında sırf takdire mütaallik hu
suslarda Bakanlık kendi yetkilerini kullanmıştır. 

B u muamele için şahsan bir mucip istihsaline lüzum görmeyişlmin 
sebebi Bunge'nin evvelce vâki teklif i üzerine esasen f ikren bir neticeye 
varmış olmamız (Bunge eligoid) olarak değiştirildi. Ve bu bakımdan 
arpaların bu şekilde ihracının prensip itibariyle muvafık bulunmuş olma
sıdır. 

Ofis Satış Müdürünün mukavelenin mevcut olmadığı yolundaki Ve
kâlete vâki ikazı bahis mevzuu değildir. Onlar mukavelenin mevcudiyeti 
yolunda ısrar etmişlerdir. 

Arpaların İngiliz Esleha Anlaşmasından ve fridestinayşin şartı ile 
ihracını ihracatçılara ayrıca duyurulmasına ihtiyaç yoktu. Çünkü Ofisin 
ilânı bu varyantı da iht iva ediyordu, geri tarafı alıcı firmaların feraset
lerine kalmıştı, ilânın iht iva ettiği imkânlardan istifade etmeleri müm
kündü. N i tek im bu gibi teklifler başka f irmalarca da vâki olmuştur. Ben 
Ofis satış ilânının iht iva ettiği şartların ne olduğunu satış anında bi lmi
yordum, bunu sonradan yaptığım tetkikat neticesinde öğrendim, o za
manlar bu cihet benim malûmum değildi. 

Cemil Parman'ın mukavele şartlarından bazılariyle mutabık olmı-
yarak mukaveleyi Ankara 'da parafe etmeden döndüğünde ve kendisini 
bu bakımdan Ofisle bağlı addetmediğinden, haberdar değilim. Bunu yeni 
öğreniyorum. Kaldı k i , B U N G E katî tekl i f ini yapmış, Ticaret Bakanlı
ğının muvafakati üzerine Ofis de bu tekli f i katî olarak kabul etmiştir. 
B u suretle mukavelenin esası tekemmül etmiştir. B U N G E firması i k i 
gün sonra kendisini Türkiye'de Transexport firması temsil ettiğinden 
bahisle mukavelenin diğer unsurlarının bu Türk firması tarafından 
Ofisle görüşüleceğini bildirmiştir. B u durum karşısında Transexport f ir
masının Ofisle ancak teati edilen telgrafların haricinde kalan satışa 
mütaallik diğer teferruat üzerinde pazarlık yapmak salâhiyet ve imkânı 
mevcuttur. 

Ben akdin tescil edilip edilmemiş olması bakımından muteber olup 
olmadığı noktasından değil, fakat İngilizlerin mutabakatının temin edil
memiş bulunması dolayısiyle akdin malûl olduğu ve bozulması lâzım 
geldiği kanaatindeyim. Ve bu hususta 7/8/1961 de f irmaya son defa ola
rak Ofis vasıtasiyle 4 günlük bir opsiyon verdirdim. Fakat f i rma bu 
arada beyannameyi tescil ettirmiş, f i lhakika 5590 sayılı kanun ikt iza-
sınca bir akit tescil edildikten sonra artık bu noktadan rücuun mümkün 
bulunamıyacağı için alıcı f i rma bu bakımdan da vaziyetini tarsin etmiş 
oldu. 

B i z tescilden sonra da akdi bozdurmak için gayret sarf ettik fakat 
bunda muvaffak olamadık. Çünkü akit bu defa tescil de edilmiş olu
yordu. 

Ofis U m u m Müdür Vek i l i Selçuk Akath'nın bana gelip mukavele 
yoktur. A k i t bozulabilir ve bozulması lâzımdır dediğini hatırlıyorum. 
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Transexport Şirketinin B U N G E ' n i n mümessili oluşu bu f irma ta
rafından Ofise bu yolda çekilen bir telgrafa istinat eder. Vekâleti ve mü
messilliği gösteren başkaca bir vesika bulunduğu hakkında malûmatım 
yoktur. Bunu da tahkika lüzum görmedim. Fuat Süre'nin her hangi 
kanuni bir sıfatları bu'unmadığı yolundaki iddiasından da malûmattar 
değilim. Keza İstanbul'daki tescil beyannamesini ne sıfatla imzaladığını 
da bilmiyorum. 

Tahkikat mevzuu olan arpaların satışına Bakanlar Kuru lu tarafın
dan altı kişilik bir heyet karar vermiştir. 

Tescil muamelesinin yapılması ve sonradan tescilin yapılmayıp, 
durdurulması hakkındaki emirler, Bakanlıkça değil, Ofis U . Müdürlü
ğünce verilmiştir. 

B U N G E hesabına mubayaa yapıldığı zaman başka f irmalar tara
fından da fiyat verilmiştir. Ve bu fiyat verme şekilleri opsiyon'u ve ferm 
satış şekillerindendir. B U N G E ' n i n yaptığı teklif ferm satış şeklidir. Yan i 
B U N G E namına ferm alıcı teklif idir. Ciddî bir teklift ir. Diğer firmalaı 
tarafından yapılan teklif lerin gerek ciddiyet bakımından gerek fiyat ba
kımından tartışılarak mukayese edilerek B U N G E ' n i n tekli f i o günkü 
yani 7 Temmuz tarihindeki f iyat bakımından ciddiyet bakımından en 
tercihlisi ve tercihe şayan olduğu görülerek B U N G E ' y e satış yapılmıştır. 

A r p a satışı için B U N G E ' n i n teklifinden evvel teklifler vâki olmuştu. 
Fakat bu teklifler gerek ciddiyet bakımından gerekse fiyat bakımından 
muvafık ve menfaate uygun görülmediğinden satış yapılmamıştır. Daha 
uygun fiyat ve ciddi teklif beklenilmekte iken B U N G E tarafından tek
lif yapılmış bu teklif de kabule şayan görülmüş yani gerek ciddiyet 
bakımından gerek fiyat bakımmdan kabule şayan görülmüş ve kabul 
edilip satış yapılmıştır. 

1980 tarihinin E k i m ayından 1961 Mayıs ayına kadar mütaaddit 
teklifler gelmiştir. Ondan sonra Temmuz ayına kadar yani 28 Mayıs 1961 
tarihinden 6 Temmuz 1961 tarihine kadar hiçbir teklif gelmemiştir. İlk 
gelen tekli f de B U N G E ' d e n olmuştur. Zaten Devletçe elde bu'unan pa
raları kıymetlendirmek ve yeni mahsul alabilmek için para toplamak 
lâzımgeldiği düşünülmüş ve Altılar Kurulunda da bu cihet kabul edil
miş ve B U N G E ' n i n teklif i de ciddî ve uygun görülmüş olduğundan bu arpa 
satışı B U N G E Firmasına yapılmıştır. Bunda bir kastı mahsus mevzuu 
bahs olamaz. Yan i suiniyet yoktu, iltizamkâr iltimaskâr bir hareket 
mevzuubahs olamaz. 

Muhbir Turan Çakım, arpa satışı muamelesinin cereyan ettiği sı
rada Bakanlıkta vazifeli değildi. 

Elde bu'unan eski mahsulü kıymetlendirmek paraya tahvil edip 
elden çıkarmak ve yeni mahsul zamanı gelmiş olduğundan, hem yeni 
muhsul almak ve hem de Devlet hesabına döviz kazandırmak maksa
diyle bu satışın yapılması lâzımdı. O sıralarda da başka bir tekli f ya
pılmadığından muvafık görülen B U N G E ' n i n tekl i f i kabul edilmiş ve 
satış yapılmıştır. B u satış normaldir. 

B u B U N G E ' y e yapılan satıştan mukaddem zamanlarda f iyatlar düş
mekte idi , dedi. 

Türkiye Büyük Mil let Mecl isinin Muhterem Âzalarının, muhake
meyi kendi vicdanlarında da yapabilmeleri için şahit sıfatiyle bilgilerine 
müracaat edilen kimselerin, ifadelerinin hükme müessir kısımlarını bir 
objektif sadakatiyle rapora dercetmeyi faydalı bulduk. 

Komisyonumuza tevdi buyurulan vazife, eski Ticaret Bakanı Meh
met Baydur'un bu arpa satışında cezai veya hukuki bir mesuliyetinin 
mevcut olup olmadığının tahkik i idi . 

