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m, Cumhurbaşkanı ile birlikte yaptKkları 
Suudi Arabistan ve Libya gezisi izlenimle
rine dair demeci. 124:125 

2. — İşgücünün işyerlerinde ve dışın
da eğitim ile mesleğe yöneltme çalışmaları
nın düzenlenmesi halandaki kanun tasarı
sının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (1/211), (3/851) 125 

3. — Geçici Komisyon Başkanlığının, 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, eski 
yangın yerlerine çap verilmesi için 6785 
sayılı îmar Kanununa geçici maddeler 
eklenmesine dair olan kanun teklifinin, 
6785 sayılı tmar Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı ve tekliflerini görüşmek üzere (kurul
muş bulunan Geçiri Komisyona havaisine 
dair tezkeresi (2/307, 46,' 540), (1/29^ 
(3/853) ' 125:126 

Sayfa 
4. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun ön
ceki görüşmelerini ihtiva eden teyp band-
larının silinerek yeniden kullanılmasına 
karar verilmiş olduğuna dair tezkeresi 
(3/850) 126 

5. — Adalet Komisyonu Başkanlığının, 
Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer ve 
9 arkadaşının, 3456 sayılı Noterlik Kanu
nunun 4166 sayılı Kanunla değişik Vrinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifleriyle Kars Milletvekili Abbas 
Ali Çetin'in 3456 sayılı ve 28 . 6 . 1938 
tarihli Noterlik Kanununa 5 madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin, Noter
lik kanunu tasarısını görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyona havale edilmesi 
hakkındaki tezkeresi (2/175, 263) (1/445), 
(3/852) 127 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/854) 127 

7. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel ve 
Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci 
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Sâtvfü 
ile Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, 
toprak reformu ve toprak sorunları konu
sunda Hükümet hakında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/63) 127:150 

8. — Adana Milletvekili Ali Karcı ile 
Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, petrol ko
nusunda ususal çıkarlarımıza ve millî ba
ğımsızlığımıza uygun bir politika izleme
mesi, millî çıkarlarımıza karsı bir uygu
lamanın içerisinde bulunması iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Hü
kümet hakkında bir Gensoru açılmadır» a 
dair önergesi (11/62) 150:160,161:186 

BİRİNCİ OTURUM 

Siirt M'-lletvekili Âdil Yaşa, memleketimizde 
ve özellikle Doğu illerinde devam eden şiddetli 
kış sebebiyle yoların kapandığı, hastalık ve aç
lık tehlikelerinin belirdiği, bu konularda gerekli 
tedbirlerin alınması gerektiği hakkında gündem 
dışı demeçte bulundu. 

Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, Pülümür 
ilçesinin Kocatepe köyünde çığ yüzünden ölüm 
ve yaralanmalar olduğu, bu gibi hâdiselerin ön
lenmesi için iskân politikası takibodilmesi ve ge
rekli yardımların yapılması konularındaki de -
meçine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin cevap verdi. 

Yozgat Milletv fiili Nuri Kodamanoğlu da, 
Anayasa Mahkemesinin çalışmaları hakkında 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, içtüzü
ğün 222 nci maddesinin atıf yaptığı 119 numa
ralı dipnotuna istinaden Havza ilçesinin Bekdi-
ğin köyünde buğdaydan zehirlenerek ölen va
tandaşlar hakkında açıklama yapılmasına da^r 
önergesi üzerine, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Vedat Âli Özkan, henüz Bakanlığa bu ko
nuda bir haber ulaşmadığım, yeter bilgi alınınca 
gerekli açıklama yapılacağını bildirdi. 

Ştmrfm 
4, —- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 150,160 

1. — Millet Meclisi idare Âmirleri iz
zet Oktay Muslih Görentaş ve Celâl Sun-
gur'un, 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
2/612; Cumhuriyet Senatosu 2/235) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 476) 150,160:161,187:190 

Millet Meclisi Başkanının Başkanlığında 
grup temsilcilerinin yaptıkları toplantıda, Çar
şamba günleri yapılacak birleşim gündemlerine 
sözlü soruların 50 şer aded olarak konulmasına 
dair alman karar kabul olundu. 

Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, sayın 
üyelerin bir tasarı veya teklifin geçici komis
yonlara havalesine dair verecekleri önergelerin 
İçtüzüğe aykırı bulunması sebebiyle bu yolda 
tatbikat yapılamamasına dair önergesinin, Baş
kanlıkça Anayasa Komisyonuna havale oluna
cağı bildirildi. 

içel Milletvekili Mazhar, Arıkan'm, T. I. P. 
ne mensup iki milletvekilinin verdiği ve 180 say
fa olan gensoru önergesinin içtüzüğün 88 nci 
caddesine göre 20 dakikayı geçmiyecek surette 
özetlenerek okunmasına dair önergesi, yapı
lan görüşmelerden sonra, kabul olundu. 

Birleşime 17,45 te yarım saat ara verildi. 

ÎKİNOÎ OTURUM 
Adana Milletvekili Ali Karcı ve Kars Millet

vekili Âdil Kurtel'in; petrol konusunda ulusal 
çıkarlarımıza ve millî bağımsızlığımıza uygun 
bir politika izlenmemesi, millî çıkarlarımıza kar
şı bir uvgulamanın içerisinde bulunması iddia
siyle Hükümet ha,kkmda bir gensoru açılması
na bir önergesinin, önceki oturumda alınan ka-

1. — GECEN TUTANAK ÖZETl 
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rar gereğince, sadece ilk 7 sayfa ve sonuç kıs
mının okunacağı bildirildi. Yapılan usulî görüş
melerden sonra önergenin bu kısımları okunarak 
gelecek birleşimde gündeme alınıp alınmaması 
'konusunun görüşüleceği bildirildi. 

Karayoları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çesine ek ödenek verilmesi ve 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarıları
nın, ikinci defa açık oya sunularak oyların ayı
rımı sonunda kanunlaştıkları ve 

Millet Meclisi îdare Âmirleri İzzet Oktay 
Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 yılı 

Yazth somlar 
1. — Bilecik Milletvekili Şâdi Binay'ın, Bile

cik'te inşa olunan İmam - Hatip Okulunun öğ
retmen ihtiyacına dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/G39) 

1. — Kars Milletvek'li Muzaffer Şâmiloğ-
lu ve 2 arkadaşının, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 18 nci maddesinin (h) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi (2/646) (Millî Savunma, Maliye ve Plân ko
misyonlarına.) 

TEZKERE 
2. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/849) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona) 

RAPORLAR 
3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin ise, çoğunkfc sağlanamadığı için, gelecek 
birleşimde tekrar açık oya sunulacağı bildiril
di. 

2 . 2 . 1968 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20,20 de son verildi. 

Balkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
İsmail Arar Fethi Alacalı 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

2. — Bilecik Milletvekil' Şâdi Binay'ın, «Bu
gün» gazetesinde bir öğretmen hakkında yayım
lanan haber dolayısiyle tahkikat yapılıp yapıl
madığına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/660) 

Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) 

4. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Mecl'si Plân Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/344) (Cum
huriyet Senatosu 1/865) (S. Sayısı : 235 e 2 nci 
ek) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BlRÎNGt OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin otusbeşinci I görüşmelere başlıyoruz. 
Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, | 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, Cum
hurbaşkanı ile birlikte yaptıkları Suudi Arabis
tan ve Libya gezisi izlenimlerine dair demeci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Tokat 
Milletvekili Sayın Osman Saraç'a, Cumhurbaş
kanı ile yaptığı dış gezilerin intibaını anlatmak 
üzere, Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'na, kapıcı ve kalorifercilerin dertle
rini dile getirmek üzere, Çankırı Milletvekili Sa
yın Mehmet Ali Arsan'a, tiftik ürününün de
ğerlendirilmesiyle ilgili olarak, Adana Millet
vekili Sayın Mahmut Bozdoğan'a da, Adana 
köylerinde hayvanlara arız olan bir hastalık 
dolayısiyle Tarım Bakanının dikkatini çek
mek üzere, imkânlar nisbetinde, gündem dışı 
söz verebileceğimi söylemiş idim. Ancak, gerek 
Başkanlığın sunuşlarının ço!k uzun olması, ge
rekse gündemin mahmul bulunması dolayısiy
le sadece Sayın Osman Saraç'a, arz ettiğim ko
nuda gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Osman Saraç. 
Lütfen beş dakikayı geçmesin efendim. 

OSMAN SARAÇ fTokat) — Savın Başkanı
mıza bu lûtufkâr davranışlarından dolayı te
şekkürle söze başlamak isterim. 

Sayın Başkan, Millet Meclisinin saygı değer 
üyeleri; 

Kardeş ve dost Suudi Arabistan ve Libya 
Meliklerinin, memleketimize kadar gelerek yap
tıkları davetlerine icabet buyuran muhterem 
Cumhurbaşkanımızın refakatinde bulunan bir 
arkadaşınız olarak, Yüce Meclisinize bu ziyarete 
ait intıbalarımı kısaca arz etmek istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın lûtufkâr ve ka
dirşinas davetleriyle iştirak etmekten büyük 
haz duyduğum Suudi Arabistan ve Libya seya
hatleri hakikaten çok verimli olmuştur. Çünkü: 

Riyat Hava Meydanına ayak bastığımız an
dan itibaren, başta Majeste Melik Faysal Haz
retleri, prensler olmak üzere caddeleri ve bal
konları dolduran halk tarafından, hiçbir Arap 
liderine dahi nasibolmıyan iman dolu, samimi
yet yüklü coşkun bir tezahüratla karşılandık. 
Cidde'de bütün ahali, Medinei Münevvere'de, 
Mekkei Mükerreme'de ve hele Kâbei Muazza
ma'da yerliler ve dünyanın dört bucağından 
gelen müslüman kardeşlerimiz bizi derin bir 
vecd içinde riyasız ve sonsuz bir sevinç ve kı
vançla istikbâl ettiler. Bazan lisanı halleri ile ve 
ekseriya muhtelif lehçelerini bildiğim Arapça 
ifadeleriyle : 

«Asırlardır sizin bu uğurlu kudümünüzü aşk 
ve şevkle bekliyorduk. Sizin bu ziyaretiniz, sulh 
ve selâmet âşıkı bütün İslâm âlemini mesut etti. 
Her alanda feza asnna uygun bir ruh içinde 
ilerleme çabaları sarf eden bütün Müslüman mil
letlerine hız ve feyiz verdi.» dediler. 

Ezelî dostumuz Libya'da da aynı heyecanı 
bulduk, Majeste Melik Birinci İdris ve Veliaht 
Prens Rıza Hazretleri, Hükümet erkânı, Millet 
Meclisi ve Senato Başkanları ve bâzı üyeleri 
başta, bütün Libyalı kardeşlerimiz, gördükleri 
her yerde hepimizi muhabbet ve hürmetle ba
ğırlarına bastılar. Resmî daireler üç gün tatil 
edilerek, Trablusgarp'te bayram şenlikleri ya
pıldı. 

Kardeş Suudi Arabistan ve Libya ziyaretle
rimiz bize şu büyük hakikatleri gösterdi : Gez
diğimiz her bölgede, geçtiğimiz her yerde, şanlı 
ecdadımızın azametini gördük, mabet, kışla, de
miryolu, hastane, kütüphane, ilim ve irfan yu
vaları gibi medeni ve ebedî âbidelerde kendini 
gösteren bu büyüklüğün, Suudi Arabistan'da ve 
Libya'da, güzel ve kadir bilir bir dikkat ve 
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ehemmiyetle muhafaaz edildiğini müşahede et
mek bizi cidden gururlandırdı. 

Her iki dost ve kardeş mmelekette, her saha
da çağımıza yakışır bir tempoda yapılmak iste
nilen medeni hamlelerde Türkiye'nin öncülüğü
nü ve karşılıklı menfaate dayanan yardımını 
tercihan ve tam bir samimiyetle beklediklerini 
görmek bizi memnun etti. 

Turgut Reisin türbesinde yapılan özel mera
simde Libya Millî Eğitim Bakanı Sayın Mustafa 
Bayü Bey : «Anadolu çocuğu, zamanının Akde
niz hâkimi ve hak müdafii Turgut Reisin bura
da bulunması, Osmanlı düşmanlarının onlara 
bulaştırmak istedikleri istilâcı ve sömürgeci it
hamının boşluğunun en kesin delilidir. Osman
lılar, Kuzey - Afrika'ya, bu bölge milletlerinin 
İsrarlı istekleri üzerine kurtarıcı ve hürriyet 
bahşedici olarak gelmişlerdir. Eğer Osmanlıla
rın, Kuzey - Afrikalı Müslüman kardeşleri uğ
runda cansiperane yaptıkları cihat olmasaydı, 
bu vatanın göze çarpan varlıklarından eser kal
mazdı.» dedi. Aziz Türk Milletini çekemiyen her 
çeşit düşmanın suratına her zaman bir şamar 
olabileceği için, gerçeğin tam bir ifadesi olan bu 
sözler bizi mestetti. 

Gerek Suudi Arabistan'da, gerekse Libya'da, 
bixe karşı izhar edilen ve tâ yürekten gelen her 
nevi iltifat ve muhabbette, hükümdar ve hükü
metlerle ahalinin beraber olmaları, hattâ bu hu
susta yarış halinde bulunmaları hepimizi çok 
duygulandırdı. 

Suudi Arabistan Meliki Faysal Hazretleri ve 
diğer yetkilileri, Libya Hükümet Başkanı ve di
ğer resmî simaları, Sayın Cumhurbaşkanımıza 
hitaben yaptıkları konuşmalarında : «Sizin 
yüksek şahsınızda, Büyük Türk Milletini selâm
lıyoruz.» diyerek söze başlamaları göğsümüzü 
kabarttı. 

Bütün bu arz ettiklerim, Adalet Partisi ikti
darının dış siyasetinde varlığını gösteren büyük 
milletimizin büyük eseridir. Bu eseri Meclisler 
olaralk, partiler olarak koruyalım, yaşatalım ve 
böylece memleketimize en esatelı ve en feyizli hiz
meti yapmaya çalışalım. Bu köklü ve verimli 
hizmetin ilk aşımı olarak da, Suudi Arabistan'
daki ve Libya'daki elçilerimize ve elçiliklerimi
ze, en az büyük devletler kadar, her yönden 
önem vermesini ıslahatçı ve hamleci Hükümeti

mizden devamlı bir şekilde istiyelim ve ona bu 
hususta âzami yardımda bulunalım. 

I Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
2. — İşgücünün işyerlerinde ve dışında eği

tim ile mesleke yöneltme çalışmalarının düzen
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının geriverü-
mesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/211), 
(3/851) 

BAŞKAN — işgücünün işyerlerinde ve dı
şında eğitimi ile mesleke yöneltme çalışmaları
nın düzenlenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
geri istendiğine dair Başbakanlık tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışana Bakanlığınca hazırlanan ve 7.6.1966 

tarih ve 71-102/3317 sayılı yazımızla sunulmuş 
olan «İşgücünün işyerlerinde ve dışında eğitim 
ile mesleke yöneltme çalışmalarının düzenlen
mesi hakkında kanun tasarısı» nın adı geçen 
bakanlıkça geri alınması istenilmiş olduğundan 
iade edilmesini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tasarı geriverilmiştir. 

3. — Geçici Komisyon Başkanlığının, İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, Eski yangın 
yerlerine çap verilmesi için 6785 sayılı İmar 
Kanununa geçici maddeler eklenmesine dair 
olan kanun teklifinin, 6785 sayılı İmar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısı ve tekliflerini görüşmek üzere 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyona havalesine 
dair tezkeresi (2/307), (1/225), (2/46, 540), 
(3/853) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in, Yangın 
yerindeki arsalara çap verilmesi ile ilgili ka
nun teklifinin evvelce teşkil edilen bir Geçici 

f Komisyona^ havalesi hakkında Geçici Komis
yon Başkanı İstanbul Milletvekili Ali Esat 
Birol'un bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
içişleri ve imar ve iskân komisyonlarına 

(2/307) esas numara ile havale edilmiş bulu
nan İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, eski 
yangın yerlerine çap verilmesi için 6785 sayılı 
İmar Kanununa geçici maddeler eklenmesine 
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dair olan kanun teklifini 6785 sayılı imar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı ve tekliflerini görüşmek 
üzere Genel Kurulun 20 . 11 . 1967 tarihinde 
kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumu
za, halen görüşülmekte olan tasan ve teklifte 
aynı mahiyette hükümler bulunması sebebiyle 
mezkûr tasan ve tekliflerle birleştirilmek üze
re havalesine delâletlerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

6785 sayılı İmar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısını görüşmek üze

re kurulan Geçici Komisyon 

Başkanı 
istanbul Milletvekili 

Prof. Dr. Ali Esat Birol 

BAŞKAN — Sözü geçen teklifin bu Geçici 
Komisyona havalesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonun önceki gö
rüşmelerini ihtiva eden teyp bantlarının siline
rek yeniden kullanılmasına karar verilmiş oldu
ğuna dair tezkeresi (3/850) 

BAŞKAN — Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Başkanlığının, komisyon 
müzakerelerini ihtiva eden ses bantlarının sili
neceği hususunda bilgi veren önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve iştirakleri

nin 1959, 1960, 1961, 1962 ve 1963 malî yılları 
denetimine ait Karma Komisyonumuz müzake
relerini ihtiva eden 18 aded teyp bantmın, çö
zülmeleri zorluğu ve Komisyonda bu yolda bir 
arşiv tutma imkânsızlığı göz önüne alınarak 
mezkûr bantların silinerek yeniden kullanılma
larına karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Adana 

Mehmet Ünaldı 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

Sözcü 
Sivas 

Gültekin Sakarya 

Ankara 
İsmail Yetiş 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Giresun 
Özet zabıtların mevcudol-

duğu kanısı ile 
İhsan Topaloğlu 

Amasya 
Kâzım Ulusoy 

imzada bulunamadı. 

Gaziantep 
Nizamettin özgül 

Maraş 
Cenap Aksu 

Burdur 
Fethi Çelikbaş 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

istanbul 
Orhan Erkanlı 

Kastamonu 
Âdil Toközlü 

Kocaeli 
Sedat Akay 

imzada bulunamadı. 
BAŞKAN — Sayın 

lâanız mı var efendim? 

Çorum 
Nejdet Yücer 

İmzada bulunamadı. 
Kars 

Abbas Ali Çetin 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 
Zonguldak 

K. Doğan Sungun 
İmzada bulunamadı. 

Reşit Ülker; bir müta-

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

REŞİT ÜLKER .(istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; içtüzüğe göre komisyonlarda, tek
lif edilirse, harfiyen zabıt tutulur. Bu, bildi
ğimiz zabıttır. Karma Komisyonda üye olarak 
ben de bulunuyordum gayet önemli, petrol me
selelerine, petrol rezervlerinin kime aidolaca-
ğma dair çok önemli konuşmalar yapıldı. Ben 
getirilen teklifi gayri ciddî buluyorum. Milyon
larca liralık bütçesi olan Mecliste tutulmuş za
bıtların yok edilmesi diye bir usul yoktur. Bu
nun kaç lira tutacağı bilinir. Ya 500 lira, ya 
1 000 lira, ya 1 500 liradır. Binaenaleyh; bu 
önergenin reddi lâzımgelir; hattâ usulsüzdür, 
oya dahi konamaz. Zabıt imha edilemez. 

BAŞKAN — Efendim, herhalde dikkatten 
kaçmış olacak, komisyonun bu önergesinde bu 
hususta Yüce Meclisten bir karar istenmiyor. 
Karar verilmiştir diyor ve buna gerekçe ola
rak da bu ses bantlarının çözülmelerinin zor
luğu birinci sebebolarak gösteriliyor. Esasen 
Başkanlık Divanının bu önergeyi bugün Yüce 
huzurunuza getirmesinin sebebi de bu hususta 
bir karar ittihazı değil, sadece bilgiye sun
maktan ibarettir. Önerge okunmuştur, bilgile
rinize sunulur. 
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5. — Adalet Komisyonu Başkanlığının, Sa
karya Milletvekili Muslihittin Gürer ve 9 ar
kadaşının, 3456 sayılı Noterlik Kanununun 
4166 sayılı Kanunla değişik birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifiyle 
Kars Milletvekili Abbas Ali Çetin'in 3456 sayılı 
ve 28 .. 6 . 1938 tarihli Noterlik Kanununa 5 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin, No
terlik kanunu tasarısını görüşmek üzere kuru
ttan Geçici Komisyona havale edilmesi hakkın
daki tezkeresi (2/175, 263), (1/445), (3/852) 

BAŞKAN — İki kanun teklifinin, evvelce 
kurulan bir Geçici Komisyona havalesine dair 
Adalet Komisyonu Başkanlığının tezkeresini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun 11 . 12 . 1967 tarihli 15 nci 

Birleşiminde Noterlik kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona, ko
misyonumuzda bulunan ve adı geçen tasarı
nın gelmesine bekletilen, 2/175 esas kayıt No: 
lu Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer ve 
9 arkadaşının, 3456 sayılı Noterlik Kanununun 
4166 sayılı Kanunla değişik birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifiyle 
2/263 esas kayıt No: lu Kars Milletvekili Ab
bas Ali Çetin'in, 3465 sayılı ve 28 . 6 . 1938 ta
rihli Noterlik Kanununa 5 madde eklenmesine 
mütedair kanun teklifinin tevdi edilmesi hu
susunun Genel Kurulun tasvibine sunulmasını 
saygı ile arz ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

1. Hakkı Tekinel 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/854) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekille
rinin hizalarında gösterilen müddet ve sebep
lerle vâki izin taler>leri Başkanlık Divanınca 
uy/mn mütalaa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Perruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Inceoğlu 34 
gün hastalığına binaen, 16 . 1 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar 19 gün 
hastalığına binaen, 31 . 1 . 1968 tarihinden iti
baren, 

Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 15 gün 
mazeretine binaen, 5 . 2 . 1968 tarihinden iti
baren, 

İzmir Milletvekili Şinasi Osma 11 gün ma
zeretine binaen, 24 . 1 . 1968 tarihinden itiba
ren, 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan 10 gün ma
zeretine binaen, 29 . 1 . 1968 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu has-
t-alıığma binaen 34 gün. 16 . 1 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar hastalı
ğına binaen 19 gün. 31 . 1 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz maze
retine binaen 15 gün. 5 . 2 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Şinasi Osma mazereti
ne binaen 11 gün. 24 . 1 . 1968 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan mazereti
ne binaen 10 gün. 29 . 1 . 1968 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel ve Di
yarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci ile Ha
tay Milletvekili Yahyfa Kanpolafın, toprak re
formu ve toprak sorunları konusunda Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge
si. (U/63) 
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BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Adil I 
Kurtel, Diyarbakır Milletvekili Sayın Tarık ı 
Ziya Ekinci ve Hatay Milletvekili Sayın Yah
ya Kanpolat tarafından verilen toprak refor
mu ve toprak sorunları ile ilgili olarak Baş
bakan hakkında, Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince gensoru açılmasa ile ilgili önergeyi 
okutuyorum. 

Efendim, önergenin uzunluğuna binaen, kâ
tip arkadaşımızın oturarak okuması hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. («Kaç say
fa?» sorusu) 40 sayfa efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1961 Anayasası demokratik düzen içinde 

Türkiye'de bünye değişikliğini öngören kök
lü dönüşümlerle tarımda, sanayide... 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Efendim, 
bunun muayyen bir yerden geçerek gelmesi 
iktiza etmez mi? Doğrudan doğruya mı verilir 
Şu anda duyuyoruz, bundan haberimiz yoktu. 
Geçen günkü önergenin uzunluğu dolayısiyle 
bir prensip kararı almıştık. Bir prensip kara
rı almamız lâzımdır. Müsaade edin bir öner
ge takdim edelim. 

BAŞKAN —• Efendim, biz de Riyasete çık
madan yarım saat evvel haber aldık. Gerekli 
kalem işlemleri yapılarak Başkanlığa sunul
muş, Kanunlar Şubesince de bize tevdi edilmiş
tir. (A. P. sıralarından «önergemiz var» sesle- I 
ri) 

Efendim, müsaade buyurun, arz edeyim. 
Geçen, 31 Ocak Çarşamba günkü birleşim

de, daha önce verilen bir önerge ile 20 dakika 
ile kısıtlanması kabul edilmiş idi. Ancak, ha-
tırlıyacağınız üzere, benim buradan gayet sa
rih beyanım vardır: «Bu bir prensip kararı 
değildir, teamül teşkil edemez, bu önergeye 
mahsustur. Ayrıca konu, verilen önergenin ve 
bu birleşimde yapılan görüşmelerin ışığı al
tında Başkanlık Divanında görüşülecektir» di
ye ifade ettim. Şimdi konu, Başkanlık Diva
nında görüşülmüş ve Anayasa Komisyonuna 
havalesi kararlaştırılmıştır. Binaenaleyh, ge
rek benim gayet sarih ve vazıh beyanım, gerek- I 
se bu konuda Anayasa Komisyonunun müta
lâasının beklenmesi zarureti karşısında şu 
anda yapılacak iş, bu önergenin okutulmasın- J 

dan ibarettir ve okutulmasına da başlanmış
tır. 

ABDüBARt AKDOĞAN (Ağrı) — önerge
miz var. 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz gecikmiş
tir, gensorunun okutulmasına başlanmıştır. 
Bu bir prensip karara olamaz. Aksi takdirde 
bir içtüzük tadili mahiyetini alır, istirham edi
yorum. 

Buyurun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1961 Anayasası demokratik düzen içinde 

Türkiye'de bünye değişikliğini öngören kök
lü dönüşümlerle, tarımda, sanayide, kalkınma
yı ve adaletli bir gelir dağılışının gerçekleşti
rilmesini Devlete görev olarak yüklemiştir. 
Anayasamız, kalkınmanın ve bünye değişik
liğinin gerçekleşmesinde temel faktör olarak 
çeşitli köklü dönüşümler yanında toprak re
formunun yapılmasına öncelik tanımış ve bu 
hususun gerçekleştirilmesini kesin hükümlerle 
Devlete bir görev olarak yüklemiştir. Nite
kim bu amaçla düzenlenen Anayasanın 37 nci 
maddesi aynen şu hükmü getirmiştir. 

«Devlet, toprağın verimli olarak işletilme
sini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya ye
ter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağla
mak amaciyle gereken tedbirleri alır. Kanun, 
bu amaçlarla, değişik tanm bölgelerine ve çe
şitlerine göre toprağın genişliğini göstere
bilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sa-
hibolmasını kolaylaştırır. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi ve
ya diğer toprak servetlerinin azalması sonucu
nu doğuramaz.» 

Yine Anayasamız öngördüğü toprak refor
munun ne şekilde gerçekleştirilmesi hususunu 
da tesbit etmiş ve bu amaçla 38 nci maddenin 
3 nci fıkrasiyle toprak reformunu yapmak için 
vapılacak kamulaştırmanın kurallarını aşağı
daki şekilde saptamıştır. 

«Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi is-
T-ân projelerinin gerçekleştirilmesi amaciyle 
kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme şek
li kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödeme-
vi öngördüğü hallerde, ödeme süresi 10 yılı aşa
maz. Bu takdirde, taksitler eşit olarak ödenir 
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ve kanunla gösterilen' faiz haddine bağla
nır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğru
dan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyetli 
ölçüler içerisinde geçinebilmesi için zaruri 
olan ve kanunla gösterilen kısmının ve küçük 
çiftçinin kamulaştırılan toprağının bedeli her 
halde peşin ödenir.» 

İnsanlık endüstri ve tarım alanlarında dün
yanın her tarafında büyük başarılar kaydedi
yor. Türkiye'nin sorunlarını çözmek yolunda 
dünya ile eş bir hamle halinde olduğu iddia 
edilemez. Endüstrimiz montaj endüstrisi ile 
bazı tarım ürünlerini işliyen gıda ve tekstil 
endüstrisi dönemini henüz geçememiştir. Ta
rımda yüzbinlerce köylü ailesi topraksızdır, 
milyonlarca köylü ailesi de işlemek ve kendi
ni beslemek için yeterli toprağa sahip değil-
Tir. Yıllık gelirleri 1 000 lira olan köylü aile
leri yüz binleri bulmaktadır. Bu gelir düzeyi 
ile elele veren Orta çağın feodal toprak ilişki
leri küçük çiftçi ailelerini, değil yirminci yüz
yıl, fakat 19 ncu yüzyılda bile ortadan kalk
mış ekonomik ve sosyal baskılar altına almak
tadır. Toprakların önemli bir kısmına sahip 
küçük sayıda bir büyük çiftçi sınıfı, milyonlar
ca köylü ailesinin yaşantılarını çekilmez hale 
getirmektedir. 

Endüstri ve tarımımız bu durumdayken 
Türkiye halkanın dertlerine olumlu ve akılcı 
çareler anyacak yerde, şeriat yönetimi kur
mak istiyenlerin halkoyuna yaptığı kuvvet ve 
inanç baskısı altında bu sorulara bir türlü ye
terli çaba ve zamanı ayıramamaktadır. Istikat-
la aklın çatışması da en çok büyük toprak sa
hiplerinin himayesi altındadır: Statükonun ya
şamasını istiyen sınıfların başında gelen top
rak ağalariyle, dış ticarette aracı durumda bu
lunan mutlu bir azınlık elele vermişler ve sta
tükonun devamı için her çareye başvurmakta
dırlar. 

Onun için lâiklik devriminin üstünden kırk 
iki yıl geçmesine karşı hâlâ akılcı ve olumlu 
düşünceye yer veren bir siyasal rejime Türki
ye kavuşamamıştır. Türkiye bu nedenle dünya
daki ilerlemelerin itişi ile yapılan küçük ham
leler dışında, insanlık tarihinin yürüyüşü yö
nünde bir çaba gösteremiyor. Diğer taraftan 
siyasal rejimimizin ' henüz oturmadığında, mu

halif ve muvafık herkes birlik olmuştur. 14 yıl
lık çok partili ve tek dereceli seçimlerle ku
rulmuş Parlömanter rejimin 27 Mayıs 1960 da 
askerî bir müdahale ile kesintiye uğradıktan 
sonra bile kabul olunan toplumcu ve daha den
geli Anayasaya rağmen, yine de yerleştiği ve 
bütün gerekleriyle işlediği söylenemez. 

İçinde bulunulan bu ekonomik, sosyal ve si
yasal kördüğüm aslında Türkiye'de sosyal 
bünyenin her türlü ileri hamleye karşıt bir 
durumda olmasından doğmaktadır. Köklü dö
nüşümlerle sosyal bünyede esaslı değişiklik
ler yapılmadıkça Türkiye'nin bu sıkıntıları ve 
çalkantılar içinden kurtulmasına imkân yok
tur. 

Bu köklü dönüşümlerin başında toprak re
formu gelmektedir. Gerçekten de köylü ailele
rinin topraktan yoksun olanlarının 300 000 den 
fazla olduğu her istatistikte kabul edilirken ve 
yüz binlerce köylü ailesinin yıllık geliri 1 000 
liranın altında kaldıkça ne sağlam bir siyasal 
bünyeye kavuşacak demokrasiye sosyal daya
naklar bulmaya, ne de kalkınmamızı güveni
len bir yöne ve tempoya girmesine akılcı hiç
bir düşünce tarzında ihtimal verilemez. 

Çoğu, büyük ağaların topraklarında insan
ca yaşama koşullarından yoksun, şehirlere iş 
bulma umuduyle yılın yarısını evinden uzak 
geçiren, yılda bir kez olsun et yiyemiyen, ço
cukları okul yüzü görmiyen kışın çift ve sa
ğım hayvanlariyle aynı yerde yatan yüz bin
lerce köylü ailesi yurdumuz için, herhalde if
tihar verici bir manzara teşkil etmez. Türk 
toplumu Türk hükümetleri 500 yıl önceki ha
yatı yaşıyan bu yurttaşlara el uzatma zorun
dadır. Bu bir namus borcudur. 

T. 1. P. bu anlayış içinde, topraksız ya da 
az topraklı köylüye çalışma ve geçim imkânı 
bağlıyacak toprak reformuna ve onu tamam-
hyacak tarım reformunun önemine kuruluşun
dan bu yana cesaretle parmak basmıştır. 

Bu köklü dönüşümü tavizsiz ve eksiksiz 
her yerde ve her fırsatta savunmuş, programın
da ve tüzüğünde ona lâyik olduğu yeri ver
miştir. Çünkü T, 1. P., halkımızın köyde ve kent
te fakirlikten, mutsuzluktan, hürriyetlerini sı-
nırlıyan kayıtlardan, gerçek demokrasi yolun
da önüne dikilen engellerden kurtulması yo
lunda vazgeçilmez bir ilk adım olarak görmek
tedir. Çünkü Türkiye İşçi Partisi, 
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«Devlet, topraksaz olan veya yeter topra
ğı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak ama-
ciyle gereken tedbirleri alır.» diyen Anayasa
nın 37 nci maddesinin derhal uygulanmasını 
gerekli bulur. Sosyal Anayasamızın pürüz
süz olarak işlemesini ilk şartlardan biri top
rak reformudur. Çünkü T. i. P. büyük ve ölüm
süz Atatürk'ün 1937 yık Kasımında Büyük 
Millet Meclisini açarken verdikleri aşağıdaki 
direktifin 30 yıla yaklaşan bir süredir yerine 
getirilmeyişinin yurdumuza çok değerli za
manlar kaybına sebebolduğu kanısındadır. 

«Bir defa memlekette topraksız çiftçi pı-
rakılmamalıdır. (Bravo sesleri) 

Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işlete
bilecekleri arazi genişliği arazinin bulunduğu 
vilâyetlerin nüfus kesafetine ve toprak verim 
derecesine göre sınırlamak lâzımdır.» 

MiVet Meclisi Grupumuz, Anayasamızdan, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ten esin
lenen partimiz programı ışığında hür yaşayış 
ve ilerlevisimizde son derece önemli bulunan 
konuyu dikkatle inceliyerek bir kanun tek
lifi hazırlamfıstır. Kanun teklifi hazırlanırken 
yurdumuz ve yabancı ülkelerin toprak hukuku 
ve toprağın işleniş şekilleri etrafiyle incelen
miştir. Bu çalınmalarda toprak reformu yapan 
ülkelerin kanunları ile bu ülkelerde gerçek
leştirilen başarılar, uğranılan başarısızlıklar 
etrafiyle ele alınmıştır. Ayrıca yurdumuzda 
muhtelif zamanlarda hazırlanan toprak re
formu kanun tasarı ve teklifleri dikkatle in
celenmiştir. Bu şekilde yurt gerçeklerine uy
gun ve büyük emeklerle birbuçuk yıldan faz
la bir zaman geçmesine rağmen hâlâ Meclis 
gündemine alınmamış ve Yüce Meclisçe tet
kikine imkân verilmemiştir. Türkiye'de şim
diye kadar toplum gerçeklerimize uygun cid
dî bir toprak reformu kanunu çıkarılmamış 
olmasına sebep bu konunun sosyal ve ekono
mik yönlerinin lâyikiyle bilinmeyişine bağ
lıdır. Oysa toprak reformu fakir köylüye top
rak sağlamak ve tarımsal üretimi artırmak ya
nında son derece önemli sosyal ve ekonomik 
cepheleri olan bir meseledir. Bu konuda An
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Reşat Akta'-
nan yaptığı incelemeler şu esasları ortaya koy
maktadır:. 
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«Bugün Türk toplumunun çözmek zorunda 
bulunduğu çeşitli problemlerin başında ekono
mik kalkınma zarureti gelmektedir. Medeniyet 
seviyesinde ne kadar ileri durumda bulunursa 
bulunsun, her toplumun birinci kaygısı, gün
lük ihtiyaçlarını sağlamak, bu bakımdan yarı
nından emin olmaktır. Âcil zaruri ihtiyaçlar 
sağlanmadan ele alınamaz ve bunlar olumlu so
nuçlara ulaştırılamaz. 

Türk toplumu da özellikle son yıllarda, ik
tisadi kalkınmasını başarı ile tamamlamak için 
büyük bir çaba göstermektedir. Kamunun ve 
ösel şahısların ellerinde bulunan her türlü ik
tisadi imkân ve kaynaklar bu maksatla sefer
ber edilmekte, hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının ve senelik programların rehberlik ve 
yardımiyle bütün bu imkânlar ve gayretler yur
dun daha yüksek bir hayat seviyesine ulaşma
sı gayesine adanmaktadır. 

İktisadi kalkınma terimiyle kısaca, fert ba-
"ina düşen reel millî gelir miktarının artırılma
lını, milli ekonomide noksan bulunan iktisadi 
sektörlerin ve faaliyetlerin kuruluşlarının ta
mamlanmasını anlıyoruz. Bu açıdan bakıldığın
da, Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında hareket 
noktası olarak tarım kalkınmasını almak doğ
ru olur kanısındayım. Zira tarım, uzun geçmiş
te olduğu gibi bugün de Türk ekonomisinin en 
inemli ve geniş bir temel sektörünü teşkil et
mektedir. Yirmi milyon nüfus geçim ve istih
dam. imkânlarını bu faaliyet kolunda sağlamak
ta, istikballerini tarıma bağlamış bulunmakta
dır. Millet hayatını yakından ilgilendiren za
ruri ihtiyaç maddelerinin çoğu, özellikle gıda
lar ve hammaddeler hemen tamamen bu sek
törden elde edilmektedir, iktisadi kalkınma ala
nında alınacak tedbirlere böyle önemli bir te
mel ve yerinde olacaktır sanırım. 

Türk ekonomisinde eksik olan veya tam 
olarak kurulmamış bulunan sektörlerin tamam
lanması ve özellikle sanayileşme için gerekli 
bulunan kıymet fazlasını yaratabilecek, dolayı-
siyle memlekette sermaye birikmesine yardım 
edebilecek en elverişli sektör tarımdır. Yurdu
muzun tabiî imkânları ve kaynakları tarım is
tihsaline elverişli olduğu gibi, sosyal yapı ve 
köy yerleşim sisteminde bu faaliyetlerin geliş
mesine yardım edecek mahiyettedir. 
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Kalabalık nüfus kütleleri geleneksel olarak 
ve uzun zamandan beri tarım faaliyetlerine alış
kındırlar. 

Aslında tarım kalkınması, diğer sektörlerin 
kurulmasına ve geliştirilmesine nazaran nispî 
olarak daha düşük bir maliyetle elde edilebi
lir. Şehirlerde bir sanayi işçisinin yerleştiril
mesi ve bu işçiye istihdam sağlanması için ya
pılacak masraflar, tarım alanında yeni bir is
tihdam yaratmak için yapılacak masrafa naza
ran çok daha fazla olacaktır. Her ne kadar ni
hai gaye diğer sektörleri tamamlamak ve ileri 
derecede sanayileşmek olmakla beraber halen 
elde mevcut bulunan kıt iktisadi kaynakları en 
yüksek verim sağlıyacakları yerde kullanmak 
istiyorsak, bunları en başta tarım kalkınması
na harcamalıyız. Zira bu mahdut kaynaklarla 
sanayileşmede fazla yol almamız mümkün de
ğildir. Tarım gelişmesi, halkın zaruri ihtiyaç 
maddeleri taleplerini sağlamak, genel fiyat üc
ret seviyelerini nisbeten düşük tutarak enflas
yonsuz ve nisbeten ucuz bir kalkınmayı müm
kün kılmak için de gereklidir. Geçmişte ve bu
gün olduğu gibi daha birçok seneler için dış ti
caretimizin tarım mahsulleri temeline dayan
ması zorunludur. Tarım alanındaki kalkınma, 
prodüktiviteyi yükselterek bu faaliyet dalında 
istihdam olunan işçi miktarını azaltacak, sana
yileşme ve hizmet sektörlerinin kurulması için 
zaruri bulunan işgücünü serbest bırakacaktır. 
Keza tarım kalkınması, yeni kurulan sanayi
nin ürünlerine, satmalma gücü yüksek bir iç 
pazar hazırlamak suretiyle de yardımcı ve fay
dalı olacaktır. 

suretle enflasyonsuz olarak ekonominin kalkın
masına yardım etmek gayelerini gütmektedir. 
nüfusumuzun gittikçe artan gıda maddeleri 
ihtiyacını sağlamak ve aynı zamanda, beslen
me seviyesini düzeltmek için hayvani proteinli 
maddelere beslenmede daha büyük bir yer ver
mek amaçlar arasındadır. Yeterli ve düzenli 
beslenme sağlamak, sanayiin hammadde ihtiya
cını ve ihracatın taleplerini karşılıyabilmek için 
istihsal kompozisyonu ayarlanacaktır. 

Plâna göre tarım istihsali her ne pahasına 
olursa olsun artırılacak demek değildir. Bu 
amaca ulaşmaya çalışılırken tabiî kaynakların 
korunması, israf ve tahrif edilmeden kullanıl
ması, tarımda sosyal adalet prensiplerine yak
laşması, işsizliğin ve tarımda sosyal adalet 
prensiplerinin çözülmesine yardım edilmesi de 
zorunludur. Daha uzun süreli olan bu sosyal 
hedefler âcil mahiyette olan istihsal artışı ama
cının yön ve çerçevesini sağlamakta, tarım po-
litikasiyle diğer sektörlerin kalkınmaları ara
sında daha uygun münasebetlerin kurulmasına 
yardım etmektedir. 

