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Sayfa 
(Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Sena
tosu 1/700) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
180; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
870) 244,275:278 

3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde 

1. — GEÇEN 1 

C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekili Turhan 
Feyzioğlu'nun, petrol boru hattının hisse senet
lerinin özel kişilere satılmak istenmesi, Petrol 
Ofisi ile ilgili olarak yapılan bâzı tasarruflar, 
rafineriler ve ham petrol fiyatları konularında 
Bakanlar Kurulu hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi okunarak, gelecek birleşim
de gündeme alınıp alınmaması üzerinde görüşü
leceği bildirildi. 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, İstanbul 
Milletvekili Sadun Aren ve 4 arkadaşının, 63i26 
sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması hakkındaki kanun teklifi ile yine is
tanbul Milletvekili Sadun Aren ve 5 arkadaşı
nın, Petrol Kanunu teklifinin, Petrol Ofisi Ano
nim Ortaklığı adlı bir petrol dağıtım ve satış 
teşkilâtı kurulması hakkındaki kanun teklifini 
görüşecek olan Geçici Komisyona ve, 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğ-
lu'nun, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanununun 66 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin de, Devlet İhale kanunu 
tasarısını görüşecek olan Geçici Komisyona ha
valesine dair önergeleri kabul edildi. 

Yine Maliye Komisyonu Başkanlığının, müd
deti içinde görüşülmiyen bâzı kanun tasarısı ve 
tekliflerine dair önergesi İçtüzüğün 36 ncı 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Baş
kanlığının, Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 
Kırımlı ve İstanbul Milletvekili Sadettin Bil
giç'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

19 . 1 . 1967 O : 1 

Sayfa 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı. (Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Se
natosu 1/698) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
181; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :872) 244: 

245,279:282 

237 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifinin, yeni Devlet Memurları Kanu
nunun Meclise şevkine kadar görüşülmiyeceğme 
dair önergesi ile, 

Cumhuriyet Başsavcılığının, 780 sayılı Af 
Kanununun kapsamına girmesi söbehiyle bir 
milletvekili ve bir Cumhuriyet Senatosu Üyesi
ne ait dâvanın düştüğü hakkındaki Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığından alman bir yazı ör
neğinin sunulduğuna dair tezkeresi, Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için seçim yapıldı ise de, 
adayların hiçbirisinin gerekli oy. çoğunluğunu 
yine sağlıyamadığı ve seçimin gelecek birleşim
de tekrarlanacağı, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cet
vellerde, 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde ve, 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarıları ikinci 
defa açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımı 
sonunda çoğunluk sağlanamadığından gelecek 
birleşimde tekrar oylanacakları bildirildi. 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ıri, 
Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeniden tesbit 
edilmesi için Hükümet hakkında bir Meclis 
araştırması «açılmasına dair önergesi, yapılan 
görüşmelerden sonra, reddolundu. 

JTANAK ÖZETİ 
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Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Ba
tı - Trakya, Oniki Adalar ve Kıbrıs konularında 
millî politikamızın tes'biti için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

19 . 1 . 1967 Perşem'be günü saat 14,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 

Sözlü sorular 

1. —' Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in; 
Kars Ticaret Odası seçimlerinde, Bakanlığın 
emrini yerine getirmiyen idare âmiri hakkında 
kanuni bir işlem yapılıp yapılmlyacağına dair 
Sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/497) 

2. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm; 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürünün, diğer müesseselerdeki görevlerine ve -
aldığı istihkaklara dair sözlü soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. ('6/498) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 33 noü Birle 
simini açıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; gerekli çoğunluğu
muz yoktur. Bu itibarla bir saat sonra; saat 

sonra toplanılmak üzere birleşime saat 18,50 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşfcanveMli Sivas 
İsmail Arar Kâzım Kangal 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

Yazılı sorular 

1. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, 
Ağrı ili merkez ve ilçelerinde, plân ve program 
icabı olarak 1967 yılında her bakanlığın yapa
cağı yatırımların nelerden ibaret olduğuna dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/297) 

2. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Deniz ürünlerinden elde edilen döviz gelirimizi 
artırmak maksadiyle, bâzı tedbirlerin alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/298) 

15,45 te toplanılmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 14,46 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14,45 

BAŞKAN — Başjkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

— 241 — 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,45 

BAŞKAN — Başjkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 33 ncü Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

2, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz kabul 
düğmelerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Top
lantı halinde ' bulunan Karma Bütçe Komisyo
nundaki arkadaşlarımi'zla birlikte çoğunluğu
muz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lm — Urfa Milletvekili Halil Balkıshn, Viran
şehir ilçesi içinde bulunan Hazineye ait 200 bin 
dönüm arazinin, özel kişilerle Hazine arasında ili-
tlâflara ve düzeni bozan olaylara yol açması yü
zünden, bu arazinin topraksız çiftçilere dağıtıl
masına dair demeci. 

BAŞKAN — Urfa Milletvekili Sayın Halil 
Balkıs, Urfa'mn Viranşehir mmtakaSmda mev
cut 200 000 dönümlük Hazine arazisinin duru
mu ve topraksız çiftçilere dağıtılması konusun
da gündem dışı söz istemiştir. Kendisine bu ko
nuda söz veriyorum. -

Buyurun Sayın Balkıs. 