Komisyonumuzun yer yer belirtilen mütalâalarından anlaşılacağı 
üzere : 

a) Toprak Mahsulleri Ofisine ait altmış bin ton civarındaki arpa 
stoklarının satışı için aylarca gayret sarfedildiği görülmektedir. 

b) Fiyatların gittikçe düşürülmesine matuf açık teklifler, alıcı 
f irmalar ve müesseseler arasında âdeta bir kartel tesisi şeklinde anlaş
malı hareket olunduğu intibaını vermektedir. 

c) Tekl i f sahiplerinden bazılarının (Besim Rac i gibi) gösterdik
leri adreslerde bulunmamaları ve yerlerinin bile tesbit olunamaması 
tekliflerden bazılarının ciddiyetini bile şüpheye düşürmektedir. 

d) Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünün tamamı İngiliz 
Esleha Anlaşması hesabından bloke Türk paralarından ödenmesi kay
diyle yapılan 55 dolarlık tekli f i Ofis hesabına daha cazip telâkki etme
leri tabiî görülür. Ancak böyle bir satışta memleketten mal çıkacağı ve 
mukabilinde döviz girmiyeceği, sadece dış borçlardan daha fazla bir mik

tarının azalacağı düşünülmüş, ve döviz darlığı hisseden memleketimiz 
için bu yolun tercih edilmemiş olması isabetsiz sayılamaz. 

e) Başka memleketler tütünlerinde görülen mavi küf hastalığı 
Türk tütünleri üzerindeki ihraç güçlüğünü kaldırınca, İngiliz Esleha A n 
laşması listesine ihracı güç olan başka maddelerin ithalinde dahi mem
leketin menfaatleri mülâhazasının hâkim olduğunu kabul etmek, arpa
larımızın evsafı ve kalitesi, dünya pazarlarınraki rekabet durumu da 
nazara alınırsa, bu arpaları, ihracı güç maddeler arasında mütalâa et
mek de yerinde sayılabilir. 

f) Günün şartlarına göre B U N G E Firmasının tekl i f i müsait te 
lâkki etmek yolundaki takdirde de zihinlere şüphe telkin edebilecek bir 
mahiyet görülmemiştir. 

g) Dünya pazarlarında f iyatlar yükselirken, henüz tescil ile te
kemmül etmemiş bir anlaşmanın bozulması istikametindeki gayretlerin 
Ticaret Bakanlığından gelmiş olması, arpa satışı mevzuundaki aylarca 
devam eden temaslar ve yazışmalar sanığm iy i niyetl i hareketinin delili 
sayılabilir. 

Bütün bu deliller muvacehesinde sanık Mehmet Baydur 'a kabi l i -
izafe, cezai veya hukuki kovuşturmayı gerektirir bir f i i l ve hareketin 
tesbiti mümkün olamamıştır. 

Kararın yazılması sırasında Komisyonumuzun Sayın Başkanı Sad-
rettin Tosbı; arpa bedellerinin'% 35 nin Türk - İngiliz Esleha An'aşma-
sından doğan borçlardan ve Türk parasiyle ödenmesinin evvelemirde 
kanuna ve adı geçen anlaşmaya ve dış ticaret rejimindeki esaslara ve 
dış politikamıza aykırı o.duğu, sözü geçen anlaşmada borçların arpa ile 
ödenmesinin bahis mevzuu olmadığını, şayet arpa bu maksatla tahsis 
edilmek icabederse, bu takdirde, ek listeye bu maddenin ilâvesinin bir 
zaruret olacağı, bu ilâvenin yapılmadığı, bu ilâve yapılmış bile olsa idi, 
freerestination şartının arpaya tatbik edilemiyeceğini, arpaların Türk -
İngiliz Esleha Anlaşması hükümleri içerisinde ve freedestination şartiyle 
ihracının mümkün olacağından başka firmaların haberdar edilmediği 
ve bu noktada aleniyet temin olunmıyarak bunun doğrudan doğruya 
Transexport Firmasının inhisarına terk olunduğu, ortada kanunen mu
teber sayılacak bir mukavele mevcut olmadığı ve alıcı firmanın tek ta
raflı iradesiyle tescil ettirildiği ve bu sebeple de Hazinenin zarara duçar 
olduğu, satış şartlarını yerine getirmiyen f irmaya usulsüz olarak müte
madi opsiyonlar verildiği, satışın ihracatçı birliklerine ve borsaya tes
cilinde f a h i ş usulsüzlükler bulunduğu, Türk parasiyle yatırılmış olan te
minat akçesi satış bedeline mahsup edilmek suretiyle bu miktarda mem
leketin döviz zaıarma uğraması neticesini tevlit edeceğini, bu sebeplerle 
sanık Mehmet Baydur aleyhine cezai veya hukuki takibat yapılması 
mümkün olmamakla beraber, Ticaret Müsteşariyle, Dış Ticaret Dairesi 
ve Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü i lgi l i ler i aleyhine takibat 
icrası icabedip etmiyeceği hususlarının Hükümetçe derpişinin yerinde ola
cağı mütalâaları serdedilmiştir. 

İngiliz Esleha Anlaşması ödeme şartlarına mütaallik anlaşmaya 
yeni bir maddenin ilâvesi tarafların mutabakatına bağlı bir keyfiyet 
olup, bellibaşlı tütün istihsal bölgelerinde maviküf hastalığının zuhuru 
Türk tütünlerinin üzerindeki ihraç güçlüğünü kaldırmış ve Ofis arpa 
stoklarının satışında da yetki l i lerin mütalâalarına nazaran faydalar mü 
lâhaza edilmiş ve esasen tekli f in de Toprak Mahsuleri Ofisi Umum Mü
dürlüğünden gelmiş olmakla arpaların ihracında bir isabetsizlik görül
mediği fredestination şartının tütüne kıyas'anarak kabulünün de alâkalı 
makamların serbest takdirlerine taallûk eden hususlardan görülebileceği, 
reexport şartiyle fredestination şartının tatbikatta esaslı bir fark da 
ihtiva eylemedıgine göre bunun da kabi l i müdafaa bulunduğu esasen 
iddia edildiği gibi bu arpaların Kızıl Çin'e şevkinin de bahis mevzuu ol
madığı, mukavelenin tatbiki esnasında tarafeynin rızasiyle, ilâve olu
nan fredestination şartının başka alıcılara da duyurulmak üzere ilânının 
da artık lüzumlu sayılamıyacağı, toplanan delillerin tahl i l i neticesinde 
Komisyonumuzca tesbit olunmuştur. 

İstanbul'a gönderilen dört kişilik naip bir heyet tarafından tanzim 
ve komisyona tevdi kılınan 30/5/1962 tarihl i raporda, tesbit olunan şu 
hususlara komisyonumuz i t t i fakla iştirak etmiştir. 

İstanbul'da yapılan akdin tescil muamelesinin usul ve kanuna uy
gun surette cereyan etmediği, katî teminat alınmadan Borsa Beyanna
mesinin İmzalanarak verildiği, satışlarda da müteamel olduğu üzere 
Borsa Harcının beyannamenin imzasiyle birl ikte tescil sırasında borsa
dan tefrik edilecek bir memur vasıtasiyle satıcı tarafından yatırılması 
gerektiği hususu ihmal edilerek alıcı tarafından yatırıldığı, an'aşmaya 
nazaran Borsa Beyannamesinin âkıdler tarafından ve onların huzuriyle 
borsada imzası ve tescilin yaptırılması lâzimesine riayet olunmadığı, tes
ci l in bu suretle icrası, muvacehesinde Ofis Genel Müdürlüğünün keyfi-
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yeti müfettiş marifetiyle tetkik ve tahkik ettirdiği ve bu hususta tanzim 
edilen müfettiş raporunun Ofis Genel Müdürlüğünde bulunduğu anlaşıl
makta olduğu tesbit ve i lg i l i memurlar hakkında tahkikat ve takibat 
icrası, komisyonumuzun vazifeleri dışında bulunduğu cihetle, bu husus
larda gerekli işlemin yapılıp yapılmamasında keyfiyetin i lg i l i ler in dikkat 
nazarına tevdiinin uygun bulunduğu kanaatine varılmıştır. 

Netice : 
Muhbir in iddia ve ithamları, arpa satışı ile i lg i l i dosyalardaki vesi

kalar, iddia ve müdafaaya mütaallik deliller ve şahit ifadeleri gözden 
geçirildikten sonra; 

Gereği düşünüldü ; 

E s k i Ticaret Bakanı Mehmet Baydur zamanında Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından Transexport ihracat Firması delaletiyle B U N G E ih ra 
cat Şirketine satılan 52 500 tonluk arpa satışından sanık Mehmet Bay
dur'un cezai, malî cephelerinden sorumluluğunu tesbite medar olacak 
delil görülmediğinden, mumaileyhin bu işle sorumlu olmadığına komis
yonumuzun ittifakıyle karar verildi. 