Türkiye tarımının problemleri ve dâvaları 
çok ve çeşitlidir. Bu problemlerin, her birisi şü
mullü ve önemli oldukları gibi, tarım istihsali
nin biyoloji kanunlarına göre cereyan etmesi 
sebebiyle, çeşitli meseleler birbiriyle karşılıklı 
olarak organik bağlarla da bağlı bulunmakta
dır. Çiftçilerin sosyal tutumları ve durumlariy-
le zihniyet ve dünya görüşleri kendine mahsus 
özellikler arz eder, ve toplumun diğer zümrele
rinden farklıdır. Bu sebeplerle muğlak bir ma
hiyet alan tarım dâvasının halli insanüstü gay
retleri, büyük para harcamalarını gerektirir 
ve uzun zaman alır. Tarım alanında yenilik ve 
İslahat yapmak kolay ve ucuz değildir. 

Tarım problemlerinin başında, istihsalin 
miktar, nevi ve kalite bakımlarından yetersiz
liği gelir. Esas itibariyle bir ziraat memleketi 
olmasına rağmen son yıllarda Türkiye, buğday, 
nebati yağlar gibi en zaruri günlük gıda mad
delerini sağlama hususunda dış yardımlara 
muhtaç durumdadır. Süratle artan nüfusuyla 
gıda maddeleri istihsali arasındaki amansız ya
rışta tarım her gün mesafe kaybetmekte, nü
fus artışı ilerlemektedir. Bu durumun netice
si olarak tarımda işgücü faktörü gittikçe da
ha az müessir bir şekilde kullanılmakta, az ça
lışma ve gizli işsizlik dertleri ziraat alanına 

Bu sebeplerle iktisadi kalkınmada tarım 
sektöründen başlamak zirai kalkınmaya öncelik 
tanımak doğru bir hareket tarzı olmaktadır. 
Bundan dolayıdır ki, sanayileşme ve iktisadi 
kalkınmaya giden en kısa yol tarım gelişme
sinden geçer diyebiliriz. Bu gerçekleri kabul 
eden iktisadi kalkınma plânı, tarım alanında
ki kalkınmaya büyük önem vermektedir. Plâ
na göre tarım politikasının amaçları, istihsali 
artırmak ve kompozisyonu ayarlamak, bunu 
yaparken de tabiî kaynakları korumak ve plâ
nın sosyal hedeflerine uygun hareket etmek 
şeklinde özetlenebilir. İstihsal artışı, sanayiin 
hammadde ihtiyacını karşılamak sanayileşme 
için gerekli döviz kaynaklarını sağlamak, bu 
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her gün daha fazla hâkim olmaktadır. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının hesaplarına göre 1960 
yılında tarım sektöründe faaliyetlerin en yük
sek seviyede olduğu Ağustos ayında bir milyo
na yakın, faaliyetlerin azaldığı Ocak ayında ise 
8,3 milyonu bulan gizli işsiz mevcut bulunmak
ta idi. Birçok uzmanların tahminleri bu hesap
ların konservatif olduğu, tarımda gizli işsizler 
nisbetinin daha büyük yekûnları bulduğu mer
kezindedir. 

öte yandan ağır nüfus baskısı altında, tabiî 
kaynaklarımız da süratle tahribolmakta, or
manlar, meralar ve topraklar gibi millî servet
ler, bir daha yerine koyulamıyacak şekilde kay
bolmakta ve elden çıkmaktadır. Orman tahri
batı, nüfus ve gelişmeyle mütenasip olarak, git
tikçe artan orman mahsulleri talebinin her yıl 
daha zor karşılanması neticesini doğurmakta; 
ayrıca ormanların memleket iklimini yumuşat
mak ve akarsu rejimini düzenlemek, toprakla
rı korumak, tabiî manzaralar yaratmak, yeral
tı su kaynaklarını zenginleştirmek gibi sosyal 
hizmetlerini her gün daha az ve düşük bir se
viyede görmeleri sonucunu vermektedir. Mera
ların ve toprakların kayıpları, hayvancılık ve 
bitki istihsallerinin gittikçe daha düşük pro
düktivite seviyesinde yapılmasına, yekûn hâsı
lalarının azalmasına sebebolmakta, istihsal için 
tehlikeler yaratmaktadır. 

Tarım alanında çalışanların gelirleri genel 
olarak düşük seviyelerde bulunmakta, bundan 
maada, şehirlerde diğer faaliyetlerde bulunan 
kimselerin gelirleriyle karşılaştırıldığından, on
ların ortalama olarak dörtte birinden daha az 
bulunmaktadır. Gerçekten, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, tarımda çalışanların 1962 yılında or
talama olarak 2 400 lira gelir elde ettiklerini, 
diğer sektörlerde çalışanların ise 10 278 lira 
ortalama gelirleri bulunduğunu plânda bildir
mektedir. Çiftçilerin gelirleri ayrıca yıldan yıla 
büyük istikrazsızlık göstermekte ve dalgalan
maktadır. Tarım gelirlerinin kendi arasındaki 
dağılışı da hep gayriâdil bulunmakta, Amerika
lı Prof. Enos'un hesaplarına göre, sayıları pek 
çok olan küçük çiftçiler aile başına yılda orta
lama 1 040 lira gelir elde ederken ortak çift
çiler 7 730 lira ve büyük çiftçiler ise 41 340 
lira gelir elde etmektedirler. Bu miktarları şe
hirlerde oturan gruplarla karşılaştırmak ister

sek, küçük esnaf ve ücretlilerin 3 990, memur 
ve hizmetlilerin 6 780 ve ticari sanayici gibi 
müteşebbislerin 94 600 lira ortalama gelir elde 
ettiklerini görüyoruz. 

Bütün bu köklü ve gittikçe bozulan şartlar, 
toprağın, üzerindeki insan yükünü artık taşı
yamaz hale gelmesi, fazlasını iterek dışarı at
maya çalışması neticesini doğurmaktadır.- De
vamlı olarak köylerin dışarı attığı kalabalık 
nüfus grupları, yeni iş ve istihdam imkânları
nın çekici kuvvetiyle değil de, gidecek başka 
yer bulamadıkları için geldikleri şehirlerde pek 
çok sosyo - ekonomik meseleler yaratmakta 
işsizlik, sıkıntı ve huzursuzluğu buralara taşır
maktadırlar. 

Türkiye'de tarım kalkınmasına her türlü ön
celiği tanımak, ona geçmişte olduğundan çok 
daha fazla önem vermek zorundayız. Yalnız 
ekonomik düşüncelerle değil, aynı zamanda sos
yal ve politik sebeplerle daha yakından ilgi
lenmesi, bunların çözümü için acele tedbirler 
alması gerekir. Bu problemler yalnız tarımla 
meşgul olan kimselerin öz meseleleri olmakla 
kalmaz, bütün aydınların üzerinde ciddiyetle 
eğilmeleri gerekli memleket dâvaları halini alır. 
Bu sıkıntıların sürüp gitmesi köyde olduğu ka
dar şehirde de hoşnutsuzluklar doğurur, gay-
rimemnunlarm sayıları arttıkça çeşitli sosyal 
baskılar ortaya çıkar. Bu sosyal baskılar zaman 
içinde sosyal hareketler haline de gelir ve ba
san ideolojik kalıplara bürünür. Bundan ötürü, 
tarımın sebebolduğu bu meselelere Devletçe 
en kısa zamanda çözüm yolu bulmak doğru 
olur. 

Geçmişte tarım sektörü bu bakımdan olduk
ça talihsiz bir durumda bulunmuştur ve dev
letten yeteri kadar yardım ve ilgi görmemiş. 
tir. Türkiyen'in kalkınmasında tarıma düşen 
önemli rol çoğu zaman takdir edilememiştir. 
Sonunda da tarım sektöründeki gelişme, eko
nominin diğer sektörlerindeki ve bütünündeki 
gelişme ve kalkınmayı takibedememiş, genel 
olarak onların gerisinde kalmış, hattâ iktisadi 
kalkınmaya bir nevi ayakbağı olmuştur. 

Kalkınma plânının bu gerçekleri kabul etti
ği, tarım kalkınmasına oldukça büyük önem 
verdiği görülmektedir. Plân, 5 yıllık devrede 
yapılması tasarlanan yuvarlak rakmala 59,6 
milyar liralık yatırımların 11,3 milyarının ta-
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rım alanına akmasını öngörmektedir. Bu yatı
rımlar % 17,7 nisbetini bulmakta, % 20,3 olan 
konut sektörü istisna edilirse, diğer sektörlerin 
hepsinden daha fazla olmaktadır. Tarım sek
töründeki kalkınma, nüfusumuzun 2/3 ni bulan 
kalabalık halk gruplarının refah ve yaşama 
seviyelerini ıslah edeceğinden, demokrasi pren
siplerine göre de arzu edilen bir netice olacak
tır. 

Çok cepheli ve kompleks bir mesele olan 
tarım kalkınması, bu büyük faaliyet sektörü
nün, ilim, teknik ve aklın prensiplerine uygun 
olarak yeni baştan kurulmasını gerektirir. Zi-
raatin geri kalmasının başlıca sebebi ve geliş
mesinin önüne çıkan en büyük engel, tarımsal 
yapıdaki bozukluklar ve aksaklıklardır. Bu 
gerçeğe parmak basan kalkınma plânı, Türki
ye'de köklü bir tarım reformu yapılmasının 
artık kaçınılmaz bir zorunluk haline geldiğini 
söylemektedir. 

Tarımsal bünyenin temeli, toprağın benim
senmesi, yani arazi mülkiyet ve tasarruf reji
midir. Tarihî gelişme neticesi olarak yurdu
muzda bugüne kadar süregelen zirai mülkiyet 
rejimi, çeşitli aksak ve bozuk taraflariyle, ta
rım istihsalini dar bir sınır içerisinde sıkıştıra
rak durgunlaştırmakta, onun gelişmesini önle
mekte ve kösteklemektedir. Bu mülkiyet ve ta
sarruf rejimi özellikle küçük çiftçilerin ve zi
raat işçilerinin gelir ve refah durumlarını sı
kıntı içerisinde bırakmakta ve onların hayat 
seviyelerinin düşük kalmasına sebebolmakta-
dır. 

Türkiye'de toprak meselesinin kökü, zirai 
nüfuslu tarımda kullanılan en önemli istihsal 
faktörü olan arazi arasındaki dengesizliğe da
yanır. öteden beri birçok kimsenin sandığı ve 
inandığı gibi, memleketimizde ziraate yarıyan 
arazi nisbeti büyük değildir. Teknik ve ekolo
jik şartların ve icapların ötesine geçerek zira
at altına alman topraklar, yekûn memleket 
yüzölçümünün % 30 unu pek az geçmektedir. 
Aslında bu nisbet, meselâ Avrupa'nın ve Ame
rika'nın birçok memleketleriyle mukayese edil
diğinde düşük ve onlardan geri kalmaktadır. 
Bunun yanında ve aynı derecede önemli bir hâ
dise, ziraat topraklarının çoğu yerde düşük 
kalitede, az verimli olmalarıdır. Sahil şeridi 
ve nehir yataklarındaki alüvyal ovalar istisna 

edilirse, memleketin büyük kısmında toprakla
rımız azot ve fosfor gibi besin maddeleri za
yıf, organik maddelerce fakirleşmiş, daha fazla 
kireçli az verimli topraklardır. Sonra bu top
raklar uzun tarih boyunca durmadan kullanıl
mış, devamlı olarak sömürülmüş, yorgun ve 
yıpranmış topraklardır. 

Buna karşılık tarım alanında geçimini sağ
lama ve istihdam bulmaya çalışan nüfus sayısı 
haddinden çok fazladır. Yekûn nüfusun 2/3 ü 
veya çalışanların 3/4 ü tarım alanında bulun
maktadır. Türkiye'de iktisadi, kalkınma, şim
diye kadar yeteri hızla ilerlemediğinden, tarım 
sektöründe yığılmış bulunan bu fazla nüfus 
başka faaliyetlere çekilmemekte, tarım dışı is
tihdam imkânlarının darlığı ve sınırlılığı, top
rak üzerinde ağır bir nüfus tazyiki doğurması
na sebebolmaktadır. Böylece zirai araziye ta
rım faaliyetlerinden geçim sağlıyacak insanlar 
arasındaki nisbet gittikçe kötüleşmektedir. 

Değerli olduğu kadar kıt bulunan toprak 
kaynağının fertler arasında paylaşılması gayri-
âdil ve aksak bir durum göstermektedir. Nü
fus baskısı tesiri altında parçalanan mülkler 
birçok hallerde gayriiktisadi üniteler haline 
gelmekte, bu suretle pek çok sayıda az toprak
lı veya topraksız çiftçiler ortaya çıkmaktadır. 
Zirai arazilerde mülk büyüklüklerini ve dağı
lışını gösteren istatistikler maalesef yetersiz 
ve eksik bulunmaktadır. Tapu kayıtları noksa
nı ve yanlış olduğundan ve memlekette kadas
tro yapılmamış bulunduğundan bu kaynaklar
dan faydalanarak bilgi elde etmek imkânsız
dır. Hukukî bir mefhum olan mülkiyet servet 
ifadesi olduğundan sayım ve anketler yoluyla 
ilgililerden bu malûmatı doğru olarak topla
mak mümkün olmamaktadır. Bu sebeple şimdi
ye kadar arazilerle ilgili istatistikler hep eko
nomik bir kavram olan işletme esasına göre ya
pılmaktadır. Belirli bir mülk üzerinde birden 
fazla işletme kurmak mümkün ve bu usul çok 
yaygın bulunduğundan, işletmeler ait istatis
tiklerden mülk büyüklükleri ve dağılışı hakkın
da tam ve açık bir kanaate varmak mümkün 
olmamaktadır. Türkiye'de büyük arazi bulun
madığını iddia edenler işte bu istatistik güçlü
ğünün arkasına sığınmakta, bu iddiaları da ko
layca ve kesin delillerle yalanlamaktadır. 
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Bununla beraber, mahdut miktarlardaki is
tatistikler gene de mülk dağılışmdaki adalet
siz ve sakat duruma yeteri kuvvette karine 
teşkil etmektedir. Eksik kavramları ve noksan
lıkları yüzünden gerçek durumun pek azını 
göstermelerine rağmen arazilerin paylaşılma-
smdaki muvazenesizlikler bu istatistiklerde ak
sini bulmaktadır. 1952 tarım anketi; 2,5 milyon 
çiftçi ailesinden 1/3 i yakın kısmının 20 dönüm
den küçük, 2/3 e yakın kısmının 50 dönüm
den küçük ve 3/4 den fazla kısmının 75 dönüm
den küçük arazi parçaları üzerinde çiftçilik 
yaptıklarını; sayıları 2 milyona yaklaşan bu 
küçük çiftçilerin işledikleri arazi toplamının 
yekûn ziraat arazilerinin ancak % 30 unu 
bulduğunu; buna karşılık, çiftçiler toplamının 
1/4 ünden azını teşkil eden 64 bin orta ve bü
yük işletmelerin memleketin tarımsal araziler 
yükünün % 70 ini işlediklerini bildirmektedir. 
1963 ziraat sayımı ise topraksız çiftçi ailesi sav 
yısmı 308 899 ve 1 - 20 dönüm arazi üzerinde 
tarımda bulunan çiftçi sayısını, 1,2 milyon ola
rak göstermektedir. Böylece, toplam 3,1 mil
yon olan çiftçi ailelerin 1,3 milyonu topraksız 
veya pek as topraklı durumdadırlar, demektir. 
Aynı sayıma göre, 50 dönümden küçük işlet
meye sahip çiftçiler sayısı 21 milyon ve nisbe-
ti % 68,8 dir. Bu kimselerin işledikleri araziler 
toplamı yekûn tarımsal arazinin 1/4 nden azı
nı % 24,4 ancak teşkil etmektedir, öte yan
dan, 500 dönümden büyük işletmeler sayısı 
1 000 den az % 0,5, fakat bunların işledikleri 

v arazi, tarım toprakları yekûnunun % 11 * dir. 
Keza son yıllarda Çukurova'da yapılan bir an
ket toplam olarak 156 bin çiftçi ailesini içeri
sine almakta, bunun 2 800 nün (yani % 1,8 
nin) bölgede işlenen ziraat arazilerinin yarısı
na sahip bulunduğunu geriye kalan 153 bin 200 
(yani % 98,2) ailenin ise ancak tarım arazile
rinin diğer yarısını ellerinde bulundurdukları
nı göstermektedir. Memleketin çeşitli bölgele
rinde Tarım Bakanlığı ve imar ve iskân Bakan
lığı teşkilâtınca yapılan araştırma ve inceleme
ler, mahdut miktardaki zirai kadastro netice
leri ve uzmanların şahsi müşahedeleri yukarı
da bildirilen muvazenesiz mülkiyet dağılışı du
rumuna ait tamamlayıcı bilgiler vermektedir. 

Topraksız ve az topraklı çiftçiler, ancak se
kenin mahdut günlerinde çalışan, yarı tok gizli 
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işsizler durumundadırlar. Süratli nüfus artışı 
bu gizli işsizler ordusuna her yıl yüzbinleri 
katmakta ve sayılarını kabartmaktadır. Top
raksız ve az topraklı ziraat işçileri, düşük pro
düktiviten ve pek mahdut miktarda istihsalde 
bulunabilen müstahsil gruplarını teşkil etmek
tedirler. Ziraatin geri kalmasında ve toplum 
hâsılasının düşük seviyelerde olmasına bu va
kıa büyük mikyasta tesir etmektedir. Toprak
sızlıkla birlikte giden, mahdut ellerde büyük 
arazi varlığının temerküz etmesi hâdisesi, özel
likle ebsenntizm, yani arazi sahibinin mülkü ba
şında oturmıyarak şehir ve kasabalardan arazi
lerini ikinci ve üçüncü ellere idare ettirmesi va-
kasiyle birleştiği zaman, büyük mülklerin ras
yonel ve düzenli bir şekilde işlenmemesini, ge
ri ve iptidai işletmecilik usulleirnin buralarda 
hâkim olmasını, böylece arazilerin bakımsız kal
masını, düşük prodüktivite ve hâsıla vermesini 
doğurmaktadır. Kıt ve değerli bulunan arazi 
kaynaklarının bu suretle etkin olmıyan şekil
lerde kullanılmasına göz yummak ne iktisaden 
ne de politika bakımından hiç de tasvibedile-
cak bir durum değildir. 

Mirasla ilgili kanunlar ziraat arazilerini di
ğer servetten farklı bir muameleye tabi tut
madığından ve tarımsal mülklere tevarüs eden
ler genel olarak bu hisselerini almakta ısrar 
ettiklerinden esasen küçülen mülkler ayrıca fi
zikî olarak ufalanmakta, her bir parçası bir
birinden uzak yerlere dağılmaktadır. Ufalama 
ve dağılma hâdisesi için istatistikler kandırıcı 
rakamlar vermektedir. 1950 ziraat sayımına gö
re işletmelerin ancak 1/20 si (% 5,4) bir tek 
parça halindeydi. Ve bunların ellerinde bulu
nan araziler yekûn ziraat arazilerinin % 1 den 
azı idi. işletmelerin 1/4 e yakın kısmı (% 22,6) 
1.0 veya daha fazla parça halindedir. Ve bun
ların işledikleri araziler toplamı, ziraat top
raklarının yarısına yakın (% 48,7) bulunmak
tadır. Aynı yılda ortalama olarak her işletme 
birbirinden ayrı 7 parça halinde idi. 1963 ta
rım sayımı ziraat işletmelerindeki bu ufalan
manın zamanla azalmıyarak arttığını göster
mektedir. Parçalanıp küçülen ve ufalanıp dağı
lan araziler üzerinde iyi ekonomik neticeler 
verecek, rasyonel usullere göre işletilebilecek 
tarım üniteleri kurmak imkânsız hale gelmek
te, bu yerlerde yapılan istihsal, zaman ve ener-
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ji israfını, değerli arazi kaynağının kaybını 
doğurmakta, ihtilâfları artırmakta, faaliyetleri 
güçleştirmekte, neticede zirai prodüktivite ve 
hâsıla düşük olmaktadır. 

Topraksız ve az topraklı çiftçilerin büyük 
kısmı başkalramm arazilerini kiracı ve ortakçı 
durumunda işletmektedirler. 1963 tarım sayı
mına göre, kiracılıkla 293 518, ortakçılıkla 
521 176 ve diğer suretlerle 115 703 ki, toplam 
olarak 1 milyona yakın işletme arazi sahibin
den gayrı kimseler tarafından işletilmektedir. 
Bu kimselerin tabi olduğu ekonomik ve sosyal 
şartlar birçok aksaklıkları ihtiva etmekte, za
yıf durumda bulunan bu insanların çeşitli yol
lardan istismarına sebebolmaktadır. 1 milyon 
aileye yakın bu insanların ekonomik ve sosyal 
güvenliği sağlanmış değildir. Genel olarak ma
hallî şartlara göre örf ve âdetler gereğince yü
rütülen bu münasebetler, huzursuzluk ve iti
matsızlık unsurlarını ihtiva etmektedir. Ayrı
ca, bu işletme şeklinde, ziraat arazileri fazlaca 
istismar edilmekte, bakım ve itina görmediğin
den tahrip ve istismar edilmekte, yeteri nisbet-
te konulmamaktadır. Kiracılık ve ortakçılık 
sistemi araziye sermaye yatırımlarını engelle
mekte, imar ve ıslah mümkün olmamakta, ara
zinin istihsal kapasitesi artırılamamaktadır. Bu 
sistemde en geri ve iptidai istihsal metot ve 
vasıtaları kullanılmakta, zirai verimlilik ve hâ
sıla nisbet olarak düşük bulunmaktadır. Top
rağın hâsılası arazi sahibi ve işliyen arasında 
paylaşıldığından özellikle kiracı ve ortakçılara 
düşük paylar "kalmakta, böylece arazi gibi işli
ydiler de istismar edilmekte, bir nevi beşeri 
erozyona mâruz kalmaktadır. 

Zirai bünye ile ilgili diğer bir aksaklık, ta
rım arazilerinde mülkiyet ve tasarruf durum
larının, hudut, saha, kıymet ile ilgili tapu ve 
kadastro belgelerinin sağlam ve doğru esas
lara dayanmamasından ileri gelmektedir. Bu 
durumun neticesi olarak, pek çok sayıda mülk 
ya hiç belgeye sahip değildir, veya bu belgeler 
işe yaramıyacak derecede yanlış ve hatalıdır. 
Zirai arazide mülk emniyetinin azalmasına se-
bebolmaktâ, böylece verim ve istihsalde istik
rarsızlık ve aksaklıklar doğurmakta, ilgili in
sanlar arasında sayısız ihtilâflara sebebolmak-
ta, böylece verim ve hâsılanın düşmesine hattâ 
tahribine yol açmaktadır. Her yıl mahkemelere 

intikal eden dâvaların yarısının toprakla ilgili 
ihtilâflardan çıktığını istatistikler bildirmekte
dir. Toprak yüzünden ihtilâfa düşmemiş kim
seler veya köyler bulmak âdeta istisnai bir du
rum teşkil etmekte, komşunun komşuya, kar
deşin kardeşe, bir köy halkının diğer bir köy 
halkına kasdettiği her gün görülen olaylar ha
line gelmektedir. 

Zirai arazinin benimsenme rejimi, sadece 
hukukî bir düzen olarak kalmaz; bu rejim, 
ekonomik, sosyal, hattâ politik bâzı önemli so
nuçlar da doğurur. Mülkiyet rejimi en başta 
toprağın kullanılması ve ondan faydalanma sis
temleri üzerinde etkide bulunur. Ayrıca, top
rakla meşgul olan kimselerin şahsiyet ve ka
rakterlerinin teşekkülüne yardım eder. Cemi
yetin sosyal ve politika müesseselerinin belir
li şekiller almasına tesir eder. Bozuk bir arazi 
mülkiyet ve tasarruf rejimi, bir yönden az sa
yıdaki zengini daha zengin hale getirirken, öte 
yandan, esasen düşük hayat seviyesinde yaşı-
yan kalabalık halk kütlelerinin daha da fa
kirleşmesine yol açar. 

Arazinin benimsenmesi kadar kullanılış şek
li ve usulleri de cemiyet için önemlidir. Bu de
ğerli istihsal kaynağını modern teknolojinin 
icaplarına göre ve toplumun yüksek menfaatle
rine uygun bir şekilde işletmek, arazi kurmada 
iyi bir düzen kurmak zorunludur. Toprağı, hiç 
kimsenin ekonomik bir istismar vasıtası veya 
sosyo - politik nüfuz ve prestij âleti haline ge
tirmesine müsaade etmemelidir; onun en mü
essir ve verimli şekilde kullanılacak ve aynı za
manda koruyacak ve ıslah edecek ellere teslim 
etmek gerekir. 

Bundan dolayıdır ki, devletler 2 000 sene
den beri zirai arazinin mülkiyet ve tasarruf 
rejimiyle olduğu kadar kullanılışı ile de yakın
dan ilgilenmişler, bu rejim ve sistemde mevcut 
aksaklıkları düzeltmek, ziraat topraklarını 
kontrol altında bulundurmak için gayretler sarf 
etmişlerdir. Diğer servet ve kaynaklardan fark
lı olarak toprak, fertlerden önce toplumun ma
lıdır. Toprağın bir özelliği her memlekette 
miktarının sabit ve mahdut oluşudur, insan
lar gayret ve çalışmalariyle diğer kaynakların 
miktarını artırabildikleri halde, bir tabiat ver
gisi olan toprak miktarına bir ek yapamamak-
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tadırlar. Bir memlekette bir kişinin daha fazla 
toprağa sahibolması, ancak diğer bâzı kimsele
rin az topraklı veya hiç topraksız kalmaları 
pahasına mümkün olabilmektedir, işte toprağın 
insanlık için hayati önemi yanında miktarının 
da kıt ve sabit olması, bu değerli kaynağı ce
miyet malı haline getirmektedir. Toplum adı
na devletler toprağın benimsenmesi ve kulla
nılması üzerinde kontrol tesis etmek hakkını 
haizdirler. Bu suretle fertlerin toprak üzerin
deki mülkiyet ve tasarruf hakları hiçbir za
man hudutsuz olmamakta, toplum yararı ve 
toplumun koyacağı kayıtlarla sınırlı bulunmak
tadır. Tarih boyunca arazide mutlak mülkiyet 
bir kaide olmaktan çok istisnadır denilebilir. 

Toprak kaynağını elinde bulunduranların 
topluma karşı birtakım sosyal fonksiyonları ve 
ağır mesuliyetleri vardır. Araziyi elinde bulun
duran kimse aslında bir sorumlu muhafız du
rumundadır. Diğer servet ve kaynaklarda oldu
ğu gibi, arazi sahibi onu dilediği gibi kullana
maz, istediği zaman tahribedemez. Ziraat arazi
sini teknik icaplara göre, bu şartları yerine ge
tirerek işletmek, müessir bir şekilde kullan
mak, boş bırakmamak zorundadır. Ayrıca ara
zinin verimini artırmak için, onu ıslah etmek 
için gayret sarf etmesi, çeşitli teknik ve tabiî 
tahriplere karşı onu koruması vazifesidir. Bu 
kaynağı sürekli ve verimli şekilde kullanmak 
için gerekli tedbirleri almak, yatırımları yap
mak zorundadır. Eğer mülk sahibi bu sosyal 
fonksiyonlarını ve mesuliyetlerini yerine getir
mezse toplum adına Devlet müdahale eder, 
düzenleyici tedbirler alır; gerekirse mülkiyet 
ve kullanma hakkını tahdideder, hattâ bu hak-

- ki iptal ederek daha iyi kullanacak kimselere 
verir, işte Devletin arazi mülkiyet ve tasarruf 
rejimiyle ilgili olarak aldığı tedbirler, toprakla 
insan arasındaki hukuki ve ekonomik münase
betleri tanzim edici müdahaleler topluluğuna 
«toprak reformu» diyoruz. Bu müdahaleler; 
mülkiyetin âdil ve toplum menfaatlerine uygun 
bir şekilde dağılması, bu değerli kaynağın mü
essir ve sürekli bir şekilde kullanılması, istih
sal kabiliyet ve kapasitesinin korunması ve ar
tırılması, insan - toprak münasebetlerinin en 
elverişli şekilde ayarlanması, kiracı, ortakçı ve 
ziraat işçisi gibi geçimini toprağa bağlamış 
kimselerin hak ve vecibelerinin düzenlenmesi 
alanlarını kapsar. Bu maksatla Devlet, fertle

rin tesahübedebileceği veya işliyebileceği ara
zi büyüklüğünün âzami ve asgari hedeflerini 
sınırlandırabilir, toprağın el değiştirmesinde 
ve miras yoluyla parçalanmasında özel kayıt
lamalar koyabilir. Ziraat arazilerinin başka 
maksatlara kullanılmasını önleyici tedbirler 
alabilir. 

Bugün bütün dünyada, toprak reformunun 
zirai "gelişme bakımından önemi her zamandan 
daha iyi takdir edilmektedir. Her kıtada pek 
çok sayıda memleket iktisadi kalkınmalarında 
toprak reformuna önemli bir yer ayırmışlar
dır. Halen dünyanın 80 den fazla memleketin
de toprak reformu tatbik olunmakta ve bu ba
kımdan dünyanın her bölgesinde hayret edile
cek derecede ilerlemeler kaydedilmektedir. 
özellikle bâzı az gelişmiş memleketler, bir za
manlar Meksika ve Mısır'ın yaptığı gibi, sosyal 
ve ekonomik ilerleme hareketini toprak reformu 
temeline dayamaktadırlar. Gelişmekte bulunan 
memleketlerde toprak reformu zirai kalkınma
nın vazgeçilmez bir ön şartı jayılmaktadır. Ge
lişmiş memleketler de toprak reformundan fay
dalanmakta, onlar daha ziyade teknolojik te
rakkiden daha iyi faydalanmaya ve ziraatte ça
lışanların gelirleriyle diğer gelirler arasında 
parite sağlama gibi özel hedefler gütmektedir
ler. Nüfus baskısının çok şiddetli olduğu Asya 
memleketlerinde reform, mülkiyet haklarının 
kiracı ve ortakçı lehine değiştirilmesi, çiftçi
lerin gelir ve sosyal statülerinin yükseltilmesi, 
kiraların tahdit ve kontrolü ve ekonomik gü
venliğin zirai istihsalde yerleştirilmesi amaçla
rını gütmektedirler. 

Memleketimizde de ekonominin temeli olan 
ziraatin kalkındırılması, böylece genel iktisadi 
gelişmeye yol açılması için en başta alınacalr 
tedbir, âdil bir toprak reformu yapılmasıdır. 
Böyle bir reformla tarımın bünye bozuklukla
rı düzeltilecek, zirai bünye ekonomi ve adalet 
esaslarına uygun olarak yeni baştan düzenlene. 
cek; ancak böyle bir sağlam temel üzerinde di
ğer kalkınma tedbirleri alınacaktır. Toprak re
formu topraksız ve az topraklı olup toprak 
açlığı çeken kalabalık kütlelerin verimli çalış
malarını sağlıyacak, onların gayret ve enerji
lerini harekete geçirerek ziraat istihsalini ata-
leten kurtaracak, prodüktivitesini mülkiyet da-
ğılışmdaki muvazenesizlik giderildiği müddetçe 
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gayriiktisadi şekilde parçalanmış ve ufalanıp 
dağılmış işletmeler ekonomik büyüklüğe ulaş
tırılacak, büyük orta işletmeler keza rasyonel 
esaslara göre organize, edilecek, böylece ziraat 
arazilerinin daha müessir ve verimli bir şekilde 
kullanılması sağlanacaktır. Kiracılık ve ortak
çılığın azaltılması ve geri kalanların da âdil ve 
ekonomik esaslara göre düzenlenmesi bu arazi
lerin prodüktivitelerine müspet tesir edecek, 
aynı zamanda sağlanan güvenlik sayesinde bun
ların daha iyi korunması ve ıslah edilmesi için 
gerekli teşvikler yaratılmış olacaktır. Gizli işsiz 
durumunda bulunan insanların tam çalışmaya 
kavuşturulması bu insanları olduğu kadar işle
dikleri toprakları da korumuş ve verimlendir-
miş olacaktır. Apsenti mülkiyetinin kaldırıl
ması ve ufalanmış arazilerin toplulaştırılması 
modern zirai teknolojiyle bu arazilerin işlenme
sine, rasyonel ve plânla işletmecilik esaslarının 
tatbikine imkân verecektir. Toprağın işliyene 
mal edilmesi ve bunlar üzerinde iktisaden ya-
şıyabilir aile ziraat işletmesi kurulması ve bun
ların idamesi reformun amaçlarından olacaktır. 
Böyle işletmeler kalabalık nüfus kütlelerinin 
arazide barınmalarına yardım edecek, böylece 
nüfuz - arazi arasındaki bozuk münasebetin 
iyileştirilmesi temin olunacaktır. Yaratılan ik
tisadi güven sermayenin ziraate akmasını ve 
toprağa yatırılmasını teşvik edecek, teknolo
jik terakkilerin yerleşmesini sağlıyacak, böyle
ce tarımın istihsal kapasitesi her gün yüksele
cektir. 

Tarımda sağlanacak gelişme, genel ekono
mik kalkınmayı destekliyecek ve hızlandıracak
tır. Toprak reformu ayrıca tarım sektöründe 
gelir ve servet dağılışının sosyal adalet ilkele
rine daha uygun bir tarzda dağılmasına yardım 
edecektir. Arazi mülkiyetinde temerküzü önle
yici tavanlar tesbiti, mülklerin belirli ölçüler
den daha küçük parçalara bölünmesini önleyi
ci hadler konulması kurulan düzenin tekrar 
bozulmasına imkân vermiyecek garantiler ola
caktır. Reform araziyle ilgili ihtilâfları büyük 
mikyasta azaltacak, tapu, kadastro gibi eksik
leri düzelterek mülk emniyetini sağlıyacaktır. 
Toprağın en elverişli kullanma imkânlarını tâ
yin ve tesbit eden toprak kullanma kabiliyet 
sınıfları ve haritaları reform sonunda kendili
ğinden elde edilecek teknik bir kazanç teşkil 
edecektir. 

Reformdan faydalanacak çiftçilerin tek baş
larına yapamıyackaları veya topluca daha iyi, 
kolay ve müessir yapabilecekleri istihsalle ilgi
li işleri başarmak üzere aralarında koopera
tifler kurmaları teşvik olunacaktır. Bu koope
ratiflerin demokratik esaslara uygun olarak 
yürütülmesi, köylülerin çeşitli ihtiyaçlarına ce
vap veren çok maksatlı hizmet teşekkülleri ol
ması doğrudur. 

Ekonomik, sosyal, hukukî ve teknik fayda
ları yanında toprak reformu çiftçilere çok 
muhtacoldukları optimist dünya görüşünü kal
kınma arzu ve isteğini aşılıyacaktır. Bu da zi
rai prodüktivitenin artmasında çok önemli bir 
faktör olacaktır. 

iktisadi ve sosyal istikrar ve güvenliğin ge
niş kütlelere yayılması, siyasi olduğu kadar ik
tisadi ve sosyal hürriyetlerine de sahip çiftçi
lerden müteşekkil topluluklar yaratılması, kök
lü ve istikrarlı cemiyetlerin doğmasına yardım 
edecektir. Huzursuzluk yaratan sınıf farklılık
ları azaltılmış ve demokratik bir çiftçi toplumu 
memleket için büyük bir kuvvet olacaktır. 

Aslında toprak reformu yalnız küçük çift
çilerin değil, fakat bütün toplumun yararına
dır. tyi anlaşılmadığı zaman endişe yaratabi
lir. Memleket şartlarına ve ihtiyaçlarına uy
gun olarak dikkatle hazırlanacak ve tatbik 
olunacak bir toprak reformuyla Türkiye tarı
mının temeli sağlamlaştınlmadan bu alanda 
hiçbir ciddî tedbir alınamaz; iyi bir zirai po
litika tatbik edilemiyeceği gibi geniş kütlelere 
ulaşacak faydalı düzenlemeler ve ıslahat yapı
lamaz. İşte bu sebeptendir ki, kalkınma plânı, 
toprak reformunu zirai gelişmenin zaruri bir 
ön şartı saymaktadır. Zirai kalkınma ancak 
böyle sağlam bir temel üzerinde başariyle yürü
tülebilir. Bu manivale ile ziraat ataleten kur-
tarılabilir ve ekonomik kalkınmaya bir yük ol
maktan çıkarılabilir. Gene bu inanışladır ki, 
Anayasamız, bir toprak reformu yapılmasını 
Devlete vazife olarak vermektedir. 

iyi bir toprak reformu programı tatbik et
menin muazzam çalışma ve gayretlere, ince bir 
taktiğe ve geniş malî kaynaklara lüzum gös
terdiği muhakkaktır, insanla toprak arasında
ki karşılıklı muğlak münasebetler, çiftçi sını
fının toprağa karşı duyduğu hissî bağlar ve 
derin iştiyak, bu kimselerin geçim ve istikbal-
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leri hep toprak reformuyla ilgilidir. Geniş küt
lelerin sağlıyacakları menfaatler ve küçük çift
çilerin refah durumundaki iyileşme cemiyetin 
refahını ve sosyal adaleti artırıyorsa, reform 
için harcanan paralar ve gayretler ve bu arada 
bir kısım yurtdaşm değerli bir kaynaktan 
mahrum kalmaları suretiyle yaptıkları fedakâr
lık boşa gitmemiş olacaktır. 

Türkiye'nin, zirai gelişmesi kadar ekonomik 
ve sosyal bakımdan da en başta ve âcil ihtiya
cı Anayasanın emrettiği toprak reformunu va
kit geçirmeden yapmasıdır. Ancak böyle bir 
reform yurdumuzun köklü ve eski bir dâvası
na çözüm yolunu açacaktır. Böylece insanı top
rağın kölesi değil, sahip ve efendisi yapmak 
ve toprakla haşrü - neşir olan kalabalık nüfus 
kütlelerini bir arada sulh ve sükûn içinde ya
şar hale getirmek, bunlardan bir kısmının de
ğerlerini ekonomik, sosyal ve politik bakımlar
dan istismar etmelerine imkân ve fırsat verme
mek amaçları sağlanmış olacaktır. Serbest se
çimlere dayanan demokratik bir toplumda her 
türlü iktisadi ve sosyal bağlarından sıyrılma
mış insanların yurtdaşlık görevlerini tam ola
rak yapmalarına imkân yoktur. Böyle insanla
rın çok bulunduğu bir toplumda demokrasi 
tam bir şekilde işliyemez ve kökleşip perleşe-
mez. işte bu bağların koparılması bakımından 
da toprak reformu çok gerekli ve faydalı bir 
tedbirdir. Ancak, reformun büyük kütlelere 
risk emniyeti getirmesi kadar aynı zamanda 
bütün yurtdaşlar için âdil ve insaflı olması da 
gerekir. 

t§te Prof. Dr. Reşat Aktan toprak refor
mu üzerinde böyle önemle duruyor. Konuyu 
daha derinlemesine inceliydim. 

Bilindiği gibi yurdumuzda çok partili de
mokrasi ve tek dereceli seçim kabul edilmiş 
ve uygulanmaktadır. Bu şekilde halk iradesi
nin yasama ve yürütme organlarına mümkün 
mertebe yansıyacağı var sayılmıştır. Gerçekten 
de tek dereceli seçimin ve seçmenin değişik 
programlara oy vermesini sağlıyacak bir siya
sal düzenin halk iradesini ve halk yararına en 
iyi bir şekilde işleyişi seçmenlerin hiçbir olum
suz etki altında kalmadan seçim sandığı başı
na gitmesine bağlıdır. Oysa büyük toprak sa
hipleri toprağı üzerinde çalışan ve orada yaşı-
yan seçmenlerin her türlü tercihlerinde kesin 
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söz sahibidirler. Büyük toprak sahipleri, top
rakları üzerinde çalışan ya da bu topraklar 
üzerinde yaşıyan köylülerin, evlenmelerine, bo
şanmalarına, oturacağı, ve olduğu gibi oy ve
receği parti ve adaylara da karışmaktadır. 
Kendilerine toprak ağası denen bu kişiler bu 
suretle Türkiye Büyük Millet Meclisinin teşek
kül tarzında büyük rol oynamaktadır. 

Bu durum ulus ve yurt hayrına yapılacak 
icraatı engellemektedir. Çünkü, oyların önemli 
bir kısmını büyük toprak sahipleri etkilemekte
dir, bunların çıkar ve arzuları ise mevcut dü
zenin değişmemesi yönündedir. Bu durumda 
yurtta ulusal bir kalkınma politikası yürütme 
olanağı ortadan kalmakta, her şey mevcut dü
zenden yararlananların lehine gelişmektedir. 
Siyasi partiler büyük toprak sahiplerinin çı
karlarına aykırı hareket edemediklerinden yur
dumuzda hiçbir kalkınma hamlesi ciddî olarak 
ele alınamamaktadır. Bunun somut bir örneği 
olarak büyük tarım kazançlarının vergilendiril
mesini gösterebiliriz. 