Türkiye Büyük Mil let Mecl isinin yüksek tasviplerine saygılarımızla 
arz olunur. 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/676 

Buenos Aires Büyükelçiliğini Büyükelçi unvanı ile tedvir etmekte 
olan Ortaelçi Fehmi Nuza'nın, 6081 sayılı kanun gereğince, Büyükelçi 
unvanı ile Lagos Büyükelçiliğini tedvire memur edilmesi; Dışişleri 
Bakanlığının 23/6/1962 tarihl i ve 100004-244 sayılı yakısı üzerine, Bakan
lar Kurulunca 30/6/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 

/. INÖNÜ 

Devlet Bakanı 
H. O. BEK AT A 

Millî Sa- Balkanı 
/. SANCAR 

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. ALICAN 

Devlet Baıkanı 
R. AY BAR 

içişleri Bakanı 
S. KURUTLUOĞLU 

Millî Eğit- Balkanı Bayındırlıtk Bakanı 
Ş.R.HATIPOĞLU t. SEÇKİN 

Güm. ve Tek. Batanı 
O. ÖZTRAK 

Samayi Bakanı 
F. ÇELİKBAS 

Tanın Bakanı 
M. İZMEN 

Devlet Balkanı ve 
Başb- Yardımcısı 

H- DlNÇER 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

Ticaret Bakanı 
M. ETE 

Ulaştırma Bakanı 
R. ÖÇTEN 

Devlet Balkana ve 
Başb- Yaırdumcısı 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. K. YÖRÜK 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

Sa. ve So. Y- Bakamı 
Dr. Y. AZİZOĞLU 

Çalışma Bakamı 
B. ECEVlT 

Ba.-Ya- ve Turizm Bakanı 
C. KARASABAN 

İmar ve tslkân Bakam 
F. K. GÖKAY 

Karar Sayısı: 6/693 

Elekt r ik enerjisinden tasarruf sağlamak üzere, 14 Temmuz 1962 
Cumartesi gününü 15 Temmuz 1962 Pazar gününe bağlıyan gece saat 
24 den İtibaren, bütün memlekette saatlerin bir saat i ler i alınması; 
Sanayi Bakanlığının 21/6/1962 tar ihl i ve 9699 sayılı yazısı ve içişleri, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, Basın - Yayın ve Tur izm Bakan
lıklarının uygun mütalâaları üzerine, Bakanlar Kurulunca 10/7/1962 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHI1RRİSKANI 
C. GÜRSEL 

Barbakan 

/. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
H. O. BEK AT A 

Millî Sa- Balkanı 
/. SANCAR 

Devlet Bakamı ve 
Başb- YaTdımcBi 

E. ALICAN 

Devlet Bakanı 
R. AYBAR 

İçişleri Baıkanı 
S. KURUTLUOĞLU 

Millî Eğit- Bakanı Bayındırlık Bakamı 
Ş.R.HATIPOĞLU t. SEÇKİN 

Güm ve Tek- Bekanı 
O. ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAS 

Taran Bakanı 
M. İZMEN 

Demlet Bakanı ve 
Başb- Yardımcısı 

H. DtNÇER 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKlN 

Ticaret Bakamı 
Af. ETE 

Ulaştırma Bakanı 
R. ÖÇTEN 

Ba--Ya. ve Turizm Bakanı 
C. KARASAPAN 

Devlet Balkanı ve 
Başb- Yaırdumcısı 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. K. YÖRÜK 

Maliye Balkanı 
F- MELEN 

Sa. ve So- Y- Bakamı 
Y. AZİZOĞLU 

Çalışma Bakamı 
B. ECEVlT 

imar ve İskân Bakamı 
F. K. GÖKAY 

Y Ö N E T M E L I K 
Ticaret Bakanlığından : 

(Geçici İhracata dair Yönetmelik) e ek Yönetmelik 

21/10/1961 tar ihl i ve 10938 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış 
bulunan (Geçici ihracata Da i r Yönetmelik) İn 8 inci maddesi, 3/7/1962 
tar ih l i ve 6/680 sayılı Bakanlar Kuru lu Karar iy le yürürlüğe konulan 

Dışticaret Rej imi hakkında Kararın 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza 
verdiği yetkiye istinaden, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 8 — Geçici ihracat mevzuu olan ham veya y a n mamul 
maddelerin işleme ücreti aynen ham madde veya yarı mamul madde 
olarak ödenir. Ancak, işbu Yönetmeliğe istinaden izabe edilmek üzere 
harice sevkedilen ve edilecek olan çinko ve kurşun konsantrelerine ait 
izabe ücretleri dövizle de tediye edilebilir.» 

e » » 

İ L A N L A R 
Yozgat Vakıflar Memurluğundan 

Yapılacak iş 
Keşif bedeli G. teminatı 

L i r a K r . L i r a K r . 

Başçavuş camii onarımı 
Musa oğlu camii 
Çapanoğlu camii onarımı 

25.465,50 
16.874,27 
18.555,18 

1.909,91 
1.265,57 
1.391,64 

E k s 
Tar ihi 

i 1 t m 
Günü 

e n i n 
Saati 

23/7/1962 Pazartesi 10.00 
» » 14.00 
» » 16.00 

Yukarıda sıra ile isimleri, keşif bedelleri ve geçici teminatlan be
l irt i len 3 camiin onarımlan açık eksiltme suretiyle 23/7/1962 Pazartesi 

günü hizalarında yazılı saatlerde Yozgat Vakıflar idaresinde müteşek
k i l komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Bu işe talip olanların, 1 incisi için (27.000) 2 ncisi için (17.000) 3 
üncüsü içinde (20.000) liralık Vakıflar Genel Müdürlüğünden verilmiş 
eski eser yeterlik belgesi veya Bayındırlık Bakanlığı (D) grupu müta-
ahhitlik karnesi 1962 yılı Ticaret Odası vesikası ve geçici teminat mak
buzlarım ihale Komisyonuna ibraz şarttır. Bu onarımlara ait keşif, şatı 
buzlanm ihale Komisyonuna ibraz şarttır. Bu onarımlara ait keşif, şart
name hergün mesai saatleri dahilinde Yozgat ve Anka ra Vakıflar İda
relerinde görülebilir. 

2995/«-8 
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M . S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf la 6.500 kilo muhtelif ebat inşaat çivisi satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 16.000 l i ra muvakkat teminatı 1.200 liradır. İha
lesi 18/7/1962 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. İs
tekli lerin tekli f mektuplarının İhale saatinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri' lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez evsaf ve 
şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv . A . l i g i ilân kısmında görülür. 

2875 / 4-4 

Kapalı zarf la 43 kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır. M u 
hammen bedeli 25.000 l i ra muvakkat teminatı 1875 liradır. İhalesi 
27/7/1962 Cuma günü saat 11 de komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
tekl i f mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri 
lâzımdır. Postada gecikmeler kalbul edilmez. Evsaf ve şartnamesi komis
yonda ve İstanbul Lv. Amirliği ilân kısmında görülür. 

3031 / 4-2 

Kapalı zarf la 10.000 aded elektrik el feneri satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 40.000 l i ra muvakkat teminatı 3000 liradır, ihalesi 
28/7/1962 Cumartesi günü saat 11 de komisyonda yapılacaktır, i s tek l i 
lerin tekl i f mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver
meleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi 
komisyonda ve istanbul Lv . Amirliği ilân kısmında görülür. 

3032 / 4-2 

Kapalı zarf la 11 kalem oto malzemesi satın alınacaktır. Muham-
menbedell 280.000 l i ra muvakkat teminatı 14.950 liradır. İhalesi 
2/8A962 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır, i s tek l i 
lerin tekl i f mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona ver
meleri lâzımdır. Postada gecikmeler kbul edilmez. Evsaf ve şartnamesi 
Komisyonda ve is tanbul Lv . Â. Uği İlân kısmında görülür. 

3188 / 4-1 

Kapalı zarf la 13 kalem muhtelif hırdavat malzemesi satın alına
caktır. Muhammen bedeli 24.600 l i ra muvakkat teminatı 1.845 liradır, 
ihalesi 3/8/1962 Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır, i s 
tekl i ler in tekl i f mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona 
vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsa f ve şart
namesi Komisyonda ve istanbul Lv . A . liğl ilân kısmında görülür. 

3189 / 4-1 • 
M . S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Kapalı zarf usulü İle Merzifon Hava Meydanında bina inşaatı yap

tırılacak. Keşif bedeli 116.345,61 Ura olup geçici teminatı 7.070,— liradır, 
ihalesi 23/7/1962 Pazartesi günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve ist . Lv . A . 
liginde görülebilir. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları 
tekli f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. Tal iplerin en geç 19 Temmuz 1962 
Perşembe günü saat 17,00 ye kadar Ankara 'da Hava inşaat Grup Baş
kanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

2831 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile 11 kalem muhtelif cins ilâç almacaktır. Tah
mini bedeli 2.092.000,— l i r a olup geçici teminatı 87.450,— Uradır. İhalesi 
21/7/1962 Cumartesi günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Şart
nameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv . A . liginde görü
lebilir. 

TaUplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları tekl i f zarflarım ilâve saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta Ue gönderilecek zarf lardaki 
gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez, ilâçların tamamı bir İstekliye 
İhale edilebileceği gibi kalemlerin herbiri ayrı ayrı kimselere de ihale 

edilebilir. Tekl i f mektuplarında her kalemin teklif fiyatı ayrı ayrı gös
terilecektir. 

2832 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile Diyarbakır Hava Meydanında er pavyon in
şaatı yaptırılacak. Keşif bedeli 1.352.415,82 l i ra olup geçici teminatı 
54.350,00 liradır, ihalesi 30/7/1962 Pazartesi günü saat 11.00 Komis
yonda yapılacaktır. Numune, keşif ve şartnameler hergün öğleden ev
vel Komisyonda ve ist . Lv . Â. hğinde görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

istekl i ler in 26/7/1962 Perşembe günü saat 17,00 ye kadar Hv. E m i . 
D. Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgeleri almaları şarttır. 

2974 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile Bandırma Nato Hava Meydanında hamam ve 
çamaşırhane inşaatı yaptırılacak. Keşif bedeli 572.315,63 l i ra olup geçici 
teminatı 27.750 liradır, ihalesi 27/7/1962 Cuma günü saat 15,30 da Ko
misyonda yapılacaktır. 

istekl i ler in 24/7/1962 Salı günü saat 15,00 e kadar Hv. K. K. Inş. 
Emi . D. Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgeleri almaları şarttır. 
Tal iplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki gecikmeler 
hiç bir surette kabul edilmez. 

2977 / 4-3 

Kapalı zarf usulü İle Balıkesir Hava garnizonunda hamam ve ça
maşırhane inaşatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 500.569,97 l i ra olup geçici 
teminatı 23.800 liradır, ihalesi 30/7/1962 Pazartesi günü saat 15,30 da 
Komisyonda yapılacaktır. 

Keşif ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Lv . A . liginde 
görülebilir. İsteklilerin 26/7/1962 Perşembe günü saat 17,00 ye kadar Hv. 
K. K. Inş. E m i . D. Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi alma
ları şarttır. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları 
tekli f zarflarını İhale saaffinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon "Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki gecik
meler hiç bir suretle kabul edilmez. 

2978 /4-S 

Kapalı zarf usulü ile Dz. Kuv. K. lığında servis asansör inşaatı 
yaptırılacak. Keşif bedeli 34.164,— l i r a olup geçici teminatı 2.575,— 
liradır, ihalesi 3/8/1962 Cuma günü saat 16.30 da Komisyonda yapıla
caktır. Numune, keşif, şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda 
ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı k a 
nunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları tekl i f zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki gecikmeler hiç bir su
retle kabul edilmez. Tal iplerin en geç 30/7/1962 günü saat 17.00 ye ka 
dar Ankara 'da Deniz Inş. E m i . D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 

3204 / 4-1 

Nallıhan Kaymakamlığından : 

1 — go aded ortaokul öğrenci sırası 2490 sayılı kanunun 41 inci 
maddesine tevfikan açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 120 l i ra olup tamamı 9600 Uradır. 
3 — ihale 23/7/1962 Pazartesi günü saat 11 de Nallıhan Ortaokulu 

Salonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak 703 l i ra ihaleden ya
rım saat evvel M a l Sandığına yatırılmış olacaktır. 

4 — 80 aded sıra eksilip çoğalabilir. 
5 — Şartname ve ölçülü resmi her zaman Ortaokul Müdürlüğünde 

görülebiür. 
3129 / 4-2 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

Tapı İşleri İlânı 

1 — Evvelce eksiltmeye çıkarılıp haddi lâyık görülmiyerek yeniden 
eksiltmeye konulan iş : Mardin (Kızıltepe), Urta (Akçakale) , Bingöl 
(Solhan), Elâzığ (Karakocan), Van (Erciş), Bitlis (Tatvan), A g n 
(Eleşkirt) ve Diyarbakır (Silvan) yatılı bölge okulları dlzel-elektrojen 
santralları tesisatı işidir. 

Keşif bedeli : (2.160.000,—) liradır. 

2 — Eksiltme 23/7/1962 Pazartesi günö saat 16 da Yapı ve İmar 
İşleri Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve İmar İşlen Reisliğinde 
görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1962 yılına alt ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde (78.550,—) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel ktşi olacaktır. 

6 — İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimat
namesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde Yapı ve imar 
işlen Reisliğine en geç 17/7/1962 günü aksanıma kadar müracaat ede
ceklerdir. 

7 — istekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplarıyla 
zarflara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmalan. eksiltme günü 
saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

2920 / 4-4 

Yapı işleri ilânı 

1 — Eksi ltmeye konulan iş : Gümüşhane Lise binası inşaatı işidir 
Keşif bedeli : (2.128.531,08) liradır. 
2 — Eksi l tme 26/7/1962 Perşembe günü saat 16 da Yapı ve lmaı 

İşleri Eksi l tme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Yapı ve İmar işleri Reisliğinde 

görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin 1962 yılına ait Ticaret 

Odası belgesi ile usulü dairesinde (77.606,—) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — istekli ler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. 
6 — istekli ler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak tal i

matnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde Yapı ve 
İmar İşleri Reisliğine en geç 20/7/1962 günü akşamına kadar müracaat 
edeceklerdir. 

7 — İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektupla-
riyle zarf lara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları, eksiltme 
günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verme
leri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2962 / 4-3 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksi ltmeye konulan iş : Yeni Meclis binası (E) grupu möble 

ikmal i işidir. 
Keşif bedeli (1.432.620,—) liradır. 
2 — Eksi l tme 28/7/1982 Cumartesi günü saat 11 de Yapı ve imar 

işleri Eksi l tme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar işleri Reisliğinde 

görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin 1962 yılma ait Ticaret 

Odası belgesi ile usulü dairesinde (56.729,—) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — istekli ler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — istekli ler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimat

namesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde ve bir defada 
(500.000,—) T l tutarında buna benzer ve bu mahiyette bir möble işini 
İkmal etmiş olduğunu gösterir belgeleriyle birlikte Yapı ve imar İşleri 
Reisliğine en geç 23/7/1962 günü akşamına kadar müracaat edeceklerdir 

7 — istekli ler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektupla-
riyle zar f lara koymaları vs zarfı usulüne göre kapatmaları, eksiltms 

günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verme
leri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

3127 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : i zmir DSİ 2 nci Bölge Müdürlüğü 
mıntakasında bulunan (Ahmetli sulaması 5 inci kısım inşaatı) işi olup 
muhammen keşif bedeli bir im fiyatları esası üzerinden (8.500.000,—) 
liradır. 

2 — Eksi l tme 24/7/1962 Sah günü saat 15 de Ankara, Meşrutiyet 
Cad. Konur Sokak No. 42 de D S l Proje ve İnşaat Dairesi Reisliği binası 
içinde toplanacak olan D S l Merkez Eksi l tme Komisyonu Odasında ka
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme tasarısı ve ekleri (100,—) l i ra bedel mukabilinde 
D S l Proje ve inşaat Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin D S l Genel 
Müdürlüğüne (268.750) lira geçici teminat vermeleri ve 18/7/1962 Çar
şamba akşamına kadar dilekçe ile D S l Proje ve inşaat Dairesi Reisliğine 
müracaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır, işbu tarih
ten evvel eksiltme tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge verilmez, 
istekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarını 20/7/1962 Cuma sabahından 
itibaren Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğine müracaat ederek öğrene
bilirler. 

5 — istekl i ler in, idareden alarak dolduracakları, teknik personel 
beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altındaki 
işlen bildirir taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlğından alın
mış asgari bu işin keşif bedeli tutamda (B) grupundan mütaahhitlik 
karnelerini iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri 
şarttır. 