Büyük tarım kazançlarının vergilendirilme
si konusu ilk olarak 1950 de kanunlaşan Ge
lir Vergisi Kanunu tasarısında ele alınmıştır. 
Ancak o zamanın C. H. P. iktidarı ve muhalefet 
partileri D. P. ve o zamanki M. P. anlaşarak 
böyle bir vergilemenin Büyük Millet Meclisin
de karşısına çıkmışlardır. Böylece büyük top
rak sahiplerinin vergilendirilmesi olanağı elde 
edilememiştir. Ancak bu durum gerek idare ka
demelerinde, gerekse üniversite çevrelerinde 
kalkınmanın finansmanı ve sosyal adalet bakı
mından şiddetle tenkid olunmuştur. 1955 yılın
da D. P. nin grupça ittifakla desteklenen Hü
kümeti Arazi Vergisini artırma yoluyla büyük 
tarım kazançlarını vergilendirme olanağını ara
mış fakat Mecliste iktidar ve muhalefet yine 
birleşerek Hükümet tasarısını reddetmişlerdir. 
27 Mayıs devriminden sonra teknik olarak ta
rım gelirlerinin Gelir Vergisi içinde vergilendi
rilmesi uygun görülmüş ve Millî Birlik Komite
since 193 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu arada 
arazi vergileri de artırılmış ancak 1961 seçim
lerinden sonra bu adımlar siyasi partilerin yi
ne ittifakiyle geri alınmıştır. Bugün Hüküme
tin emrindeki yetkili daire ve kurumlar kal
kınmanın finansmanı için tarımsal gelirlerin 
yüksek kısımlarının vergilendirilmesini tavsi-
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ye etmekte fakat Hükümet bu tavsiyeleri kaale 
almamaktadır. 

Tarımsal krediden memur tâyinlerine, ta
pulama yasalarından bütçe harcamalarının da
ğılışına kadar her yasama ve yürütme tasar
rufunda büyük toprak sahiplerinin yoğun etki
sini açıkça görmek mümkündür. 

Denebilir ki, her demokraside baskı grup
ları vardır. Ancak hiçbir demokraside bir bas
kı grupu kendi alanındaki seçmene büyük top
rak sahipleri ölçüsünde yoğun ve kesin bir et
kiye sahip değildir. Ve hiçbir demokraside hiç
bir baskı grupu büyük toprak sahipleri kadar 
tutucu olamazlar. Çünkü büyük toprak sahip
liği yeni çağların değil, Orta Çağ'ın tipik bir 
kurumudur ve bu nedenle bunların bütün çaba
ları ileriye değil, geriye doğrudur. Bütün bu 
nedenlerle ünlü ekonomi bilgini Gunnar 
Myrdal toprak reformu konusunda şunları yaz
maktadır : 

«Millî Plânda toprak reformları sadece ta
rımsal üretkenliği artırmanın önkoşulu ol
mayıp fakat her şeyden önce yerinde sayan 
bir toplumun eski sınıf yapısının temellerini 
sarsmasının aracıdır. 

Toprağı yetmiyen ya da topraksız köylü 
ağaların, mahallî esnafın ve onların etkisin
deki mahallî idarenin baskısı altında, çağdaş 
dünya düşünce sisteminden uzak ve Ortaçağa 
uygun bir davranışlar sistemi içinde kalmak
tadır. Bu ortam içinde gerici akımların to
humlan köyde filizlendirip yeşertilmek isten
mektedir. 

Böyle bir toplumda akılcı siyasal ve idari 
bakımdan akılcı yöntemleri, çağdaş düşünce 
sistemine uygun bir nizamı yerleştirmenin zor
luğu açıktır. Büyük köylü kütlesini toprağa 
kavuşturup büyük toprak sahiplerinin olum
suz etkilerinin izalesi bu bakımdan da önemli
dir. 

Toprağı benimsenmesi ve kullanılmasiyle 
bütün toplumun yakinen ilgilendiği, çok de
ğerli bir tabiî kaynaktır. Bunu elinde bulun
duranların topluma karşı ağır mesuliyetleri ve 
sosyal fonksiyonları vardır. Bir nevi mesul 
muhafız durumunda bulunan bu kimseler top
rağı iyi ve müessir şekilde kullanmaya, verimi
ni artırmaya, tabiî ve teknik tahriplere karşı 
korumaya mecburdurlar. Bir kişinin bu sos

yal fonksiyonları heves ve istekle, eksiksiz ola
rak yerine getirmesi için arazi mülkiyet ve 
tasarruf rejiminde istikrarın hâkim olması ge
rekir. Bu istikrar ancak toprağı kullananın 
ona sahibolmasiyle en iyi bir şekilde sağlana
bilir. işte bu sebepledir ki, hemen bütün top
rak reformları toprağı işliyene mal etmeyi, 
meslek olarak çiftçiliği seçen ve fiilen bu is
tihsal dalında çalışanları işledikleri toprağın 
sahibi kılmaya başprensibolarak kabul etmiş-

-lerdir. Bunun mânası ziraat topraklarının ka-
pitalistik bir istismar vasıtası olmasına mey
dan verilmemesi, araziye sahibolup da onu 
şehirden idare etmek demek olan absentizm'in 
ve ayrıca zirai kiracılık ve ortakçılıkla arazi 
işletmenin mümkün olmamasıdır. 

Çiftçinin işlediği arazinin sahibi olması eko
nomik, sosyal ve politik faydalar sağlar. Eko
nomik faydalar; toprağın ihtimamla kullanıl
ması, istismar edilmemesi, ıslahı ve prodükti
vitesinin artırılması için yatırımlar yapılma
sı, yeni teknolojinin ve ileri metotların tatbik 
olunması, arazinin plânlı bir şekilde kullanıl-
ması, bütün bunların neticesi olarak tarım 
hâsılasının artmasıdır. Kiracı veya ortakçı ile 
hâsıla paylaşılamıyacağından bu durumda çift
çinin geliri de artacaktır. Kiracılık ve ortak
çılıkla işletmenin ortadan kalkması arazide 
mülkiyet temerküzü temayülünü azaltacaktır. 
Sosyal ve politik faydalar, menfaatleri birbir
leriyle çatışan iki sınıfın doğmaması, içtimai 
müesseselere bağlı, köklü ve istikrarlı bir zirai 
toplumun yaratılmasıdır. Çoğu zaman emeği
nin karşılığını alamıyan veyahut hiç olmazsa 
böyle hisseden, rızk emniyetinden, iktisadi ve 
sosyal güvenlikten mahrum insanlar her türlü 
sarsıntılara mukavemetsiz ve istikrarsız ve hu
zursuz topluluklar teşkil ederler. İşte bütün 
bu sosyo - politik mahzurlar, işlediği araziye 
sahip çiftçilerin yaratılmasiyle ortadan kaldı
rılabilir. 

Türkiye tarımında mülkiyet durumu büyük 
bir vahamet arz etmektedir. Zhukovsky 1925 -
1927 yıllarında Anadolu'da yaptığı mütaaddit 
seyahatler sonucunda yazdığı eserde Türkiye'
yi «vaha tipi ziraat memleketi» olarak tarif 
etmiştir. Çünkü 1927 istatistiklerine göre, Tür
kiye topraklarının ancak % 5 i işlenmekteydi. 
Memlekette ekilen toprakların boş kalan sa-
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halara riisbetle gayet düşük oluşu, Türkiye'ye 
«vaha tipi ziraat memleketi» vasfını verdirmek
teydi. 

Türkiye ziraatinin böyle «vaha tipi» bir ka
rakter arz etmesinin sebepleri, mevcut mülki
yet ve işletme sistemiyle ilgilidir. Ancak 
memleket ziraatinin bünyesiyle ilgili' rakamlar 
gayet kıt bir manzara arz etmededir. Zirai sek
tör üzerinde resmî kanalla bilgi edinme teşeb
büsü ilk defa olarak 1927 yılında izhar edildi. 
Fakat 1927 yılı ziraat sayımında zirai bünye ile 
ilgili bilgiler verilememiştir. Sadece küçük, or
ta ve büyük işletmeler bir arada toplanarak 

Mülklerin büyüklüğü Mülk Nisbeti 
dönüm sayısı % 

5 000 den yukarı 418 0,02 
500 - 5 000 5 764 0,23 
500 den aşağı 2 493 000 99,75 

2 499 182 100 

Yukardaki tablodan aşağıdaki sonuçlara va
rılmaktadır. 

1. Beşyüz dönümden yukarı orta ve büyük 
mülklerin sayısı 6 182 dir. Bu miktarın kapla
dığı alan ise 23 600 000 dönümdür. Yani % 0,25 
mülk takriben % 14 araziyi ihtiva etmektedir. 

2. Buna mulkabil 2 493 000 mülkün ihtiva 
ettiği arazi de 149 180 000 dönümü bulmaktadır. 
Yani % 99,75 mülk, mevcut toprakların % 86,35 
ini kaplamaktadır. 

3. Her üç gruptaki ortalama mülk genişliği 
ise gayet büyük bir anlam taşımaktadır. Beş bin
den yukarı mülklerin ortalama genişliği 15 000 
dönümdür. İkinci grupta bu genişlik 3 000 dö
nüm olmaktadır. Halbuki 500 den aşağı mülkle
rin ortalama genişlik ise 60 dönümdür. 

Bu rakamlar daha 1934 - 1938 yılları arasın
da Türkiye ziraatinde mevcut büyüik bir toprak 
temerküzüne işaret etmektedir. Böylelikle Türk 
ziraatinde müreffeh orta köylü aile işletmeleri
nin mevcudolmadığı veya gayet as bir miktarda 
bulunduğu meydana çıkmaktadır, ikinci Dünya 
Savaşından önce Türk ziraatini karakterize eden 
bir taraftan büyük mülklerin mevcudiyeti ve di
ğer taraftan da küçük mülkleri üzerinde gayet 

Türkiye'de 1 751 239 köylü aile işletmesinin bu
lunduğu kaydedilmiştir. 

Mülkiyet ve işletme şekilleri üzerinde ilk cid
dî araştırma, Ankara Ziraat Fakültesi Zirai 
Ekonomi ve Isletmecili'k Kürsüsü tarafından 
1934 - 1935 yılında Tarım Bakanlığı kanaliyle 
tertibedilen anket olmuştur. Bundan sonra Ta
rım Bakanlığı Ziraat Umum Müdürlüğü tarafın
dan 1938 yılında ikinci bir anket yapılmıştır. Bu 
iki ankete dayanılarak elde edilen rakamlar 11 
Haziran 1945 tarihli Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununa gerekçe teşkil etmiştir. Tesbit edilen 
mülkler aşağıda olduğu gibi tasnif edilmiştir. 

Ortalama 
Kapladıkları Genel saha mülk genişli-
saha, dönüm nisbeti % ği, dönüm 

6 400 000 3,70 15 000 
17 200 000 9,95 3 000 

149 180 000 86,35 60 000 

172 780 000 100 

geri bir teknikle zirai istihsalde bulunmaya ça
lışan kalabalık fakir köylü ailelerinin varlığıdır. 

1934 - 1935 yılı ve 1938 anketi sonuçlarına 
göre Türkiye'de 5 000 dönümden yukarı mülk 
arazisi bulunan iller şunlardır. 

ilin adı 

Tekirdağ 
Ankara 
istanbul 
Muğla 
Edirne 
izmir 
Antalya 
Manisa 
Niğde 
Gaziantep 
Urfa 
Adana 
Bursa 
Eskişehir 
Çanakkale 
Aydın 

sayısı 

54 
40 
31 
31 
25 
24 
24 
23 
22 
18 
17 
14 
14 
13 
10 
9 
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İlin adı 
Büyük mülk 

sayısı 

Balıkesir 
Denizli 
Kocaeli 
Konya 
îçel 
Mardin 
Kırklareli 
Samsun 
Sinop 
Burdur 
Yozgat 
Tokat 
Kırşehir 
İsparta 
Amasya 
Afyon 

Genel toplam 418 

Beşbin dönümden fazla olan büyük mülkün 
Türkiye dâhilinde dağılışı adedleriyle beraber 
yukardaki gibidir. 418 büyük mülk 32 ilimiz 
dâhilinde .dağılmıştır. Fakat gerçekte büyük 
mülk adedinin bu miktardan fazla olması ge
rekmektedir. Çünkü anket gönderilen 28 ili
mizden 5 000 dönümden büyük mülkün bu
lunmadığı cevabı alınmıştır. Memleketimizde 
nispî arazi darlığı müşahede edilen Karadeniz 
fayı illeri hakkında bu mütalâa (Samsun ha
riç) tamamiyle doğru olabilirse de, Doğu il
leri için bu hususu şüpheyle karşılamak ge
rekmektedir. Bingöl ilinden cevap alınma
mış ve Hatay da ankete dâhil edilmemiştir. Şu 
halde 1934 -1935 ve 1938 anket sonuçlarına göre 
5 000 dönümden yukarı mülk arazisinin bu
lunmadığı iller şunlardır : 

Çankırı, Çorum, Muş, Diyarbakır, Bolu, 
Ordu, Siirt, Elâzığ, Kütahya, Rize, Van, Kas
tamonu, Sivas - Bitlis, Kayseri, Trabzon, Gü-
müşane, Maraş, Malatya, Zonguldak, Kars, Tun
celi, Giresun, Erzurum, Bilecik, Hakkâri, Ağrı 
Bingöl, Hatay. 

Fakat Millî Birlik İdaresinin 4 . 3 . 1961 
tarihinde tertibettiği anket, 1934 - 1935 ve 
1938 anketlerinin sonuçlarını tamamlar mahi
yettedir. Gerçi bu anketle 1938 yılı anketi ara
sından 23 yıl geçmiştir. Bu zaman dâhilinde 

topraklar miras kanaliyle parçalanabilir. Fa
kat büyük mülklerde ortalama genişliği 15 000 
dönüm olduğu düşünülürse, 5 000 dönümden 
yukarı mülklerin aded itibariyle azalacağına 
artması gerekmektedir. Ayrıca zirai sektörde 
gerek mülkiyet ye gerekse işletme alanında hâ
kim eğilim temerküz hareketidir. Bu bakım
dan Millî Birlik idaresinin 4 . 3 . 1961 anket 
sonuçları da eksiktir. Anca/k 1934 - 1935 ve 
1938 anket sonuçlariyle beraber kullanıldığı 
takdirde, Türkiye ziraatindeki mülkiyet bün
yesi üzerinde gerçeğe yakın rakamlara varı
labilir. Millî Birlik idaresinin 4 . 3 . 1961 anke
tine göre, yukarıda adı yazılan 29 ilden beş
bin dönümden yukarı mülk ihtiva eden iller 
şunlardır : 

Büyük mülk 
tlin adı sayısı 

Büyük mülk 
ilin adı sayısı 

Muş 
Diyarbakır 
Siirt 
Adıyaman 
Van 
Sivas 
Kayseri 

7 Maraş 
73 Kars 
2 Tunceli 

Erzurum 
Ağrı 
Hatay 

Genel toplam 119 

Bundan gayri 4 , 3 . 1961 anketi, 5 000 dö
nümden fazla mülk adedinin Urfa ilinde 17 ye
rine 62, Adana'da 14 yerine 20 ve Mardin'de 3 
yerine 6 olduğunu meydana çıkarmıştır. Böy
lelikle bu üç ilde 54 büyük mülkün ilk iki an
ket sonucuna eksik olarak geçtiği anlaşılmış 
olmaktadır. Yukarda verdiğimiz üç anket so
nucuna göre 1938 yılında Türkiye'de mevcut 
5 000 dönümden fazla olan büyük mülklerin sa
yısı 591 adeddir. Büyük mülklerde ortalama 
genişlik 15 000 dönüm olduğuna nazaran, 591 
aded mülkün kapladığı arazi miktarı da 
8 995 000 dönüme yükselmektedir. Bu vaziyete 
göre, orta mülkler sabit telâkki edilirse, 
% 0,25 mülkün kapladığı arazinin % 14 ü de 
değil % 15 oranını aşmakta olduğu meydana 
Çıkmaktadır. 

1934 - 1935 ve 1938 anketlerine göre tesbit 
edilen 418 büyük mülkün genişlikleri de ilgi 
çekici bir manzara arz etmektedir. 
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Dönem 
Mülk Nisbet 
sayısı % 

Arazi 
tutarı, 
dönüm 

5 000 — 10 000 
10 000 — 15 000 
15 000 — 20 000 
20 000 — 30 000 
30 000 — 40 000 
40 000 — 50 000 

50 000 — 100 000 
100 000 den fazla 

220 
82 
38 
35 
22 
6 

12 
2 

52,7 
19,7 
9,1 
8,6 
5,2 
1,4 
2,9 
0,4 

1 650 000 
1 025 000 

685 000 
900 000 
770 000 
270 000 
900 000 
200 000 

Toplam 418 100 6 400 000 

Yukarıdaki tablo 5 000 ile 15 000 dönüm ara
sındaki 302 aded büyük mülkün 2 675 000 dönüm 
araziyi kapladığını açıklamaktadır. Yani % 72,4 
büyük mülk % 18,6 araziyi ihtiva etmektedir. 
Halbuki 15 000 den yukarı bulunan 116 büyük 
mülkün kapladığı arazi 3 725 000 dönümü bul
maktadır. Yani % 27,6 büyük mülk, arazinin 
% 81,4 ne sahiptir. Bu vaziyet Türkiye'deki 
toprak temerküzünün bilhassa 15 000 dönümden 
yukarı mülklerde gayet önemli bir karakter arz 
ettiğini açıklamaktadır. 

1934 - 1935 ve 1938 anket sonuçlarına göre 
46 ilimizde 500 ile 5 000 dönüm arasında 4 804 
orta mülk tesbit edilmiştir. Anket hesap edil-
miyen 17 ilin de asgari olarak 4 804 adedin 
1/5 i nispetinde orta mülk ihtiva ettiği kabul 
edilerek, Türkiye'de 5 764 miktarında orta mül
kün bulunduğu tahmin edilmiştir. 5 764 orta 
mülkün de 17 292 000 dönüm araziyi kapladığı 
hesaplanmıştır. Bu şekilde Türkiye'deki orta 
mülklerin ortalama genişliklerinin 3 000 dönüm 
olduğu meydana çıkmaktadır. 

1934 - 1935 ve 1938 anketleri küçük mülkler 
üzerinde kesin rakam vermemektedir. Mevcut 
ziraat işletmelerinin % 97 sinin küçük mülk 
olduğu kabul edilmektedir. Halbuki 1945 ta
rihli çiftçiyi topraklandırma Kanununa gerekçe 
teşkil eden tabloda küçük mülkler oranının 
% 99,75 olduğu açıklanmıştır. 

Türkiye'de zirai bünye üzerinde teferruatlı 
araştrıma 1950 yılında yapılmıştır. İstatistik 
Umum Müdürlüğü tarafından tertip edilmiş 
1950 ziraat sayımından sonra, yine aynı mües
sese 1952 yılında bir anket yapmıştır. Ayrıca 
1952 de Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından zi

rai makinalaşmanm sonuçlariyle ilgili gayet 
önemli bir anket tertip edilmiştir. Bu üç anket 
sayesinde Türkiye'nin zirai bünyesini rakamlara 
dayanarak çıkarmak mümkün olabilmiştir. 1950 
ziraat sayımına göre Türkiye'deki köylü ailele
rin durumu şudur : 

Aile sayısı 

Çiftçi aileler 
Çiftçi olmıyan aileler 

Köylü aileler 

2 322 391 
410 000 

2 732 391 

Yukardaki tabloya göre, tesbit edilen 
2 732 391 köylü ailesinden 410 000 ailesi çiftçi 
değildir. Bu miktara giren ailelerden uf?vk bir 
kısmının esnaf olduğu düşünülse bile, ezici ek
seriyetin ziraat işçisinden müteşekkil olduğunu 
kabul etmek gerekir. Çünkü yine 1950 sayımına 
göre tesbit edilen 2 760 304 köylü ailesinin 
336 860 ailesi topraksızdır. Zirai sektörde bu
lunan 18 225 muhtarlığın dışarıya isçi gönder
diği ve köylerde gerek gezici ve gerek daimî zi
raat işçiliği yapanların kısa bir zaman sonra 
ziraate dönmeleri normal bir seyri teşkil eder. 
Bu bakımdan yukardaki tabloda açıklanan 
410 000 aileyi tamamen toprağa muhtaç aile
ler arasında saymak gerekmektedir. 

1950 ziraat sayımında tesbit edilen ve yu
kardaki tabloda açıklanan 2 322 391 çiftçi aile
sinin toprağa tasarruf şekli aşağıdaki gibidir. 

Toprak tasarruf tipleri Aile sayısı Nisbet 
% 

Mal sahibi 
Yarı mal sahibi 
Kiracı 
Ortakçı 
Yalnız hayvan yetiştiren 

1 686 143 
498 838 
14 815 
74 879 
47 716 

72,60 
21,48 
0,64 
3,22 
2,06 

Genel toplam 2 322 391 100,00 

Yukardaki tablodan, Türkiye'de mülkiyetin 
gayet yaygın olduğu meydana çıkmaktadır. 
Mal sahibi ve yarı mal sahibi grupu % 94,08 
oranındadır. Geriye kalan 137 410 aile (% 5,92) 
ise topraksızdır. Ayrıca tabloda Türkiye ziraa
tında kiracılığın istisnai bir işletme sistemi ol
duğu görülmektedir. Ortakçılık, zati işletmeci
likten sonra en yaygın bir işletme sistemi oldu-
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ğu meydana çıkmaktadır. Gerçekte kiracılık 
ve ortakçılık oranlarının daha yüksek olması 
icabetmektedir. Çünkü yarı mal sahibi duru
munda olan 498.838 ailenin geçim yolunda baş
kalarının arazisinde kiracılık, ortakçılık veya 
amelelik yapmak zorundadırlar. Bunların yal
nız kiracılık ve ortakçılık yaptıklarını farzeder-
sek, o zaman çiftçi ailelerindeki kiracı ve or
takçıların toplu oranı % 3,86 dan % 25,34 e çı
kar. Kiracı, ortakçı ve yalnız hayvan yetiştiren 
137.410 aile topraksız grupunu teşkil eder, An-

Yeter toprağa sahip aileler 
Toprağa muhtaç aileler 
Topraksız aileler 
Yarı mal sahibi aileler 

cak bu miktarın hayatlarını işçilikte kazanan 
ve tamamen topraksız olan 410.000 aileyle be
raber toplanması gerekmektedir. 

Bu vaziyette Türkiye'deki topraksızların sa
yısı 547 410 aileyi bulur. Türkiye'de toprağa 
muhtaç ailelerin miktarını bulmak için de top
raksız 547 410 aileyi yarı mal sahibi durumun
da olan 498 838 aile ile toplamak icabetmekte
dir. Bu durumda Türkiye'de 1950 yılında top
rağa muhtaç ailelerin sayısı 1 046 248 e varır. 
Yukardaki iki tabloya dayanarak çıkarılan so
nuçlar aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

Aile sayısı 

1 686 143 
1 046 248 

2 732 391 

% 

61 
39 

100 

Aile sayısı 

547 410 
498 838 

1 046 248 Genel toplam 
Yukardaki tabloya göre 1950 ziraat sayımında tesbit edilen 2 732 391 köylü ailesinin % 39 u 

toprağa muhtaç ve % 61 i ise yeter toprağa sahiptir. Ancak zirai isletmelerin bünyesini incelerken 
durumun daha da vahim olduğu görülecektir. Bu vasiyete göre köylü ailelerin toprakla bağlanma 
şekilleri aşağıdaki durumu almaktadır : 

Aile sayısı % 

Zatî işletmecilik yapanlar 
Ortakçılık ve kiracılık yapanlar 
İşçilik yapanlar 
Yalnız hayvan yetiştirenler 

Yukardaki tabloda görüldüğü gibi zatî işletmecilik Türkiye ziraatinde yaygın bir sistemdir. Bu 
aile grupu % 61 oranını bulmaktadır. Ortakçılık ve kiracılık sisteminde çalışan aileler % 22 ora
nındadır. Bu grupu teşkil eden 588 532 aileden 498 838 i az topraklı, 74 879 u topraksız ortakçı 
ve kalan 14 815 i topraksız kiracıdır. Ortakçılığın Türkiye ziraatinde zâti işletmecilikten sonra ge
len yaygın bir sistem olduğu görülmektedir. Ailelerin % 15 i ise hayatlarını işçilikle ve % 2 si de 
yalnız hayvan yetiştirmekle kazanmaktadırlar. Ziraatte zâti işletmecilik ortakçılık ve kiracılık şek
linde uğraşan ailelerin toplamı 2 247 675 adeddir. 

Ancak bu grupa şehir de oturup da çiftçilikle uğraşan aileler dâhil değildir. 1950 ziraat sayımı
na göre şehirlerdeki çiftçi olan ve olmıyan ailelerin sayısı aşağıdaki gibidir. 

Şehir 
Aile sayısı % 

1 686 143 
588 532 
410 000 
47 716 

2 732 391 

61 
22 
15 
2 

100 

Toprak sahibi olan aileler 
Toprak sahibi olmıyan aileler 

456 033 
682 649 

40 
60 

1 138 682 100 
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Toprak sahibi olmıyan ailelerin oranı % 60 ve topraklı ailelerin oranı ise % 40 tır. Ayrıca 
şehirlerde 245 429 ziraat işçisi bulunmaktadır. Bu miktarın 63 521 adedi daimî ve 181 908 kişisi 
de mevsimlik işçidir. Türkiye'de şehirlerdeki topraklı ailelerin % 40 gibi önemli bir oranı bulma
sı ve kesif bir ziraat amelesinin mevcudiyeti, şehirlerimizin ziraatle olan bağlarının ne derece sı
kı bulunduğunu açıklamaktadır, istatistiklerde şehirler civarındaki işletme sistemleri üzerinde bir 
kayıt mevcut değildir. 

1950 ziraat sayımına göre köylerdeki çiftçi ailelerin mevcudu 2 274 675 tir. istatistik Umum 
Müdürlüğü tarafından 1952 yılında tertibedilen sonbahar ankedine göre ise köylerdeki çiftçi aile
lerin mevcudunun 2 527 800 adede çıktığı tesbit edilmiştir. Bu ailelerin işledikleri arazi genişliği
ne göre durumları mütaakıp tablodaki gibidir : 

işletme sahası dönüm 

1 — 20 
21 — 50 
51 — 100 

101 — 200 
201 — 500 
501 — den fazla 

Toplam 

Aile sayısı 

772 800 
797 400 
552 000 
259 800 
107 400 
38 400 

2 527 000 

Nisbet % 

30,57 
31,54 
21,84 
10,29 
4,25 
1,51 

100 

işlenen saha 
hektar 

836 100 
2 789 820 
4 011 960 
3 756 900 
3 231 660 
4 825 500 

19 451 940 

Nisbeti % 

4,30 
14,34 
20,62 
19,31 
16,62 
24,81 

100 

Aile başına dü-
şen arazi, dönüm 

10 
35 
70 

140 
300 

1 260 

Yukardaki tabloda göze çarpan orta ve bü
yük işletmelerin azlığı ve 500 dönümden küçük 
aile işletmelerinin ise gayet kabarık bir miktarı 
bulmasıdır. Orta ve büyük işletmeyi temsil eden 
% 1.51 aile mevcut arazinin % 25 ini işlerken 
geriye kalan % 98.49 aile ise arazinin % 75 ine 
sahiptir. 

Köylü aile işletmeleri arasında 100 dönüm
den aşağı küçük işletmeler ise en kalabalık gru-
pu teşkil etmektedir. Küçük köylü aile işletme
lerinin oram % 83,95 i bulmaktadır. Ama buna 
mukabil işledikleri saha ise mevcut toprakların 
% 39.26 sı oranındadır. Küçük köylü aile işlet
mesi grupu arasında fakir köylü işletmeleri 
önemli bir mevki tutmaktadır. Çiftçilikle uğra
şan 2 527 800 ailenin 1 570 200 ü 50 dönüm
den aşağı toprağa sahip fakir işletmelerdir. Bun
ların oranı % 62.11 i bulmakta ve işledikleri 
topraklar ise umum arazinin % 18.64 ü gibi dü
şük bir orandadır. Bu duruma göre Türkiye zi-
raatinde toprağa muhtaç ailelerin sayısı % 39 u 
aşmakta ve oranın % 60 civarında olduğu ileri 
sürülebilir. 

% 30.57 parsel işletmesinin ortalama genişli
ği 10 dönümdür. % 1.51 oranında olan orta ve 
büyük işletmelerin ortalama genişliği ise 1 260 
dönümdür. Ancak gerçekte aile sayısının daha 

düşük ve ortalama arazinin de daha yüksek ol
ması gerekmektedir. Çünkü zirai anketler muh
tarlık sınırları dahilindeki işletmeleri kapsamak
tadır. Halbuki orta ve büyük işletmeler muh
tarlıklar arasında yayıldığı için her muhtarlık
ta kısım ankete bağımsız bir işletme olarak gir
mektedir. Bu yüzden anket sonucunda orta ve 
büyük işletme adedi yüksek ve ortalama geniş
likte düşük gözükmektedir. Türkiye zirai bün
yesini gerek mülkiyet ve gerek işletme bakımın
dan karakterize eden müreffeh köylü işletmele
rinin azlığı, fakir ve zengin işletmelerin ise kar
şıya bulunmasıdır. 

Köy İşleri Bakanlığı Köy Envanter Etütleri, 
Türkiye'deki topraksız köylü aileleri miktarının 
sanıldığından çok yaygın olduğunu ortaya koy
muştur. Bugün memlekette topraksız köylü aile
leri miktarının 1 000 000 civarında olduğu tah
min edilebilir. 

Anayasamızın 37 nci maddesinde öngörülen 
toprak reformunun amacı, çiftçilikle uğraşan 
ve geçimlerini tarımdan sağlıyan topraksız ya 
da yeteri kadar toprağı bulunmıyan çiftçileri, 
üzerinde çalıştıkları toprağın sahibi yapmak
tır. Nitekim Anayasamızın 37 nci maddesinde 
aynen şu hüküm yer almış bulunmaktadır: 
«Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 
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sağlamak için topraksız olan veya yeter topra
ğı buulnmıyan çiftçiye toprak sağlamak amag-
lariyle gereken tedbirleri alır. «Anayasanın bir 
emri olan toprak reformunun bugüne kadar 
gerçekleştirilmemiş olması elbette ki, Anayasa
da yer alan Devlet mefhumu içerisinde mütalâa 
edilmesi gereken Hükümetin siyasi sorumlulu
ğunu gerektiren bir durumdur. Parlâmentoyu 
yürütme organını ve idareyi bağlıyan Anayasa 
hükmüne göre topraksız ya da yeteri kadar top
rağı bulunmıyan çiftçileri toprak sahibi yap
mak için siyasi iktidarı elinde tutan Hükümetin 
bugüne kadar gerekli kanuni tedbirleri alma
sı gerekirdi. Oysa Hükümet Parlâmentoda ki 
çoğunluk oylarına dayanarak verilen Toprak 
Reformu Kanun tekliflerini bugüne kadar ko
misyonlardan geçirtmemiş ve Toprak Reformu
nu gerçekleştirmek bir yana engellemek için her 
türlü Anayasa dışı yollara başvurmuştur. Bü
tün bunların sorumluluğu elbette ki Hükümete 
racidir. Bununla beraber üzerinde durulacak bir 
mühim nokta şudur. Hükümet yetkili Tarım 
Bakanının ağızından kimin toprağı kime vere
ceğiz, Türk halkı toprak değil ekmek ve et is
tiyor demek suretiyle beyanat verdirmekte ve 
açıktan açığa toprak reformuna karşı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Yukarda da arz etmiş ol
duğumuz üzere toprak reformu bir Anayasa 
emridir. Bu Anayasaya saygılı olan bir iktida
rın herşeyden önce bu Anayaas emrine uygun 
bir toprak reformu yapması gerekir. 

Bugün Türkiye'de topraksız veya yeter top
rağı bulunmıyan çiftçi ailelerini toprak sahibi 
yapmak için alınacak tedbirler vardır. Milyon
larca dönüm Hazine arazisi özel şahısların ta
sarrufuna geçmiş olup Devlet halen mer'i olan 
mevzuat çerçevesinde dahi gerekli tedbirleri al
maktan kaçınmaktadır, öte yandan büyük top
raklara sahip toprak ağaları bulunmaktadır. Bu 
konuda Köy işleri Bkanlığınm yaptırmış ol
duğu envanter etütlerine dayanılarak birkaç 
ilimizde toprağın ne kadar adaletsiz bir şe
kilde dağıtılmış olduğunu ortaya koymak isti
yoruz. Köy işleri Bakanlığı 17 ilimizde mülki
yet ve arazi duurmları ile çeşitli köy sorunları 
inceliyen bir inceleme yaptırmıştır. Bu incele
meler tetkik edildiği zaman görülür ki, bu 17 ili
mizde mülkiyet dağılımı çok adaletsiz bir şekil

dedir. Bunun yanında yine bu illerimizde mil
yonlarca dönüm Hazine toprakları şahısların 
tasarrufuna geçmiş bulunmaktadır. 

Köy işleri Bakanlığının yaptırmış olduğu 
envanter etütlerine göre Ağrı ilimizde, il köy
lerinin 16 sı şahsa, 14 ü aileye ve sülâleye aitir. 
Yani 30 köyün toprağı bu ilimizde köy hal
kına aidolmayıp şahısların ve ailelerin mülki
yetindedir. Bunun yanında bu ilimizde toprak
sız aileler % 36,1 gibi yüksek oran teşkil et
mektedir. Görüldüğü gibi 30 köyün toprağı şa
hısların elindedir. Buna karşılık nüfusun yarı
sına yakın bir kısmının hiç toprağı mevcut de
ğildir. Toprağı olmıyan bu aileler yıllardan beri 
boğaz tokluğuna toprak ağalarının toprakların
da çalışmaktadırlar, iş bu kadarla da bitmiyor. 
Bu ilimizde bulunan Hazine arazileri de şahıs
ların işgaline geçmiştir, ilgililer mer'i mevzuat 
hükümlerine dayanarak bu Hazine arazilerini 
bugüne kadar Hazineye mal etmemişlerdir. Bu 
ilimizde ihtilaflı Hazine arazisi asgari 7501 dö
nümü bulmaktadır. 

Malatya ilimizde de durum farklı değildir. 
Topraksız aile % 30,7 dir. Hazinenin malı oldu
ğu halde şahısların tasarrufuna geçmiş bulu
nan hazine arazisi ise 17 886 dönümdür, itirazlı 
bulunan Hazine arazisi daha ziyade büyük top
rak sahiplerinin, yani toprak ağalarının işgali 
altına girmiştir. 

Köy işleri Bakanlığı tarafından Envanter 
etütleri yaptırılan Siirt ilimizde ise toprak da
ğılımı daha da adaletsizdir. 11 köyün toprağı 
şahsa, 17 köyün toprağı aileye, 4 köyün toprağı 
ise sülâleye ait bulunmaktadır. Topraksız aile 
oranı ise % 42 gibi çok yüksek bir rakama ulaş
maktadır. Siirt ilimizde bulunan ailelerin yarı
sına yakın bir kısmının hiç toprağı yoktur. 
Bunun yanında 280 009 dönüm hazine arazisi 
şahısların yani büyük toprak sahiplerinin ta
sarruf ve zilyedliği altındadır. 4753 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu beş bin dönüm
den yukarı şahıs topraklarının topraksız köy
lüleri toprak sahibi yapmak için kamulaştırıla-
cağmı âmir iken bugüne kadar bu ilimizde bu 
kanunun uygulamasına geçilmesi bir yana ha
zine topraklarının büyük bir kısmı yani 280 009 
dönümü toprak ağalarının tasarrufuna geçmiş
tir. Hükümetin mer'i mevzuatımız çerçevesinde 
gerekli tedbirleri alarak Hazine topraklarını Ha-
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zineye mal etmesi gerekirken bugüne kadar bu 
yola gidilmemiş olması ve Hazine topraklarının 
dahi belli kişilerin elinde yağma edilmesine, 
göz yumulması hükümetin açıkça sorumluluğu
nu gerektirir. 

Köy işleri Bakanlığı tarafından etütleri 
yapılan illerimizden birisi de Adıyaman ilidir. 
Bu ilimizde de toprak dağılımı adaletsizdir. 2 
köyün toprağı köy halkına aidolmayıp aileye ait
tir. 1035 dönüm Hazine toprağı toprak ağalarının 
işgaline geçmiştir. Topraksız aile oranı % 34 ü 
bulmaktadır. Bu ilimizde de bugüne kadar mer'i 
mevzuatımız çerçevesinde müessir bir çalışma 
yapılmamış ve Anayasa ve kanun hükümlerinin 
öngördüğü uygulamaya geçilmemiştir. 

Köy İşleri Ba,kanlığı tarafından etütleri ya
pılan illerimizden birisi de Elâzığ ilimizdir. Bu 
ilimizde 19 köyün toprağı köy halkına aidolma
yıp şahısların tasarrufu altındadır. Şahısların 
tasarrufu altında bulunan bu 19 köyün 4 ü şah
sa, 2 si aileye ve 13 köyün toprağıda sülâleye 
ait bulunmaktadır. Bu ilimizde topraksız aile 
oranı % 32,3 tür. 38 900 dönüm itirazlı Hazi
ne arazisi vardır. 

Bu ilimizde de bugüne kadar toprak dağı
lımında ki adaletsizliğin ortadan kaldırılması 
için mer'i mevzuat çerçevesinde dahi müessir bir 
uygulamaya geçilmemiş ve binlerce dönüm ha
zine toprağı büyük toprak sahiplerinin tasar
rufuna terk edilmiştir. 

Köy işleri Bakanlığı tarafından envanter 
etütleri yaptırılan Kars ilimizde de durum aşa
ğı - yukarı aynı mahiyettedir. Bu ilimizde 2510 
sayılı iskân Kanunu hükümlerine göre arazi 
tevziatı cihetine gidilmişse de 2510 ve 2502 sa
yılı Kanun hükümlerine göre yapılan toprak 
tevziatı mahdut bâzı yerlere münhasır kalmış 
ve bu ilimizde ki toprak dağılımının düzeltil
mesi için gerekli tedbirler alınmamıştır. Diğer 
illerimizde olduğu gibi bu ilimizde de Toprak 
komisyonları müessir bir çalışma yapamamak
ta ve büyük toprak sahiplerinin bulunduğu köy
lere girememektedir, öte yandan bu ilimizde 
de Haziney ait topraklar takipsizlik yüzünden 
şahısların yani büyük toprak sahiplerinin tasar
rufuna geçmiştir. Bu ilimizde topraksız aile 
oranı % 22,7 dir. 22 900 dönüm toprak ise Ha
zine malı olduğu halde şahısların tasarrufuna 
geçmiş bulunmaktadır. 

Etütleri yaptırılan Mardin ilimizde toprak 
dağılımında ki, adaletsizlik daha açık bir şe
kilde ortaya çıkmaktadır. Bu ilimizde 91 köyün 
toprağı şahsa, aileye ve sülâleye aittir. Köy hal
kının tasarrufunda olmıyan bu 91 köyün topra
ğı şahıs mülkiyetindedir. Bunlardan 25 köyün 
toprağı şahsa, 46 köyün toprağı aileye, 20 kö
yün toprağı ise sülâleye ait bulunmaktadır. 
Topraksız aile oranı öteki illerimize nazaran 
daha yüksek bir rakama ulaşmaktadır. Bu ili
mizde de hazinenin mülkiyetinde olduğu halde 
büyük toprak sahiplerinin işgaline geçmiş olan 
Hazine toprakları mevcuttur, itirazlı Hazine top
raklarının tutarı 24 113 dönümdür. 

Diyarbakır ilimizde de durum farklı değil
dir. 70 köyün toprağı köy halkına ait değildir. 
32 köyün toprağı şahsa, 29 köyün toprağı aile
ye, 9 köyün toprağı ise sülâleye aittir. Toprak
sız aile oranı % 46,8 gibi çok yüksek bir ra
kamdır. Hazinenin mülkiyetinde olduğu halde 
143 192 dönüm Hazine toprağı toprak ağaları
nın ve büyük toprak sahiplerinin işgali altına 
girmiş bulunmaktadır. Topraksız aile oranı 
bu ilimizde de büyük rakama ulaşmaktadır. 

Yine Köy İşleri Bakanlığı tarafından envan
ter etütleri yapılan Erzurum ilimizde de 10 kö
yün toprağı köy halkına aidolmayıp şahıslara 
ait bulunmaktadır. Bu ilimizde topraksız aile 
oranı % 31,8 dir. Hazinenin mülkiyetinde olan 
15 880 dönüm Hazine toprağı büyük toprak sa
hiplerinin tasarrufuna geçmiştir. 

Toprak dağılımındaki, adaletsiz durum Van 
ilimizde de aynen mevcuttur. Bu ilimizde 11 kö
yün toprağı köy hlakına aidolmayıp şahısların 
malıdır. Topraksız aile oranı % 37,5 gibi yük
sek bir rakama ulaşmaktadır. 102 872 dönüm 
Hazine arazisi Hazinenin mülkiyetinde olduğu 
halde şahısların tasarrufuna geçmiş bulunmak
tadır. 