6 — istekli lerin, her bir i asgari 1 1/2 Yd3 hacmında ik i aded eska-
vatör, ik i aded greyder, bir aded Buldozer, iki aded Skreyper veya eleva 
greyder, çekicisile beraber ik i aded keçiayağı, kâfi miktarda kamyon, 
arazöz veya benzeri ekipmanı temin edeceklerine ve bu makinaları en 
geç 30/9/1962 tarihinde çalışır vaziyette şantiyede hazır bulunduracak
larına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütnameyi iştirak bel
gesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

7 — istekli lerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
(15) dakika evveline kadar D S l Merkez Eksi l tme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
3049 / 2-2 

_ * 

istanbul Dördüncü i c r a Memurluğundan : 

962/3618 
Komi l i markası hakkında hüküm hülâsası 

istanbul Asl iye 7 nci Ticaret Mahkemesinde, Esas t 959/113, K a 
rar : 960/193 sayılı ve davacı Necmi Komi l i veki l i Avukat Memduh 
Türkekul tarafından, dâvah Salih Komi l i aleyhine ikame olunan, mü
vekkil i Necmi Komil i 'ye ait Komi l i markasının, takl i t veya benzerle
rinin kullanmasından men'ine, mukall i t marka taşıyan mamullerinin, 
ambalaj ve etiketlerinin, imha edilmesine ve karar hü'âsasının eRsml 
Gazete, istanbul ve Ayvalık Ticaret Odaları bülten'erinde ve gazete
lerinde ilânına tazminat ile birl ikte mesarifi muhakemenin, dâvâlıdan 
tahsiline mütedair ikame olunan dâvanın kesinleşen mahkeme kara
rında : 

A — Dâvâlının, badema mamurerinde, Komi l i ibaresini her ne su
retle olursa o'sun kullanmaktan menine, 

B — Evvelce yapılmış olup kul lanmak üzere bulunan etiket ve 
ambalajların imhasına, 

C — Salih Komi l i ibaresi altında vâki tedbir mevzuu bulunan, 
ima'âtm bu nam altında satılmamak ve başka şekilde değişik bir İsim 
tahtında piyasaya arz edilmek şartı ile sahibine terk olunmasına, 

D — Karar hülâsasının Resmî Gazete, istanbul ve Ayva'ık T i 
caret Od i l a n Bültenlerinde, gazetelerinde neşrolunmasına ve dâvasının 
zararının tazminine karar verilmiştir. 

Keyfiyet, kesinleşen mahkeme kararı gereğince ilân olunur. 
3177 /1-1 



14 TEMMUZ 1962 (Resmî Gazete) Sahîfe: 7953 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — 553.312,31 lira keşif bedelli Zonguldak Kız Enstitüsü ikmal 
inşaatı 2490 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Eksi l tme 16 Temmuz 1962 Pazartesi günü saat 15 de Anka
ra'da Mesleki ve Teknik öğretim Müsteşarlık binasında toplanacak Ko
misyonda yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 25.882,49 liradan ibaret geçici teminat mektup veya makbu

zunun, 

b) Keşif bedeli 400 bin l i ra olan benzeri bir inşaat yaptığına veya 
denetlediğine dair belgenin, 

Tekl i f mektubu ile verilmesi şarttır. 

4 — Bu işe ait dosya ve şartname ile keşif evrakı hergün çalışma 
saatleri içinde Bakanlık Yapı işleri Müdürlüğünde görülebilir. 

Tekli f mektubunun eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkanlı
ğına verilmiş ve gelmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

2972 / 4-4 

pevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara 5. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : Ankara D S l 5. Bölge Müdürlüğü mm-
takasında bulunan Ankara - Polatlı - Karacaahmetler grup köyleri içme 
suyu inşaatı işi olup muhammen keşif bedeli b ir im fiyatı esası üzerin
den (050.000—) liradır, 

2 — Eksi l tme 23/7/1962 Pazartesi günü saat 15".00 de Ankara -
îzmir Caddesi No. 7 de DSİ 5. Bölge Müdürlüğü binası içinde toplanacak 

olan lîölge Eksi l tme Komisyonu odasında (Kapalı zarf) usuliyle yapı
lacaktır. 

3 — Eksi l tme tasarısı ve ekleri 5. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSİ 5. Bölge 
Muhasebesine (37.750,—) l ira geçici teminat vermeleri ve 16/7/1962 
Pazartesi saat 17.00 ye kartaT cVı\ekçe V\e Bö\se MüoA'ırHı&ime müraoaal 
ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır, istekl i ler iştirak bel
gesi ahp almadıklarını 19/7/1962 Perşembe günü sabahından itibaren 
Bölge Müdürlüğüne miiracaat ederek öğrenebilirler. 

5 — Eksi ltmeye iştirak şartları: 

a) Taliplerin kanuni ikametgâhı olması, muvakkat teminat ver
mesi, ftân tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası sicil kayıt sureti ibrazı. 

b) Taliplerin 16/7/1962 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar DSİ. 
5. Bölge Müdürlüğüne müracaatla dilekçe vermeleri ve dilekçelerine 
aşağıdaki belgeleri eklemek suretiyle iştirak belgesi almaları şarttır. 

(I) 23/3/1961 gün ve 10763 sayılı Resmî Gazetede münteşir Ba
yındırlık Bakanlığı Eksiltmeye iştirak Yönetmeliğindeki «A » , «B» veya 
«C» grubundan ve en az keşiî bedeli kadar b i r iş için alınmış karne 

(II) Bahis konusu Yönetmeliğe uygun en az (68.000,—) T. L . lık 
mali yeterlik belgesi 

(III) Plân ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannamesi 
(Bahis konusu Yönetmelikdeki numunelerine uygun olacaktır.) 

6 — Tekli f mektupları, ihale tarihi olan 23/7/1962 Pazartesi saat 
14.00 e kadar makbuz mukabilinde Komisyona teslim edilecektir. Pos
tada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar nazarı it ibara 
alınmaz. 

7 — B u Iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
3153/4-3 

« 
Ankara Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünden : 

21 626 lira keşif bedelli Kırıkkale Hasan Dede Köyü Cami ve Tür
besi onarım işi 25/7/1962 Çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme sure
tiyle Ankara Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünde ihale edilecektir. Geçici 
teminatı 1.622 lira olup bu işe talip olanların Vakıflar Genel Müdürlü
ğünden verilmiş 22.000 liralık eski eser yeterlik belgesi veya Bayındırlık 
Bakanlığı (D) grupu mütaahhitlik karnesi ve 1962 yılı ticaret odası ve
sikasını ibraz etmeleri lâzımdır. Keşif, şartname her gün mesai dahilinde 
mezkûr Müdürlükle görülebilir. 

3012 / 4-3 

Anka ra Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Miktarı Muh. bedeli M . teminatı 
C i n a i Ka lem L i r a K. L i r a K. İhale tarihi ve saati 

Eczayı tıbbiye 158 586.565 80 27.212 65 3/8/1962 Cuma günü 
Saat 11,00 de 

3ıhhî malzeme 9 213.230 — 11.911 50 3/8/1962 Cuma günü 
Saat 11,00 de 

1 — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ihtiyacı için yu
karıda cins ve miktarı yazılı 158 kalem eczayı tıbbiye ile 9 kalem sıhhi 
malzeme ayrı ayrı kapalı zarf la eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltmeye gireceklerin kanuni şekilde hazırlayacakları tek
lif mektuplarını yukarıda yazılı tarihte ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Fakülte Satmalma Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

3 — Şartname ve listeler her iş günü Ankara 'da Fakülte Hesap 
işlerinde İstanbul ve i zm i r Tıp Fakültelerinde görülebilir. 

3156 / 4-2 

Devlet H a v a Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — idaremiz ihtiyacı için bir aded telefon santralı kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 64.750,— l i ra olup geçici teminatı 4.487.50 
liradır, işbu teminat idare veznesine veya idaremizin T. C. Merkez Ban-
kaai.ada.ki 57 sayüı hesaba, ^afcunlıç mukabilinde, makbuz alınacaktır. 

3 — Eksi l tme 24/7/1962 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 16 
da Ankara 'da Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Gene] Müdürlük Malzeme Dairesi Baş
kanlığında istanbul 'da Yeşilköy Havalimanı Başmüdürlüğünde görüle
bilir. 

5 — İsteklilerin, belligünde İhale saatinden bir saat evvel usulüne 
göre hazırlıyacaKları kapalı zarflarını Komisyon Başkanlığına vermiş 
olmaları şarttır. 

3047 / 4-2 

A n k a r a Telefon Müdürlüğünden : 

1 — 600 aded menhol kapağı ile dış çerçevesi kapalı tekli f almak 
suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Muhammen bedel (96.000) l i r a olup geçici teminatı (6.050) l i 
radır. 

3 — ihale 3 1 Temmuz 1962 günü saat 15.00 de Müdürlüğümüzde 
yapılacaktır. 

4 — istekli ler bu işe ait fennî ve idari şartname ile resimi Müdür
lüğümüz Malzeme Servisinde görebilirler. 

5 — Tekl i f mektupları en geç ihale günü saat 15.00 e kadar i lg i l i 
servise verilmiş olmalıdır. Geciken teklif kabul edilmez. 

6 — Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yap
makta serbesttir. 

3243 /1-1 

Devrekani Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

962/2 
t>&vwft DerrektaA K\x\\k\ae. Köyünden. Kasan, oğlu Kâmil Budak ta

rafından dâvâlı Örcünler Köyü nüfusunda kayıtlı ismai l kızı Fa tma B u 
dak aleyhine ikame olunan ihtar dâvasınm muhakemesinde : 

Dâvâlı Fatma Budak 'a ilânen davetiye tebliğ edilip buna rağmen 
duruşmaya gelmemiş ve gösterilen adreste de bulunmamış olup gıyap 
kararının mahkemece ilânen tebliğine karar verilmiş ve muhakemesi de 
18/7/1962 Çarşamba günü saat 9 a bırakılmış olmakla dâvâlı Fa tma 
Budak'ın muhakemenin bırakıldığı 18/7/1962 Çarşamba günü saat 9 da 
Hâkimliğimizde hazır bulunması gelmediği takdirde muhakemenin gıya
bında icra olunup ayrıca gıyap kararı çıkarılmayacağı hususu gıyap ka.-
r a n yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3248/1-1 



Sahile: 7954 (Resmî Gazet«) 14 TEMMUZ 1962 

ima r ve iskân Bakanlığından : 

1 — Eksi ltmeye konulan iş : 2490 sayılı kanuna göre Bursa Kı-
zıksa mevkiinde 350 daireden müteşekkil sosyal mesken (Blok apart
man) birinci kısım inşaatı işidir. 

Keşif bedeli : 4.162.632,50 T l . dır. 
2 — Eksi l tme 27/7/1962 tarihinde Cuma günü saat 15.00 de Mes

ken Genel Müdürlüğü Eksi l tme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile ya
pılacaktır. 

3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Mesken Genel Müdürlüğünde 
görülebilir. 

4 — Eksi ltmeye girebilmek için istekli lerin 1962 yılma ait Ticaret 
Odası belgesi İle usulüne göre hazırlanmış ve muteber bir bankadan 
alınmış l imit İçi 138.629,— T l . geçici teminat vermeleri lâzımdır. 

5 — istekl i ler in yeterlik belgesi almak üzere en geç 24/7/1962 
günü saat 17.00 ye kadar usulüne göre hazırlıyacakları plân ve teçhizat 
beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, ve 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli 
kadar eksiltmeye girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesinin veya 
3.000.000,— T l . lık benzeri resmi bir işi mütaahhit sıfatı ile yapmış ve 
kesin kabulünü yaptırmış olduğuna dair belgeleri 75 kuruşluk damga 
pulu ve bir aded resim ile birl ikte Mesken Genel Müdürlüğüne müracaat 
ederek ihaleye iştirak belgesi almaları lâzımdır. 

6 — istekl i ler in 2490 sayılı kanunun tarifine uygun şekilde hazır
lıyacakları kapalı zarfların eksiltme saatinden bir saat önce Eksi l tme 
Komisyonuna makbuz mukabi l i vermeleri lâzımdır. 

7 — Postada vâki gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 
3107 / 4-2 

inşaat ilânı 

1 — 7269 sayılı kanuna göre ihaleye çıkarılan (1.053.854,25) T. L. 
keşif bedelli Giresun i l i Şebinkarahisar ilçesinde yapılacak olan 96 
dükkân ve 3 ev işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Eksi l tme 26 Temmuz 1962 Perşembe günü saat 15.00 de imar 
ve iskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğünde toplanacak Komis
yonda yapılacaktır. 

3 — B u işe "ai t İhale evrakı (Tatil günleri hariç) hergün mesai 
saatleri dahilinde Mesken Genel Müdürlüğünden 100,— T. L. bedel mu
kabilinde temin edilebilir. 

4 — Eksi ltmeye girebilmek için istekl i lerin 1962 yılına ait ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde hazırlanmış ve muteber bir bankadan 
alınmış l imit içi (45.365,63) T. L. lık muvakkat teminat vermeleri lâ
zımdır. 

5 — istekl i ler yeterlik belgesi almak için bir defada en az 
1.053854,25 T. L. lık benzeri bir resmî inşaatı taahhüt ederek ikmâl 
edip muvakkat ve katî kabullerini yaptırdıklarına dair belgeleri veya 
Bayındırlık Bakanlığından aldıkları asgari aynı miktar B grupu mü
taahhit l ik karnelerini, plân teçhizat beyannamesi, teknik personel be
yannamesi, taahhüt beyannamesi, 75 kuruşluk damga pulu ve bir aded 
resim ile en geç 21 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00 e kadar imar 
ve iskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğüne müracaat ederek iha
leye iştirak belgesi almaları lâzımdır. 

6 — istekl i ler iştirak belgelerini tekl i f mektupları ile birl ikte 
zarf lara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları, eksiltme günü 
saat 14.00- e kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar 
kabul edilmez. 

7 — B u iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
8 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 
Keyf iyet ilân olunur. 

3155 / 4-1 
e-

A n k a r a Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden : 

1 — 200.000,00 l i ra keşif bedelli Anka ra Etimesgut Sağlık Mer
kezi onarımı işi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksi l tme 27/7/1962 Cuma günü saat 15.30 da Hükümet kona
ğında Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 Talipler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri 
dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

4 — Muvakkat teminatı 11.250,— liradır. 
5 — ihaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatını 
b) 1962 yılına ait Ticaret Odası vesikasını, 

c) istekl i ler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimat
namesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde ve eksiltme 
gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri hariç) mütaahhitlik karnesi 
ve diğer belgelerini havi bir dilekçe ile Vilâyet makamına müracaat 
ederek alacakları fennî ehliyet vesikasını ve tekl i f mektuplarını mev
zuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona 
vermeleri veya göndermeleri ilân olunur. 

6 — Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 
3105 / 4-2 

1 — 50.000,— l i ra keşif bedelli la lahan Zootekni Enstitüsü kuyu 
tesisatı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksi l tme 1/8/1962 Çarşamba günü saat 15.30 da Hükümet 
Konağında Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tara
fından yapılacaktır. 

3 — Taliplerin bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saat
leri dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü Kaleminde görebilirler. 

4 — Muvakkat teminatı 3.750,— liradır. 
5 — ihaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatını, 
b) 1962 yılına ait ticaret odası vesikasını, 
c) istekl i ler in Bayındırlık Bakanlığı Eksiltmelerine iştirak Ta

limatnamesi ve Eksi l tme Şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde ve ek
siltme gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri hariç) mütaahhit
l i k karnesini ve diğer belgelerini hav i b ir dilekçe ile Vilâyet maka
mına müracaat ederek alacakları fennî ehliyet vesikasını ve tekl i f 
mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri 
ilân olunur. 

6 — Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 
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A n k a r a Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Yenimahalle Kazası Sincan i lkoku lu binasının tamir i işi açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 30.000,— l i ra olnp geçici teminat 
2.250,— liradır, ihalesi 2/8/1962 Perşembe günü saat 15 de Vilâyet Ko
nağında Daimî Encümende yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende 
görülür. 

istekl i ler in bel ir l i gün ve saatte teminat makbuz veya mektubu, 
1962 yılına ait ticaret odası vesikası ve ihaleden en geç üç gün evvel 
(Tatil günleri hariç) Vilâyet Makamına müracaatla bu iş için alacak
ları fennî yeterlik belgesiyle Encümene müracaatları. 

3192 / 4-1 
e. 

Tarım Bakanlığı Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü Mete
oroloji Meslek Okulu Müdürlüğünden : 

Anka r a Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünde açılmış bulu
nan Meteoroloji Meslek Okulunun birinci sınıfına aşağıda yazılı şartlara 
uygun 20 kişi parasız yatıh öğrenci alınacaktır. 

Aday öğrenci kaydına 16 Temmuz 1962 tarihinde başlanacak ve 
10 Ağustos 1962 günü son verilecektir. .(Postada gecikmeler kabul edil-
miyecektir.) 

Seçme imtihanları Ankara 'da 15 Ağustos 1962 tarihinde Türkçe, 
matematik, fizik ve coğrafya derslerinden yapılacaktır, 

a) Türk uyruklu olmak. 
b) Ortaokul veya ortaokul programlarına denk öğrenim veren 

meslek okullarından mezun olan erkek öğrenci bulunmak. 
c) Okumaya 1 yıldan fazla ara vermiş bulunmamak. 
d) Sağlam olmak «bedence ve ruhça bir sakatlığı veya uzuv nok

sanlığı bulunmamak, kalb hastalığı veya sâri, intani bir hastalıkla ma
lûl bulunmamak ve bu hususu tam teşekkülü Devlet hastanesinden alı
nacak bir raporla tevsik etmek. 

e) i y i ahlâk sahibi olmak. 
f) 17 yaşından büyük olmamak şarttır. 

3157/2-2 



(Resmî Gazete) Sahife: 7955 

Tarım Bakanlığından : 

K i tap bastırılacaktır 

Fiyatı Tutarı 
C i n s i . Forması L i r a K. L i r a K 

Klişe 12.000 C m ! _ 1 5 îloÖ~ — 
Ki tap 60 300 —- 18000 — 

19.800 -

1 — Cinsi ve forması yukarıda yazılı 60 forma kitap ve 12.000 Cm» 
klişe kapalı zarf usulüyle bastırılacaktır. 

2 — ihale 26/7/1962 Perşembe günü saat 16 da Dışkapı Aust in 
H a n Ka t 3 de Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat muhammen bedelin % 7,5 ğu, katî temi
nat ise ihale bedelinin % 15 idir. 