Hatay ilimizde ise 50 köyün toprağı şahıs
lara, aileye ve sülalaye aittir. Bu köylerden 2 
köyün toprağı şahsa, 35 köyün toprağı aileye, 
13 köyün toprağı ise sülâleye ait bulunmakta
dır. öte yandan bu ilimizde topraksız aile 
oranı % 33,3 tür. Bu ilimizde de binlerce dö
nüm itirazlı Hazine arazisi mevcudolup bu ara
ziler şahısların tasarrufu altına girmiştir. 

11 ilimizde Köy idleri Bakanlığı tarafından 
yaptırılan envanter etütlerinin ortaya koyduğu 
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rakamlardan da anlaşılacağı i':zere ülkemizde i 
toprak dağılımında büyük bir adaletsizlik Ana
yasaya rağmen sürüp gitmetkedir. Eu adaletsiz
liğin ortadan kaldırılması için Anayasanın 37 nci 
maddesi Devlete gerekli tedbirleri alması için j 
bir görev yüklemiş olduğu, hakle bugüne kadar I 
bu Anayasa emri işletilmemiş ve ülkemizde mev- i 
cudolan toprak adaletsizliği gidorilmemistir. 
Yıllardan beri sürdürülen bu durum siyasi ikti
dara elbette ki, bir sorumluluk yüklemektedir. 
Siyasi iktidarın sorumluluğunu tâyin ederken 
elimizde ölçü Anayasa ve mevzuatımızda yer 
alan hükümlerdir. Hükümet halen yürürlükte 
bulunan mer'i mevzuatımızı işletmemiş ve Ana
yasanın emretmiş olduğu toprak reformunu bu
güne kadar gerçekleştirmemiştir. Mer'i mevzu
atın işletilmediğinin en belirgin örnekleri 11 ili
mizde yapılan envanter etütlerinin ortaya koy
duğu, rakamlardır. 

Bu toprak dağılışına göre, Amerikan Yardım 
Teşkilâtına bir rapor hazırlamak üzere Türkiye'
ye gelen Prof. Enos raporunda çiftçi ailelerini 
üçe ayırmakta ve aşağıdaki sonuca varmaktadır. 

10 650 000 küçük çiftçinin yıllık kazancı or-
talame 1 010 lira., | 

501 - 999 dönüme sahi 
1 000 - 2 500 » 
2 501 - 5 000 » 
5 000 dönümden daha çok 

501 - 999 dönüme sahibolan aile sayısı 
1 000 - 2 500 » » » » 
2 501 - 5 000 » » » » 
5 000 dönümden daha çok » » 

Bu suretle 15 352 aile 1963 anketine göre [ 
1 712 936 aile 3 151 936 hektar arasından top- | 
rağa salhip bulunmalrtadır. 

Bu ankete güvenemediğimizi yukarda belirt
miştik. Bunun bir nedeni aynı bir kategoriye 
aidolarak verilen rakamlar arasındaki büyük ! 
fark. 

Yukarıdaki rakamlara göre 15 352 ailenin | 
sahibolduğu toprak miktan bir hesaba göre 
1 712 936, bir diğer hesaba göre 3 151 936 hek- j 
tardır. Bu kadar büyük tahmin farkı, istatis- j 
tiğin varlığının gereği tartışılabilir. Bunun j 
3 151 936 olması daha akla yakındır. İstatis
tiğe güveni azaltan bir diğer faktör ise işlenen 
arazi toplamı 23 920 000 hektardır. Ve bu su
retle 7 000 000 hektar toprak ortadan kaybol
muş gibi gözükmektedir. | 

3 970 000 orta çiftçinin yıllık kazancı ortala
ma 8 310 lira, 

3 560 000 büyük çiftçinin yıllık kazancı orta
lama 45 630 lira. 

Büyük çiftçi grupu hayli geniş tutulup orta
lamanın düşürülmüş olmasına rağmen büyük 
çiftçi aileleri ile küçük çiftçi aileleri aracındaki 
gelir oranı 1 e 45 i bulmaktadır. 

1983 te yapılan genel tarım sayımının sağ
lamlığından şüphe etmekle beraber bâzı önemli 
sonuçları buraya almakta yarar görmekteyiz. 

Topraksız aile sayısı 308 000. Toplam çift
çi ailelerine oranı: % 8,3. 1 - 20 dönüme sahibo-
lanlar 1 268 000. Toplam çiftçi ailelerine oranı: 
% 36. 21 - 50 dönüme sahibolanlar 963 470. Top
lam çiftçi ailelerine oranı: % 27,8. 51 - 100 dö
nüme sahibolanlar 561 732. Toplam çiftçi ailele
rine oranı : % 15,9. 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere çiftçi 
ailelerinin 1963 tarım anketine göre % 88,5 u 
yani % 90 a yakının toprakları 100 dönümden 
aşağıdadır. Bu % 90 in da % 3,8 inin hiç top
rağa yoktur. % 11 i âzami 5, %. 10,5 u 5 - 10, 
% 14 ü ise 11 - 20 dönüm toprağa sahiptirler. 

Tablonun bir de öbür yüzüne bakalım : 

11 029 
2 851 

981 
491 

Toplam 15 352 
Ne kadar inanılmaz ve güvenilmez de olsa 

bu genel tarım anketine göre de çiftçi aileleri
nin binde 4 ü işlenen toprakların % 11 i ile 
% 20 si arasında bir alana sahiptir. Oysa çiftçi 
ailelerinin % 88,6 nun topraklan yetersizdir. 

Adaletsizlik mahallî anketlerde daha açık 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, mo
nografi şeklinde düzenlenen bâzı anketlerde da
ha açık bir şekilde ortaya çıkmaktajdır. Toprak 
mülkiyetinin dağıtımındaki anormallik özellik
le verimli arazilerde daha da göze batmakta
dır. Bir misal olmak üzere eski Sinop Millet
vekili Hamdi Özkan'ın «Ankara Vilâyetinin 
Zirai Bünyesi» adlı doktora tezinideki bâzı ista
tistikleri zikredebiliriz. Bu doktora tezindeki 
tablolardan anlaşıldığına göre âzami toprak ge
nişliği toprakların veriminin yüksek olduğu 
Polatlı'da 8 000 dönüme kara yükselmesine kar-
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şılık, toprak veriminin düşük olduğu Kırıkka 
le'de bu sınır 266 dönüme kadar inmektedir. 

Fakat, büyük toprak sahipliğinin verimli 
topraklanda daha yaygın olduğunu gösteren 
asıl örnek, Çukurovada yapılan bir incelemede 
açık seçik ortaya çıkmaktadır. Çukurova Böl

ge Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan bir broşür
de, 1952 sayımındaki Çukurova'daki toprak da
ğıtımının aşağıdaki şekilde olduğu gösteril
miştir. 

1952 de Çukurova'da işletme büyüklükleri : 

işletme 
büyüklüğü 

1 — 2 0 
21 — 50 
51 — 75 
76 — 100 

101 — 150 
151 — 200 
201 — 300 
301 — 500 
501 _ 700 
700 den yukarı 

Aile 
sayısı 

22 800 
41 400 
15 600 
5 400 
2 400 
2 400 
7 200 
4 800 
2 400 
7 800 

115 800 

Yüzdesi 

19,7 
35,8 
13,5 
4,6 
5,2 
2,1 
6,2 
4,1 
2,1 
6,7 

100 

Toplam 
toprak 

23 160 
150 540 
98 520 
47 220 
79 440 
44 100 

190 000 
186 086 
145 200 

1 604 406 

2 668 900 

Sahibolunan 
toprak 
yüzdesi 

9 
5,8 
3,8 
1,8 
3,1 
1,7 
7,4 
7,2 
5,7 

62,6 

100 

Hektar 
ortalama 

büyüklüğü 

1,0 
3,4 
6,3 
8,7 

13,2 
18,4 
24,4 
38,7 
60,5 

205,7 

Bu taploda, çiftçi ailelerinin % 6,7 sinin 
Çuikurova topraklarının % 62,6 sini işledikleri 
açıkça ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık çift
çi ailelerinin % 69 ti toprakların sadece 
% 10,5 una sahip bulunrlaktadır. Bu manzara 
Türkiye'deki toprak adaletsizliğinin çok üstün
de bir sosyal eşitsizliği ifade etmektedir. 

Amik - Asi - Ceyhan ve Berdan ovalarından 
toprak dağılımı : 

Hiç toprağı olmıyanlar 

1 — 51 dönüm arasındakiler 
51 — 200 » » 

201 — 500 » » 
500 dönümden fazla olanlar 

Tüm aile 
sayısına 
oranı 
% 17 

% 56 
% 21 
% 4 
% 2 

Tüm 
topraklara 

Oranı 

% 11 
% 20 
% 10 
% 59 

100 100 

Görülüyor ki, ailelerin % 2 si, daha somut 

deyimle 502 aile tüm topraklarının % 59 una sa
hipken, çiftçi ailelerinin % 73 ünün toprağı 50 
dönümün altmdaidır. 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının 1963 gelir da
ğılımı araştırması Türk tarımının içinde bulun
duğu çıkmazı şu şekilde teyidetmektedir: 

Tarımda gelirin aile beşte bir dilimlerine 
yüzde dağılımı 

Aile beşte bir dilimleri 

Alt 
Alt - orta 
Orta 
Üst - orta 
Üst 

Her bir beşte bire düşen 
gelir yüzdesi 

7,0 
10,5 
14,5 
22,0 
46,0 

100,0 

Gelir dağılımındaki bu önemli eşitsizliği ya
ratan temel faktör, toprak dağılımındaki den
gesizliktir. Tarım sektörü gelir dağılımının te
mel faktörü olan toprağın belli ellerde konsant
rasyonu son on yılda (1952 - 1963) bir miktar 
artmış veya hiç olmazsa bir azalma gösterme
miştir. Bu gözlemlere dayanarak, redüstribütif 
uygulamalara gidilmediği takdirde, gelecek on 
yıllık devrede Türkiye'de gelir dağılımının şim
dikinden daha gayriâdil bir şekil alacağı sonucu
na varabiliriz. Ancak, genellikle yüksek gelirli 
grupun, vergi konusunda, gelirlerini sakladık
ları bu çalışmada ortaya konmuştur. Tarım kesi
minde bu durum hâd safhadadır. Ayrıca, tarım 
kesimindeki büyük çiftliklerin verimliliklerinin 
düşük olduğu da ortaya çıkmıştır. 

Filipinlerde en üst beşte bir grupun istihlâk 
temayülü 4/5, tasarruf temayülü ise 1/5, Japon
ya'da ise aynı oranlar 2/3 ve 1/3 tür. Japonya'-
dakine kıyasla Filipinler'deki yüksek gelirli gru
pun iktisadi kalkınmaya yararlı olmadığı, ya
hut bu ülkedeki gelir eşitsizliğinin yararlı ikti
sadi bir fonksiyonu bulunmadığı ileri sürülebi
lir. 

Tarımda işletilen arazinin aile beşte bir 
dilimlerine yüzde dağıtılımı 

Aile beşte bir dilimleri İşlenen arazi dağılım % 

Alt 
Alt - orta 
Orta 
Üst - orta 
Üst 

1,50 
5,00 

11,50 
70,50 
63,50 

Türkiye'de tarımsal işletme boyları büyüdük
çe hektar başına toprak ürünleri geliri düşmek
tedir. Netice olarak, Türkiye'de toprak dağılımı 
strüktürü değiştirilmeden yapılacak bir tarım 
reformunun, başarıya ulaşıldığı takdirde, şim
dikinden çok daha eşitsiz bir gelir dağılımı ya
ratacağını güvenle söyliyebiliriz. Türkiye'de 
mevcut toprak dağılımı strüktürünü ve mevcut 
tarım işletmeciliği usullerini veri olarak almak 
suretiyle girişilecek bir tarım reformunun ikti
sadi maliyeti çok yüksek olacaktır, işletmeler 
büyüdükçe toprak prodüktivitesinin düşmesi eği
limi bunun bir delilidir. 

1963 yılında bir ünite toprak ürünü elde et
mek için kullanılan belli başlı girdi endeksleri
nin (Sulama, gübreleme, motor gücü, makina 
v. s.) Türkiye ortalaması üçtür. Bu girdi endeksi 
Devlet Üretme Çiftliklerinde 1 iken, aile tipi çift
liklerde (75 dekar) 1,5 - 2 ve daha büyük işlet
meler için 3 ilâ 10 olarak hesaplanmıştır. Bu
rada büyük işletmelerin toprak faktörünü dü
şük seviyede değerlendirdikleri ortaya çıkmak
tadır. Ayrıca büyük işletmelerin en pahalı gir
dileri, yani sermaye faktörünü de çok düşük 
verimde kullandıkları da ortaya konmaktadır. 
Bu durum ayrıca işsizliğe de sebebolmaktadır. 
Çünkü köylerde 15 - 64 yaş arasındaki gayrifa-
al nüfusun oranı ortalama ailelerde 0.35 iken 
1960 da 0,62 ye yükselmiştir. 

Bu durumlar gösteriyor ki, toprağın verimli 
bir şekilde işletilmesi az gelişmiş ülkeler için 
çok önemli bir ekonomik sorundur. Bir kez nü
fusun büyük kısmı toprağa ve tarıma bağlı bir 
geçim yolu tutmuşlardır, ihracatın büyük kısmı 
tarımsal ürünlerle yapılmaktadır. Tarım dışın
daki nüfusun besin ürünleri tarımdan sağlan
maktadır. 

Statik bakımdan önemli unsurlar arasında 
sayılacak bu noktalardan başka tarım kesimi ge
lişme dinamiği içinde önemli bir yer tutmakta
dır. Çünkü gelişme her şeyden önce sanayileş
me anlamını taşır. Sanayileşme yolunda ise ta
rıma ikili ağır bir görev düşmektedir. 

1. Tarım kesimi endüstri yatırımlarında 
kullanılacak bir üretim fazlası sağlama zorun
dadır. Bu fazla sağlanmadan tarımsal bir eko
nominin endüstrinin ağır bastığı bir ekonomiye 
dönüşmesi olacağı yoktur. 
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2. Nüfus artışı endüstri kesimince emilece-
ğinden tarım dışı nüfus, tarım kesiminde çalı
şan nüfusa oranla artmış olacaktır. Bunun bir 
sonucu olarak tarımda çalışan nüfus başına bes
lenmesi gerekli insan sayısı artmış bulunacaktır. 

Bu nedenlerden tarımda çalışan her insanın 
daha fazla üretimde bulunması gerekmektedir. 
Tarımda aynı istihdam hacmıyla ve aynı yüzöl-
çümündeki bir topraktan daha fazla ürün ve hâ
sıla elde edilmesi ancak, tarımda üretim birim
leri başına düşen üretimin artırılması ile müm
kün olabilir. 

Toprak reformu yapmadan, tarımda üretken
liğin artırılması olanağı yoktur. Çünkü tarım
da çalışanlar, ancak kendilerine ait topraklar 
üzerinde çalıştıkça şevk duyarak üretimde bulu
nabilir ve birim basma üretim bu yolla artabi
lir. 

Sonuç : 
1. Devlet İstatistik Enstitünün yayınları, 

Köyişleri Bakanlığının etütleri, Başbakanlık 
Plânlama Teşkilâtının araştırması, 

a) Türkiye'de büyük özel mülklerin varlı
ğını, 

8. — Adana Milletvekili Ali Karcı ile Kars 
Milletvekili Adil KurteVin, petrol konusunda 
ulusal çıkarımıza ve millî bağımsızlığımıza uy
gun bir politika izlememesi, millî çıkarlarımı
za karsı bir uygulamanın içerisinde bulunması 

b) Türk tarımını bir tarafta büyük bir 
yoksulluk ve diğer taraftan aşırı bir zenginli
ğin karakterize ettiğini, 

Meydana çıkarmıştır. 
2. Anayasamızın 37 nci maddesi, topraksız 

veya toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağla
mak amaçlariyle değişik tarım bölgelerine ve 
çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir 
demektedir. 

3. Sayın Başbakan, «Dağıtılacak toprak 
yok.» demekle tarımdaki adaletsiz düzeni savun
makta ve Anayasanın 37 nci maddesini ihlâl et
mektedir. 

4. Bu nedenlerle Saym Başbakan hakkında 
Anoyasanın 89 ncu maddesine göre gensoru açıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Âdil Kurtel Tarık Ziya Ekinci 
Kars Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 

Yahya Kanbolat 
Hatay Milletvekili 

BARK AH — Okunan ve ıttılaınıza arz edilen 
gensoru önergesinin gündeme alınıp almmıyaca-
ğı üzerindeki p;örüsme 5 Şubat 1968 Pazartesi 
günkü birleşimde yapılacaktır. 

Gündeme geçiyoruz. 

iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Hükümet hakkında bir Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/62) 

BAŞKAN — Önergenin gündeme alınıp alın
mama hususundaki müzakereye geçiyoruz. 

4. — GÖRÜ! 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Ok
tay, Müslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişildik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/612; 
Cumhuriyet Senatosu 2/235) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 476) 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bir hususta tas
vibini almak istiyorum, efendim. 

Başkanlık Divanı'nm Genel Kurul'a sunuşları 
başlığı altında sayın AH Karcı ve Âdil Kurtel'-
in, petrol, ile ilgili gensoru önergesi vardır. He-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GI 

IÜLEN İŞLER 

men bunun arkasında, müzakeresi evvelce biten 
ve bir defa açık oya sunulduğu halde yeterli 
çoğunluk elde edilemiyen bir kanun teklifi için 

i açık oylama vardır. Tensibederseniz bu açık oy
lamayı öne alalım. Oylama işlemi devam eder
ken de petrol ile ilgili gensoru önergesinin gö
rüşülmesine geçelim. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama yapılacaktır, kutular sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan bir 
önergemiz vardı.. 

BAŞKAN — Sıra ile okuyacağız efendim, 
merak etmeyin. 

HEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Bu konuda Sayın Ali Karcı ve sayın Âdil 
Kurtel'in bir önergesi vardır. Evvelâ önergele
rini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gensoru önergelerin gündeme alınıp alınma

ması hususunda müzakereye geçmeden önce 
okunarak Meclisi Genel Kurulunun bilgisine su
nulması ve tutanaklara geçilmesi zorunludur. 

Bu sebeple 31 . 1 . 1968 günlü Birleşimde 
önce Başkanlığa takdim ettiğimiz ve bubünkü 
gündemin 1 nci maddesinde yer alan, «Petrol 
Konusundaki Gensoru» önergemizin gündeme 
alınıp alınmaması hususunda müzakeresine geç
meden önce okunarak Yüce Meclisin bilgilerine 
sunulmasını ve tam netice olarak Meclis tuta
naklarına geçirilmesinin teminim arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Adana Kars 

Ali Kare?. Âdil Kurtel 

BAŞKAN — Efendim, bu önergenizle tek
lif ettiğiniz husus, önergenin özetlenerek 20 da
kikada okunması hususundaki önergenin müza
keresi sırasında lehte ve aleyhte konuşulmuş 
ve Meclis 31 Ocak tarihli Birleşiminde bir ka
rar alarak, bu önergenin 20 dakika içinde oku
nacak kısımlarının ayrılmasına karar vermiş 
ve bu da yerine getirilmiştir. Şimdi aynı konu
da yeniden bir usul müzakeresi açmaya imkân 
görmüyorum. 

ALİ KARCI (Adana) — Ittılaa sunuş ayrı 
bir şeydir Sayın Bakan. Müzakereye geçmeden 
okunması teamüldendir. Bundan evvelkisi ıttı
laa arz edildi. Bu bakımdan okunması şartı var
dır. 

BAŞKAN — Efendim, bu söylediğinizin de 
aksine bâzı tatbikat oldu,. Yani, ilk ıttılaa sunuş 
verildiği birleşimde oldu. Gündeme alınıp alın
maması üzerindeki müzakereler sırasında ise, 
evvelce okunduğu için, tekrar okunmıyarak 
doğruca müzakerelerine geçildi. Gruplar, oku
nan metin üzerinde her halde hazırlanmışlar
dır. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kanlığın bu tutumu üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ben de evvelâ sizin tutumunuz 
hakkında, müsaade ederseniz bir mâruzâtta bu
lunayım. 

Şimdi «obstrüksiyon yapıyorsunuz» deni
yor. öyle midir, değil midir, ben bu hususta, 
işgal ettiğim mevkiin tarafsızlığının korunma
sını gerektiren özelliği dolayısiyle, bir fikir 
serdine kendimi salahiyetli görmüyorum. An
cak, müşahede ettiğim şu ki, siz kendi gensoru 
önergelerinize dahi obstrüksiyon yapıyorsunuz. 
Bir tanesini görüşmeden ötekini getirdiniz, 
şimdi de usul müzakeresi istiyorsunuz efendim.. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) Nasıl çı
karız bu işin içinden? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
tutumumuz hakkında, önergenin okunması ge
rektiği hakkında söz istiyorum... 

BAŞKAN — Beyefendi, benim tutumum di
ye bir şey yoktur. Çok istirham ediyorum, ro
tada Meclisin bir kararı vardır. Bunun müza
keresi uzun boylu yapıldı. Anayasaya aykırı
dır dendi, değildir dendi, Meclis kabul etti. 
Hattâ karardan sonra dahi, Meclisin geniş mü
samahasına mazhar olarak, tekrar bir usul mü
zakeresi açıldı, bu özetlenme işi görüşüldü. Ben 
ne yapayım ortada bir Meclis kararı var iken? 
Artık Başkanlığın tutumu diye bir şey yok, 
Meclisin bir kararı var, 20 dakika içinde özet
lenen dendi, özetlenebilecek kısmını çıkardık, 
okuduk, ıttılaa sunduk. Şimdi üstünde görüşme 
yapılacak. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, geçen defa konuşulan husus başka idi. Şim
di konuşulan husus başkadır, onun için söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, bir hususta anlaşa
lım evvelâ. Zatıâliniz şimdi, 31 Ocak tarihli Bir
leşimde okunan sekiz sayfanın tekrar okunması
nı mı istiyorsunuz, yoksa okunmamış olan di
ğer kısımların mı okunmasını istiyorsunuz? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, önergenin heyeti umumiyesinin şimdi okun
masının lâzımgeldiğini arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Ben de arz ediyorum size ki, 
Meclisin bir kararı vardır, sadece 20 dakika ile 
özetlenerek okunması ve müzakerenin ona göre 
yapılması... Hattâ bendeniz ifade ettim, zapta 
geçti, şayet gensoru açılmasına karar verilir 
ise, o zaman bu rapor elbette ki okunacaktır, 
dedim. 
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YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. Tutumunuz 
yanlıştır. Geçen defa karara bağlanan husus 
başkadır, şimdi teklif edilen husus başkadır. 

BAŞKAN — Değil efendim. Sarahaten sor
dum zatıâlinize, aynı şeyi söylüyorsunuz, de
ğil... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bu başka hu
sus, o başka husus. Karara bağlanan husus baş
ka idi. 

BAŞKAN — Efendim, karara bağlanan hu
sus ne idi? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Karara bağ
lanan husus, verilir verilmez tamamın okunma
sı hususu idi. Şimdi gensorunun görüşülmesi 
zamanı gelmiştir. Görüşülmesi gerektiği zaman 
okunur mu, okunmaz mı, bu husus konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, Meclisin bir kararı 
vardır. Bu müzakereyi açmanın buna faydası 
yoktur ki. Ancak, gensorunun gündeme alınma 
müzakeresini geciktirici bir tekliftir zatıâlini-
zinki. Bu, bir usul müzakeresi olur. Lehinde ve 
aleyhinde ikişer kişiye söz verebilirim. 15 er 
dakikadan bir saat sürer. Demin ifade etmek 
istediğim de bu idi. Kendi önergenizin görüşül
mesini geciktirmiş olacaksınız bununla. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, önergenin geciktirilmesi veya geciktirilme
mesi bahis konusu değildir. Mecliste bugüne 
kadar tatbik edilen teamüllere riayet edilmesi 
zarureti var. Bu teamülleri siz bozmaktasınız. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bunlar hususunda 
Meclisin kararı var, çok istirham ediyorum 
efendim, çok istirham ediyorum.... 

Şimdi Sayın Cavad Odyakmaz'ın da bir 
önergesi vardır, okuyorum: 

«Adana Milletvekili Ali Karcı ile Kars Mil
letvekili Âdil Kurtel'in, petrol konusunda ver
miş oldukları gensoru önergesine ekledikleri 
ve geçen birleşimde Sayın Başkan tarafından 
bildirilen gizli yazıların mevcudiyeti muvace
hesinde müzakerede ve önergenin tümünün bas
tırılıp dağıtılması gerektiği takdirde, takibi 
gerek yol hakkında usul yönünden açıklamada 
bulunmak üzere söz istiyorum.» 

Sayın Odyakmaz, zatıâlinizle şu hususta 
mutabık, «önergelerin bastırılıp dağıtılması» 
diye bir karar henüz yoktur. Bu husustaki öner

geler Başkanlık Divanınca Anayasa Komisyo
nuna havale edilmiştir, bir... 

ikincisi; «Gizli vesikalar vardır. Bu itibar
la müzakere takibedilecek usul hakkında söz 
istiyorum» diyorsunuz. Şayet teklifiniz bir giz
li celse ise, o saman bunun için de bir imzalı 
önerge kâfi gelmiyecek, 15 imzalı önerge iste
rim. 

- • • • - " " ~:.^m 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim efendim... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kürsüye 
buyurunuz. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh
terem arkadaşlar, 34 ncü Birleşimde Sayın Baş
kan tarafından Adana Milletvekili Ali Karcı 
ile Kars Milletvekili Âdil Kurtel tarafından ve
rilen petrol konusundaki önerge içerisinde bâzı 
zata mahsus ve gizli evrakın bulunduğu bildiril

miş ve bunlardan üç tanesi sayılmıştır. Birisi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı başlığını 
taşıyan, 6 Nisan 1966 tarihli «gizli» kayıtlı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürlüğüne yazılmış bir yazı, diğeri «çok ace
le ve zata mahsus» kaydını taşıyan yazı, üçün
cüsü Başbakanlık Devlet Plânlama Müsteşar
lığının yine «zata mahsustur» kaydını taşıyan 
bir yazısı. 

Arkadaşlar, evvelce Yüce Heyetiniz tarafın
dan teşkil edilmiş olan Petrol Araştırma Komis
yonunun sözcüsü bulunduğum için, Sayın Baş
kanın yaptığı bu açıklamayı öğrenir öğrenmez 
zabıtlardan yazıların asıl tarih numaralarını al
dım ve Komisyon evrakını tetkik ettim. Bu 
gizli yazılar, bizim Komisyonumuza tevdi edil
miş olan evrak meyanmda aynen mevcut yazı
lardır. 

Sayın Ali Karcı, Komisyonumuzun üyesi sı-
fatiyle elbette bu vesikalar üzerinde tetkikat 
yapmak, bunların bir suretini almak hakkını ha
izdir. Binaenaleyh, bu suretle bu vesikalara 
muttali olmuştur. Olmuştur ama, bu vesikaları 
bir gensoru önergesine iliştirip Mecliste okuta
bilir mi? Mühim olan mesele bu. öyle zanne
diyorum ki, bu, yalnız bu önerge için değil, bun
dan sonraki birçok çalışmalarımız bakımından 
da ehemmiyetli bir meseledir. Çünkü, salahi
yetli makamların neşir ve işaasmı men'ettikleri 
gizli evrakın, Devlet sırrı mahiyetindeki bilgile
rin açıklanması, neşredilmesi, aleniyete vurul-
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ması, derece derece ceza kanunlarında suç teşkil 
eden ahvaldendir. Binaenaleyh, Başkanlığın 
dahi bu suç teşkil eden ahvalden olan vesikala
rın işaasına, önergenin Mecliste okutulmak su
retiyle, aleniyete çıkmasına vasıta olması da 
uygun olmaz. Bu bakımdan nazarı dikkati cel-
betmek istedim. 

Filhakika Devlet sırrı; Devletin emniyetine, 
dâhili veyahut milletlerarası siyasi münasebet
lerine taallûk eden, gizli kalması lâzımgelen, ya
hut bu mahiyette olmasa bile salahiyetli makam
ların neşir ve ifşasını menettiği malûmattır. 
Şimdi, bu belgelerin üstünde «gizli» kaydı, 
«zata mahsus» kaydı bulunduğuna göre, salahi
yetli makamlar bu vesikaların neşir ve işasını, 
içerisinde bulunan bilgilerin ifşasını, menetmek
tedir. Bugün için Türk Ceza Kanunu bunu en 
ağırından alarak hafifine doğru tanzim etmiş. 
Meselâ, Türk Ceza Kanununun 132 nci madde
sinin üçüncü fıkrasında, bu malûmatı istihsal et
mek, alelade istihsal etmek, ayrıca casusluk mak-
sadiyle istihsal etmek de var 133 ncü maddede. 

BAŞKAN — Sayın Odyakmaz, şimdi bugün
kü birleşimle ilgili teklifinizi lütfen söyleyiniz. 

CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Onu 
arz edeceğim efendim. Onu arz edeceğim ama, 
evvelâ mahiyetini bilmek lâzımdır ki, bunlar 
ehemmiyeti ile beraber geliyor. 132 nci madde
de var, 137 nci maddede var, 136 nci maddede 
var. Ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 49 ncu maddesi, Devlet memurlarının, 
Cumhurbaşkanının, milletvekillerinin, bakanla
rın bu münasebetle muttali oldukları bilgiler 
üzerine şahitlikten çekilme hakkını haiz olduk
larını söylemektedir, değil böyle neşir ve ifşa. 
Ayrıca 88 nci madde Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu, mahkemeler tarafından bu vesikaların 
Devlet dairelerinden alınmasını dahi Devlet da
iresinin âmirinin iznine bağlı tutmuştur. 

Memurlar için de yine böyledir. Memurin 
Kanununun 33 ncü maddesinde, memuriyetine 
ait mahrem dosyaların münderecatmı ifşa etmek 
memuriyetten ihracı mucip bir haldir. Yine, 
Türk Ceza Kanununun 279 ncu maddesinde, de
min arz ettiğimiz, hususi surette cezalandırıl
mamış olan ifşa, nesir, isaa halleri ayrıca tec
ziye edilmiştir. Yine Türk Ceza Kanununun 
279 ncu maddesi gereğince, Türk Ceza Kanu
nunun tatbikatında milletvekili de, Parlâmento 
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üyeleri de memur addedilirler. Bir âmme hiz
meti görmektedirler, bu itibarla memur vasfın-
dadırlar. 

Şu halde bütün bunlardan anlaşılan nokta şu 
ki, «zata mahsus» ve «gizli» kaydını taşıyan 
evrakın Mecliste bir önergeye iliştirilmek sure
tiyle aleniyete konulması bir suç teşkil eder. 
Meğer ki, bu yazıların halen artık gizliliğinin 
mevzuubahsolmıyacağı, ifşasında, işaasmda, neş
rinde her hangi bir mahzur bulunmadığı alâkalı 
daireler tarafından bildirilmiş olsun. Bu iti
barla... 

BAŞKAN — Sayın Odyakmaz tekrar ediyo
rum, Meclisin kararı gereğince önerge özetlen
diği için, bu önerge esasen okunmamıştır. Sizin 
şimdi verdiğiniz önerge ile bu birleşimde usulü 
müzakere için teklifiniz ne ise bunu hülâsatan 
söylemenizi rica ediyorum. 

CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Şimdi 
söyliyeceğim Sayın Başkanım.- Zatiâlineze bir 
sözünüzü hatırlatmak isterim, müsamahanıza sı
ğınarak: 

Dediniz ki, gensoru önergesi kabul edilirse, 
önergeyi bastırıp dağıtacağız. Biran için kabul 
edildiğini kabul ediniz. 

BAŞKAN — Efendim, o takdirde rica etsem 
de müzakerenin sonunda bu fikirlerinizi beyan 
etseniz. Eğer kabul edilirse o zaman görüşe
lim. 

CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Ama, 
o zaman bu sözleri söylemek fırsatını bulamıya-
cağım. Şimdi ya çıkar da önerge sahibi arka
daşlarım bu vesikaları burada okumak ister
lerse, Devletin emniyetiyle alâkalı, iktisadi sır
ları ile alâkalı hususları burada ifşa ederlerse, 
işaa ederlerse... 

BAŞKAN — Efendim, o takdirde talebiniz 
gizli celse midir? Gizli celse yapılıp da görü
şülsün diyorsanız, demin de arz ettim, onbeş im
zalı önerge ister efendim. 

CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Benim 
milletvekili olarak vazifem Yüce Başkanlığı ikaz 
etmektir. Memleketin emniyeti ile alâkalı gizli 
vesaikin burada ifşasının bir suç olduğunu hatır
latmaktır. Bunda önerge sahipleri, Meclisin 
diğer üyeleri takdirlerini kullanırlar. Ya alâkalı 
dairelerden bunların ifşasında, işaasında bir 
mahzur olmadığı hususunda vesika getirilir ve-
yahutta gizli celse talebedilir. O takdir Yüce 
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Heyete aittir. Bendeniz vazifemi yaptığım ka
naatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Riyasetin re'sen gizi: 
oturum teklifine hakkı yoktur. Bunu icabeder 
se onbeş üye veyahut Hükümet ister. 

Sayın Karcı, ne var efendim? 
ALİ KARCI (Adana) — Söz istiyorum Sa 

ym Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, bir müzakere mevzur 

yok burada. Bir teklifte bulundular. Bilhassa 
rica ettim, su birleşim usulü müzakeresiyle ilgir 
bir teklif mi diye, olmadığı anlaşıldı. Yani 
gizli celse teklif edeydiler, ki, onun da usub'; 
belli. Yok bir şey efendim, üzerinde görüşüle
cek bir şey yok. 

RIZA KUAS (Ankara) — Bizi dinleyiniz de 
ona göre karar veriniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne karan Sayın Rıza Kuas? 
Karar verecek bir şey yok ki, efendim. Gizi1' 
celse teklif etmiyorlar. İkaz ediyorlar Riyaseti 
tedbirini alsın diyorlar. Bizim için alınacak br* 
tedbir yok. Eğer gelirse üyelerden bir gizli cel
se teklifi, Sayın Odyakmaz'm hatırlatması, ikaz.' 
üzerine, o zaman icabını Genel Kurul düşünür. 

Efendim Sayın Aydın Yalçın ve Feyyaz Kök-
sal'ın aynı mahiyette iki önergesi vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Petrol konusunda Hükümet hakkında gen

soru önergesinin gündeme alınıp alınmamam 
hususunda daha önce bu hususta bir araştırma 
komisyonu kurulmuş ve komisyon raporu ha-
zılanmış olması dolayısiyle konuşmaların onbeş 
dakika ile sınırlandırılmasını arz ve talebederim. 

A. P. Grup Başkanı 
îstabul 

Aydın Yalçın 

Sayın Başkanlığa 
Petrol konusunda verilen gensoru önergesi

nin ön görüşmelerinde konuşmaların, konuşma
cıların konuşma sürelerinin onbeşer dakika ile 
kayıtlanmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

BAŞKAN — Sayın Karcı, önergenin aleyhin
de buyurun. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, bir telâşı anlamadığımı ifa-

siz de etmek isterim. (A. P. sıralarından «Te
lâş yok, siz kimsiniz» sesleri) Bir araştırma ko
misyonunun bulunması, ya da raporunu yazmış 
olması gensoruyu durdurabilir mi? Durduramaz. 
Gensoruyu durduramadığına göre, suçlar devam 
etmektedir, kısıtlama yolu ile karşımıza çıkma
nın anlamı kendiliğinden ortadan kalkmış olu
yor. 

Biz 182 sayfa tutan bir gensoru önergesi ver
dik ve bu önergede etrafı ile Hükümetin suçlu
luğunu ve sorumluluğunu belirtik. Şimdi sizler 
kalkıyorsunuz, bu kadar önemli bir konuda on
beş dakikanın içinde bütün meseleler görüşül
sün, diyorsunuz. Yani, bu gensoru, yasak savma 

.kabilinden bir şey mi olsun istiyorsunuz. 
(A. P. sıralarından gürültüler, «Samimî değilsi
niz» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, istirham edeceğim 
müdahale etmeyin. 

ALÎ KARCI (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bir milletvekili olarak Hükümeti denet
leme hiç şüphesiz sizlerin olduğu kadar, biz
lerin de hakikımızdır. Müsaade ediniz, iddiaları
mızı ortaya serelim. İddialarımızın aslının bu
lunup bulunmadığını, doğruluğunu, ya da yan
lışlığını öğreniniz ve kararınızı ondan sonra 
veriniz. Şimdi, bir önyargı ile 15 dakika ile 
sınırlamaya kalkarsanız, bunun anlamı, Hükü
meti bir gensorudan - bir önyargı ile diyo
rum - kurtarmaya çalışmaktır. Demek ki, ger
çekte bir şey var. Biraz önce de Cevad Od-
vakmaz arkadaşımız çıkıp burada yine o ma
hiyette şeyler söyledi. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu söyliyeyim, 
belki de bu vesikalara muttali olmamış olsay
dım, bir gensoru açılmasını istemivecektim. 
«Bu vesikalar bizim emniyetimizle ilgilidir» de
diler, M, bu vesikalar bizim emniyetimizle il
gili değil, aksine bu vesikalar Türk halkının 
çıkarlariyle ilgilidir. Türk halkının çıkarları
nın, Türk halkının nasıl sömürüldüğünü, bu 
belgeleri okuduktan sonra daha iyi anladım. 
Bu bakımdan Hükümet hakkında gensoru iste
dim. Onun için Büyük Meclisten ricam, 15 da
kikalık zaman (kısıtlamasına «hayır» demek 
suretiyle istediğimiz kadar enine boyuna ko
nuşmak imkânlarının bize tanınmasıdır. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Feyyaz Koksal, önerge 
lehinde. 
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FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, gensoru müesse
sesini anlamamış ve belki de bilerek yalnız 
bu müesseseyi değil, Meclis müessesesini de 
yoketnıek istiyen bir zihniyetle karşı karşıya-
yız. öyle bir fikirleri vardır muhakkak. Gen
soru müessesesini tetkik etmiş olsalardı, anlar
lardı ki, gensoru müessesesi, her hangi bir şe
kilde kazai mesuliyet fikrini ortaya atmaz. 
Yalnız siyasi mesuliyetle ilgilidir, siyasi mura
kabe vasıtasıdır. Gensorular, Hükümete politik 
gayelerini açıklamak fırsatını veren vasıtalar
dır. Şu andaki gensoru, petrol ile ilgili bir gen
sorudur. Petrol politikası ile ilgili bir mesele-
huzurunuza getirilmektedir. Petrol politikası 
ile ilgili meseleleri enine boyuna tetkik etmek 
için Yüce Meclis bir Araştırma Komisyonu teş
kil eti. Bütün partiler şu kürsüden, Araştır
ma Komisyonunun faaliyetlerini övdüler. Neti
ce itibariyle, politika muhtelif açılardan tes-
bit edildi. En sondaki parti,, elbette bu kanu
na veyahut da yeni getirilen politikaya «ka-
pitüler» divebilir, onun fikri zaten o. Onr 
burada tekrarlamaktan veyahut da efkârı umu-
miyeye Meclis kürsüsünden açıklamaktan baş
ka hiçbir şey gütmüyorlar, diyemiyeceğim 
bunun altında başka şeyler de var. Meclis 
çlıstırmak istemiyorlar, bu apaçık gözük
mektedir. Petrol politikası ile ilgili hususlar 
bütün partilerin fikirleri komisyon çalışmala
rında tesbit edilmiştir, çok yakında huzuru
nuza getirilecektir. Bu bakımdan, yeniden Mec
lisi avnı mevzua, bir komisyon seçilmişken. 
şuradaki konuşmalarla milleti yanıltıcı husus
lara götürmeye müsaade etmiyeceğinize inanı
yorum. Bu bakımdan 15 dakika bile fazla 
olduğu halde, geçen sefer 15 dakikayı kabul et-
tiğimz için, tekrar 15 dakikayı istedik, bu bir 
teamül haline gelsin, dedik. Yoksa, bu mese
lede 5 dakika bile kâfidir, çünkü, konuşulacak 
bir mevzu değildir. Hepinize saygılar suna
rım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, siz önerge 
aleyhinde mi söz istediniz? 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — 
Evet, ama benim yerime Sayın Âdil Kurtel 
konuşacak. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Adil Kurtel, 
buyurunuz. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, Hükümet hakkında vermiş olduğumuz 
gensoru önergesine ait müzakerelerin 15 da
kika ile kısıtlanması için bir önerge Başkan
lığa takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, önerge 182 sayfa
dır. Bu önergede Hükümet itham edilmekte
dir. İtham eden, Anayasanın vermiş olduğu 
denetleme hakkını kullanarak bu önergeyi Yü
ce Meclise getiren iki Parlâmento üyesidir. 
Bu ithamname, yani Hükümet hakkında ver
miş olduğumuz bu 182 sayfalık önerge, birta
kım ithamları taşıdığı gibi, ayrıca bu ithamla
rın delilleri de yine bu 182 sayfalık önergenin 
içerisinde mevcuttur. İddialar, boş birtakım 
lâflardan ibaret değildir, muhterem arkadaş
lar; iddialar ve ithamlar delillere ve vesikala
ra dayanmaktadır. Arz ettiğim gibi, bu vesi
kalar ve bu deliller, vermiş olduğumuz önerge, 
8 sayfa ile kısıtlanmak suretiyle Heyeti Umu-
miyenin bilgisine sunulduğu içindir ki, öner
gedeki ithamların nelerden ibaret olduğunu, 
bu ithamların ne gibi delillere ve vesikalara 
dayandığını bilecek durumda değildir. 