4 — Şartname ve orijinaller her gün mesai saatleri dahilinde Neş
riyat ve Tanıtma Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — istekl i ler in muayyen gün ve saatte teminatları ve diğer vesi
kaları ile birl ikte Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur. 

3115 / 4s2 
— — • 

Tarım Bakanlığı Merkez Tamirhane ve Yedek Parça Deposu Mü
dürlüğünden : 

1 — Baaknlığımız teşkilâtı İhtiyacı (60) aded selektör, yurt için
de İmalât suretiyle mubayaa edilecektir. 

2 — 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılan bu mubayaamıza ait muhammen be
del (750.000,—) l i r a ve geçici teminatı da (33.750,—) liradır. 

3 — ihalesi, Yenimahalle tvedik Caddesi Kız Lisesi karşısında bu
lunan Müessesemiz idare binasında toplanacak Komisyon huzurunda 
31/7/1962 Salı günü saat 15.30 da yapılacağından, isteklilerin, 32 nci 
maddeye göre hazırlıyacakları tekli f leri aranan diğer vesikalarla bir
l ikte ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabi l i teslim etmiş olmaları şarttır. Postada vâki gecik
meler, nazarı itibare alınmayacaktır. 

4 — Buna ait şartname, iş saatleri dahilinde istanbul ve izmir 'de 
Teknik Ziraat Müdürlüklerinde; Ankara 'da Müessesemizde görülebilir. 

3215/4-1 • 
Be d on Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

Yapı işleri ilâm 

1 — Kapalı zarf usulü ile ve Bayındırlık Bakanlığı 1962 yılı in 
şaat ve tesisat fiyatları ile eksiltmeye konan iş : Adana Spor Salonu 
etrafının tanzimi olup, tahmini keşif bedeli 249.500,— l i r a ve geçici 
teminat 13.725,— liradır. 

2 — Eks i l tme 25 Temmuz 1962 Çarşamba günü saat 15 de A n 
kara 'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı Genel Müdürlükte ve Adana'da Bölge Mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksi l tmeye iştirak edeceklerin : 
a) Gerçek veya tüzel kişi olmaları, 
b) Eksi l tme şartnamesinin 4 üncü maddesinin (H) fıkrasında 

yazılı teçhizata sahip olduklarına veya kiralayacaklarına dair taah
hütname, bu iş tutarındaki (C) grupu mütaahhitlik karnesi ile en az 
250.000,— liralık benzeri bir işi mütaahhlt sıfatiyle yaptıklarına dair 
belge, şimdiye kadar yaptıkları ve yapmakta oldukları işlere ait taah
hüt beyannamesi, çalıştıkları bankalardan alınmış 100.000,— liralık 
kredi mektubunu bir dilekçeye bağlayarak 21 Temmuz 1962 Cumar
tesi gününe kadar Genel Müdürlüğe müracaatla yeterlik belgesi alma
ları şarttır. 

5 — Usulünce hazırlıyacakları tekl i f mektuplarını, 1962 ticaret 
odası vesikası ve eksiltme şartnamesinin 26 nci maddesine uygun te
minatları ile bir l ikte ihale saatinden bir saat evvel Genel Müdürlüğe 
göndermeleri lâzımdır. (Nakit teminat muhasebece gerekli muamele 
yapılarak Merkez Bankasına yatırılır.) 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna bağlı olmadığı gibi 
yeterlik belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta ser
besttir. 

3128 / 4-3 

Yapı işleri ilânı 

1 — Kapalı zarf usulü ile Bayındırlık Bakanlığı 1962 yılı inşaat 
ve tesisat fiyatları ile eksiltmeye konan iş : Anta lya Şehir Stadı açık 
tribün inşaatı olup, tahmini keşif bedeli (800.000,—) l i r a olup geçici 
teminatı 35.750,— liradır. 

2 — Eks i l tme 30 Temmuz 1962 Pazartesi, saat 15 de Ankara 'da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı Genel Müdürlükte ve Anta lya Bölge Müdür
lüğünde görülebilir. 

4 — Eksi l tmeye iştirak edeceklerin : 
a) Gerçek veya tüzel kişi olmaları, 
b) Eks i l tme Şartnamesinin 4 üncü maddesi (H) fıkrasında ya

zılı teçhizata sahip olduklarını veya kiralayacaklarına dair taahhütna
me, bu iş tutarında B grupu mütaahhitlik karnesi ile, bu işin teknik 
öneminde bir inşaatı mütaahhit sıfatiyle yaptıklarına dair belge, şim
diye kadar yaptıkları ve yapmakta oldukları işlere ait taahhüt beyan
namesi, teknik personel beyannamesi ile çalıştıkları bankalardan alın
mış 200.000,— liralık kredi mektubunu, b ir dilekçeye bağlayarak 
26 Temmuz 1962 Perşembe günü saat 17 ye kadar Genel Müdürlüğe 
müracaatla yeterlik belgesi almaları şarttır. 

5 — Yeter l ik belgesi alan İsteklilerin usulünce hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını, 1962 ticaret odası vesikası ve eksiltme şartname
sinin 26 nci maddesi hükümlerine uygun teminatları ile bir l ikte ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Genel Müdürlüğe göndermeleri lâ
zımdır. (Nakit teminatlar Muhasebece kesilecek teslimatla T. C. Mer
kez Bankasına yatırılacaktır.) 

Postada vâki gecikme kabul edilmez. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığı gibi, 

yeterlik belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta ser
besttir. 

3226 / 4-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri 
inşaat Reisliğinden : 

1 — Türkiye'nin 6 muhtelif yerinde, beherinde 3 muhtelif tipte 
olmak üzere 18 bina inşaatı yaptırılacaktır. 

2 — Yapılacak iş, atelye, depo, büyük tip ikamet binaları inşaatı 
ile bunların elektrik, sıhhi, kalori fer tesisatlarıdır. 

3 — Yapılacak binaların inşaat sahası mecmuu 13 541 00 M2 dir. 
4 — Yapılacak işin muhammen bedeli 8.250.000,00 T. L . dır. 
5 — B u veya buna mümasil işleri yapmış olan f i rma veya f i rma 

grupları ehliyet verilmesine esas olacak formları, Hava Meydanları ve 
Akaryakıt Tesisleri inşaat Reisliği, Atatürk Bulvarı No. 140 Kavak
lıdere - Anka ra adresinden 16/7/1962 tarihinden itibaren bizzat veya 
kanuni temsilcileri vasıtasiyle temin edeceklerdir. 

6 — Formların doldurulmuş olarak tevdi müddeti 30/7/1962 günü 
saat 17.00 de son bulacaktır. 

7 — . işbu ihale 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. 

3216 / 2-1 

Topraksu Orta Anadolu Bölge Müdürlüğünden : 

Bölge Müdürlüğümüzce Kastamonu Vilâyeti Gölköy fidanlık dre
naj kanalları inşaatları yaptırılacaktır. 

1 — ihale 2490 sayılı kanuna uygun olarak kapalı zarf usulü ile 
27/7/1962 günü saat 11,00 de Kavaklıdere Boylu Sokak No. 93 de kâin 
Müdüriyet binasında yapılacaktır. 

2 — işin toplam keşif özeti 143.720,93 l i r a olup muvakkat temi
natı 8.436,05 liradır. 

3 — B u İşe ait ihale dosyası hergün mesai saatleri dâhilinde böl
gede görülebilir. 

4 — 23/7/1962 gününe kadar (Saat 11,00) belgelerle bir l ikte mü
racaat edilerek ihaleye giriş vesikası almak şarttır. 

5 — Tekl i f mektupları ihaleden bir saat evvel bölgeye verilmiş 
olacaktır. 

Postada vâki gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 
3209/4-2 



Sahife: 7956 (Resmî Gswte) 14 TEMMUZ 1962 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 10.800— l ira, geçici teminatı 810,— l i ra olan 1 aded 
motor bağlama sehpası ve 2 aded motor bağlama sehpasına ait dişli 
tahrik kutusu için teklif olunan fiyat haddi lâyık görülmed'ğinden açık 
eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. Eksi l tme ve ihale Ankara 'da Genel Mü
dürlük Malzeme Şubesinde 20/7/1962 Cuma günü saat 15 de yapıla
caktır. Şartnamesi aynı yerden bedelsiz temin edilir. 

Taliplerin Ticaret Odası belgesi ve teminat mektuplariyle birl ikte 
mezkûr zaman ve yerdeki komisyona başvurmaları ilân olunur. 

3232 /1-1 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 8 inci Kotadan alınacağı 
S Mayıs 1962 gün ve 11097 sayılı Resmi Gazete'de ilân edilip bilâhara 
son teklif verme günü 16 Temmuz 1962 Pazartesi saat 17 ye kadar uza
tıldığı 5 Temmuz 1962 gün ve 11120 sayılı Resmî Gazete'de ilân edilen 
62-0072 dosva No. lu muhtelif ebatlarda iç ve dış lâstik (Tire and Tubes) 
lerin son tekli f verme günü 6 Ağustos 1962 Pazartesi günü saat 17 ye 
kadar uzatılmıştır. 

2 — Bu tarihten sonra başka bir uzatma yapılmıyacaktır. Keyf i 
yet ilân olunur. 
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Karayolları Genel Müdürlüğü Bir inc i Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Haydarpaşa - Adapazarı yolunun Haydarpaşa - Pendik K i m . 
04-000—24+000 Pend'k - Maşuklye 0+000—86+350 Meşukiye - Adapa
zarı 0+000—23+000 K i m . arası tahkimat ve drenaj işleri 220.000,00 
l i ra keşif bedeli üzerinden pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 — Pazarlığı 24 Temmuz 1962 Salı günü saat 10.00 da istanbul -
Küçükyalı'daki Karayolları B i r inc i Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartname bölgede görülebilir. 
4 — Pazarhğa girebilmek için 1962 yılı Ticaret veya Sanayi Odası 

vesikası ile usulü gereğince 24.500,00 liralık kesin teminat verme'eri. 
5 — Yeterlik belgesi almak İçin 18 Temmuz 1962 Çarşamba günü 

mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karavolları B i r inc i Bölge Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri. (Müracaatta evrak kaydı tar ihi mute
berdir) Telgrafla müracaat kabul edilmez. 

6 — istekl i ler in pazarlık gün ve saatinde istenilen vesikalarla bir
l ikte komisyona müracaatları. 
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Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : 

Adana'da 45.310,10 T l keş'f bedelli Ulucamii , Akçamecit ve Yeşil-
mescit onarım' kapalı zarf la eksiltme suretiyle 30/7/1962 günü saat 10 

da Vakıflar Bölge Müdürlüğünde ihalesi yapılacaktır. Talip1 i lerin 3.400 
T l . geçici teminat, resmî tat i l günleri hariç, eksiltme gününden en az 3 
gün evvel 45 000,— T l . hk Vakıflar Genel Müdürlüğünden verilmiş E s k i 
Eser yeterlik belgesi veya Bayındırlık Bakanlığından arnmış D gruou 
mütaahhitlik karnesi veya Y . mühendis mimar, mühendis ve mimarlar 
diplomalarının aslını veya suretini, k iml ik ikametgâh belgelerini havi 
2490 sayılı kanunun 32 - 34 üncü maddelerine uygun tanzimli, kapalı 
z a r f l a rm da ihale günü saat 9.00 a kadar adı geçen dairedeki komis
yon başkan-na makbuz mukabil i vermeleri veya posta ile ulaştırmaları, 
postada vukubulacak gecikmeden İdarenin mesuliyet kabul etmiyeceği, 
bu işe ait keşif ve şartnamenin Anka ra Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
mezkûr dairede görülebileceği ilân olunur. 
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Kayser i i k inc i Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/334 
Kayser i Mal iye Hazinesine izafeten veki l i avukat Kâzım Yavuzars-

lan Gülbahçe (Güzel Bahçe) sokak Ami ra l B ir is ta l Hastanesinde hemşire 
Muhterem Kosova istanbul aleyhine açılan 285 l i ra 55 kuruş alacak dâ
vasından dolayı adresi bilinmeyen dâvâlıya ilânen gıyap tebliğine karar 
verilmiş olduğundan dâvâlı Muhterem Kosova'nın muhakeme günü olan 
16/7/1962 de Kayser i i k inc i Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması 
veyahut kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi halde duruşmanın 
gıyabmda devam edeceği tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

3250 /1-1 

Gümüşhacıköy Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Damladere Köyü hükmü şahsiyeti adına muhtar Ahmet 
Gündoğdu vekil i avukat Bilâl özgümüş tarafından dâvâlılar Hamamözü 
Köyü hükmü şahsiyeti ile Çay Köyü hükmü şahsiyeti aleyhine açılan 
suya vâki müdahalenin meni dâvasının yapılan muhakemesinde, 

Dâvaya dâhil olunan Çorum'un Yeşil Pınar Köyünden Mehmet Hı-
dırtekin ile Çorum'un Uçdütlar Mahallesinden Yılmaz Tekin' in adresleri 
meçhul olduğundan adlarına ilânen tebligat icrasına mahkemece karar 
verilmiş olduğundan dâvâlılar Mehmet Hıdırtekin ve M i r za Tekin' in du
ruşmanın 18/7/1962 Çarşamba gününe mualak bulunan 959/162 sayılı 
dâva dosyasının duruşmasında hazır bulunmaları veya bir vekil gönder
meleri aksi halde gıyap k a r a n çıkarılacağından işbu ilân tebligat yerine 
ka im olmak üzere ilân olunur. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 23 üncü maddesi ve 5383 
sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı kanunla değiştirilen 68 inci mad
desi gereğince, orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerinde yazılı pa
raların Türk parasına çevrilmesinde 1 Ağustos 1962 tarihinden 31 Ağustos 
1962 tarihi akşamına kadar İtibara alınması lâzım gelen kurlar aşağıda 
gösterilmiştir. 

Kıymetleri 
D Ö V İ Z L E R (T.L.) 

Sterl in 25,20 
Dolar 9.— 
Yeni F rank 1,82295 
Liret 1.44 
Batı A lmanya Markı 2.25 
isviçre Frangı 2.05817 
Belçika Frangı 0.18 
Yen 0.0250 
Avusturalya Lirası 20,16 
Danimarka Kuronu 1,3030 
Avusturya Şilini 0,34615 
Güney A f r ika Birliği Randı 12.60 
Fi l ip in Pezosu 4,50 
Hint Rupisi 1,89 
F in Markı 0,028125 
Hongkong Do lan 1.5750 
Irak Dınan 25,20 
Kolombiya Pezosu 4,61543 
Meksika Pezosu 0.72 
Norveç Kuronu 1,26 
İran Riyal i 0.1188 
Mısır Lirası 25,8440 
Nikaragua Kordobası 1 2857 
Seylân Rupis i 1,89 
Holânda Klorıni 2,4ö619 
Ürdün Dinarı 25.20 
Pakistan Rupisi 1.89 
isra i l Lirası 3 — 
Kıbrıs Lirası 25.20 
Yugoslav D inan 0,012 
Yunan Drahmisi 0.30 
isveç Kuronu 1,73973 
Pezeta 0,15 
Çekoslovak Kuronu 1,25 
Ley 1.50 
Paraguay Guaranisi 0,072 
Zloti 2,25 
Ruble 10,— 
Eskudo 0.31304 
Suriye Liralı 2.35 
Lübnan Lirası 2,96 
Şili Eskudosu 8 44 
Kanada Doları 8,3250 

3187 / 1-1 

D Ü Z E L T M E 

5 Temmuz 1962 tar ih ve 11146 sayılı Resmî Gazete'de yayımla
nan % 7 faizli 1941 Demiryolu istikrazı Üçüncü Tertip Tahvil lerinin 
15 Haz iran 1962 çekilişine ait numara listesindeki yanlışlıklar aşağı
daki şekilde 

Düzeltilir. 

Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 

7851 2 29 62246-62147 62246-62247 
7851 2 45 63683-63687 63686-63687 

Başbakanlık Devlet Matbaa* 
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             İÇİNDEKİLER 

T.B.M.M. Kararları                                 Sayfa 

 
11 Sabık ve Sakıt Bakanlardan Celâl Yardımcı İle İktisat ve Ticaret Bakanlığı Makamı  

     ve Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu Hakkında Meclis Soruşturması Yapılmasına  

     Dair Karar             1 

 

12 Sanayi Eski Bakanı Samet Ağaoğlu Hakkında Meclis Soruşturması Yapılmasına  

     Dair Karar             1 

 

13 Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına Mahal  

     Olmadığına Dair Karar           2 

 

14 Çalışma Eski Bakanı Mümtaz Tarhan Hakkında Meclis Soruşturması Yapılmasına  

     Dair Karar             3 

 

15 Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına Mahal  

     Olmadığına Dair Karar           3 

 

16 Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına Mahal  

     Olmadığına Dair Karar           4 

 

17 Ticaret Eski Bakanı Mehmet Baydur'un Yüce Divana Şevki Hakkında Karar    4 

 

Kararnameler 

 
6/676 Büyükelçi Unvanı  ile Lagos Büyükelçiliğini Tedvire Memur Edilmesi Hakkında  

          Kararname            18 

 

6/693 Saatlerin Bir Saat İleri Alınması Hakkında Kararname      18 

 

Yönetmelik 

 
(Geçici İhracata Dair Yönetmelik) E Ek Yönetmelik       18 

 

İlanlar             18 

 