Şimdi, bir Önerge verilmiş, konuşmaların 
15 dakika ile sınırlanması isteniyor. Bu 15 
dakikalık süre içerisinde, önergemizde yer 
alan ve Hükümetin sorumluluğunu gerektiren 
ithamları ve iddiaları, bunun delillerini ve ve
sikalarını bu süre içerisinde Yüce Heyete açık
lamak ve bu vesikalardaki delilleri ve iddiala
rı Yüce Heyetin bilgisine sunmak Yüce Heye
tin ıttılaına arz etmek imkânı elbette ki mevcut 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin Parlâ
mento tarafından denetlenmesi Anayasanın, 
arz etmiş olduğum gibi, milletvekillerine ver
miş olduğu bir haktır. Biz bu hakkımızı kul
lanıyoruz. Obstrüksiyon mudur, engelleme 
midir, her halde önergenin muhtevası okunduk
tan ve önerge üzerinde enine boyuna tartışıl
dıktan sonra Yüce Heyetiniz kararlaştıracak
tır. Eğer gerçekten bu önergede Hükümetin 
sorumluluğunu gerektiren bir cihet mevcut 
değilse, iddialar birtakım delillere ve vesika
lara dayanmıyorsa, burada yapılacak olan mü
zakereler sonunda, Yüce Heyetiniz bu önerge
nin gündeme alınmamasına karar vermek yetki
sini haizdir. 
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Benden önce konuşan arkadaşım da ifade 
etti, muhterem arkadaşlar, istinadettiğimiz, 
dayandığımız vesikalar, gerek Hükümet kana
dından muhtelif mercilere, gerekse muhtelif 
yabancı petrol kumpanyalarından Hükümete 
intikal eden belgelerdir. Bugüne kadar izlenen 
petrol politikasının ulusal bağımsızlığımızla, 
millî çıkarlarımızla ne derece bağdaştığı bu bel
geler tetkik edildiği, bu belgeler üzerinde tar
tışıldığı zaman ayan beyan, açık seçik ortaya 
çıkacaktır. Ben, biraz sonra fırsatını bulur
sam yabancı petrol kumpanyasının Petrol Da
iresi Reisliğine yazmış olduğu bir yazıyı, sa
dece bu vesikayı - bu önerge bunun gibi yüz-
leroe vesikaya dayanmaktadır - okuma imkâ
nını bulacağımı zannediyorum. Bu vesikayı 
huzurlarınızda arz etmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, vesikayı okumuyo
rum zamanı geldiğinde okuyacağımı arz et
tim, bu vesika tetkik edildiği zaman görüle
cektir ki, yabancı petrol kumpanyalarının bu
güne kaçlar takibetmekte oldukları petrol po
litikasıyla ve Hükümetin göz yumduğu petrol 
politikasıyla millî çıkarlarımıza, millî menfa
atlerimize ve ulusal bağımsızlığımıza açıkça 
cephe almışlar ve açıkça ulusal bağımsızlığı
mızın, millî bağımsızlığımızın ve millî çıkarla
rımızın karşısında olmuşlardır. Yabancı pet
rol kumpanyaları ücretlerini o kadar artırmış
lardır ki, Hükümete, Petrol Dairesine yazmış 
oldukları vesikalarda âdeta Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetine akıl verecek kadar ileri git
mişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, 15 dakika ile kı
sıtlama önergesinin aleyhinde konuşuyorsunuz 
efendim. isin esasına girmeyin. 

ÂDtL KURTEL (Devamla) — Konuşmalar 
15 dakika ile sınırlandığı takdirde muhterem 
arkadaşlar, önergemizde birtakım ithamlar, id
dialar, birtakım deliller, vesikalar vardır, biz 
bu delilleri ve bu vesikaları Yüce Heyetin hu
zurunda tartışmak, iddialarımızın delillerini or
taya koymak imkânını bulamıyacağımız için
dir ki, önerge üzerinde yapılacak müzakerelerin 
15 dakika ile sınırlanmaması gerekir. Eğer 15 
dakika ile sınırlayacak olursanız muhterem ar
kadaşlar. iddianameyi dinlemeden, ithamnameyi 
dinlemeden, delilleri incelemeden, vesikaları tet
kik etmeden, Hükümetin sorumluluğu var mı, 
yok mu, bu konuda karar vereceksiniz. Hakem 
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sizsiniz, itham edilen Hükümettir. Hakem ola
rak Yüce Meclis bu vesikaları tetkik etmeden, 
muhteviyatına vâkıf olmadan nasıl hakem ola
cak, nasıl karar verecektir? Bu önergenin redde
dilmesini arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, önerge le
hinde. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan 
değerli arkadaşlarım, 180 sayfalık önergenin 
gündeme alınıp alınmaması konusunda grupla
ra on beşer dakika söz hakkı tanıyan bu önerge
nin niçin lehinde olduğumu arz edeceğim. 

Türkiye işçi Partisi, Türkiye Parlâmentosun
da Anayasanın 88 nci maddesine dayanarak 
Türk demokrasisinin temeline dinamit koymak 
arzusundadır. TtP Türkiye demokrasisini yık
mak, Türkiye Parlâmentosunun iş yapmaz ol
duğunu isbat etmek, Türk halkına, o çok savu
nur göründükleri fakir Türk halkının çıkarla
rından, onun verdiği vergilerden, onun verdiği 
nimetlerden maaş almak suretiyle onun hakkı
nı ödemeden vatandaş kesesinden hırsızlık yap
mak sevdasındadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, siz de lütfen öner
ge lebinde konusunuz. 

ÇETÎN ALTAN (istanbul) — Ağzını topla 
be terbiyesiz. (T. t. P. sıralarından «hırsız sen
sin, sizsiniz hırsız» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen 15 dakika
lık önergenin lehinde konuşun, işi esasından 
almavm, sataşmaya yol açmayın. 

ALI KARCI (Adana) — Bizim ithamımız za
ten hırsızlık yapılıyor seklindedir. 

tRSAN ATAÖV (Devamla) — TürMve isçi 
Partisi devlet arşivlerinden gizli vesikaları al
mak suretivle bunu, emellerine hikmet ettiği 
yabancı divarla,ra bir sadakat örneği olmak üze
re ifşa etmek arzusundadır. Türkiye Isci Par
tisi, aslında Hükümeti muraka,be etmek için bu 
önergeyi getirmiş, aslında 15 dakikanın yetmi-
vensği gerekçesiyle huzurunuza gelmiş delildir. 
Türkiye Isci Partisi ve bu önergeyi veren arka
daşımız bes gün sonra, on gün sonra. Senato
da gensoru halinde Hükümetin güvenoyu ala
calı bütçenin müzakere edilmekte olduğunu bil
mektedir. Türkiye Isci Partisi petrolü istismar 
edeceği, tonrağı istismar edeceoi bütçeler bu 
kürsüye gelecek, gene bu ezberleri tekrar ede
cektir. Onun gayesi Hükümeti murakabe değil, 



M. Meclisi B : 35 2 . 2 . 1968 0 : 1 

onun gayesi Hükümetin suç işlemesi değil, onun 
gayesi bu memleketi nasıl kötü gösterebilirim, 
bu Parlâmentoyu nasıl kötü gösterebilirim, 
demokratik rejimle bu memleketin idere edile-
miyeceğini, dışardaki demokrasi düşmanlarına 
nasıl isbat edebilirim, heves ve arzusundadır. 
T. 1. P. ne 15 dakika konuşmayı hak görmek 
dahi çoktur. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Bu da demok
rasi olacak, öyle mi? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sus oradan, 
sus, sus. Ben Türk Milletine hitabediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen karşılıklı 
konuşmayınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben Meclis 
kürsüsünden konuşuyorum. Sus 88 sanıklı! 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — 88 sanıklı se
nin görgün. 

BAŞKAN — 15 dakikalık önerge üzerinde 
konuşunuz. Siz de müdahale etmeyiniz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, bu on beş dakikalık önerge kabul edil
melidir. Çünkü, eğer on beş dakikayı nazara al
maz da bunu daha da uzatırsak o zaman rejim 
düşmanlarına, demokrasi düşmanlarına, Türk 
halkının düşmanlarına, Parlâmentonun düşman
larına millet kürsüsünden, millete sövme fırsa
tını vermiş oluruz. Türkiye'nin nizamını yıkmak, 
Türk Hükümetinin, Türk menfaatlerine çalı
şan hizmetlerine gölge düşürmek gibi, aslında 
ard emellerinin tahakkuku fırsatını vermiş olu
ruz. Onun içindir ki, devlet arşivlerinden evrak 
çalanları, millet kesesine el atanları, Büyük 
Türk Milletinin hürriyet ve demokrasisinin ebe
di düşmanı olanları ne kadar bu kürsüde az 
konusturursak, Türk Milletine o kadar büyük 
iyilik etmiş oluruz. 

Aziz arkadaşlarım, bunlar sanıyorlar mı ki, 
biz susacağız? Bir saat konuşursanız, bir saat 
konuşacağız. Sanıyor musunuz ki haklı çıkacak
sınız? Biraz sonra Hükümet konuştuğu zaman 
perdeleriniz bir kere daha yırtılacak, hürriyet 
kokan Türkiye'de, hürriyet dolu Türkiye'de 
hangi rejimin müdafii olduğunuzu bir kere da
ha anlıyacaksmız. Lâflarla gerçekler gölgelen-
miyecektir. Sizin ağzınızda petrolle topraktan 
başka bir şey yoktur. Ağzınız petrol kokar, di, 
liniz toprak yalar. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen önerge ile 
ilgili konuşunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Size, milletin 
bu meselelerini istismar ettirmiyeceğiz. 

Sayın Başkanım, neden 15 dakika konuşma
nın icabettiğini söylersem, zamanı uzattığımızda 
T. 1. P. nin neler yapacağını elbette söyliyece-
ğim. 

Sevgili arkadaşlarım biraz evvel elli sayfalık 
önerge dinlediniz. Bu önergede de Türkiye İşçi 
Partisi yeni bir şey getirmiş değildir. Bu da, öte
den beri yaptıkları ezberin tekrarıdır. Şimdi, 
aynı şeyleri tekrar burada çıkıp söyliyecekler. 
Onbeş dakika az demeleri de aslında onlara gö
re az olduğundan değil, burada bir şeyler daha 
söylemek, biraz evvel duyduğunuz gibi, Mobil 
bilmem neden bahsetmek... Bizim grupumuzda 
ne yabancı şirketlerin savunucusu, ne Türk çı
karlarının karşısında olan, ne sizin tasvir ettiği
niz niyette ve arzuda uzaktan yakından tek bir 
insan yoktur. Geçen sene bu kürsüde söyledim, 
isim zikrederseniz, hâdise verirseniz, delil göste
rirseniz, bu grupun içerisinde bahsettiğiniz, tas
vir ettiğiniz bir insan gösterirseniz, biz onu ko
lundan, kulağından tutar çıkarır atarız, ama 
sizin içinizde bu millete zararlı, rejime zararlı, 
demokrasiye zararlı, hürriyete zararlı, vatana 
zararlı insanları teker teker biz söylüyoruz hiç
birini inkâr dahi edemiyorsunuz. Suçluların sü
kûtu, sükûtun ikrarı içindesiniz, size 15 dakika 
dahi çoktur, size aslında bu kürsüde konuşmak 
çoktur! 

ALİ KARCI (Adana) — Bu konuşmalara na
sıl müsaade ediyorsunuz Sayın Başkan? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Siz yatın, kal
kın dua edin (C. H. P. sıralarını göstererek) bu 
grupa ki, millî bakiyeyi çıkarmış sizi buraya 
getirmiştir... Yazıklar olsun size. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz efen
dim. (Gürültüler) Efendim, evvelâ Sayın Aydın 
Yalçın ve Feyyaz Koksal tarafından verilen ve 
Petrol... 

RIZA KUAS (Ankara) —Partimize sataşma 
vardır, söz istiyorum Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim ,bir dakika 
vereceğim. Petrol konusu ile ilgili önergenin gö
rüşülmesi sırasında konuşmaların onbeş daki
kayla sınırlandırılmasını istiyen önergeyi- oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Sayın Rıza Kuas, nedir efendim? 
RIZA KUAS (Ankara) — Partimize sataşma 

oldu, söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Ne bakımdan sataşma efendim? 
ifade edin, ben re'sen size sataşıldı, gelin konu
şun diye davet edemem, içtüzük böyle emredi
yor. ifade edeceksiniz, takdir hakkımızı kullana
cağız. 

RIZA KUAS (Ankara) — Efendim, önergeyi 
arz ediyoruz, orada yazılmıştır. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Sayın İhsan Ataöv, Türkiye işçi Partisi Dev

let Hazinesinden hırsızlık yapmaktadır, denil
miştir. 

Türkiye işçi Partisi demokrasi düşmanları 
ile işbirliği halindedir. 

Rejim düşmanı, halk düşmanı, Parlâmento 
düşmanları demiştir. Türk Milletinin hürriyet ve 
demokrasi düşmanı demiştir. 

Ağzınız petrol kokar, diliniz toprak yalar de
miştir. 

İçimizde vatana zararlı insanlar vardır. 
içtüzüğün 95 nci maddesi gereğince grupu-

muza vâki mezkûr sataşmaları cevaplandırmak 
için Behice Boran'a, söz verilmesini rica ederim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

T. İ. P. Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Efendim, bir sataşma yapılmış 
ise kendisine sataşılan milletvekili veya grup 
buna karşı söz istiyebilir. Yani, bir sataşmanın 
yapılması ötekini ilzam etmez, her halde. 

Buyurunuz Sayın Behice Hatko (Boran). Sa
dece sataşma mevzuuna cevap vermek ve müta
lâa hilâfında bir fikir serd olunmuşsa onu tas
hih etmek üzere size söz veriyorum. Lütfen esa
sa girmeyiniz. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; Sayın Ataöv'ün konuşmalarında sataş
madan da öte düpedüz partime hakaret vardır, 
hem de partimin verdiği gensoru önergesiyle ba
şarmak istediği işin yanlış arz edilmesi, yanlış 
gösterilmesi, daha doğrusu suitefsir edilmesi 
vardır. 

Bir kere hakaretleri aynen kendisine iade 
ederim. O seviyede cevap verecek değilim. O de

receye inmek istesem dahi elinmden gelmez. (A. 
P. sıralarından «inemezsin» sesleri.) «Devlet ka
sasından para çalmak, evrakları çalmak, demok
rasinin köküne dinamit koymak» bütün bu it
hamların hepsini, olduğu gibi sayın sözcünün 
kendisine iade ediyorum. Biz burada tam tersi
ne Türk demokrasisinin işlemesi için çalışıyoruz. 
(A. P. sıralarından «Ooo» sesleri, gülüşmeler.) 

Bir kere, bir Meclis komisyonunda o komis
yonun üyesi olarak, üstelik de izin alınarak in
celenmiş evrakı, millî egemenliğin en büyük or
ganı olan Mecliste Hükümetle ilgili olarak, Hü
kümet aleyhine bir gensoru açılması için delil 
olarak kullanmak nasıl ifşaat sayılabilir? Eğer, 
memleketin hayatî gerçekleri bu Mecliste de gö-
rüşülmiyecekse nerede görüşülecek? Görüşülmi-
yecekse eğer «bu Meclis millî iradeyi temsil eder, 
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» sözlerinin 
ne kıymeti, ne alâkası kalır? Burada hiç sıkı-
nılmadan, utanılmadan uzun, uzun ceza madde
leri okundu. Sanki mesele, millî egemenliğin en 
yüksek temsilcisi olan Meclise, yine bir milletve
kili tarafından getirilmemiş de sanki, birtakım 
hususi çevrelerde gizli evrak ifşa edilmiş, yahut 
ifşa edilmek istenmiş. Binaenaleyh, bütün bu 
hareketleri, tekrar edeyim, iade ediyorum sözcü
ye. Biz, bilâkis burada soyguna karşı çıktığı
mız, hem de sadece tek tek şahısların değil, mem
lekette Anayasaya karşı olarak, Anayasa çizgi
sinin dışında bir düzen olarak yürütülmek iste
nen soygun düzenine karşı çıktığımız içindir ki, 
bize bu kadar saldırılıyor, itham edilmeye çalışı
lıyor. Ama, ne yaparsanız yapınız bu memleket
te Anayasa nizamı yürüyecektir, demokrasi yü
rüyecektir, emekçi halkın Anayasa teminatı al
tındaki haklarının ve çıkarlarının mümessili ola
rak biz de bu Mecliste bulunacağız ve emekçi 
halkımızın haklarını savunmakta devam edece
ğim 

Şimdi, gerek son sözcünün ve gerekse ondan 
evvel, yine Adalet Partisinden konuşan Sayın 
Köksal'ın ve bundan daha önceki celselerde de 
yine iktidar partisi sözcülerinin İsrarla üzerin
de durdukları bir konuyu, müsaadenizle, aydın
latmak istiyorum. (A. P. sıralarından «Sataşma 
ile ne alâkası var?» sorusu, gürültüler.) Bu da 
aynı maddenin ikinci kısmına dâhildir. Çünkü, 
bir suitefsir vardır, aynı zamanda bizim maksa
dımız hilâfına gösterilirse o zaman da cevap ver-
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mek hakkımızdır. Şimdi bu noktadan cevap yer
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Behice Hatko, lütfen yal
nız sataşmaya cevap veriniz efendim. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
Çünkü Sayın Koksal dedi ki, «Demokrasinin al
tına dinamit konuyor, demokrasi zihniyetinin 
kendisi ortadan kaldırılmak isteniyor, işletilmek 
istenmiyor.» Bunlara cevap vermek istiyorum 
şimdi. Bu da aynı maddeye dâhildir, buna cevap 
vermek hakkımdır benim. 

Bu meseleler dönüyor dolaşıyor, şu obstrüksi-
yon meselesine geliyor. Obstrüksiyon meselesi 
burada tamamen yanlış tefsir ediliyor, yanlış 
gösteriliyor. Ya bilgisizlikten dolayı bu yapılı
yor, ya da kasıtlı olarak yapılıyor. Anayasanın 
bir defa kendi maddelerinde engellemeye, obst-
rüksiyona ait bir hüküm yoktur. Öne sürülen 
89 ncu maddenin gerekçesinde sözü edilen obst
rüksiyon ise, gensorunun açıldıktan sonra biza
tihi görüşülmesine ait bir obstrüksiyondur, yok
sa gensorunun öngörüşmesine mütaallik olan 
bir obstrüksiyon değildir. (A. P. sıralarından 
gürültüler, «Sataşma ile ne alâkası var?» soru
su). 

BAŞKAN — Lütfen sakin olunuz. Bitirmek 
üzeredir konuşmasını, müsaade ediniz, neticesini 
alalım. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
Niçin Anayasanın gerekçesinde gensorunun doğ
rudan doğruya gündeme alınması öngörülme
miştir de önceden gündeme alınıp alınmıyacağı-
mn görüşülmesi şartı konmuştur? Çünkü, doğ
rudan doğruya gensoru açıldığı takdirde, bilin
diği üzere, Hükümet hakkında bir güven oyu 
söz konusu edilebilir. Eğer, gensorular doğru
dan doğruya açılırsa o zaman Hükümet devamlı 
ve sürekli surette bir güvensizlik, istikrarsızlık 
içinde bırakılabilir, devamlı surette düşürülmesi 
tehlikesine mâruz bırakılabilir. O zaman Hükü
met iş yapamaz, istikrarsız hale gelir. Bunu ön
lemek içindir M, bu anlamdaki obstrüksiyonu 
Anayasa önlemiştir. 

Halbuki, öngörüşmelerin uzun olmasını, va
kit almasını bir obstrüksiyon olarak telâkki et
memiştir, edemezdi. Çünkü, bu Meclisin iç ça
lışmalarına mütaallik bir husustur. Müzakerele
rin uzunluğu, bunu uzatmak, muhalefetin muha
lefet etme araçlarından, meşru araçlarından bi
ridir. Muhalefet, Meclislerde süs olarak mev

cut değil, muhalefet, etmek için mevcuttur. Ne 
demek muhalefet etmek? Sizin yapmak istediği'-
niz bir şeye birisi muhalefet ederse ne olur? O işi 
yapmanızı zorlaştırır, uzatır, yani bir çeşit en-
gelleştirir. Muhalefet budur ve millî irade 
çoğunluğun iradesi değildir. Millî irade; mü
rekkep bir gerçeğin kavramıdır. Millî irade, ço
ğunluğun ve azınlığın iradelerinin muhassalası-
dır. Bunun içindir ki, çok partili demokratik re
jimlerde muhalefette, yani azınlıkta olanların 
da Meclise girmesi öngörülmüştür. Onun içindir 
ki, çok partili parlömenter rejimlerde şu kaide 
konulmamıştır. (A. P. sıralarından «Ne alâkası 
var?» sorusu). 

BAŞKAN — Efendim, ne alâkası var, diye 
bana soruyorsunuz? (Soldan, gürültüler.) 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
Seçimler yapılır, oyların çoğunluğunu alan ya
lama organını teşkil eder, diye niçin denmemiş
tir? Çünkü, millî irade yalnız çoğunluğun ira-
iesi değildir, azınlıkla çoğunluğun iradesinin, 
yerleşmiş, kabul edilmiş kurallar içinde karşı 
karşıya gelmesi, çatışması ve bu çatışmadan bir 
muhassala çıkmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, lütfen bağ
layınız efendim. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
Binaenaleyh, muhalefetin memleketin çok önem
li çok hayatî gördüğü konularda iktidarın bir 
kanunu çıkarmasını önlemesi millî vazifesidir. 
Kanunların yalnız çıkması değil, bu gibi kanun
ların çıkmaması da memleketin yararınadır. 
(Soldan: Şiddetli gürültüler.) 

Geçen sene bütçenin açığı, halkın istihlâk 
maddelerine zam konarak kapatılmasaydı (Sol
dan : Çok şiddetli gürültüler, protesto sesleri) 
ne olacaktı? 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, sözünüzü 
kestim efendim. (Gürültüler). 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
?... 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, Sayın Be
hice Boran, Sayın Behice Boran... Sözünüzü kes-
dim efendim. 

Sayın Behice Boran, beni dinleyin efendim. 
(Soldan: Şiddetli gürültüler, «Sataşma ile ne il
gisi var?» soruları). 

Efendim lütfen sakin olunuz, müsaade buyu
runuz. 



M. Meclisi B : 35 2 . 2 . 1968 O : 2 

Şimdi, hatibin konuşması sırasında muhtelif 
arkadaşlar, bunun sataşma ile ne ilgisi var, diye 
bana soruyorlar. 

Sataşma ile ilgisi şu: «Türkiye işçi Partisi 
bu gensoru önergelerini vermek suretiyle Türk 
demokrasisinin temeline dinamit koyuyor» de
di bir arkadaşımız. 

Gensoruların, demokratik rejimin, Anayasa 
rejiminin işliyen teamüllerinden, kaidelerinden 
olduğunu izah etti. Mesele bundan ibaret, lüt
fen sakin olun. 

Efendim, gensoru önergesinin görüşülmesine 
geçiyoruz. {Gürültüler). 

Saym Koksal^ nedir efendim, talebiniz? 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Bu mesele 

bir azınlık hakkı olarak araştırma konusu yapıl
mıştır. Araştırma konusu yapıldıktan sonra ay
nı mevzuu tekrar bir gensoru ile getirmek el
bette ki, demokrasinin altına dinamit sokmak
tır. 

BAŞKAN — Efendim, görüşmelerin 15 da
kika ile kısıtlanması için verilen önerge, kaybe
dilen şu zaman ile gayesine ulaşamamıştır, bunu 
bilesiniz. 

BİR MİLLETVEKİLİ — Sayenizde. 
BAŞKAN — öyle mi efendim? öyle mi Be

yefendi? Çarşamba günü çok dirayetli Başkan 
diye methediyordunuz ama Beyefendi. Ne de
mek «sayenizde» Ben burada tarafsız olarak 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Ok
tay Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel-
de değişiklik yapılması hakkında kanım teklifi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum-

Meclisi idare ediyorum. Meclis Başkanına haka
rettir bu sizin yaptığınız. Lütfen oturun yerini
ze efendim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Bana mı söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — Evet, size hitabediyorum. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Benim ayağa kalkmam bir hususu izah için
di. 

BAŞKAN —• Oturunuz efendim. 
işinize geldiği zaman dirayetli Başkan, muk

tedir Başkan, işinize gelmediği zaman «sayeniz
de Başkan» oturunuz yerinize efendim. (Soldan: 
Gürültüler, «Kim söyledi» sesleri.) Kim söyle
diyse ona hitabediyorum efendyn. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Benim ayağa kalkmam bir hususu izah içindi. 

BAŞKAN — Ayağa kalkmanızın da bir lü
zumu ve faydası yok. 

Bitmiştir müzakereler. Gensorunun görüşül
mesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? 

OEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Bana, 
«utanmadan bâzı ceza maddeleri okudu» dedi. 
Aynen kendilerine iade ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bâzı özel sebeplerle 
birleşime 15 dakika ara veriyorum. Saat 18,30 da 
tekrar toplanacağız. 

Kapanma saati : 18,15 

huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanları tezkereleri (Millet Meclisi 2/612; Cum
huriyet Senatosu 2/235) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 476) 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 18,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

• 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — Açık oylama sonucu alınmadan 
birleşime ara verildiği için, açık oylama işlemi 
iptal edilmiştir. Kutuyu kaldırınız, üzerine kart 
konularak yeni iki tane kutuyu sıralar arasın
da dolaştırınız. 

î. ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurursanız bir hususu arz 
edeyim. 

Biraz önceki müzakereler sırasında zatıâli-
nizi hedef tutan bâzı sözlerin tarafımdan ifade 

edildiği zannı ile cevabi sözlerinizin muhatabı 
benmişim gibi, bir durum hâsıl oldu. Benim aya
ğa kalkışım da böyle bir maksat yoktu. Sadece 
işaret etmek için ayağa kalkmıştım. Zabıtlarda 
bir yanlışlık olmaması bakımından arz eder, tas
hihini rica ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim, Başkanlığa bu 
şekilde hitabeden arkadaşın Sayın Kılıçoğlu ol
madığı anlaşılmıştır, zapta geçmesi bakımından 
tavzih ediyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam ) 

8. — Adana Milletvekili Ali Karcı ile Kars 
Milletvekili Âdil Kurtel'in, petrol konusunda 
ulusal çıkarlarımıza ve millî bağımsızlığımıza uy
gun bir politika izlememesi, millî çıkarlarımıza 
karşı bir uygulamanın içerisinde bulunması iddi-
asiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Hü
kümet hakkında bir Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/62) 

BAŞKAN — Efendim, gensoru önergesi üze
rinde görüşmeye geçiyoruz. 

önerge sahibi olarak Sayın Ali Karcı, buyu
run. Kabul edilen önerge gereğince konuşma 
süreniz 15 dakikadır. 

ALÎ KARGI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bizim gensorumuzda iki id
dia vardır : 

Birinci iddia, Petrol Kanunu, ulusal çıkarla
rımıza aylandır. Bu kanunun sonucu olarak, 
petrol kumpanyaları içişlerimize karışmakta, 
giderek ulusal bağımsızlığımıza gölge düşür
mektedir. Demirel Hükümeti, yıllardır devam 
edegelen bu uydu politikanın, hem tatbikçisi 
hem de teşvikçisi durumundadır. 

İkinci iddiamız, hem bu kanunun doğal bir 
sonucu olarak, hem de Hükümetin izlediği, ya
bancılara göz kırpan politikasiyle Türk Hazine
sini zarara sokmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye îşçi Partisi 
Grupu adına konuşacak olan arkadaşım, petrol 
kumpanyalarının içişlerimize nasıl karıştığına 
dair bâzı belgeler sunacaktır. Yani Devlet sırrı 
değildir. Meselâ 4 ncü rafinerinin kuruluşunda, 
meselâ petrol boru hattının yapılışında; «yapıl
masın T. O. Hükümetinin menfaatine karşıdır» 
diyor. Sır bunun neresinde? Benim içişlerime 
karışmaktadır. Bunun için bu konuyu hiç şüp

hesiz Meclis kürsüsüne getireceğim ve bir mil-
vetvekili olarak benim vazifemdir, bizim vazife
mizdir. 

Bu arada ben, Petrol Kanunu üzerinde bir. 
nebze durduktan sonra takibedilen petrol poli
tikasının sonucu olarak Hükümetçe Hazineye 
verdirilen zararlar üzerinde duracağım. Bu ko
nuda Hükümetin sorumluluğunu Büyük Mecli
sin önüne sereceğim. 

Bugün, Petrol Kanununa göre Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin yabancı kumpanyalardan 
alabildiği tüm hak tutarı sadece % 34 - 35 tir. 
Oysa ki, bu oran Kuveyt Emirliğinde % 56, 
Suudi Arabistan Kırallığında % 57, îran Şahlı
ğında % 75 tir. 

Yani şu anda Devlet olarak, bu kumpanya
lardan alabildiğimiz hak, şeyhlikler, şahlıklar, 
emirliklerden daha azdır. 

Bu kanun, nasıl, hangi kafa, hangi mantık, 
hangi bilgi ile çıktı, buna bir örnek vermek is
terim. 

Söyliyeceklerimiz, Millet Meclisi Petrol 
Araştırma Komisyonu tutanaklarında mevcut
tur. Petrol Komisyonunun bir üyesi olan ve 1954 
te Petrol Kanunu müzakereleri sırasında D. P. 
adına, Komisyon Sözcüsü olarak bu kanunu sa
vunan Sayın Ekrem Alican şu itirafta bulun
muştur. 

«Birader, kanundaki malî hükümleri atlamı
şız.» 

Arkadaşlar, bu kanun malî hükümler için 
çıkmıştır ve 14 yıl sonra Sayın Ekrem Alican 
bu kanundaki malî hükümlerin takındığını iti
raf etmiştir. Oysa ki, biraz sonra kürsüye çı
kacak olan bâzı milletvekilleri bu kanunun sa
vunmasını yapacaklardır. Nitekim bu kanunun 
savunması yapıldı da. 

— 161 — 



M. Meclisi B : 35 2 . 2 , 1968 O : 2 

Bu kanun, ulusal çıkarlarımıza tamamen ay
kırı olmaktan başka, ulusal bağımsızlığımıza 
gölge düşürecek bâzı davranışların da sebebi 
olmaktadır. _ 

Buna dair çok enteresan bir örnek vermek 
isterim. Söyliyeceklerim, yine komisyon tuta
naklarında mevcuttur. Yabancı petrol kumpan
yaları, kendilerini Millet Meclisi Petrol Ko
misyonunda savunmak için komisyon üyesi bir 
milletvekiline telefon ederek, hattâ evlerine 
kadar giderek aracılık yapmasını istemişlerdir. 
Aracılık isteminde bulunanlardan birisi, bu ka
nunu Max Bool ile birlikte hazırlıyan ve bu
gün Mobilin Türkiye mümessili olan Necdet 
Egeran'dır. Diğeri ise Shellin Türkiye mümes
silidir ve bunların cephelerinde T. 0. Hüküme
tinin nüfus kayıdı vardır. 

Bu bayların, bu cesareti nereden gelmekte
dir? Hangi hak ve yetki ile milletvekillerinden 
aracılık isteminde bulunmaktadırlar? 

Bu sorunun cevabını yine biz verelim: Ya
bancılara büyük haklar tanıyan Petrol Kanu
nundan ve davranışlariyle kendilerine dönük 
olan Demirel Hükümetinden: 

Sayın milletvekilleri; hepiniz biliyorsunuz 
bu yabancı şirketler A. P. li milletvekilleri ço
ğunluğu ve muhalefete mensup bâzı milletve
killerinin oylariyle Meclis komisyonlanna ka
dar gelip savunmalarını yapmışlardır. 

Bu başka deyimle söylemek gerekirse, bu 
yabancı kumpanyalar Meclisin hârimi istemine 
kadar el uzatmışlardır: (A. P. sıralarından 
«yuh» sesleri) 

Yabancı petrol şirketlerine bu yuhu çeksey
diniz yerini bulurdu. Kürsüden» Türk halkının 
haklarını savunan bir Türk milletvekiline de
ğil 

Şimdi de Hükümetin Türk Hazinesini nasıl 
zarara soktuğu, bu yüzden meydana gelen Hü
kümet sorumluluğu üzerinde durmak isterim. 

Sayın Maliye Bakanı, Petrol Araştırma Ko
misyonunda sorulan bir soruya karşı aynen şu 
cevabı vermiştir: 

«Mobil ve Shell istihsal şirketleri 1962 den 
1965 yılı sonuna kadar istihsal etmiş oldukları 
1 253 338 ton hampetrol mukabilinde toplam 
olarak 13 644 131 dolar tutarında dövizi fiilen 
transfer imkânını elde etmişlerdir. Buna göre 
1 ton hampetrol üretimine karşılık dışarıya 
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transfer edebilecekleri döviz tutarı 10,88 dolar
dır. 1 ton hampetrolün değeri ise aynı süre 
zarfında ithal edilen hampetrollerin CİP fiyat
ları ortalamasına göre 16,59 dolar olarak ka
bul edilebilir.» 

Yine Sayın Maliye Bakanı bir başka soruya 
verdiği cevapta, «Sovyet petrolü, Batı memle
ketlerine vasati FOB fiyatı 9,41 ruble (10,44 do
lar) demiştir. 

Demek oluyor ki, yabancı şirketler, mem
leketimizden elde ettikleri 1 ton hampetrolden 
10,88 dolar transfer etmektedirler. Şüphesiz ki 
memleketimize olan maliyet bundan ibaret de
ğildir. Şirketlerin transfer etmedikleri meselâ 
yerli ve yabancı personel ücretleri, bâzı malze
meleri yüksek fatura ile ithal ederek maliyeti 
laha da yükseltmeleri ve diğer birçok masraf
lar vardır. Bunları da hesaba katarsak 1 ton 
hampetrolün memleketimize maliyeti 10,88 do
ların çok üstünde olduğu anlaşılır. 

Hele yabancı petrol şirketlerinin, çok yük
sek ücretle çalıştırdıkları uzmanların kendi 
ücretlerinin döviz olarak transferi de buna ka
tılırsa, yabancı petrol kumpanyalarından ithal 
edilen hampetrol ile yerli hampetrol arasında 
fiyat farkının kapandığı kendiliğinden 
meydana çıkar. 

Demek oluyor ki dışarıdan hempetrol itha
li ile bizim topraklarımızdan Mobilin ve Shellin 
çıkarıp Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine sat
tığı hampetrol aşağı - yukarı aynı fiyata gel
mektedir. Demek ki, yabancı şirketlere petrol 
çıkarma hakkı vermeseydik doğrudan doğruya 
dışarıdan alsaydık pek büyük bir zararımız ol
mayacaktı. Üstelik karşılaştırmayı yaptığımız 
fiyat, kartel fiyattandır. Yani dünyanın en 
yüksek fiyatlarıdır. Eğer karşılaştırma serbest 
rekabet fiyatlarına göre yapılırsa, belki de bi
zim topraklarımızdan üretilen ve yabancı kum-
panyalarca bize satılan, bizim yerli hampetro-
lümüz bize daha da pahalıya gelecektir. Hele 
karşılaştırma, Sovyet hampetrol fiyatlariyle ya
pılacak olursa yabancı şirketlerin, maliyeti et-
kiliyen yukarıdaki masrafları bile hesaba ka
tılmadan, sadece yabancılara doğan transfer 
hakkı hesabedilse bile Türkiye'de çıkarılan ve 
yabancılar tarafından bize satılan hampetrolün 
Sovyet ihraç fiyatından, 44 şerit daha pahalıya 
geldiği görülür. Yani Sovyet ihraç fiyatı 10.44 
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sent olduğu halde bizim Mobilden ve Shellden 
aldığımız kendi petrolümüzün bedeli 10.88 dir 
Yani, 44 sent, yani 440 kuruş daha yükseğe 
satmalıyoruz. 

Demek oluyor ki, Petrol Kanunu bu yaban
cı şirketlere imtiyaz vermeseydi ve hampetrol 
sözün gelişi Sovyetlerden ithal edilmiş olsaydı, 
hem döviz bakımından kârlı olacaktık, hem de 
yeraltı servetlerimiz çıkarılmamış, yerinde bı
rakılmış olacaktı. (A. P. sıralarından «uydu 
olacaktık» sesleri) Evet NATO'ya ait 5 mem
leket ucuz diye Sovyetler Birliğinden petrol 
alıyor, onlar alırsa uydu olmuyor, ama T. C. 
Hükümeti alırsa uydu oluyor. Çünkü siz mut
laka bir tarafa yanaşmak arzu ve eğiliminde 
ve inanandasınız da onun için. Hele petrol şir
ketlerinin, yukarda saydığımız masrafları da 
eklenirse ulus olarak nasıl bir tuzağa düşürül
düğümüz kendiliğinden anlaşılmış olacaktır. 

Bu soygun tartışmaya meydan vermiyecek 
kadar açıktır. Şimdi Petrol Komisyonuna ve
rilen rakamlarla durumu açıklıyalım : 

Mobil ve Shell kumpanyaları 1962 1965 
yılları arasında Türkiye'de 1 253 338 ton ham
petrol üretmişlerdir. Bunun mukabilinde top
lam olarak 13 644 131 dolar tutarında dövizi 
fiilen transfer etme imkânını elde etmişlerdir. 

Görülüyor ki, 1962 - 1965 rakamları bir 
gerçeği gün ışığına çıkarmaktadır. Yabancıla
rın Türkiye'de çıkardıkları hampetrol Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine yüksek fiyatlarla sa
tılarak fakir halkımız soyulmaktadır. Her 
geçen gün üretimlerini artıran bu yabancı şir
ketler, daha fazla döviz transferi hakkı ka
zanmaktadırlar. Yani her geçen gün soygun 
biraz daha büyümektedir. Yukardan da anla
şılacağı üzere bu şirketlerin üretimi artırmala
rı döviz bakımından bize her hangi bir fayda 
sağlamamaktadır. Aksine yeraltı servetlerimiz 
eksilmekte, bitmektedir. 

Sorunlar, vatan - millet nutuklariyle çözüm
lenecek gibi değildir. Mızrak çuvalı yırtıp dı
şarı çıkmıştır. Kendi memleketimizde yabancı 
muamelesi görmek gibi bir durumla karşı kar-
şıyayız. Sömürülme yoktur diyenlere verdiği
miz yukardaki örneği ve rakamları suratları
na bir şamar gibi çarparız. Ve sorarız «peki sö
mürülme başka nasıl olur?» 

Yukardaki rakamlara göre Batı kumpanya
larından ithal ettiğimiz, «1962 - 1965 yılları 
arasında», 12 298 825 ton için ödediğimiz dö
viz 204* milyon dolardır. 

Şayet 1962 - 1965 yıllarında bu hampetrol 
Sovyetler Birliğinden ithal edilmiş olsaydı 128 
milyon dolar ödiyecektik. 

Demek oluyor ki, Sovyet fiyatına göre bu 
süre içinde Batı memleketlerine 75 milyon do
lar daha fazla ödemiş bulunmaktayız 4 yıl 
içinde. 

Bütün bunlar şunu gösteriyor : Bir taraf
tan kendi hampetrolümüzü, ithal edilen ham-
petrolden daha yüksek fiyata alıyoruz, diğer 
taraftan Batıdan alış - Veriş ediyor diye 4 - 5 
yıl içinde 700 milyon liradan daha fazla bir 
parayı, Amerikan ve diğer yabancı petrol 
kumpanyalarına haraç olarak ödüyoruz. Yine 
öbür taraftan 100 bin dolar borç alabilmek için 
Avrupa'nın en küçük memleketi olan Lüksem-
burgla müzakere masasına oturuyoruz. 

Maalesef hâlâ Türkiye'de, bu haksız ve 
yersiz davranışı yürütmeye çalışanların sesi 
çıkabiliyor. Bütün bunların sebebi : Petrol Ka
nunu, yıllardır uygulanan uydu politika ve bu 
politikanın devamında çıkarı olan işbirlikçiler 
ve onların müttefiki bâzı bürokratlardır. 

Yapılacak iş, derhal Petrol Kanununu kal
dırmak, petrolü millîleştirmek, bu suretle 
yabancı nüfuz ve hâkimiyetine son vermektir. 

Hemen burada şunu da hatırlatalım ki, 
NATO üyelerinden çoğu hampetrollerini Sov
yetler Birliğinden ithal etmektedirler. Bu ko
nuyu vatan - millet edebiyatiyle istismara 
kalkmak pek gülünç olacaktır. 

Yukarıya aldığımız rakamları, sömürülme-
yi apaçık göstermek bakımından verdik. Şim
di Demirel Hükümetinin bu konuda 1966 yılı 
içinde Hazineye verdirdiği zarara ve sorumlu
luklarına geliyoruz. 1966 yılı petrol ithalâtı 
2 650 349 tondur. Sovyet petrol fiyatına göre 
hesap yaparsak kaybımız 40 - 50 milyon lira 
arasındadır. Ayrıca bu süre içinde Petrol Ka
nununun uygulaması sonucu olarak, yukarda, 
anlattığımız gibi memleketimizde elde edilen 
kendi öz petrolümüz, yabancı petrol şirketleri 
fiyatına yakın bir fiyatla satılarak yeraltı 
servetimiz heba edilmiştir. Hükümet bu bakım
dan da sorumludur. 
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Sayın milletvekilleri; 
Dünyada üç petrol fiyatı vardır : 
1. Kartel hampetrol fiyatı, 
2. Serbest rekabet hampetrol fiyatır 
3. Sovyet ham petrol fiyatı : 
Yabancı petrol kumpanyalarının Türkiye'ye 

uygulandıkları fiyat, bunların dışında dör
düncü bir fiyattır. Özel bir fiyattır. İşte yabancı 
petrol şirketleri Türkiye'yi bir başka yoldan 
da, navlun yoliyle de soymaktadırlar. 

Yabancı petrol şirketleri bunu taşıma ücret
lerine zam yapmak suretiyle uygulamaktadır
lar. Bu suretle OÎF fiyat hesabedildiği için ya
bancılara verilen fazla fiyat ilk bakışta anla
şılamıyor. Ama petrolün almış fiyatiyle taşıma 
fiyatı birbirlerinden ayrılınca mesele gün ışı
ğına çıkmaktadır. Size birkaç örnek vermek 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, bir dakikanız kal
dı. 

ALÎ KARCI (Devamla) — 1962 yılında 
Mersin'e Basra Körfezinden gelen ham petro
lün ton başına taşıma ücreti 4,068 dolardır. 
Aynı yıl italya'ya taşıma ücreti ise 3,31 do
lardır. 

Yine 1963 yılında Basra Körfezinden Mer
sin Limanına taşman ham petrolün bir ton fi
yatı 4,33 dolar iken aynı yıl ayrı limandan 
İngiltere limanlarına taşınan ham petrolün 
ton ücreti 2,50 dolardır. 

Nasıl oluyor bu? Basra Körfezine en ya
kın olan liman Türk limanları olduğu halde 
İtalya ve İngiltere'ye taşınan, yani çok daha 
uzak yerlere taşınan petrol daha ucuza taşına
biliyor. Mesele ortadadır, Hükümet bu konu
ya eğilmemiş, Türk Hazinesini büyük zarar
lara sokmuştur. Bu bakımdan da sorumluluğu 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, vaktiniz doldu. 
ALİ KARCI (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkan. Çünkü verdiğimiz rakamlar her 
nekadar geçen yıllara ait ise de aynı fiyat 
politikası hâlâ devam etmektedir. Bütün bu 
gerçekler karşısında Hükümet susmaktadır. Bu 
arada verdiğimiz bütün rakamlar, Petrol Araş
tırma Komisyonuna verilen resmî bilgiler, 
«Platt's Oilgram ve Oil And Gas Journal» adlı 
Petrol Dergisi ile Ticaret Bakanlığı İç Tica
ret Genel Müdürlüğü Akar Yakıt Şubesi yayın
larından alınmıştır. 

İşte yukardan beri açıkladığımız sebepler 
dolayısiyle, Hükümet Petrol Kanununu uygu
lamakta devam etmesiyle ve Türk Hazinesini 
zarara sokmuş olmasiyle sorumludur. Bunun 
içindir ki, hakkında gensoru açılmalıdır. Bü
yük Meclisin bu yalın gerçekler karşısında 
susmıyacağını ve Hükümeti mesul tutacağına 
olan inancımı belirtir, Büyük Meclisi say-
giyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; petrol konusunun, T. 1. P. li arkadaşları
mızın ikisinin Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergeleri üzerinde Millet Partisi 
Meclis Grupunun kısaca görüşlerini arz edece
ğim. 

Değerli arkadaşlarım; Aralık 196G yılında 
Yüce Meclis bütün partilerinin müspet oyları 
ile alınan karar gereğince, bir Petrol Araştır
ma Komisyonunun kurulduğu yüksek malum
larınızdır. Grupumuz Petrol Araştırma Komis
yonunun çalışmalarına bendenizi de komisyona 
üye seçmek suretiyle bu çalışmaları yakinen iz
lemekte idi. 

Ayrıca bu komisyonda İşçi Partisi Ali Karcı 
arkadaşımız tarafından temsil edilmektedir. 
Aralık 1966 dan bugüne kadar aşağı - yukarı 
13 ay geçmiş, 13 ay müddet zarfında Petrol 
Araştırma Komisyonunun gerek Mecliste ve 
gerekse Ataş, Ipraş, Batman Rafinerilerinde, 
Payplayn hattında gerekli tetkik ve inceleme
lerde bulunmuş, ayrıca İstanbul'da Teknik Üni
versite Maden Fakültesinde petrol kürsüsünde 
profesörlerle ve rafinerilerde de ilgili teknik 
elemanlarla muhtelif brifinkler yapmışlardır. 
Komisyon Mecliste 65 oturum yapmış, önerge 
sahibi Ali Karcı arkadaşımızın burada 15 daki
ka içerisinde hulâseten ifade ettiği hususları 
Araştırma Komisyonu geniş ve etraflı bir şe
kilde tetkik etmiştir. 

Arkadaşlarım, komisyonun bundan bir hafta 
on gün evvel 110 sayfa halinde hazırladığı ra
por birkaç gün sonra Meclis Matbaasında ba
sılıp muhterem arkadaşlarımın ıttılalarma arz 
edilecektir. 

Yine muhterem arkadaşlarımızın; 1954 yılın
da kabul edilen Petrol Kanununun bâzı madde-
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lerinin değiştirilmesine matuf kanun teklifleri 
geçici bir komisyonda incelenmektedir, öğren
diğimize göre Hükümet ayrıca bir petrol ka
nunu hazırlamıştır. Fakat gerek Yüce Meclisi
niz, gerekse sayın Hükümet çalışmalarına Pet
rol Araştırma Komisyonunun hazırladığı rapo
run ışık tutacağı inanciyle komisyon raporu
nun müzakeresinin neticesine intizar etmekte
dir. Ayrıca 10 gün sonra Yüce Senatodan, bü
yük bir gensoru mahiyetinde olan bütçe Yüce 
Meclisinize intikal edecektir. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan 
grup sözcüleri değerli arkadaşlarımız bu mevzu
da enine boyuna konuşma imkânını bulacak
lardır. Hattızatında Petrol Komisyonunda va
zife almış olan Sayın Adalet Partili değerli 
üye arkadaşlarımın da kabul edecekleri gibi, 
bu Türkiye için çok hayatî bir konudur, Ec
nebi şirketlerin çalışmaları vardır. Nitekim biz 
Petrol Araştırma Komisyonu olarak Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının temin ettiği im
kânlar, yine Komisyonumuzun değerli Başka
nının da bütün üye arkadaşlar için temin ettiği 
en iyi imkânlar, Mobilin Batman bölgesinde, işlet
tiği Shell - Mo'da ve Shell'in Diyarbakır'da iş
lettiği kuyular başında bizzat tetkiklerde de bu
lunduk. Bütün bu hususlar geniş ve etraflı bir 
şekilde, gerek bizlerin notlarında, gerekse ko
misyonun raporunda yer almıştır. 

Millet Partisi Meclis Grupu çok önemli olan 
petrol mevzuundaki hususların bütçe müzakere
lerinden ve Petrol Araştırma Komisyonunun 
raporunun müzakelerinden sonra bir gensoru 
mevzuu olarak durumu mütalâa ederse bizzat 
kendisi, grup olarak da getirir. Şimdilik biz, 
Sayın Bakanın T. i. P. li arkadaşlar tarafından 
verilen önerge üzerindeki izahatını dinledikten 
sonra ona göre oy kullanacağımız hususunu 
arz eder, Yüce Meclisin değerli üyelerini selâm
larım. 

BAŞKAN — Diğer parti grupları adına söz 
istenmemiştir, şu anakadar. Sayın Bakana söz 
vereceğim gruplar adına söz istenmiyorsa. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Hüdai Oral 
buyurun, Saat 18,55 tir. 

O. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Muhterem arkadaşlar, Adana Mil
letvekili Sayın Ali Karcı ve Kars Milletvekili 
Âdil Kurtel tarafından Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince petrol konusunda Hükümet hak

kında gensoru açılmasına dair olan önerge
lerinin gündeme alınıp adınmaması konusunda 
0. H. P. grupunun görüşlerini açıklıyacağım. 

Sayın Ali Karcı ve Âdil Kurtel tarafından 
verilen önergede, petrolle ilgili olarak konular 
ele alınmış ve bu konular üzerinde Hükümetin 
bugüne kadar vâki davranışlarının siyasi so
rumluluk gerektirdiği üzerinde görüşler ileri 
sürülmüştür. C. H. P. olarak 15 dakikalık za
man tahdidi içinde hâdisenin ve petrol konu
sunun genellikle anahatları üzerinde dahi görüş
lerimizi arz etmek imkânına sahibolmadığımızı 
ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, daima üç buçuk yıl 
konusu dışarıda olduğu gibi burada da ifade 
ediliyor. Biz petrol konusundaki görüşlerimizi 
üç buçuk yıl evvel değil, onüç yıl evvel 1954 yı
lında, bu parlâmentoda Mas Ball tarafından 
hazırlanmış, getirilmiş Petrol Kanununun nasıl 
kapitüler hükümler ihtiva ettiğini, nasıl millî 
menfaatlere aykırı hükümler taşıdığını ifade 
etmiş bulunuyorduk. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Siz niye 
değiştirmediniz? (A. P. sıralarından gürültü
ler). 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, 1954 yılındaki konuşmalarımızın şu 
anda umumi olarak teferruatına girecek deği
lim. 1954 te.. (A. P. sıralarından «Borakstan 
bahset» sesleri). Sayın Başkan, Parlâmento âda
bı içinde, bulundukları yerlerden müdahale et
memeleri iktiza ettiğini arkadaşlarıma ihtar 
buyurmanızı rica edeceğim.. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlarımdan hakikaten 
rica ediyorum, lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Evvelâ dinle
me, fikre tahammül etme istidadı içinde bulun
mak mecburiyetindesiniz. Bu parlâmento, fikre 
tahammül edemiyenlerin nice âkibetleriyle kar
şılaşmıştır, onun için fikre tahammül etmeyi öğ
reneceksiniz. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Fikre tahammül etmeyi öğreneceksiniz ve beni 
dinliyeceksiniz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkanım, vakti ona göre ayarlayın 
lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, sizden de is
tirham ediyorum müdahalelere cevap vermeyin. 
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HÜDAl ORAL (Devamla) — Çok kıymetli 
arkadaşlarım.... (A. P. sıralarından «Tehdidedi-
yor» sesleri) Tehdidetmiyorum, kürsüde konu
şan bir hatibi konuşturmamak için girişilen tak
tiklere karşı cevabımı arz ediyorum. (A. P. sıra
larından «Boraksa kim izin verdi?» sorusu) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ona da gelece
ğim. Cesaretiniz varsa 15 dakika değil, bir saat 
konuşma imkânı verirsiniz, bütün sorduğunuz 
suallere cevap veririm, öyle kalkıp 15 dakika 
ile tahdidedip bulunduğunuz yerden sataşma
nın mânası yoktur. Evvelâ imkân verirsiniz, 
sonra cevabınızı alırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, Lütfen ko
nuşmanızı yapın, konu dışına çıkıp müdahalele
re cevap vermeyin. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Boraks konusunda ne bir yabancı 
şirkete imtiyaz verdim, ne arama ruhsatnamesi 
verdim. İmtiyaz verdiğimi iddia eden insanlar 
haysiyetli insanlarsa çıkar bu kürsüden söyler
ler. Ama Adalet Partisi, Demokrat Partinin tek
mil imtiyaz... 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, istirham edi
yorum müdahalelere cevap vermeyin efendim. 
Zaten 15 dakikalık konuşma zamanınız var. Bu 
zamanınızı kaybediyorsunuz. 

HÜDAl ORAL (Devamla) — Boraks için sa
taşıldığından ifade ettim. Onun hesabını bura
da, Parlâmentoda göreceğiz. Daha çok konuşa
cağız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi genel petrol po
litikası dölayısiyle niçin gensoru açılması lâzım-
geldiğini, niçin bunun gündeme alınması iktiza 
ettiğini arz etmeye çalışacağım. 

Bugün Petrol Araştırma Komisyonunun ka
rarları Hükümetin siyasi ve hukukî sorumlulu
ğunu gerektiren bir mahiyette Parlâmentoya in
tikal etmiş bulunuyor. Petrol Araştırma Komis
yonunda Enerji Bakanı ile Bakanlığı ve Maliye 
Bakanı arasındaki görüş ayrılıkları, Petrol Da
iresiyle TPAO arasındaki görüş ayrılıkları, 
MTA Enstitüsü ile Petrol Dairesi ve Petrol Ofi
si Genel Müdürlüğü arasındaki görüş ayrılıkları 
millî menfaatler açısından bütün çıplaklığı ile 
meydana çıkmış ve Hükümetin siyasi ve hattâ 
daha ileri olarak ifade ediyorum, hukukî mesu
liyetini gerektirir bir şekilde tesbitle, kararla 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. İşte bunun için, 

siyasi sorumluluğu gerektirdiği için gensorunun 
gündeme alınmasını istiyoruz. Bu konuda sayın 
iki bakan arkadaşımızın ayrı ayrı verdikleri be-
yanlardaki çelişmelere değineceğim. O zaman 
Hükümetinizin, bakanlarınızın ne kadar tena
kuz içinde bulunduklarını siz de görmüş olacak
sınız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Senin 
hükümetin değil mi? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Tünk Hükü
metidir. 

HÜDAl ORAL (Devamla) — Evet öyledir, 
evet, evet... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi A. P. progra
mında, Hükümet programında şu noktalar var : 

«1. Petrol Kanununun uygulanmasında tes-
bit edilen güçlükler giderilecek, vuzuhsuz nok
talara açıklık verilecek.» Bunun şümulü nedir, 
nereye kadar gider, bütün bunlar teferruatiyle 
izah edilmiş ve açıklanmış değildir. 

Şimdi size bir iki misal vereceğim. Şu kitap, 
Enerji Bakanının Petrol Araştırma Komisyo
nundaki vermiş olduğu yazılı beyanatı, şu Ma
liye Bakanının beyanatı, şunlar da Dtevlet Plân
lama Teşkilâtının ve Petrol Dairesinin beyan
ları. Bunlar genel görüşmede açıklanacak, ama 
gensoru istendiği için bunları burada ifade et
mek mecburiyetindeyiz. Kısa kısa arz edip ge
çeceğim, sayfalarını da söyliyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Enerji Baka
nının mütalâasını aynen size arz edeciğim. Say
fa dokuz: «Yabancı şirket, teknik ve sermaye
den istifade edilmesi kanunun öngördüğü hede
fin gerçekleşmesi için faydalı, hattâ zaruri ol
duğu kanaatindeyiz. Bir şirketin, gerek Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı olsun, gerekse 
yabancı olsun, istediği kadar arama ruhsat
namesi alması mahzurludur. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı istediği kadar ruhsatname 
alamaz.» diyor. 

A. P. Lt BİR MİLLETVEKİLİ — Doğru, 
çünkü beceremiyor. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Evet, be
ceremediği de iddia ediyor. Ama biz aksini id
dia ediyoruz. Biz Türk şirketleri, millî şirketin 
her türlü güce sahibolduğunu ve hattâ mü
teahhit şirketler kullanmak suretiyle kendi he
sabına bunu yapabileceğini iddia ediyoruz. O si
zin görüşünüzdür ben arz ediyorum. 

Devam ediyor... 
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ABDÜLBAR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Bakan
lığınız zamanında neye yapmadınız? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — «Zararlarını 
kapattıktan sonra normal vergi vermeleri ka
nun icabıdır» diyerek «zarar yapan arama şir
keti Mobil Şirketinin rafineri suretiyle kâra geç
tikten sonra bunlar bunu kapatırlarsa, kâr eder
lerse vergi verebilirler, kâr etmezlerse vergi al
mayız, mahsubetsinler.» diyor. 

Petrol Araştırma Komisyonu da: «Hayır, 
bu bir vergi ziyaıdır, konsolide bilanço olmıya-
cak.» diyor, Enerji Bakanı da bu şekilde yaban
cı bir şirketin vergi vermesini şu beyanatında 
iddia ve müdafaa ediyor. Gayet tabiî, bu, siya
si sorumluluğunu icabettirecek. Aksine, Maliye 
Bakanı Cihat Bilsrehan da «Hayır, bu bir ver
gi ziyaıdır, vergilendirmek için sonuna kadar 
mücadele edeceğiz.» diyor. İşte iki bakanınızın 
ayrı ayrı vermiş oldukları mütalâa. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Meclise hitabediyorsunuz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bunlar siyasi 
sorumluluğu gerektirmiyecek de başka türlü so
rumluluğu mu gerektirecek? Bunların hesap
larını gayet tabiî verecekler. 

Devam ediyorum, sayfa 16: «Ecnebi şirket
ler en son buluş ve teknikle çalışmaktadırlar. 
Ani ayrılışlar bu yerde olduğu gibi millî petrol 
millî menfaatlara aykırıdır ve bunun devrediî-
memesi gerektir.» diye, aziz arkadaşlarım, Petrol 
politikasında gerilemeler doğurur, yerlerinin he
men doldurulması müşküldür.» diyor. «Türkiye 
Petrolleri yabancı şirketlerin çalışmalarından 
istifade etmiştir.» diyor. MTA: «Hayır, bizim 
petrol bulduğumuz strüktür üzerine gelip de 
sondaj yapıp petrol buldular, bizim petrol bul
duğumuz sahanın dışında yabancı şirketler pet
rol bulmadılar.» diyor. Enerji Bakanı ise, millî 
müesseselerin yabancı şirketlerden istifade etti
ğini ileri sürüyor. Tükenme payını, ne kadar 
mahzurlu olduğunu ileri sürüyor ve Komisyon 
da mahzurludur, diyor. Komisyonda bu müta-
lâlan veren A. P. li sayın değerli arkadaşlanm-
dır. Kendilerini işhadediyorum. Evvelâ kendi 
partinizin mensuplarından müteşekkil olan ko
misyonun verdiği karan burada ifade ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bununla devam edi
yor : 
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«Hükümetimiz iktisadi felsefesine uygun dü
şen karma ekonomi düzeni içinde boru hattına 
özel sermayenin iştirak edeceği bir şekil veril
mesini prensibolarak benimsemektedir.» Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan «Hayır, biz petrol boru 
hattının devredilmesinin bu sebeplerle yerinde 
olmadığını ifade ediyoruz.» diyor. 

BİR MİLLETVEKİLİ — Doğruyu söylemek 
şanındandır. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Evet şanın
dandır. İşte bunun siyasi sorumluluğu kimi ge
rektiriyorsa o çıkıp burada cevap verecek. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

ikincisi «petrol boru hattının devredilmesi 
millî menfaatlere aykırıdır ve bunun devredil
memesi gerektir» diye, aziz arkadaşlarım petrol 
Araştırma Komisyonu karar veriyor. Millet 
Meclisinin komisyonu ittifakla bu karan vere
cek, Maliye Bakanı gelecek diyecektir ki: «Boru 
hattının devredilmemesi lâzımdır.», Enerji Ba
kanı da çıkacak «Hayır, devredelim» diyecek, 
Sayın Hükümet Başkanı da çıkacaklar «Bizim 
prensibimiz, felsefemiz icabı devredeceğiz.» di
yecekler, ondan sonra da susacaklar, beMiyecek-
ler. işte bizim C. H. P. nin Kurultayının pet
rol boru hattının devredilmemesi lâzımgeldiği 
hususunda Mecliste araştırma isteyişinin ne ka
dar haklı olduğu meydana çıkmış bulunuyor. 
Bunun neticesi olarak da siyasi sorumluluk, ga
yet tabiî gensoru arka arkasına gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi.... 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Petrol 

Araştırma Komisyonunun raporunu müzakere 
etmiyoruz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ataş rafine
risine gelince: Ataş, rafinerisini tevsi ediyor. 
Tevsi kararına Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı itiraz etmiyor ve Ataş raf inerisin in 
tevsii sebebiyle 80 yıl müddetle bir şirkete ge
niş menfaatler sağlanıyor ve Petrol Araştnma 
Komisyonunuz da bunun yerinde ve isabetli 
olmadığına karar veriyor ve gelen birçok idare 
âmirleri, genel müdürler de «Yerinde değildir, 
bununla bir önçalışma yapmak lâzımgelirdi, 
mukaveleleri tâdil etmek lâzımgelirdi» diyor. 
Bunun da karşısına çıkıyor Enerji Bakanlığı 
ve Enerji Bakanı ÂTAŞ Rafinerisini 80 yıl müd
detle tevsiin, memleketin menfaatine olmıyan 
bir kararın verilmesine âmil oluyor. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, bu konudaki 
Petrol Araştrıma Komisyonunun mütalâasını 
okuyacağım, mesuliyetin ne kadar ağır olduğu
nu yüksek takdirlerinize bırakacağım. 

«Sonuç : Petrol Kanunu bugünkü ihtiyaçla
rımıza tam cevap verecek durumda değildir. 
Petrol Kanunu ve ona tebaan petrol nizamna
mesi millî menfaatlerimiz istikâmetinde süratle 
gözden geçirilmeli ve bu anlayış içinde bilhassa 
kamu kuruluşlarının çalışmalarını engelliyen 
tatbikattaki mevzuatla Petrol Kanununun yu
karıda sayılan konulara ait hükümleri yeniden 
düzenlenmelidir.» Demek ki, Petrol Kanunu
nun millî menfaatlere uygun olmadığı, A. P. li 
arkadaşlarımızın da iştirak ve oylarını verdik
leri bu kararla meydana çıkmış bulunuyor. 

Şimdi size Batman - iskenderun boru hattı 
hakkındaki Petrol Araştrıma Komisyonunun ka
rarını okuyorum - ittifakla, verilmiş karar Ce-
vad Odyakmaz burada!.. «Batman - İskenderun 
boru hattının TPAO tarafından % 51 hisse
sine sahibolacağı bir şirkete devredilip edilme
mesi konusu bütün esasları ve ilkeleri yukarıda 
sıralanan bilgilerin ışığı altında her yönüyle ko
misyonumuzda incelenmiş, sonunda böyle bir 
devrin ve % 49 orannıda ki hisse senetlerinin 
özel kişilere satılmasının isabetli olmıyacağı ve 
bu mânada bir uygulamadan beklenen faydalar 
sağlamak şöyle dursun, bâzı zararlar doğabile
ceği kanaat ve neticesine varılmıştır.» 

BAŞKAN — Sayın Oral, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum, 
efendim. Bir - iki sataşmayı da göz önünde tut
manızı rica edeceğim. 

Gelelim AT AŞ Rafinerisine: 
Değerli arkadaşlarım, siyasi sorumluluğun 

olup olmadığını, umumi efkârın denetimi de
mek olan araştrıma komisyonlarının raporları 
genel görüşmeye iktiran ettikten sonra gensoru 
cihetine gidilir ve ben bunu müdafaa etmek için 
bu araştırma raporunun gensoruya bizi sevk et
tiğini size ifade ediyorum ve bu sebeple de gen
sorunun gündeme alınması lâzımgeldiği kanaa
tini savunuyorum. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

ATAŞ Rafinerisinin tevsii konusuna geldim. 
Bakınız ne diyor komisyonunuz; ittifakla veri
len karar, bilhassa... 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Şarlatan... 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Müsaade edin 

de, o sözü size aynen iade edeyim. Tabiyeli olun, 
«şarlatanlık» sözünü size aynen iade ederim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — On misli iade 
ederim sana (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Ne terbiyesiz 
adam be... 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Nedir bu 
adamın yaptığı, hakikatlere hiç tahammülü 
yok... (Gürültüler) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — ATAŞ Rafine
risinin tevsiinin: (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, istirham 
ediyorum müzakereleri ihlâl etmeye hakkınız 
yok, efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bırakınız, ta
biatları icabıdır ve alışagelen bir zihniyetin teva
rüs edildiğini gösterir. (A P. sıralarından gü-
rütüler) 

Bilhassa Türkiye'de 80 sene müddetle... (A. P. 
sıralarından gürültüler) Dinleyiniz... Sayın 
Başkan, müddete bakınız, konuşmak imkânı ol
muyor... 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, istirham ediyo
rum, müdahale etmeyin. Size de rica ediyorum, 
vaktiniz doldu, ona göre bağlayın, lütfen. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim, müsaade edin (A. P. sıralarından gü
rültüler) Muhterem arkadaşlarım, niçin çeki-
niyorsunuz gerçeklerin okunmasından... (A. P. 
sıralarından gürültüler) Komisyonunuzun ver
diği karar... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin de ha
tip sözünü bağlasın Hakkınız yok sözünü kes
meye... (A. P. sıralarından gürültüler, «Vakti 
doldu» sesleri) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bilhassa Tür
kiye'de 80 yıl müddetle bu rafinerilerin işletme 
hakkına sahip şirketlere, izmir Rafinerisinin 
çalışmaya başlamasına kadar geçecek üç - dört 
senelik müddet içerisinde mamul mahsûl ithali 
yerine ham petrol ithali süratiyle döviz tasarruf 
etmek gibi, mahdut süreli bir menfaat için 70 se
nelik munzam bir kâr ve bu kârın Caltex'in, İp-
raş'm tevsiine rağmen sabit olan transferabl 
kârına mukabil muazzam miktarlara baliğ ola
cak transfer tutarlarının hiç karşlıksız kabul 
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edilişi bu tevsi müsaadesi verilmeden önce işlet
me müddeti, ithal, ham petrol fiyatları, nakli
yesi ve bu esas mukavelenin Oaltex mukavelesi
ne nazaran farklı olan hükümlerini veya bugü
nüne göre değiştirilmesine uygun görülecek hü
kümlerinin üzerinde durulması 70 senelik mun
zam bir menfaatin tanınması gibi ana faktör
lerin nazarı itibara alınması sonucu yerinde ol
madığı görülür. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, valrtiniz dol
du efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bütün bunlann neticesi olarak şunu 
ifade etmek istiyorum İd, bugün Hükümet pet
rol politikasında dağınıktır. Petrol politikasın
da Hükümet üyeleri yekdiğerine mütenakız be
yanlarda bulunmaktadır. Petrol politikasında 
almış oldukları davranışlar ve kararlar millî 
menfaatlere aykırıdır, ayları olduğu t-osbit edil
miştir ve böylece de gerek siyasi, gerek hulnıkî 
sorumluluğu vardır Kaldı İd, Hükümet petrol 
konusunda Devlet idaresinde vazife almış olan 
milliyetçi insanlar halikında almış olduğu tasar
ruflar Devlet Şûrasında iptal edilmiş olmasına 
rağmen Anayasanın 132 nci maddesindeki hü
kümleri, mükellefiyeti de yerine getirmediği için, 
aynı zamanda siyasi ve hukukî sorumluluğu ge
rektirmektedir. Bu itibarla gensorunun gün
deme alınmasını ve çelişik hükümlerle birbirini 
mütenakız, ne dedikleri belli olımyan, hor birisi 
ayrı ayrı düşünce serd eden Hükümetin istifa 
etmesi lâzımgeldiği kanaatini ifade etmek iste
rim. (A. P. sıralarından gürültüler) Saygıla
rımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın Âdil 
Kurtel. 

Açık oylama için oylarını kullanmamı?» arka
daşlarımızın da lütfen oylanın kullanmalarını 
rica ederim. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Muhterem arkadaşlar, petrol konu
sunda ulusal çıkarlanmıza ve millî bağımsızlı
ğımıza uygun bir politika izlememesi, millî çı
karlarımıza karşı bir uygulamanın içerisinde 
bulunması iddiası ile Hükümet hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesine göre vermiş olduğu
muz gensoru önergesi üzerinde görüşlerimi, t ru
pumuzun görüşlerini, zamanın verdiği imkânlar 
çerçevesinde arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar iz
lenen petrol politikasının millî çıkarlarımıza, 
ulusal menfaatlerimize uygun düşüp düşme
diğinin tetkik edilebilmesi için, tesbit edile
bilmesi için Anayasanın 130 ncu maddesine ve 
bu arada 1954 tarihinde kabul edilip halen de 
yürürlükte bulunan Petrol Kanununa kısaca bir 
göz atmak gerekecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 130 ncu 
maddesi : «Tabiî servetler ve kaynaklar Devle
tin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunlann 
aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 
Arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle 
birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya 
özel teşebbüs eliyle yapılması kanunun açık iz
nine bağlıdır» der. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasanın 130 ncu 
maddesi, geçirilen acı tecrübelerden de ders 
almak suretiyle tabiî servet kaynaklarımızın 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu
nu, bunların aranması, ve işletilmesi hakkının 
prensibolarak, kaide olarak Devlete aidolduğu-
nu kesin bir şekilde tesbit etmiştir. Bunun 
yanında Anayasanın bu 130 ncu maddesinin 
açık hükmüne rağmen, hâlen yürürlükte bulu
nan Petrol Kanunu tabiî servet ve kaynakla
rımızın Devletin hüküm ve tasarrufu altında ol
ması prensibinden ayrılmış tabiî servet ve kay
naklanmışın prensibolarak, kaide olarak 
Devlet tarafından aranması ve işletilmesi 
prensibinden aynlmış ve bu sahada, bu konuda 
özellikle yabancı petrol kumpanyalannm, ya
bancı petrol şirketlerinin işletmeciliği esası bir 
prensibolarak kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 1954 yılında kabul 
o dilen Petrol Kanununun, arz ettiğim gibi ulu
sa1! çıkarlarımıza ve millî menfaatlerimize taban 
tabana zıt hükümlerle dolu olduğu artık ayan 
beyan ortaya çıkmıştır. Birinci Beş YılbJ; Kal
kınma Plânında, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında millî menfaatlerimize uygun bir pet
rol kanununun çıkanlacağı ve Petrol Kanu
nunun yeniden gözden geçirileceği tesbit edil
miş olduğu halde ne Birinci Beş Yıllık Plân 
d.Önsnvnde. ne de İkinci Beş Yıllık Plân döne
minde 1954 tarihinde yürürlüğe giren ve ulu
sal menfaatlerimize açıkça zıt hükümler ta
şıyan Petrol Kanunu ürerinde durulmamış ve 
bu kanunun değiştirilmesi cihetine bugüne ka
dar gidilmemiştir. 
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Muhterem arkadaşlar; muhtelif parti grup 
üyelerinden teşekkül eden Meclis Araştırma Ko
misyonu dahi yapmış olduğu incelemeler, 
araştırmalar neticesinde halen yürürlükte bu
lunan Petrol Kanununun ulusal menfaatleri
mize taban, tabana a t hükümlerle dolu olduğu
nu tosbit etmiştir. 

Enerji bakanları Bütçe Komisyonunda ve pe-t 
rol konusu bu kürsüye geldiği zaman, bu kür
süde Petrol Kanununun ulusal çıkarlarımıza 
ve millî menfaatlerimize uygun bir hale getiri
leceğini mütaaddit kereler vadetmiş olmalarına 
rağmen, bugüne kadar ulusal çıkarlarımıza, 
millî menfaatlerimize uygun bir kanun, Birin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında yer almış olmasına, 
Araştırma Komisyonu bu kanunun millî men
faatlerimize aykırı olduğunu tesbit etmiş olma
sına rağmen bugüne kadar bu kürsüye, bu 
Meclise getirilmemiştir. 

NASMi ÖZOĞUL (Edirne) — Siz niye ge
tirmediniz? 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bugünkü Petrol Kanununun yürür
lükten kaldırılması ve ulusal menfaatlerimize 
uygun bir Petrol Kanununun kabul edilmesi 
için T. t. P. Meclis Grupu olarak, daha Mecli
se girdiğimizin ertesi günü hazırlamış olduğu
muz bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına 
vermişiz; komisyonlara sevk edilmiş; fakat, 
aradan iki senelik bir zaman geçtiği halde ko
misyonlarda görüşülmemiş ve bu kürsüye, bu 
Meclise getirilmemiştir, getirilememiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu önerge üzerinde 
yapılacak olan müzakerelerin tahdidi için ve
rilmiş olan bir önerge üzerinde yapmış oldu
ğum konuşma sırasında da arz ettiğim gibi, 
vermiş olduğumuz 182 sayfalık önergede bir
takım iddialar yer almaktadır. Ayrıca bu id
dialar, Araştırma Komisyonunun da zabıtları
na geçmiş olan birtakım delillere ve vesikala
ra dayanmaktadır. Zaman müsaidolmadığı için 
bu vesikaları bütünüyle, teferruatiyle Yüce 
Heyetin takdirlerine arz etmek imkânlarına 
sahip değiliz. Yalnız iki vesika üzerinde kısa
ca durmak suretiyle, Petrol Kanununun taşı
dığı millî menfaatlerimize aykırı hükümler
den bâzı örnekler ve misaller vermeye çalışaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlar, malûmunuz olduğu 
üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bat
man ile İskenderun arasında petrol boru hattı 
tesisi maksadiyle bir teşebbüse geçmiştir. Te- „ 
şebbüse geçen millî müessesemiz Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığıdır. Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin bir yetkilisinin imzasını 
taşıyan bir yazı ile, yabancı petrol kumpanya
larına, «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Batman - İskenderun arasında petrol boru hat
tı yapmak istiyor; bu konuda siz ne düşünü
yorsunuz, ne diyorsunuz?» diye sorulmuştur. 
Yazıyı yazan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin bir yetkilisi; yazının muhatabı Mobil, bir , 
yabancı petrol kumpanyası. 

Muhterem arkadaşlar, Mobil, yabancı pet
rol kumpanyası, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin imzasını taşıyan bu yazıya ne cevap 
vermektedir? Vesika çok uzun, belge çok 
uzun, fakat bâzı bölümleri okumak suretiyle 
iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; cevap veriliyor, de
niyor ki : «Petrol Kanunu muvacehesinde şir
ketimizin hak ve manfeetlerini ihlâl edeceğini 
ve Türkiye ekonomisinin nef'ine aykırı düşe
ceğini tesbit etmiş bulunmaktayız.» (A. P. sı
ralarından : «Tarihi?» sorusu) Efendim, tari
hi yok, yalnız Necdet Egeran imzasını taşı
yor. 

Efendim; arz ettiğim gibi, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti bir yabancı petrol kumpanya
sına «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bat
man - İskenderun arasında bir bora hattı yap
mak - istiyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz» 
diye bir yazı yazıyor. Yabancı petrol kumpan
yası, Mobil Şirketi diyor ki; «Böyle bir teşeb
büse geçilmesi, yani bu boru hattının yapılması 
Türkiye ekonomisinin nefine aykırı düşecektir. 
Biz, yabancı petrol kumpanyası olarak bunu 
tesbit etmiş bulunmaktayız ve Türkiye Cum
huriyeti Hükümetine bildiriyoruz». 

Muhterem arkadaşlar; yabancı petrol kum
panyasına bu yetkiyi kim vermiştir ve bu yet
ki nasıl verilmiştir. Bu yetkiyi, sözlerimin ba
şında da arz etmiş olduğum gibi, ulusal men
faatlerimize taban tabana zıt hükümler tap-
yan Petrol Kanunu vermiştir ve yabancı pet
rol kumpanyası bu yetkiyi, bu salâhiyeti bu 
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Petrol Kanunundan almaktadır. Türkiye Cum
huriyetinin. Türkiye Devletinin ekonomisinin 
menfaatine midir bu boru hattının yapılması, 
yoksa menfaatine değil midir, bunu bir yabancı 
petrol kumpanyası tesbit etmektedir. Türkiye 
Cumhuriyet Hükümeti bu yabancı petrol kum
panyasından bu konuda fikir danışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu cevap dahi, bu 
yazışma dahi halen yürürlükte bulunan Petrol 
Kanununun millî bir petrol kanunu olmadığını, 
millî menfaatlerimize uygun düşmiyan hüküm
lerle dolu olduğunu açıkça ortaya koymakta
dır. 

Yine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu 
boru hattı vesilesiyle Shell yabancı petrol kum
panyasına da yazı yazmıştır. Bu yabancı petrol 
kumpanyası, Shell Şirketi de vermiş olduğu ce
vapta «Boru hattının yapılması Türkiye ekono
misinin nef'ine değildir, böyle bir teşebbüse 
geçmeyin, bundan zararlı çıkarsınız» diye Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine telkin ve tavsi
yede bulunmaîıtadır. * 

Muhterem arkadaşlar; boru hattının yapıl
masının ulusal menfaatlerimize yararlı olup ol
madığını elbette ki zaman göstermiştir; daha da 
gösterecektir. 

A31I üzerinde önemle durulması gereken 
nokta, Türlriye Cumhuriyeti Hükümetinin bu 
gibi millî teşebbüslerinde yabancı petrol kum
panyalarının, yabancı petrol şirketlerinin telkin
lerine ve tavsiyelerine kulak asmasıdır. Ben
den önce konuşan arkadaşlarım bu konuda et-
rafiyle durdular. Elbette ki bu yabancı petrol 
kumpanyalarının cevapları bâzı çevreleri etki
lemiştir ve bu yüzden de bu boru hattının, bâzı 
yabancı şirketler de dâhil olmak üzere, özel te
şebbüse devri için birtakım teşebbüslere geçil
diği de malûmlarıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, bir dakikanız kal
dı efendim. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu konuda daha söylenecek birçok 
sözlerimiz elbette ki vardır, fakat zaman dol
duğu için bunları söylemek imkânlarına sa
hip değiliz. Yalnız şurasını arz edeyim ki, bu 
boru hattının millî şirketimiz, TPAO tarafm-. 
dan yapılmış olmasına rağmen, yine yabancı 
petrol kumpanyalarına yaramıştır, Yabancı 

petrol kumpanyaları bu boru hattı yapılmadan 
önce kendi rafinerisinde işliyecekleri ham pet
rolü tankerlerle getirdikleri halde, bu boru hat
tı yapıldıktan sonra boru hattı ile nakliye iğ
lerini yerine getirmektedirler. Ama, yabancı 
tankerlerle getirdikleri zaman varil başına 
ödedikleri bedel ile petrol boru hattı kanalı ile 
getirdikleri zaman ödedikleri bedel arasında 
büyük farklar vardır ve bu fark da yine Tür
kiye Devletinin aleyhine bir netice vermekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar; bu konuda gensoru 
açıldığı zaman daha üzerinde duracağımız bir
çok vesikalarımız ve delillerimiz vardır. Gen
soru açıldığı zaman Hükümetin sorumlulu
ğunu.. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, vaktiniz doldu 
efendim. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. Gensoru açıldığı zaman Hükümetin 
sorumluluğunu gerektiren vesikaları, belgeleri 
ve delilleri Yüce Heyetinizin huzurunda enine 
boyuna tartışmak imkânını bulacağız. Bu iti
barla vermiş okluğumuz gensoru önergesi lehin
de oy kullanmanızı rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa

yın Turan Şahin. 
G. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 

(Muğla) — Sayın Başkan, değerlim ill.etvekil-
lori; Güven Partisinin petrol mevzuunda veril
miş bir önerge vesilesiyle görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Güven Partisi, millî petrol dâvasına progra
mında önemle yer vermiştir. Vatan toprağından. 
çıkan petrolün milletimiz yararına kullanılması 
lâzımdır. Millî menfaatlere aykırı olan mevzuat 
ve tatbikatın süratle değişmesi şarttır. Partimiz 
bu konuya peşin hükümlerle ve dogmatik açı
dan bakmaz; millî menfaatler açısından bakar. 
S3rmayesi Türk Milletine ait millî petrol kuru
luşlarının,'petrol arama, çıkarma ve tasfiye faa
liyetlerini sınırlayıcı kanuri hükümlerinin kal
dırılması millî petrol üretimine öncelik tanın
ması, petrol ithalinde millî menfaatlere aykırı 
bütün tatbikata son verilmesi programımızın ön
gördüğü esaslar arasındadır. 

Hatırlanacağı gibi, ikinci plân müzakereleri 
sırasında Güven Partisi, Senato ve Millet Mec
lisi grupları adına, petrol ile ilgili birçok önemli 
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önergeler vermiştir. Bu önergeler her iki Mec
liste büyük kısmı ile kabul edildi. Bundan şeref 
duyarız. Türkiy-3 Büyük Millet Meclisince kabul 
edilen petrol ile ilgili önergelerimizde bugün 
plân hükmü haline gelmiş olan şu esaslar yer al
mıştır : 

Petrol mevzuatı, millî menfaatler göz önünde 
tutularak, süratle gözden geçirilecek ve bu an-
layış içerisinde özellikle kamu kuruluşlarının 
çalışmalarını engelleyen tatbikat ve mevzuat 
yeniden düzenlenecektir. Petrol Kanununun 
kambiyo, kâr transferleri ve Türk toprağından 
çıkan petrolden Türk Milletinin alacağı hisse 
konusundaki hükümleri yurt menfaatlerine uy
gun bir hale getirilecektir. Petrol arama, üretim, 
dağıtım ve satış faaliyetlerinde bulunan millî 
kuruluşların dağınıklığı önlenecektir. Yurt 
içinde üretilen petrole millî ihtiyacın karşılan
masında öncelik tanınmasına devam olunacak
tır. Yabancı şirketlerden alman petrol ve petrol 
ile ilgili ürünlerin milletlerarası piyasada mev
cut en elverişli şartlara göre satın alınması hu
susu devamlı olarak takibedilecektir. 

Plânda bu ve buna benzer önemli hükümle
rin yor almasına çalışmış bir siyasi parti olarak 
homen belirtelim ki, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının petrol ile ilgili davranışların
da ciddî kusurlar bulunduğu inancındayız. İk
tidarın petrol konusundaki tutumu ile iligili 
olarak Güven Partisine mensup sözcüler Bütçe 
Komisyonunda görüşlerini söylemişlerdir. Cum
huriyet Sr-natosunda ve Millet Meclisinde Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görü
şülürken tcnkidlerimiz, sözcü arkadaşlarımız 
tarafından kürsüye getirilecektir. 

Şu kadarım ifade edelim ki, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının petrol ile ilgili karar 
ve tutumlarında, A. P. iktidarı zamanında kabul 
edilmiş ikinci Be? Yıllık Plâna aj/kırı bulduğu
muz haller vardır. Petrol ile ilgili Meclis Araş-
tırmay. Komisyonunun hazırladığı etraflı rapor 
Yüce Meclise geldiği zaman bu raporla ilgili 
olarak da görüşlerimizi belirteceğiz. 

Ancak, bu arada birkaç kelime ile gerek 
önergenin bizzat sahipleri ve gerekse bu önerge 
üzerinde konuşan diğer grup sözcüsü arkadaş
larımdan edinebildiğim bilgilere göre, bu komis
yon çalışması Yüce Meclis adına gayet iyi bir 

şekilde yürütülmüştür. Komisyon çalışmalarının 
neticelerini muhtevi rapor henüz Meclis münte-
siplerine dağıtılmadığına ve bizim de bilgimiz 
bulunmadığına göre, bu Komisyonda çalışmış 
olanların bildiklerinden dolayı ifa ettikleri şüp
hesiz sabit - bilgilere göre, bu Komisyon birta
kım meselelerin aksak yönlerini, Türkiye'nin 
şartları içerisinde petrol politikasına verilmek 
lâzımgelen veçhe için temel bâzı unsurları taşı
maktadır. Komisyon çalışmalarının neticesini 
bekliyenin Hükümet olduğunu, Hükümet tedbir
lerinin de bunlarla alâkalı bulunduğunu, yine 
bu Komisyonda çalışan arkadaşlarımız belirtmiş
lerdir. Araştırma Komisyonunun raporlarına 
ait bilgi bizde olmadığı için o arkadaşlarımız 
gibi bu Araştırma Komisyonunun getirdiği un
surlar millî menfaatlerimiz açısından müspet 
midir, değil midir, böyle bir konuda burada bi
zim söz söylememiz henüz mümkün değil. An
cak, arkadaşlarımız müspet neticede oldukları
nı ifade ederler. Biz, daha ziyade bu mevzudaki 
düşüncelerimizi, komisyon raporu geldiği zaman 
açıklıkla belirteceğiz. 

Şimdi, T. 1. P. nin vermiş olduğu gensoru 
önergesini petrol dâvamıza, bizim yaptığımız gi
bi, sadece millî menfaatler açısından bakmamak
tadır. önergede, T. t. P. nin her vesile ile bu 
kürsüye getirmeye çalıştığı birtakım dogmatik 
fikirler ve peşin hükümler yer almıştır, Fara
za, bu önerge dolayısiyle T. 1. P. evvel emirde 
Yüce Meclisin kurmuş olduğu Araştırma Komis
yonunun getireceği neticeler hakkında dahi pe
şinen Türkiye'de petrol dâvasını halle medar 
olmıyacak ölçülere sahibolduğu inancındadır. 
Ve o peşin hüküm ile, Türkiye'de Araştırma Ko
misyonunun kurulmuş olmasına rağmen, bir 
gensoruya süratle gitmenin arzusu içerisindedir. 
Bu Yüce Meclis adına kurulmuş olan komisyo
nun çalışmaları hakkında Meclis ıttıla kesbe-
der, üzerinde fikirlerini belirtir, siyasi parti 
grupları kendi inançları, kendi parti program
ları istikametinde bu komisyon çalışmalarını 
eleştirir, bunun neticesinde Hükümet hakkında 
bir gensoruya gitmek bahis mevzuu olabilir ve 
bu önergeler verilebilir. Komisyon raporlarını 
peşinen o komisyona iştirak etmiş olmalarından 
dolayı, Meclis haberdar olmadığı halde T. 1. P. 
katiyen benimsememekte ve komisyon raporla
rını Türkiye petrol politikasına yararlı olabtte-
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cek hiçbir unsur getirmemiş olarak telâkki et
mektedir. 

Bir başka grupun sözcüsü arkadaşımız, bu 
araştırmanın * neticelerinin burada, bakanlara 
ait konuşmalar olarak, kuruluşlara ait farklı 
fikirler olarak mukayeselerini yapıp birtakım 
neticeler çıkarmakta ve faydalı olduğunu söy
lemektedir. O halde Araştırma Komisyonu pe
şinin reddeden bir anlayış içinde bir önerge ile 
gelen T. î. P. nin meselelere bakış açısı daimî 
bir yönlü olmak zorundadır ve bu bir yönlü olu
şu tescil edilmek durumundadır kaldı ki, bu vesi
le ile memlekette petrolün dağıtımından çıkartıl
masından, araştırılmasından, tevziine kadar 
hepsinin devlet elinde bulunmasını, kendi inan
cına göre, doğru kabul eden bir görüşle bir 
önerge vermek yoluna gittiği zaman böyle 
bir gensoru önergesi bir anlayışın tezahürü ola
rak burada gelişir. O halde, T. î. P. ile elbette 
meselelere bakış açımız değişiktir. Dogmatik 
değildir, peşin hükme sahip değildir. Millî men
faatler açısından Türkiye'nin her meselesinde 
olduğu gibi, özellikle petrol dâvasında da bu 
açıdan bakmak suretiyle meselelere hal tarzı 
arayan bir siyasi teşekkül, olarak, Araştırma 
Komisyonunun raporu geldikten sonra bunun 
üzerinde söz söylemek durumunda olacağız ve 
elbette ki T. t. P. nin bu anlayışı içerisinde gel
miş bir gensoru önergesine oy vermiyeceğiz. 
Kaldı ki, 15 er dakikadan, grup sözcüsü ve 
önerge sahibi olarak, yarım saat konuşma müd
detine sahibolanlar «deliller vardır» iddialarının 
içerisinden bir tanesini olsun şu Meclise arz 
edebilirler idi. Etselerdi siyasi partiler olarak 
biz. ne ölçüde tehlike içerisindeyiz, bunu anla
mak durumuna gelirdik. 

Bir noktaya daha kesinlikle cevap vermeyi 
milletvekili olarak, G. P. nin sözcüsü olarak 
vazife telâkki ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk Devleti ba
ğımsızdır. Türk Devletinin bugünkü ve dünkü 
hükümetlerinde vazife almış olan insanlar Türk 
Devletini o devrede de, bu devrede de bağımlı 
telâkki etmemişlerdir. Ulusal bağımsızlığımıza 
ve ulusal çıkarlarımıza kasdedenler bulunabi
lir. Türkiye'yi sömürmek, Türkiye'den men-
faatlenmek istiyenler bulunabilir. Ama Türki
ye Cumhuriyeti bağımsız bir Devlettir ve ba
ğımsızlığının mücadelesini yapmıştır. T. î. P. 

hangi vesile ile olursa olsun, gensoru vesilesi 
ile dahi Türkiye Cumhuriyetini bağımlı göster
mek hakkına sahip değildir. 

Bütçe müzakereleri, meselelerimizi enine bo
yuna tartışabildiğimiz bir devre. G. P. tümü 
üzerinde konuşurken, Enerji ve. Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının Bütçesi üzerinde konuşmalar 
yapılırken petrol politikası üzerindeki görüşle
rini açık açık anlatacak, Hükümete gerekli 
sualleri soracak, Hükümetten cevaplarını ala
cak, bunların üzerine Hükümet sorumluluğu
nu bina etmeye çalışacaktır. Kaldı ki, bütçe 
devresi içerisinde millî açıdan Hükümet devir
melerin sıkıntısını yaşamış olan insanlarız. 
Bütçe devresinde Hükümet devirmeler aslında 
millî menfaatlere aykırı olduğu inancmdn olan 
birçok insanlar tarafından bu kürsüye getiril
miştir. O halde meseleyi Türk millî petrol po
litikası bakımından G. P. olarak değerlendirir
ken, açıkça bir defa daha ifade etmek isteriz 
ki, yakından takibettiğimiz petrol politikasını 
ve dâvasını bütçe müzakereleri sırasında orta
ya koyacağımız görüşler ve karşılığında alaca
ğımız cevaplardan sonra gerekirse bu konuyu 
ayrıca Millet Meclisi kürsüsüne getirmeye ka
rarlıyız. Tekrar ediyorum, petrol dâvası G. P. 
için bir istismar konusu değildir, üzerine mil
letçe eğilmemiz gereken önemli bir millî dâva
dır. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (A. P. ve 
G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. adına Sayın Diler, 
buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlar, açık oylama için oyu
nu kullanmamış arkadaşlarımız varsa lütfen 
oylarını kullansınlar. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Adana Milletvekili Ali Karcı ile Kars 
milletvekili Adil Kurtel'in, petrol konusunda 
ulusal çıkarlarımıza ve millî bağımsızlığımıza 
uygun bir politika izlenmesi, millî çıkarları
mıza karşı bir uygulamanın içerisinde bulun
ması iddiası ile Anayasanın 89 ncu maddesine 
göre Hükümet hakkında gensoru tertibetmiş-
lerdir. Y. T. P. Meclis Grupu adına bu öner
ge üzerinde görüşlerimizi açıklıyacağım. 

Sayın milletvekilleri; petrol politikası esa
sen Hükümet tarafından bir kanuna dayanarak 
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yürütülür. Dinlediğim önerge sahiplerinin id
dialarına göre, bu kanunun bütün hükümleri 
millî menfaatlerimize aykırıdır. Bu sebepten 
dolayı Hükümet millî menfaatlerimize % aykırı 
bir yol takibetmiştir. Bundan dolayı siyasi me
suliyeti mucip hareketler yapmıştır. Bu se
beple Hükümetin aleyhinde gensoru tertıbet-
mişlerdir. 

Anayasamızın ikinci maddesinde zikredil-
diği üzere, biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
olarak, Devleti olarak bir Hukuk Devletiyiz. 
Hukuk Devletinin en başta gelen vasfı mü
meyyizi kanunlara hürmetkar olması ve aynen 
tatbik etmesidir. Eğer kanun millî menfaat
lerimize aykırı ısdar edilmişse, objektif hü
kümlerine uygun şekilde değil de Hükümet 
bunun haricine çıkıp daha fazla millî menfa
atlerimize aykırı bir yol takibediyorsa, bu 
takdirde Hükümetin siyasi ve cezaî mesuliyeti 
vardır ve Hükümeti devirmek lâzımdır. An
cak, eğer kanun millî menfaatlerimize doğru
dan doğruya aykırı ise, Hükümet de objek
tif olarak bu kanunu tatbik ediyorsa, o zaman 
Hükümet hakkında her hangi bir şey terti-
betmeye, Hükümeti mesul tutmaya imkân yok
tur, Çünkü, Hükümet kanunu objektif hüküm
lerine göre tatbik ediyor ve Hükümetten de 
bunu beklememiş lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahiplerinin 
yaptıkları izahatta, mevcut mer'i Petrol Kanu
nunun haricine çıkmak suretiyle millî men
faatlerimize ve millî bağımsızlığımıza ayları 
hareket etmiştir, hususu delilleriyle ortaya 
konmadığı için müphem kalmıştır. 

Y. T. P. olarak öteden beri biz 1954 de 
yürürlüğe girmiş olan Petrol Kanununun bu
günkü ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ıslâ
hım yüce Meclisin huzurunda defalarca arz et
miş ve istemiştik. 

Ancak kanunun bugünkü haliyle tatbikinin eğer 
millî menfaatlere aykırı bir durumu varsa, yal
nız Hükümet değil, Hükümetin şüphesiz bunu 
getirip basta ıslah etmesi lâzım, milletvekille
rinin ve parti gruplarının da kanunu ele al
mak suretiyle değiştirme imkânları, selâhiyetle-
ri vardır. Bu selâhiyetlerini kullandıkları tak
tirde, Hükümetin aleyhinde itham edici bir yola 
girmeleri yerinde değildir kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, ikinci nokta, eğer ka
nunun haricine Hükümet çıkmış, yabancı şir
ketlerle el birliği etmiş, Türkiye'nin petrolleri
ni yabancı şirketlerin menfaatlerine uygun şe* 
kilde bir politika takip etmişse, bu hususta esa
sen topyekûn Hükümetin takip etmiş olduğu 
petrol politikasının no vaziyette olduğunu tesbit 
için bir Meclis araştırması teklif edilmiş ve Yü
ce Meclis araştırma komisyonunu teşkil etmiş
tir. Bu komisyon bir rapor hazırlanmıştır. 
Yües Meclise sevk edilecektir. Yüce Meclis 
her partiden müteşekkil komisyon üyderinin 
hazırlamış olduğu raporunu tetkik edecek. Hü
kümetin sorunlu olup olmadığını tesbit ede
cek ve eğer bu raporda Hükümetin her hangi 
bir şekilde c&sai ve hukukî mesuliyetini mucip 
bir durum, görürse şüphesiz ki, Yüce Meclis, 
Hükümeti bu haliyle bırakmıyacak, devirme yo
luna gidecektir. 

îşte bu sebepten dolayıdır ki, Yeni Türkiye 
Partisi olarc!>: Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince teşkil edilmiş bir komisyon ortada 
mevcutken ve komisyonun birkaç gün zar
fında raporunu Yüce Meclise sevk etmesi ba
his mevzuu iken, bu raporda daha açık bir 
bilgiye sahibolmak, daha mevsuk delillere sa-
hibolarak bir hüküm yürütmek imkânı varken, 
bu şekilde verilmiş olan gensoru öergesin'n 
katî bir delile dayanmadığına kanidir. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri.) 

Yeni Türkiye Partisi, ancak Petrol Araştır
ma Komisyonunun raporunun Mecliste okun
masından sonra kendi kanaatini yürütecektir. 
Grupum adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri alkışlar.) 

BARKAN — Efendim, petrolle ilgili gen
soru önerge-i üzerinde görüşmeler bitinceye 
karlar müzakerelerin devamı teklif edilmekte
dir. Bu husustaki önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konunun ehemmiyeti, müzakerelerin ilerle

mesini teminen oturuma devam edilmesini 
tsklif ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

BASICA!! — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 
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Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Turhan Bilginindir. 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BİLGÎH 
(Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, Türkiye 
îşçi Partisine mensup iki milletvekilinin ver
miş oldukları - önerge diyemiyeceğim - Mar
kisi; gayeli ve petrolle ilgili 182 varaktan iba
ret bir derleme ve toplama hakkında Adalet 
Partisi Meclis Grupuımn görüşlerini arz etmek 
üzere Yüksek Huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. 

önerge diyemiyeceğim dedim, zira Yüce 
Meclisin bütün üyeleri Hükümeti murakabe 
için verilmiş olan bir önergenin muhtevasının 
nasıl olması gerektiği konusunda, hiç şüphe 
yoktur ki, fikir sahibidirler, iki İşçi Partili mil
letvekili tarafından verilmiş olan 182 sayfalık 
sözde önerge, öyleyse nedir? Bu verilen öner
ge, bir taraftan Türk Milletinin iş beklediği
ni sekiledikleri bu Yüce Meclisin zamanını çal
mak, onu işlemez hale getirmek, çok partili par-
lömanter sistemi halkın gözünden düşürmek ve 
nihayet kendi görüşlerinin doğru olabileceğinin 
düşünülmesini temin için tutulmuş olan sakîm 
bir yoldur. Bu bakımdan İşçi Partililer tara-
fmdan verilen sözde önerge, sadece bir engel
lemenin icabı değil, aynı zamanda demokratik 
sistemi 3nkıp. proleter diktasını yerleştirme yo
lundaki gayretlerinin de neticesidir. Böyle bir 
taraftan Meclisi çalışamaz hale getirirken, bir 
taraftan da «Burjuva yutturmacası» adını tak
tıkları sistsmi, aîallarmca halkın gözünden dü
şürmek gayesini gütmektedir. Bu tarz bir dav
ranış, dünyanın her yerindeki maskeli Markist 
partiler tarafından yapılagelmektedir. Hattâ 
bizdekiler bile devrin stratejisinin ne olması 
gerektiğini münakaşa ederken aynı noktalara 
temas etmektedirler. Bu meselenin münakaşa 
edildiği bir açık oturumda Türkiye İşçi Par
tisinden bir milletvekili, partisinin genel sek
reteri, yazı işleri müdürü olduğu «T. %. P. ha
berler» isimli onbeş günlük dergide de yazıldı
ğına göre, Lâtin Amerika'daki «Devrimci Stra
tejinin Problemleri» adlı kitabın yazarı Reji 
Debray'm şu sözlerini benimsiyor ve diyor ki: 
«Bir burjuva demokrasisinde, bir burjuva ara
cı olan seçimlerin kullanılması ayn bir konu
dur, bir brujuva aracı olan seçimlerin burjuva 
aracısı olarak kullanıcısı ise ayrı bir konudur.» 

Benimsenen fikir bu. Yani, Türkiye İşçi 
Partisi onlarca bir brujuva vasıtası olan se
çimleri Türkiye'den kendi maksadı yolunda 
kullanmanın gayreti ve tecrübesi içindedir. Eu 
tecrübelerin bugünkü safhasında Türkiye İşçi 
î'artisi yürürlükteki mevzuatın bir kısım açık 
kapılarından istifade ederek hayatiyetini de
vam ettirdiği yetişmiyormuş gibi, asıl maksadı 
olan proleter diktatoryasmm kurulması yolun
da rejimi yıpratıcı, sarsıcı ve çökeriici yolların 
hepsini denemeye başlamış bulunuyor. Buna mü
saade edilmiyeçeğini, buna müsamaha edilemi-
yeceğini gördüğü zaman da anlaşılmaz bir şe
kilde hırçınlaşıyor. Bu hırçınlaşmayı ve telâşı 
bir dereceye kadar haklı görmek belki müm
kündür. Zira, yaptıklarına n ne olduğu, esas ga
yelerinin nerelere vardığı vazıh olarak ortaya 
çıkınca arkasına saklanmak istedikleri perde
lerin çökeceğini, vatandaş kütlelerinin gerçek 
yüzlerini öğrenince, kendilerine kargı nasıl bir 
davranışın içine gireceğini çok iyi bilmektedir
ler. Onlar için bir tek hedef vardır: Kendi ta
birleriyle: «Eylemin başarıya ulaşması.» Şimdi, 
ihtilâlci olmıyan sosyalist hüviyetine bürün
mek işlerine gelmektedir. Ama, ihtilâlci görün
memek çabası içinde bulunurken do kollekti-
vist gayelerini zaman saman ortaya koymakta
dırlar. 

Sayın arkadaşlar, Hükümet için gensoru 
açılması niçin isteniyor? Bu mesele üzerinde 
de bir nebze durmakta fayda vardır. Bir kıs
mı «gizli» bir kısmı «sata mahsus» bâzı vesi
kaların başına ve sonuna eklenen cümlelerden 
anlaşılan, T. t. P. Hükümet hakkındaki genso
ruyu, yürürlükte bulunan Petrol Kanununu 
tatbik ettiği için vermiştir. Yani, bir hukuk 
Devleti olduğu, Anayasamızın ilk maddelerinde 
kaydedildiği ve hükümetlerin yürürlükte bu
lunan kanunları harfiyen tatbik etmek mec
buriyeti olduğu halde, böyle bir teklif ile kar
şımıza gelmektedirler. 

Aslında mahkûm ettirmek istedikleri Ada
let Partisi Hükümeti değildir. Mahkûm ettiril
mek istenilen, 1954 yılından bu yana yürürlük
te bulunan Petrol Kanunudur ve bilhassa o ta
rihten bu yana vazife gören ve gayet tabiî 
olarak bu kanunu tatbik eden hükümetlerdir. 
Ve kalkınmasını istedikleri kanunu değiştirmi-
yen Meclislerdir. Yani, gensoru mahiyetindeki 
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sözde önerge, gelmiş geçmiş Meclisleri suçlan
dırmak için verilmiş bulunmaktadır. 

Bunun, demokratik rejimi kendi maksatları 
uğruna kullanmaktan başka bir mahiyet taşı
madığı ortadadır. T. 1. P. nin, kanunları tat
bik eden bir Hükümeti gensoruya tabi tutmak
la asıl elde etmek istediği netice budur, iki 
milletvekilinin ve T. t. P. nin gayesi bu ol
masaydı, böyle bir yola tevessül etmezlerdi. 

Yüce Meclisinizce kurulmuş bir Meclis Araş
tırma Komisyonu, bir yıldan fazla bir zaman
dan beri, petrol meselesinde inceleme yapmış
tır. Komisyon çalışmalarını bitirmiş, raj orunu 
Başkanlığa vermiştir. Normal olan, bu şartlar 
altında, eğer bir partinin petrol meselesiyle il
gili söyliyecekleri varsa, bunları raporun görü
şülmesi sırasında söylemesidir. Eğer bu rapo
run bir müddet daha gündeme almamıyacağı 
kanaatinde iseler, bunun acele ettirilmesini te
min için gayret sarf etmelidirler. Ama, bu ya
pılmamaktadır. Zira o zaman, 1954 ten bu yana 
gelmiş bütün Meclisleri., bütün Hükümetleri, 
seçimle iş başına geleninden ihtilâl ile gelenine 
kadar, suçlamanın, iftira altında tutmanın im
kânı olmıyacaktır. Doğru yol seçilirse, birta
kım meseleleri lâf kalabalığına getirip halkı şa
şırtmak mümkün olmıyacaktır. 

Obstrüksiyonlarm yapılması ihtimali oldu
ğu bir devrede bu mesele getirilirse, akılları 
sıra bâzı gerçeklerin ortaya çıkmasını önle
mek, kendi yalan yanlış beyanlarının duyulup, 

«Fazlasını söyletmedikleri..» demek ve söyli
yecekleri sanki çok şey varmış havasına gir
mek onlar için mümkün olacaktır. 

ALİ KARCI (Adana) — O halde, bırakınız 
da söyliyelim. (A. P. sıralarından gürültüler, 
«Sus be» sesleri) 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Aslında, 
A, P. tarafından kurulmuş olan bu Hükümet 
hakkında petrol konusunda iki şekilde gensoru 
istenebilir: 

1. Mevcut kanunları tatbik etmemesi ha
linde, 

2. Bu meselelerle ilgili Hükümet progra
mının dışına çıktığı zaman. 

Petrol Kanunu dolayısiyle durumu yukarda 
arz ettim. 

ikinci noktaya gelince; Hükümetimiz, Yü
ce Meclise sunulan programda, hem yabancı 
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sermaye, hem de takibedeceği petrol politikası
nı açıklamıştır, iki yılı aşan tatbikat devresin
de bu vaatlerin dışına çıkılmamıştır. Bu bizim 
ekonomik felsefemizdir. Nasıl kendileri bakkal 
dükkanına kadar her şeyi devletleştirip, bu 
vatanda yaşıyan herkesi köle yapmak niyetin-
deyse, biz de bütün Türklerin haysiyetli birer 
vatandaş olma durumunu devam ettirmeye, on
ları kendi teşebbüslerinin sahibi yapmaya, hep
sini sefalette değil, refahta ortak kılmaya gay
ret sarf edeceğiz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Akıllı metotlarla kullanılacak yabancı ser
mayeye «kapitülcr» sıfatlar izafe etmek, hiç de 
gerçoklere uyan bir davranış sayılamaz. Hele 
bugün, işçi Partililerin ağababası durumunda
ki memleketlerin bile.. Batı âleminin sermayesi
ne kapılarım açtığı devrede, bir kısmı işlete
mediğimiz veya kâfi derecede işletemediğimiz 
kaynak ve imkânlarımızı kullanmak için ya
bancı sermayeden millî menfaatlerin gerektiği 
ölçüde faydalanmamak, rasyonel bir hareket 
tarzı sayılamaz. Tabiî bu söylediklerimiz, nor
mal düşüncedeki insanlar için doğrudur. Yok
sa, şimdi görüştüğümüz bu sözde önergeyi ve
renler için, meselelerin hal yolu başkadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuyu daha çok 
vuzuha vardırabilmek için size (T. i. P. ha
berleri» adlı bir mecmuadan birkaç satır oku
yacağım. Biraz evvel bu kürsüde aynı sözler 
teknırlandı. T. i. P. Haberler Dergisinin 12 nci 
sayfasında şu satırları göreceksiniz: 

«Petrol Kanunu yabancı şirketlere imtiyaz 
vermeseydi ve petrol Sovyetlerden ithal edil
miş olsaydı, hem döviz bakımından kârlı ola
caktı, hem de yeraltındaki servetlerimiz çıka-
rılınamış, yerinde bıralcılmış olacaktı. («Ali 
Karcı») 

Biraz evvel bu kürsüde bu kısmı süratle 
okudu. Belki anlamıyan arkadaşlarımız, duya-
mıyan arkadaşlarımız bulundu. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, maksat 
millî çıkarlarımızı korumak falan değildir. 
Maksat, istedikleri rejimle çok daha içli dışlı 
münasebetler kurulmasına imkân hazırlamak
tır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu vesile ile tarihî bir hakikati da, bir ger
çeği de ortaya koymak lâzım; arkadaşlarımı
zın sözleriyle, vaktiyle yapılan bir toplantının 
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mükarreratmı karşılaştırmanızı istirham ecle-
csğim. 81 komünist partisinin katıldığı, 6 Ocak 
1900 Moskova Konferansında gu. karara varıl
mıştır: 

«Millî demokrasi, burjuva ile sosyalizm ara
sında bir ihtilâl Hükümetidir. Millî demokrasi 
emperyalizmle savaşacak, emparyalist sermaye
ye tesir edecek, Sovyet yardımı böylece komü
nistlerin iktidarı ele geçirmelerinde önceki in
tikal merhalesini temsil edecektir. 

Bir noktayı daha arkadaşımızın bu beyanı
na karşı arz edeceğim, Hükümetimiz, Sovyet
lerden hampetrol istedi. Bu istek reddedildi. 
Bilmiyoruz eğer meselenin istihzaya tahammü
lü olsa acaba, Türkiye tşçi Partisinin iktidara 
gelmasi mi bekleniyor, demek lâzım. 

Hükümet programının 23 ncü sayfasında 
petrol politikamız hakkında şu görüşler yer al
mıştır. «Petrol Kanununun uygulanmasında 
tesbit edilen güçlükler giderilecek, vuzuhsuz 
noktalara açıklık verilerek ekonomimize en ya-
rarlı hale getirilecektir.» Bu fikirlerimizi tat
bik sahasına sokmak için yapılan çalışmalar ne
ticesinde hampetrol fiyatlarında varil başına 
40 sentlik indirim sağlanmıştır, üstelik bu in
dirim, anlaşmaya varıldığı tarih esas alınarak 
değil, müzakerelerin başladığı tarihten itibaren 
tatbike konulmuştur. Yani, makable teşmil 
edilmiştir. Görülüyor ki, petrol meselesi clola-
yısiyle Hükümete atfettikleri iddialar şöyle 
dursun, ciddiye alınacak iddialar şeklinde bile 
değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, aşırı 
uçtaki bu parti ve mensupları bir taraftan Mec
lisi çalıştırmamak, bir taraftan da çok partili, 
demokratik parlömanter sistemi bir çıkmaz 
içinde gibi göstermek gayretindedirler. Petrol 
satış istasyonlarını bile devletleştirmek isti-
yen bu kimseler, bu takrirde, bu sözde önerge
de aynen bu vardır, petrol satış istasyonlarını 
bile devletleştirmek istiyen bu kimseler, reji
mini arzuladıkları memleketlerdeki son geliş
melerden haberdar dahi değillerdir. Kafaları
nın saplandığı 1850 lerin fikirlerinden kendile
rini kurtaramamaktadırlar. Bütün demokratik 
Avrupa memleketlerindeki hakiki sosyalistler 
başka, bizimkiler başka hava çalmaktadırlar. 
Ama, kendilerini sosyalist olarak göstermek ıs
rarcıdadırlar ve buna mecburdurlar. 

Bu maksatlarla verilen ,girişlen bir teşeb
büs üzerine Hükümet hakkında gensoru açıl-
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masına lüzum olmadığı kanatindeyiz. Bu iti
barla Adalet Partisi Grupu, yazılışı itibariyle 
de bir gensoru önergesi olmaktan çok uzak, 
bu maksatlı isteğe müspet oy vermemek kara
rındadır. 

Grupum adına Yüce Meclisi hürmetle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuş
malar bitmiştir. Hükümet adına, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Eefet Sezgin, 
buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlar, açık oylamada oyu
nu kullanmamış arkadaşımız kaldı mı efen
dim? 

Açık oylama işlemi bitmiştir. Kutuyu kal
dırınız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin muhterem üyeleri, bun
dan bir cebe Öncesinden beri 182 sayfa diye 
adlandırılan, gerçekte başlangıcı yedi, nihayeti 
bir buçuk sayfa bulunan, arasına normal ka
nuni tatbikat gereğince Devlet yazışmalarını 
- Petrol Kanununun tatbikinden mütevellit Dev
let yazışmalarını- delil olarak, gerekçe olarak 
182 sayfaya iblâğ etmek suretiyle Türkiye'de 
bir yeni millî kaynağın satışını memleket efkâ
rına, iktidarımıza mal etmek suretiyle bir pro
pagandaya, ama gerçekte bir obstrük-siyona gir
menin gayreti içinde olduklarını ibretle bü
tün milletle beraber müşahade etmekteyiz. 

Bendeniz, 182 sayfa diye adlandırılan öner 
geyi başından sonuna kada,r, içindeki belgelerle 
beraber, tetkik ettim. Huzurunuzda ifadesi bi
zim için nuhlriü birtakım müdarebeleri, birta
kım suçlamaları, bize reva görülen muamelele
ri cok ağır bir ınlûp içeri-ünde ifade ettikleri ci
hetle, bizim mukabelemiz bizzarure bu seviye
de olursa peşinen beni mazur göreceğinizi ve 
yaracağım konuşmanın bu sebeple bir sataşma 
addedilnıemesini istirham edeceğim. 

Bakmış önerge ne diyor; «yabancıların içiş
lerimize karışması ve ulusal bağımsızlığımıza 
grinde düşürülmesi, kapitüler kanun, Hükümet 
iç Merimize karışan bu yabancı sermayeyi teş
vik yollarım aramaktadır. Kanun, tümüyle çı
karlarımda aykırıdır. Yabancılar yeraltı ser-
vntlmnizi sömürüp kârlarını transfer edecek
lerdir. Kanunun tatbikatına kargı çıkan Hükümet 
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büyük sorumluluklar altındadır. Hiikümet vur
dum duymazılır. Ulusal haysiyoiimizle bu gi
diş bağdaşamamaktadır. Yabancı şirket temsil
cileri Millet Meclisinin harmıi ismetine girmek 
suretiyle millî haysiyetimizi zedelemişlerdir 
Hükümet gerekli tedbirleri almamak suretiyle, 
tanker filosunu takviye etmemek suretiyle Ha
zinenin zararına müncer olmuştur.» Ve saire 
devam edip gitmekte. 

Bu gensoru önergelerini, bugünkü basında 
kısmen muttali bulunduğunuzu mnidettiğim, bir 
bildirileri takibetmektedir. O, daha korkunç 
bir düşüncenin ifadesi olarak biraz sonra huzu
runuzda, üzerinde duracağım konulardan ola
caktır. Bu bildiride de sahte demokrasiden, 
bizim bir dikta kurma pednıle olduğumuzdan 
bahsedenlere, Türk Milletine, bu Mecliste (hepi
mizin zevkle şerefle her gün okuduğu «Egemen
lik kayıtsız, şartsız milletindir» düsturunu dik
kate almamalı suretiyle millî iradeye bühtanda 
bulunanlara huzurunuzda elbet de cevap verece
ğim. 

Yine huzurunuzda «sosyalist yalan söyle
mez» diye bu kürsüde beyanda bulunan aynı 
parti milletvekillerinin ne şekilde yalan söyle
diklerini belgeleriyle bilmeleri, bilinçli oldukla 
rı sebeple bilmeleri icabeden belgelerle ispat 
edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, artık bu memlekette 
herkesin ne olduğu anlaşılmalıdır, kanaatimize 
göre anlaşılmaktadır. Fakat ben sanıyorum ki, 
bu arkadaşlar, bir siyasi görüşün sahibi bulu
nan bu arkadaşlar, sefalette müsavat prensibi
ni Türkiye'de gerçekleştiremiyecekleriıd, bu 
minval ideallerine varamayacaklarım anladık
ları cihetle Türk Milletini gafil addetmek sure
tiyle, gafletten istifade edebilir miyiz gibi bir 
düşüncenin içine girmiş bulunmaktadırlar. Ama 
Türk Milleti gafil değildir. 

Muhterem milletvekilleri, gensoru mahiyeti 
itibariyle büyük ölçüde Hükümet icraatına, 
Hükümetin petrol politikadır.m tatbikatına de
ğil, bizatihi petrol Kanununun tatbikatına te
veccüh etmektedir. Bu, önergenin tetkikinden 
ve önerge sahiplerinin huzurundaki beyanların
dan acılıca anlaşılmış bulanmaktadır. 

İzm verirseniz, petrol konusunda biz hangi 
noktadan hangi noktaya gelmiş bulunuyoruz, 
bu noktaya geliş nasıl temin edilmiştir, nasıl | 
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elde edilmiştir, bunun sebebi nedir, meselenin 
ta^azauhu bakımından arz etmekte fayda var-
dır yine, Türkiye'de petrol konusunda huku
ki durum nedir, bu hukukî durum bakumn-
daıı Türkiye İşçi Partisine mensup arkadaşların 
görüşüyle paylanmamız - mümkün olmıyan gö
rüşlerimiz nelerdir. Yine bu kürsüde, Max 
3a.il tarafından hazırlanmış bulunan kanunun 
kapitülor hükümler sevk ettiğine dair beyanda 
bulunan Sayın Oral'm Enerji ve Tabiî Kay-
iiaklar Bakanı olduğu sırada bu hususta neler 
ifade etmiş olduğunu ve genel başkanlarınım 
lu konuda 195-1 den sonra ve 1954 de ne ifade 
optiğini huzurunuzda arz ve izah edeceğim. 

Yine huzurunuzda; «namuslu bir insansa, bu 
Boraks konusunda benim ihtiyaz verdiğimi 
isnadetsinler» dedikleri için, bu vazifeyi yerine 
<:Oi:ireceğ;m. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) Eğer sılan tık olursa kusura bakmasın
lar. 

Evvelâ müsaade buyurursanız Boraks konu
suna bir iki kelimeyle etmas etmek istiyorum. 
Bu konuya bir başka vesileyle huzurunuzda yi
ne münakaşa edeceğiz. Bendeniz basma bir bel
ge tevcih ettim, belge buradadır. Eu belge, 
Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketinin 23 
Ekim 1962 tarihinde vâla işletme talebi üzeri
ne tanzim edilmiştir, ikinci sayfasından aynen 
okuyorum, bu itibarla bahis konusu Bor 
tuzu madeninin saha sınırlarının muayyen-
İiği ve madenin kemiyet ve keyfiyet iti
bariyle bir işletme tesisine elverişli cev
heri ihtiva ettiği tahakkuk etmiş oldu
ğundan 6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayı
lı Kanunla değişik ki G. H. P. iktidarı zama
nında değiştirilmişti o kanun - 49 ncu maddesi 
gereğince maddenin, bulunmuş maden sayılma
sına ve arayıcısı Türk Boraks Madencilik Ano
nim Şirketinin bulucusu olduğundan kabulüne 
mezkûr maddenin, Maden Kanununun 51 nci 
maddesi gereğince kemiyet ve keyfiyet, ikti
sadi ve fennî şartlara göre 40 yıl müddetle iş
letme ihtiyazı mevzuu yapılmasına... 

HÜDAÎ OEAL (Denizli) — İmtiyaz değil
dir bu. İşletme imtiyazı değildir. İşletme imti
yazını Bakanlar Kurulu verir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Aynı be
yanda bulundum. Bu muamele kanuni bir mua-
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meledir. Bu muamelenin kanunsuz bir muamelo 
olduğunu ifade etmiyorum. Suçlıüaıın telâşı 
içinde bulunan arkadanım müsaade ederse, isin 
verirse, işletme imtiyazının ne şekilde tekevvün 
edeceğini biraz sonra arz edeceğim. Heyecan
lanmanıza lüzum yok. Sizin gibi hiçbir zaman 
bir metnin bir cümlesini okumak suretiyle, diğe
rini okumuyarak Yüce Meclisin önünde beyan
larda bulunacaklardan değilim, şimdi ona da 
geleceğim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Biliyoruz, müsaade buyurunuz, imtiyaz mevzuu 
yapılmasına mütedair karar 28 . 4 . 1964 tari
hinde Sayın Hüdai Oral tarafından mucibe bağ
lanmıştır. Bundan sonra söyledikleri • gVm 
imtiyaz muamelesinin mütaakıp muameleleri
nin ikmali bakımından Bakanlar Kuruluna in
tikal etmesi ve Devlet Şûrasına gitmesi lâ-
zımgelii'. İşte imtiyaz mevzuu yapılmasına mü
tedair karan Sayın Hüdai Oral vermiştir. Bun
dan kaçamazlar. (Soldan, «alkışlar») 

Muhterem milletvekilleri, şimdi izin verir
seniz bir başka konuya geçiyorum: 

Boru hattı hisse senetlerinin özel sektöre 
devri meselesinde Yüce Meclisin kurmuş ol
duğu komisyona bendenizin vâki beyanlarım, 
komisyona takdim etmiş bulunduğum broşür
den okudular, ama bir cümlesini okudular. 
Müsaade ederseniz bendeniz tamamını okuya
yım da bu mesele halledilmiş olsun. Okuyorum: 
Sayfa 29, herhalde Sayın Oral da tamamını 
okuyup okumadığımı elindeki metinden kar
şılaştırmaktadırlar. 

«Hükümetimiz iktisadi felsefesine uygun 
düşen karma ekonomi düzeni içinde İskende
run - Batman harapetrol boru hattının özel 
sermayenin iştirak edeceği bir şirkete veril
mesini prensibolarak benimsemektedir. Gerek 
eski Anayasa, gerekse yeni Anayasa düzeni 
içindo şimdiye kadar hükümetlerin çalışma-
îarn. da hep bu yönde olmuştur. 22 . 4 . 1952 
tarihinde Hükümetle Etibank aracında ak
dedilen Sarayar Barajı imtiyaz sözleşmesin
de barajın, halkın da iştiraki olan bir anonim 
şirkete devredilmesi öngörülmüş, fakat neti-
ceye vâsıl olucu hareketler her nedense ya
pılamamıştır. 1933 yılında çıkarılan 3460 sayı
lı. İktisadi Devlet Teşekküllerin idaresine ai+. 
Kammda teşebbüslerin hususi hukuk hüküm
lerine göre idare edilmesi öngörülmüş, nite-
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kira bugüne kaçlar halkın iştiraki olan şirket
ler kurulmuştur,» dedikten sonra ikinci kısmı
na geliyorum, takip buyursunlar, «İskenderun 
- Batman boru hattı şirketinin sermayesinin 
tesbiti, hisse senetlerinin nominal kıymetlerle 
devredilip devredilemiyeceği, ' devir statüsü, 
hisse senetlerinin aded ve kıymetleri ve diğer 
hususlarda millî menfaatlerimizin en iyi ko
runması düşüncesinden ayrılmaksızm yapıl
makta olan ihzari ve önçalaşmalar bu konuda 
çok değerli bir mesai yapmakta olan Petrol 
Araştırma Komisyonunun faaliyeti sonunda va
racağı neticeyi de nazarı itibara almak üzere 
bekletilmekte ve bu çalışmanın neticesinde mil
li menfaatlerimize en uygun şekle göre nihai 
karan Bakanlar Kurulundan alarak bu su
retle tatbikata göçeceğimizi arz etmek iste
rim» (Soldan/ «Bravo» sesleri, alkışlar) Sa-
yin Hüdai Ora".'m okumadığı kısmı budur. Ve 
Sf ym Hüdai Oral Sayan Başbakanın da bu ko
nuda hisse senetlerini özel sektöre satma hak-
k'.nda beyanda bulunduğunu ifade etmişlerdir 
ki bu beyanları da doğru değildir, Sayan Baş
bakanın böyle beyanatı da yoktur. 

Sayın rdlletveldlleri, Türkiyo'de petrol ba
kımından bir hukukî rejim vardır, bir imti-
yar rejimi yoktur, kapitüler mahiyette değil
dir. Petrol Kanununun kapitüler' mahiyette 
olduğu baklandaki gensoru sahiplerinin iddia-
lar.iyîe Sayın Hüdai Oralın, bu gensoru vesi
lesiyle, burada yapmış olduğu konuşmasını da, 
isin verirseniz yine, kendi)erir;m ' beyanlarına 
müracaat etmek suretiyle açıklayalım: 

Sayın Oral arkadaşmrz 5 Ekim 1984 tarihin
de Ankara Gazeteciler Cemiyetinde tertiple
diği bir basın toplantısında bakınız ne diyor: 

«Yabancı petrol şirketlerinin faaliyetleri 
Petrol Kanununun, hükümlerine göro yürütül
mekte, bunun değiştirilmesi düşünülmemekte-
dh*. Ancak şunu belirtmek gerekir ki. Türki
yo'de imtiyaz rejimi değil, kamına göre ara
ma, sondaj, üretim ve rafinajda Devletçe izin 
ve müsaade verilmesine dayanan bir hukuk re
jimi yürürlüktedir.» 

Tamamen iştirak ediyorum kendilerine. 
Mesel?, böyle olunca Boraks konusunda da Sa-
v.m Genel Balkanlarına yanbş bilgi vemeleri-
m normal telâkki etmek icabeder. (Soldan: 
.Bravo sesleri» alkışlar) 
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İzin verirseniz ayım konudaki fikirleri tak
viye bakımından Sayın İnönü'nün de mütalâa
larım gözden geçirelim: «Netice ne olursa ol
sun Petrol Kanunu mevcuttur, mevcudolduğu 
gibi tatbik edilecektir. Yabancı sermaye ile 
kim memleketimize gelmişse emniyettedir ve 
kanun ile kim memleketimize gelmek istiyorsa 
bütün haklariyle işinde emniyet içinde çalış
maktadır.» zabıtlarda var bunlar. 

Ayrıca Türk iş Mecmuacıımn 23 ncü sayısın
da 29 Ocak 1065 te, ymi iktidardan düğmele
rinden bir ay önce, 13 Şubattan bir ay ence, 
bakınız ne diyor : «Bizim sarsılmaz siyasi kana
atimiz sudur; Davetin taahhütlerinde mutlaka 
sarsılmaz bir emniyet ve istikrar olmalıdır. Bu
nun için yabancı, sermaye, Petrol Kanunu ve Ya
bancı Sermaye Kanunu içinde emniyetle i;;îiyo-
cek ve ondan istifade olunacaktır. Bunlar em
niyetle inleyince herkes kendi payını alır, bu 
meseleler katı ideolojik kaidelerle halledilecek 
mevzular değillerdir...» (Kim söylemiş, sesleri) 

Sayın inönü. (Ortadan: Namusluları koru
yor, sesleri.) 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Namuslu 
çalışanlar için söylemi?, doğru. 

ENERJİ VS* TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Evet, biz de 
namuslu çalrşanlarm müdafaasını yapıyoruz. 
Şimdi oraya geleceğiz tabiî. 

Diyorlar ki: «Petrol Kanunu Anayasanın 
130 ncu maddesiyle çelişiktir.» Bu mütalâaya iş
tirak etmemiz mümkün değildir. Anayasanın 
130 ncu maddc3İyle Petrol Kanununun ikinci 
maddesi hükümleri mütenazırdır. Petrol Kanu
nunun ikinci maddesinin Anayasaya aykırı ol
madığı, böyle bir aykırılık iddiasında müddeilc-
rinin de zamanında bulunmamış olmaları ile ve 
bu konuda Anayasa Mahkemesine müracaat et • 
memeleriyle sabit bulunmadadır. Petrol Kanu
nu 1954 tarihinden itibaren Türkiye'de tatbik 
edilmektedir. Ecnebi şirketlerin muameleleri. 
ecnebi şirketlerin Petrol Dairesiyle münasebet
leri, boru hattı bakımından itirazlar, tevsiîer 
bakımından itirazlar ve cnorgecilerin delil ola
rak ibraz ettikleri yazışmalar, kanun hükümle
rinin resmî dairelere, mercilere tahmil ettiği me
selelerdendi:*. 

Âdil Kurtel burada boru hattı tevsii ile il
gili olarak Mobil Şirketinin ve Shell Şirketinin 
itirazlarından, yazılarından, bunların haysiyet 

k«rıcı olmasından bahsettiler. Bu yazılar da 
1064 yılmda yazılmış, ama kanun icabı yazılmış, 
kanun tatbikatı bakımından yazılmış, böyle ya
nlının (Soldan: Gülüşmeler) yanlış yazılmamış. 
1063 ün tatbikatını tenkid ettiler. Yani, gensoru 
açılmasına iştirak eden Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun iktidarda bulundukları devir 
zarfındaki muameleler de bu gensoru içerisinde 
bulunmaktadır. (Soldan: «Yanlış kapı çalmış» 
sesleri, gülüşmeler.) 

Muhterem milletvekilleri, kısaca Türkiye'nin 
petrol istihsalini arz etmek istiyorum: 

Ton 

1954 
1955 
1950 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1965 
1963 

te 
te 
da 
de 
de 
da 
ta 
de 
de 
te 

58 000 
178 000 
306 000 
298 000 
328 000 
389 000 
375 000 
414 000 
511 000 
626 000 

Yerli, millî istihsal olarak : 
1904 te 662 000 
1365 te 742 000 
1966 da 807 000 
1967 de 1 039 000 (Soldan: şiddetli alkışlar) 

Ve ümidediyoruz ki; programlarımıza göre 
1^63 do 1 250 000 ton. 

Yabancı işrketlerin Türkiye'deki istihsaline 
gelince : 

1961 e kadar yok. 
1961 
1963 
1963 
1964 
1965 
1968 
1967 
1968 

de 
de 
te 
te 
te 
da 
de 
de 

27 000 ton, 
85 000 ton, 
119 000 ton, 
159 000 ton, 
790 000 ton, 

1 234 000 ton, 
1 680 000 ton, 
minimum 1 950 000, maksimum 

2 250 000 ton tahmin edilmektedir. 

Bu, iktidarımızın zamanında petrol konuşu
ma ne rekilde takibettiğimizin ümidederim ki, bir 
delilidir. 
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Bunu, ithal edilen ham petrol miktarı ile de 
müsaade ederseniz takviye edelim. 

1961 de 442 000 ton yerli istihsale karşılık 
344 000 ton ithal hampetrolü. 1962 de 595 000 
ton yerli istihsale karşılık 2 269 000 ton ithal 
hampetrolü. 1963 te 2 984 000 ithal hampet-
rolü. 1964 te, 3 541 000 ithal hampetrolü, 1265 
te 3 048 000, 1966 da 2 638 000, 1967 de 
3 037 000 ton. 

Buna mukabil yerli istihsallerimiz: 
1964 te 922 000 ton, 1965 te 1 532 000 ton, 

1966 da 2 041 000 ton, 1967 de 2 728 000 ton, 
1968 de 3 200 000 - 3 500 000 ton civarında ola-
çaktır. 

Yerli hampetrol ile ithal edilen hampetro-
lün nisbetini. vüzde olarak arz ediyorum: 

1961 de % 62, 1962 de % 20, 1963 te % 20, 
1964 te % 21, 1965 te % 33, 1966 da % 43, 
1967 de % 47,5, 1968 de asgari olarak % 50. 

Yalan söz söylemiyen sosyalistler Petrol 
Kanununun hükümlerine rağmen, bizim afişe 
fiyatlardan hampetrol ithal ettiğimizi söyle
mektedirler. Halbuki herkesin bildiği, Yüce 
Meclislerde bahis konusu olduğu, basında in
tişar ettiği veçhile, aslında 1963 te başlıyan 
fakat ciddî olarak sayın arkadaşım Hüdai 
Oral'm Bakanlığı zamanında 15 . 6 . 1964 
tarihinde başlıyan petrol indirim müzakereleri 
(T. i. P. sıralarından : «Gerçekleri söyle» ses
leri) Evet biz gerçekleri söyleriz, herkesin de 
gerçekleri söylemesini isteriz.. Ve bizim zama-
nımızdaki ikmal edilmiş bulunan indirim mü
zakereleri ile makable teşmil edilmek suretiyle 
15 . 6 . 1964 tarihine teşmil edilmek suretiyle 
ve o tarihte var olan indirim miktarını da 5 sent 
tezyidetmek suretiyle, varil başına 40 sent 
tenzilât icra edilmiş bulunulmaktadır. Bilinç
li insanların, bilinçli sosyalistlerin bunu bilme
meleri mümkün değil ama, ifade etmek işlerine 
gelmemektedir. 

Rafineri kapasitelerine gelince; bunun hızla 
artmakta bulunduğunu, artmaya devam edece
ğini, IPRAŞ'ın 5,5 milyon tona tevsi edileceği
ni, belgesinin hazırlanmakta bulunduğunu, 
ATAŞ'm da tevsiinin yapılacağını ve güçlü 
Türkiye'yi yaratma bakımından büyük bir 
gayret içinde bulunanların genişliyen ve ge
lişen ekonomimizi dikkate almak suretiyle Ka-
radenizde de bir rafineri kurmak kararında 

olduğunu huzurunuzda zevkle ifade ediyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Yine yalan sövlemiyen sosyalistlerin bizim 
tanker konusuna sureti katiyede eğilmediğimi-
zi, Hükümet kararlarına, plânlama teşkilâtının 
tavsiyelerine, profesörlerin 35 sayfalık rapor
larına rağmen tanker konusuna hiç ilgi göster
memek suretiyle dövizleri yabancılara vererek 
Hazineyi ızrar ettiğimizi ifade etmektedirler. 
Kısaca, tanker halamından şunu arz edeyim, 
17 . 8 . 1967 tarihinde Payas tankerine, 
8 . 10 . 1967 tarihinde Germik tankerine şanlı 
Türk Bayrağı çekilmiş bulunmaktadır. Bun
ların birisi Hükümetimizin plânlaması ile özel 
sektöre, diğeri Denizcilik Bankasına maledil-
miş bulunmaktadır. Bunu bilmiyen de kalma
dı ve Payas tankeri, Şubat ayı içerisinde 
kendisine devamlı iş ancak temin edilebildiği 
cihetle bundan böyle bizim ihtiyaçlarımız için 
Türkiye'de çalışmak üzere memleketimize gel
miş olacaktır, 

Muhterem milletvekilleri, size kısaca pet
rol konusunda hangi noktada bulunduğumuzu 
arza gayret ettim. Boru hattı bakımından ma
ruzatta bulundum. İzin verirseniz şimdi bâzı 
başka konulara değinmek istiyorum, vaktini
zi suiistimal etmiyeceğim. 

Diyorlar ki, biz Hükümeti murakabe etmek 
için bu önergeyi verdik. Muhterem milletve
killeri, murakabeden kaçmıyoruz. Ama bu, 
murakabe değil, bunun murakabe olmadığını 
Behice Boran bu kürsüde vâki konuşmasında 
ikrar etti. Bunun bir delilini de yine kendile
ri bugün verdiler. Tasavvur buyurunuz, bir 
Hükümet hakkında bu kadar muazzam iddia
larla bir gensoru önergesi verilmekte, bu 
gensoru önergesinin konuşulması yapılmadan, 
ilk müzakeresi yapılmadan bir gensoru öner
gesi daha verilmekte ve şimdiden size haber 
vereyim, eğer istihbaratım doğru ise, Pazarte
si günü vermek üzere, 50 sayfalık bir gensoru 
önergesi de kendileri tarafından hazırlanmış 
bulunmaktadır. Halktan yanaşınız, fukaradan 
yanaşınız, ama Seçim Kanunu bir tarihte Mec
liste müzakereye gelince gidip rahat rahat 
«Milletin derdi geçim, iktidarın derdi seçim» 
dersiniz, burada millî bakıyeli Seçim Kanunu
nu engellemek için - ki, henüz Meclise bu da ge
tirilmiş değildir - gensoru önergelerini rahat 
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rahat verirsiniz. Sonra da dersiniz ki, obstrük-
siyon değil. Yine gelir dersiniz ki, «Sosyalist 
yalan söylemez!» 

BEHICS HATKO (BOEAN) (Urfa) - Hal
kın yararına hangi kanunları çıkardınız? Ge
tirin Toprak Reformu kanunlarını, diğer ka
nunlarını, desleliyelim. (Ve başka müdahaleler) 

ENERJİ VB TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; ben naylon fatura dalaveraları-
na adı karışanların sözlerine cevap veremem, 
beni mazur görürsünüz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Biz iktidar olarak, muhterem milletvekille
ri, Hükümet programı De ve kanunlarla bağ
lıyız. Hükümet programında ne va'dettikse 
onu yapacağız. Petrol konusunda mevcut ka
nunların hükümlerine tevfikan ne va'detmiş 
«ek onları gerçekleştireceğiz, yapacağız, ger
çekleştirmekteyiz. Boru hattı dedik, rafineri 
dedik, bunları yaptık. Komisyon huzurunda 
arz etlim, hazır bulunan Petrol kanunu tasarı
sını komisyonun çalışmaları bitip, neticesi alın
dıktan sonra bütün Parlâmentoya mal edebili
riz, diye, böyle bir anlayış içerisinde, böyle 
bir hüviyet içerisinde tanzim etmek bakımın
dan beklemekte olduğumuzu arz etmiştim. Dün 
komisyon sözcüsü arkadaşımdan raporu ala
rak teknik elemanlara tevdi ettim, elimizdeki 
kanun revize edilecektir ve Mart ayında Pet
rol Kanunu, işçi Partililerinin görüşüne göre 
değil, bizim görüşümüze göre Yüce Meclisle
re takdim edilecektir. Oradan soruyorlar, di
yorlar ki, hangi kanunu getirdiniz? Bugünler
de çok gürültüye sebebolan bir mevzu var, tü
tün mevzuu. Tütün Kanunu gündemde ama 
obstrükaiyonlarınızdan dolayı göriişülrmiyor. 
Ama siz gidersiniz tütün ekisicinln karşısına... 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Ciddî olun bu 
konuda. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Evet, gayet 
ciddîyiz. Gayriciddî olanların ciddiyetten bah
setmeleri hazindir. Hele konuşmamın sonunda 
sizinle zannediyorum ki, biraz daha eğlenceli 
muhasebe yapacağız. Çünkü siz bunu hak et
miş bulunuyorsunuz. 

Bakınız basın bülteni; 1 . 2 . 1963 tarihli, 
aynen okuyorum ; «Türkiye'de emekçi küileie-
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rinin Devlet yönetiminde rol oynamasına karşı 
olan kompredor sermayeciliğine bağlı güçler 
sosyalist kanadı bulunmıyan sahte bir demok
rasi tezgâhlıyabilmenin - çabası içine girmişler
dir.» Kabul edelim ki, iddiaları doğrudur. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Doğru. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Kabul 
edelim ki, iddiaları doğrudur. Bir demolrratik 
nizam içerisinde Millî Bakıya Kanunu sayesin
de buraya gelmiş bulunmaktadırlar. Ama Mil
lî Bakiye Kanununa rağmen de golmiyebilirler-
di. Bu kanım kaldırılırsa, gelmeleri de müm
kündür, gelmemeleri de mümkündür. Şimdi 
nen soruyorum, gelmedikleri takdirde, yani 
işçi Partisi Mecliste temsil edilmediği takdirde, 
millet rey vermediği için temsil edilmediği tak
dirde bu demolrrasi sahte bir demikrasi midir? 
Hayır, bu demokrasi gerçek bir demokrasidir. 
Sahte demokrasi sizin ideoloji olarak peşinde 
koştuğunuz... 

BEHCİ HATKO (BORAN) (Urfa) — Sos
yalist parti olrroyan demokrasi var mı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Peşinde 
koştuğunuz ve «benim Allalh'm Stalin'dir» di
yen «Kâbenı Kremlin'dir» diyen, Nâzım Hik 
met'i vatan şairi addeden, sizin düşüncenizin 
tatbik edildiği memleketlerdeki demokrasidir 
sahtem demokrasi. (A. P. sıralarından «Brova» 
sileri) . Bu demokrasi ise Atatürk demokra-
^skür, (A. P, sıralarından alkrdar, «Brovo» 
söslfTİ) Bu Meclisin tomclinde Atatürkçülük 
vr.rrbr, millî hâlrimiyat prensibi, millî hâkimi
yet mücadeleci onunla başladı. Bu Meclis, de
mokratik nizam içerisinde millî mücadeleyi yap-
ıtjjş ve millî bağımsızlığımızı o suretle elde et
miş bulunmaktadır ve o tarihten bu yana bu 
bağımsızlık millî çıkarlarımıza uygun istika
mette devam etmektedir. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Atatürk bir 
kalksa sizin yüzünüze bakmaz. 

BAŞKAN — Hatibin konuşmasına müdaha
le etmeyin efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR KA
FANI REFET SEZGİN (Devamla) — Atatürk 
kalkarsa kimin yüzüne bakıp bakmıyacağını 
bilmiyorum ama, kimlerin kafasını ezeceğini 
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biliyorum, bu millet de biliyor. (A. P. sıraların- [ 
dan alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri; birkaç cümle ile mü
saade ederseniz maruzatıma son vermek istiyo
rum. Anayasa, kanun hükümleri ve tatbikat. 
bütün vuzuhu ile ortada ve yüksek ıttılamızda- | 
dır. Teşkili teklifine ve çalışmaların samimi
yetle katıldığımız Araştırma Komisyonu rapo
ra da Yüce Başkanlığa verilmiş bulunmaktadır 
İktidar olarak, murakabeye yürekten hürmet
kar ve arzuluyuz. Hiçbir işlemimizde saklı-
yaoak veya gocunacak tarafımız yoktur. Açık 
alınla hesabımızı vermeye amadeyiz. Yüce Par
lâmentonun itimadını kaybettiğimin zaman, iti
madı münselibolduğu zaman seve seve, hür
metle telakki edecek bir zihniyetin sahibiyiz, j 
Ama Sayın Hüdai Oral'ın istifa talebini, istifa j 
arzularını, kendilerinden vâki bulunduğu cühet- | 
la, kendi şnlısî arzularını belki boraks konu
sunda, belki petrol konusunda izhar ettiği bu j 
arzuyu yerine getiremiyeceğimizden üzgünüz 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) Murakabeye [ 
arzulu olmamız, demokratik rejime saygınısın, | 
uğrunda ıstırapla mücadele ettiğimiz, vazgeçil- j 
mez prensiplerimizden bulunmasındandır. An- | 
cak, murakabe ile uşaktan yakından ilgiri ol- j 
mıyan, bir arkadaşın gayet güzel ifade eî.tfgi j 
gibi, parlömanter demokratik rejime temelin-
den'dinamit sokmak istiyen, Anayasamızın hak- \ 
km suiistimali suretiyle cevaz vermediği böyle- \ 
sin8 bir gensoru önergesini kabule değil, aslın- j 
da cevaba dahi değer görmememiz huînıka ray- j 
gımızın gerçekten halktan yana oluşumuzun, | 
rejime bağlılığımızın bir icabıdır. Eğer Yücs \ 
Meclise saygımız olmasaydı bu gensoruya, bu t 
hüviyetteki gensoruya sureti kai-iyede cevap \ 
vermiyecektim. i 

Şimdi ben gensoruyu verenlere soruyorum; j 
en büyük ve geniş imkânlı bir murakabe vasi- j 
tası olan Bütçe kanunu tasarısının Komisyon j 
müzakerelerinde, bilhassa Enerji ve Tabiî Kay- i 
naklar Bakanlığı bütçesi görüşülürken siz nere- j 
de idiniz? Hangi üyeniz bu komisyonun muza- j 
kerelerine katıldı, Enerji Bakanlığı bütçesi fea- j 
lamından? Hangi suali serd ettiniz, hangi ten- j 
kidleri yönelttiniz, ne soludunuz? Yoksa sis. o ! 
bütçeler görüşülürken Cevad Odyakmaz arka- | 
daşımızın ifade ettiği gibi, bir kısmı gizli Dev- 1 
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let arşivinde bulunan vesikaları temin etmekle 
mi meşguldünüz? Yoksa Parlâmento dışarısında 
size verilen görevleri mi ifa ediyordunuz? An
laşılıyor ki, millî baluyeli seçim sistemini devam 
ettirmenin çeşitli yollarını, yani mebusluğunu
zu devamı ettirmek için 132 sayfalık önergeniz 
içine katlığınız vesikaları elde etmekte büyük 
bir maharet göstermiş bulunuyorsunuz. Ama... 

ALİ KARCI (Adana) — Komisyon Başka
nından izin aldım... (A. P. sıralarından «Sen 
sus!» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karcı, istirham ediyo
rum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REPET SEZGİN (Devamla) — Bir kıs
mı komisyondan temin edilen, bir kısmının ne
reden temin edildiği belli olmıyan bu vesikala
rın- önergeye eklenmesi hususunda komisyon 
sözcüsü hukukî durumu gerektiği şekilde izah 
ettiler. Ama burada ilâve edilmesi lâzımgelen 
1 ir nokta var. TaMatfyle Devlet memurları bu 
vesikaları size vermezler, hangi yolla aldığınızı 
bilmiyorum, hangi yolla temin ederseniz ediniz, 
yetkili mercilerin muvafakatleri dışında alınan, 
alındığı anlaşılan bu belgelerin alınma şekli 
Türk Ceza Kanununda tarifini bulan bir suçtur. 
Bu, Sayın Oevad Odyakmaz'm izahlarına ilâve
ten. Türk Coza Kanununun 401 nci maddesinde 
muharrer hırsızlık suçudur. 

Tanker konusunda, afişe fiyatlar konusunda 
resmî muameleleri, Resmî Gazetede vâki ka
rarnameleri bildikleri 'halde, önergelerinde bu 
nun aksine beyanda bulunmaları, ne derece ya
lan söylediklerini ve sosyalistlerin ne şekilde 
yalan soylodiğiîü huzurunuzda böylece ispat 
ladığımı zannediyorum. Bizi ulusal çıkarları-
ımzm aksine hareket etmekle suçlıy anlara bu 
şen'i, âdi ve şerefsiz ithamı ret ve iade ediyo
rum, (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al-
Jnslar) Türk Milletinin .vo vatanmm menfaatle
rinden, refah ve saadetinden başka kaygusu 
olmıyanlar ulusal çıkarların yanındadır. Ama 
«kanunlarımız ne kadar müsaade ederse o ka
dar soldayız* diyenler gaflet, dalâlet ve hattâ 
hıyanet içindedirler. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkrdar) Kanuni demokratik rejim
lerde milletin büyük tasvibini slan politikalar
da sömürülmeler olamaz, fakat bu gensoru sa
hiplerinin müseccel davranırında bir sömürme 
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vardır. Evet sizler, önerge sahipleri, demokra
tik parlömanter rejimini, Anayasa düzenini, mil
lî irade ve millî hâkimiyet prensibini sömürmek 
ten yana bulunuyorsunuz. Bu gensoru öner
geleriyle, bu davranışlarınızla bunlar tescil 
edilmiş bulunmaktadır. Türk Milleti de bu hü 
viyetiniz sebebiyle bundan böyle kendisini size 
sömürtmiyecekiir. 

Yabancıların, Petrol Kanunu araoıhğiyle iç 
işlerimize karıştıkları ve bundan milletimizin 
her geçen gün biraz daha öfkelendiği iddiasın 
dasınız. Bir Türk'ün, yabancıların birçok ve
silelerle, ona inzımameıı Petrol Kanunu vesile
siyle de iç idlerimize karıktığını bir iftira şek
linde, bir bühtan şeklinde, kanuni bir rejimin 
tatbikatına rağmen, söylemesi hakikaten, hazin
dir, hakikaten acıdır, hakîkaten vatanperver
likle, hakikaten milliyet duyusuyla kabili telif 
değildir. «Ya istiklal ya ölüm» diye bakımsız
lığını kurtaran ve onu en haı^s bir şekilde ko 
rüyan milletimize yaptığınız bu en büyük büh
tan karşısında vicdanlarınızın titreyip titreme
diğini sormaktayım. 

A. P. SIRALARINDAN BtR MİLLETVE
KİLİ — Vicdanları yok ki. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA 
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Asil mil
letimiz bir «complexe d'inferiorite» içinde olan, 
gerçek bağımsızlığımızı «izm» li ideolojilere 
teslime kararlı olan sizlere, her geçen gün biraz 
daha artan öfkeyle bakmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, murakabe görevi ile 
hiçbir yönden ilgisi olmıyan bu gensoruyu tak
dirlerinize sunarken Fransız ihtilâlinin zimam
darlarından Madame Rolle'nin şu sözlerini ha
tırlıyorum; «Ey hürriyet senin uğrunda ne ci
nayetler işleniyor.» 

Ben de diyorum ki; ey millî bakiydi me
busluk, senin uğrunda ne Parlörnanter cinayet
ler işleniyor. 

Saygılarımı 3unarım efendim. (A. P. sırala
rından sürekli ve şiddetli alkışlar, «Bravo» 
sesleri). 

BAŞKAN — önerge üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. 

Sayın Âdil Kur tel ve Sayın Ali Karcı'nm 
petrol sorunlariyle ilgili olarak Hükümet hak
kında gensoru açılmasını istiyen önergelerinin 

gündeme alınmasını kabul edenler lütfen işaret 
buyursun.. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Söz istemiştim 
Sayın Bajkan. 

BAŞKAN — Acele etmeyin efendim, biliyo
rum, burada önergeniz. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Hüdai Oral, «Sayın Bakanın konuş
masında boraks hususunda işletme imtiyazı veril
mediği halde işletme imtiyazı verilmiş gibi gös
termek suretiyle bana aidolımyan fikirleri izafe 
etmek suretiyle sataşmış olduğundan içtüzüğün 
95 nci maddesine göre söz verilmesini rica ede
rim» diyor. 

Sayın Hüdai Oral, Sayın Bakanın konuş
masının başında her ne kadar sizin boraks im
tiyazını vermiş gibi bir ifade geçmiş ise de, 
oturduğunuz yerden müdahaleniz üzerine Sayın 
Bakan, sizin tarafınızdan bu işin sadece mucibi 
alındığını, ancak imtiyaz için gerekli kararna
menin çıkmadığını söylemek suretiyle, şu öner
geyle iddia ettiğiniz bir sataşmaya sebebiyet 
vermemiştir. Bu itibarla sataşma yoktur efen
dim. 

HUDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz şu elimdeki belgeden 
bir pasaj okuyarak Sayın Bakanın bana sataş
mış olduğunu ortaya koyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, kime hita-
bediyorsunuz, ne okuyorsunuz efendim. Siz sa
taşma olduğunda direniyor musunuz? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Başkanım, sa
taşma olduğunu bu şekilde ispat edeceğim, Sa
taşma vardır. Boraks konusunda bana aidolım
yan sözler bana izafe edildi. Cevap vermeliyim. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, efendim 
önergeniz burada «boraks konusunda imtiyaz 
vermedim, ifadesi bu şekildedir» diyorsunuz. 
Arz ettiğim gibidir beyanları «Mucibini aldı, 
imtiyaz kararnamesi çıkmadı» dedi, «imtiyaz 
verdi» demedi Hüdai Oral. Şimdi bu önerge 
mevzuunda direniyor musunuz? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Efendim, oya sunuyorum, Baş

kanlığın kanaatince bu konuda bir sataşma 
yoktur. Sataşma olduğunu kabul edenler lütfen 
işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir efendim, 
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T. 1. P. Grupu Başkanvekili Sayın Cemal 
Hakkı Selek tarafından verilen bir önerge ile, 
«Sayın Turnan Dilligil» denmiş ama «Turhan 
Bilgin» olacak, konuşmasında T. i. P. nin pro
leter diktatoryası kurulması yolunda rejimi yıp
ratmaya ve yıkmaya çalıştığım, T. i. P. liler 
komünist gtayeyle kollektivist gayelerini açığa 
vurduğunu söylemiştir. T. i. P. maskeli Mark
sistler demokrasiyi yıkmak istiyorlar. Bunların 
maksadı da millî çıkarlarımızı korumak değil, 
özledikleri rejimin Devlet düzenleriyle içli - dışlı 
olmaktır. Aşın uçtaki bir parti Meclisi çalıştır
mak istememiştir demiştir. Bütün bu beyanlar 
grupumuzu ve partimizi tezyif etmek amaciyle 
kullanılmıştır, içtüzüğün 95 nci maddesi gere
ğince grupumuz adına Urfa Milletvekili Bellice 
Boran'a söz verilmesini rica ederim» demekte
dirler. 

Efendim, Başkanlığın kanaati, şu önergede 
ifade edilen hususlarda sataşma yoktur. Sebebi
ne gelince; bu iki parti arasındaki doktrin ve 
dünya görüşü farkından çıkan tartışmaların 
tabiî bir neticesidir. Siz verdiğiniz önergede 
Türkiyeyi yabancılara satıyorsunuz diyorsunuz, 
onlar da size verdikleri cevapta bunları söylü
yorlar, bu bir sataşma değildir. Direniyorsa-
mz bunu da oya korum. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ağır 
ifadelerde bulunuyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, direniyor musunuz, 
direnmiyormusunuz, onu söyleyin. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
taşma yok mu, kabul etmiyor musunuz? Direni
yoruz. 

BAŞKAN — Arz ettiğim önerge konusunda 
direniyorlar. Sataşma olduğunu kabul edenler 
lütfen işare buyursun... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi yine T. i. P. tarafından verilen bir 
önerge ile (A. P. sıralarından «O oo» sesleri). 
Efendim, lütfen sakin olun, bitmedi birleşim. 
Siz istediniz müzakerenin sonuna kadar devam 
edelim. Niye sabırsızlık gösteriyorsunuz. 

«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sayın 
Refet Sezgin, T. i. P. Parlömanter demokratik 
rejimin temeline dinamit koymak istemektedir. 
Belgelerin alınmasını da hırsızlık suçu olarak 
nitelemek suretiyle grupumuza ve bâzı üyele

rine hakaret etmiştir.» (A. P. sıralarından 
«Doğru doğru» sesleri). 

Müsaade buyurun, «doğru» diye bağırma
yın, bu doğru işte. «içtüzüğün 95 nci maddesi 
gereğince grupumuz adına Benice Boran'a söz 
verilmesini arz ederim» diyorlar. 

Evet, bir parti mensubunun, bir milletveki
linin Meclise verdiği bir önergeye ekli vesika
nın ne suretle elde edildiği resmî bir tahkikat
la anlaşılmadan bunun hırsızlık olduğunu id
dia etmek içtüzüğün 95 maddesine göre sataş
madır. Başkanlığın kanaati budur. Ancak, ko
nunun dışına taşmamak şartiyle Sayın Benice 
Boran, size söz veriyorum, buyurun. 

T. İ. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; bu hırsızlık konusunu bundan önce 
de A. P. sözcüsü ortaya atmış ve ben konuşmam
da, bütün müdahalelere rağmen, bu konuyu ge
reği kadar açıklamıştım sanıyorum. Ama insan
larda hüsnüniyet yoksa ama insanlar düpedüz, 
haydi sıfat kullanmıyayım, iftiralarda bulun
maktan utanmazlarsa, o zaman anlaşılıyor ki 
mantık gerçek hiçbir şeye yaramıyor. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Utanmaz 
sensin. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — Anlatıyorum, hepi
niz de zaten biliyorsunuz, önerge sahibi Ali 
Karcı arkadaşımız Petrol Komisyonunun üyesi 
idi. Bu vesikalara o üyelik görevini yaparken 
muttali oldu. Gitti, komisyon başkamndan bu 
vesikaların suretini çıkarmak üzere izin aldı. 
Vesikaların sureti Komisyon odasında ve Ko
misyon daktilosu tarafından yazılmıştır. Bu ve
sikalar dışarda değil, bir gensoru dolayısiyle 
Meclise sunulmuştur. Bu durumda en ufak bir 
izan veya vicdan sahibi insan nasıl bir hırsız
lıktan bahsedebilir? Eğer zerrece vicdanı var
sa nasıl içi titremeden «yoksa Parlâmentonun dı
şında aldığınız görevlerde mi kullanıyorsunuz» 
der? Parlâmentonun dışında görevler yapmakla 
bizi itham edenler bunu ispat etmek durumun
dadırlar. Bunu ispat edemezlerse müfteridirler, 
dürüst değillerdir, fikir namussuzluğu yapmak
tadırlar. (A. P. sıralarından gürültüler). 

ATA BODUR (Ordu) — Roma meselesine 
ne buyrulur. 
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T. î. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Devamla) — İspat etsinler. Parlâ
mentonun dışında ne görevde kullanmışız. (A. P. 
sıralarında gürültüler ve «Roma toplantısından 
bahset» sesleri) Buradaki kutsal kürsüyü ulu 
orta suçlamalar, hakaretler için kullanamazlar. 
Bakan dahi olsalar, gene kendilerine bütün ha
karetleri, yalancılığı hırsızlığı, hepsini iade edi
yorum. (A. P. sıralarında gürültüler). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Samsun 
Milletvekili Sayın Bahattin Uzunoğlu ile Çan
kırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Arsan bu
günkü gündeme gensorular yüzünden geçileme-
mesi gerekçesiyle gündeme geçilerek saat 
24,00 e kadar çalışılmasını teklif etmekte
dir. 

Meclisin biraz önce almış olduğu karar, gen
soru önergesi bitirilinceye kadar müzakerelere 

2 . 2 . 1968 0 : 2 
devam hususundadır. Bu çalışmanın temdidi 
mevzuubahsolduğu zaman lütfen başkanlık di
vanının ve vazifeli kimselerin de saat 15,00 ten 
beri vazifede olduklarını hatırlamanızı rica 
ederim. Bu itibarla bunu oylatmıyorum efendim. 

Açık oylama sonucunu arz ediyorum. 
Millet Meclisi idare Âmirleri izzet Oktay, 

Muhlis Görentaş ve Celâl Sungur'un 1967 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifi için yapılan açık oylamaya 227 üye ka
tılmış, 220 kabul, 6 ret, bir çekinser oy çıkmış
tır. Teklif kanunlaşmıştır. 

Vakit gecikmiş olduğu cihetle 5 Şubat 1968 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,02 

. . . > » . . »•-c 
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Millet Meclisi idare Amirleri İzzet Oktay, Mu slih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 yık Bütçe 
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişildik yapılması hakkında kanun teklifine verilen 

oyların sonucu 

(Kabul edildi.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğhı 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
thsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

üy« sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 220 
Reddedenler : 6 
Çekinserler : 1 

Oya katılm lyanlar : 218 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 
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ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfa gil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
il hami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIÖ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin İncioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Alı ihsan Balın. 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman öz«r 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
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Osman Nuri Ulvısay 
Reşit Ülker 

IZMİE 
Şükrü Akkan 
AH Naili Erdem 
Hüsamettin Gümuçpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşat 
Enver Turgut 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil Toközlıü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumahoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlıı 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdas. 
M. Ziyaeddin îzerdem 
ihsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan 
Sait Sraa Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuç 
Mesut Eren 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Mithat Dülga 
Şevket Raşit Hatipoğiu] 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçeioğhı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaçar Anbaç 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raiı Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazlıar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu ' 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğhı 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi Öz güç 

SİVAS 
Nihat Doğan 

KONYA 
Yunus Koçak 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 

URFA 

[Reddedenler] 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

TOKAT 
İrfan Solmazcr 

DİYARBAKIR 
Behice Hatko (Boran) 

Cevad Odyakmajc 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ömar Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Müslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğh 
Kemal Doğan Sungun 

Tarık Ziya Ekinei 

[Çekinserler] 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
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[Oya ltat\lm%y anlar] 

JDANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğa» 
Turhan DüligÜ 
Sasım Gülek 
Kemal Sarübrahimoğlu 
tbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tün ay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
NeTRat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Ahmet Dallı 
I. Sıtkı Hatipoğîu 
Ttıza Kuas 
Emin Paksüi 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez ( t ) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
tbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî tslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz (î.) 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Hasan özcan 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barla» Küntay 
İbrahim öktenn 
Bahri Yazır 

ÇANAKKAL» 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğhı 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sanyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt (I.) 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Brtuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
AH İhsan Çelikka» 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
AbdullahCilli (t.) 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan (1.) 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaon 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya ösdemir 
İlhamı Sanear 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakıhç 

Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımeı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaç 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğrln 
Arif Ertunga 
Şinasi Osma (1.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğhı 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Ab bas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtel 
Muzaffor Şamik>ğln 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
t. Hakkı Yılanlıoglu 

KANSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uran 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar (I.) 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lfttfi Evliyaoğlu 
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Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binieioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yeni^ehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güııeştan 
Fuat Uluıç (t.) 

MUĞLA 
Adnan Akanca (t.) 
Seyfi Sadi Peneap 
Turan Şahin 

İlhan Tekinalp 
MUŞ 

Nermin Neftçi 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
ORDU 

Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yayar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Namık Kemal Tülieeoğlu 
Şeyki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongau 

Adil Yağa 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan ( t ) 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cerdet Aykan 
M. Şükrü Çaydaroğftı 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

fAçik üydikUr] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Aimıet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğ!» 

YOZGAT 
Yusuf Ziya BaJıadmk 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
( t Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çctiner 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırıkoğlu 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

35 NGİ BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1968 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI " 

1. — Adana Milletvekili Ali Karcı ile Kars 
•Milletvekili Âdil Kurtel'in, petrol konusunda 
ulusal çıkarlarımıza ve millî bağımsızlığımıza 
uygun bir politika izlememesi, millî çıkarlarımı
za karşı bir uygulamanın, içerisinde bulunma
sı iddiasiyle Anayasanının 89 ncu maddesi ge
reğince Hükümet hakkında bir Gensoru açıl
masına dair («ıergesi. (11/62) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . —• Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 
Oktay iMuslih Göremtaş ve Celal ıSungur'un, 
1967 yılı (Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet (Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 2/612; Cumhuriyet Senatosu 2/235) 
(Millet Meclisi ıS. Sayısı : 476) [Dağıtma tari
hi : 19 . 1 . 1968] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) [Dağıtana ta
rihi : 11 . 1 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B. - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —- Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Ga/ianep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
r e Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-" 
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı-: 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

4. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 1 12 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı' : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu, (2/348) (S1. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. —• Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Moalan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-



ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karaküıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında, ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 eayılı Kajnurila 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 rueü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi
nin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenımiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile MilHet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri. (M. Meclisi 2/2, 2/66; C. Se
natosu 2/209) (S. Sayısı :. 22 ve 22 ye 4 ncü 
•k) [Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

9. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188. ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

10. — Erzuımm Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve [Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine* dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğajn'ijn, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu rappru. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (ıS. Sayısı ': 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili'Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunuı teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 .12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet-

2 — 
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının,. 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :' 21.12.1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 .. 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (Ş. 
Sayısı :" 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kaçlar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/295) 
(S. Sayısı : 280 ve 280 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 7. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve İçhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 
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9. —' Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 

ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve ^Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

10. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (Si Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 / 12 . 1967] 

** X 12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 .1967) 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 «ayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 14. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Ajdalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 .12 .1967) 

X 15. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşımın, 2834 sayılı Kanunun 21 rîci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'mn, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka-
aruaran 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen-

3 — 
I nıesi hakkında kamın teklifleri ye Tarım, Tica

ret ye Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ye 290 a 1 aci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

16. — Emekli sandiklariyle maluliyet, fliti 
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tafoi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun' ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nei 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928" doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 ,12 .1967]" 

18. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanana bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 v,e 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccej Morkoç hakkında 4547 »ayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraei hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 

I cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

20. — Umumî Hıfzısıhha, Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal' 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 467) [Dağıtma tarihi 27 . "12 . 1967] 

21. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

22. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş-

I tirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri ve Mil-
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lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

23. — 'Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 24. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu haikkıında kaınun tasarlısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
irn Sarıgöllü ve 11 'arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
İçişleri, Millî Eğoftdm. ve Plân komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/190) (S. Sayısı : 273 v'e 
273 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 25. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ( ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ikamın 
tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raposu (1/332), (S. Sayısı : 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

26. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) ('S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

27. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı* : 325 ve 325 e 
1 nci ek (Dağıtma tarihi i16 . 1 .1968) 

28. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında, kanun tasarısı (1/217) S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

29. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 

(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kamun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi :'17 . 1 . 1968] 

30. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklif i ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1P68] 

31. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sajyılı cetvel ile tadili ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kımda kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı :'478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

32. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

X 33. — Su ürünleri kanunu tasarısı iki cum-
huriıyat Senatosu İstanbul Üyosi Rifat Öztürk-
çinc, Trabzom Milletvekilli Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Gumhuriyeıt Senatosu Zongulda,.k 
Üyesi 'Tevfik İnıci'nin, ıSu ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adallet, Tanım ve Plân komisyonilaırın-
•dan 4 'er üyeden kurulu" G-eçici Komisyon rapo-
<ra. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (ıS. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 inci dk) [Dağıtıma ıtarihi: 26 . l". 1968] 

X 34. — Mıontreux'ide imza edilmiş olan 
«Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştır
ma ve Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları (1/335)- (S. Sayısı : 480) [Dağıtma 
tariftıi : 30 .- lı . 1968] 

X 35. — Vatandaşlığın kazanılması konu
sunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/183) 
(S. Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 29.1.1968] 