HALİL BALKIS (Urfa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Viranşehir hudutları 
dâhilinde mülkiyeti Hazineye aidolan 200 bin 
dönüm arazi, Devlet Üretme Çiftlikleri hudut
ları dâhilinde iken, 1954 senesinde bir itirazla 
4753 sayılı Kanun gereğince, topraksız çiftçile
re dağıtılmak üzere terk edilmişti. Aynı sene 
içinde yani, 1954 ve 1955 senelerinde bu arazi, 
'bin aileye, her aileye ikişer yüz dönüm olmak 
üzere, tevzi edildi. Fakat yapılan usulsüz tev
ziat neticesinde kısa bir müddet sonra bir kısım 
köylü vatandaşlar bu araziyi satmak, veyahut 
bulundukları yeri terk etmek suretiyle 4753 sa
yılı Kanunun ruh ve maksadına muhalif hare
ket edildiği için, Hazine yeniden arazinin Hazi
neye iadesi için-mahkemeye başvurdu ve 1 000 
dâva açılmak suretiyle 1 000 aileye tevdi edilen 
2Q0 000 dönüm arazi tekrar Hazineye iade edil

miş bulunuyor. Bugüne kadar mahkemeden 800 
küsur karar sâdır olmuş ve Hazineye iade edil
miş vaziyettedir. Ancak Hazineye iade edilen bu 
topraklar tevzi edilmemiş, bu kere şehirli va
tandaşların hücumuna mâruz kalmış ve icara 
verilmek kastiyle veya bahanesiyle sermayedar 
'çiftçilerin eline geçmiş bulunmaktadır. O mınta-
kada meskûn bulunan çiftçilerin elinde olmryan 
bu topraklar şehirli patron çiftçilerin eline geç
miş durumdadır ki, bu o mmtakanın asayişini 
ve mücadelesini muclbolmaktadır. 

Tevzi Komisyonunun o zaman yaptığı bu 
usulsüz tevzilerden meydana gelen bu netice, 
Viranşehir halkını huzursuz hale getirmiş du
rumdadır. Viranşchlrliler Maliye Vekâletinin 
kapısında haftalarca beklemekte ve yeni yeni 
icar mukaveleleri yapmak istemektedirler ki, 
bu icar mukaveleleri bizzat köylülerin namına 
yapılmayıp, şehirlilerin vasıtasi'yle, tavassutuy
la köylü namına yapılmaktadır. Bir müddet ev
vel yani, Koalisyon Hükümetleri zamanında bu 
toprakların hakiki çiftçilerin eline geçmesi 
hususunda bir teşebbüs vâki oldu ve buraya 
bir köy kurulmak yani, yeni bir numune kö
yü kurulmak suretiyle, su çıkarılmak sure
tiyle meskûn hale getirilmeye teşebbüs edildi. 
Fakat bugüne kadar îmar ve îskân Bakanlığı
nın almış olduğu karar yerine getirilmeyip, 
kurulması mutasavver olan üç veya dört köyün, 
halen kurulmadığını müşahede ediyoruz. 

Mâruzâtı âcizaııom, bu ikiyüz bin lönüm 
arazinin halen mahlûl olmıyan muallel bir 
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halde bulunması o civar halkını huzursuz ha
le getirdiği için, Yüce Meclisin delaletiyle bu
nu biran evvel hakiki çiftçilerin eline geçiril
mesi hususunda Yüksek Meclisin delâletini ri
ca ediyorum. Bununla beraber, mülkiyeti Ha
zineye ait, fakat tasarrufu Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak Muhafaza ve. İskân Umum Müdürlüğü
ne aidolah bu araziyi Hazine icara verir, fakat 
tevziini de Köy İşleri Bakanlığı yapması lâ-
zımgelir ki, Maliye ile Köy İşleri Bakanlığının 
koordine çalışması lâzımgelirken bugüne ka
dar bu usule teşebbüs edilmemiş veyahut da 
nasıl bir muamele yapıldığını şu ana kadar bi
lemiyorum, ancak bildiğimiz şey, bu civar 
köylülerin bu topraklar üzerinde vâki müca
delesinden mütevettlit meydana gelen huzur
suzluk ve asayişsizliktir. 

Binaenaleyh köylülerin huzura kavuşması ve 
istihsalin artırılması ve topraksız çiftçinin top
rak sahibi olabilmesi için Toprak ve İskân 
Umum Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığının 
koordine çalışmak suretiyle, biran evvel çiftçile
rin eline geçirilmesi hususunda âcil tedbir ma-
hivetinde teşebbüs edilmesini rica ediyoruz. 
Viranşehir'den aldığımız haberlere göre, bu top
raklar için köylüler arasında ciddî münakaşa, 
mücadele ve hattâ bu yüzden katil hâdiseleri 
olmaktadır. Bunun da önüne geçmek ancak bu 
toprakların hakiki çiftçilerin eline geçmesi şar
tına muallâk olduğu cihetle, İmar ve İskân 
Bakanlığının karar vermiş olduğu dört köyün 
acilen kurulması hususu, Toprak ve İskân ve 
Muhafaza Genel Müdürlüğünün bu işi biran 
evvel hakiki çiftçilerin eline geçirmesi hususun
daki mesaisini' artırması, Maliye Bakanlığının 
da bu toprakların tamamen Toprak ve İskân 
Umum Müdürlüğüne terki ile tevziini ve bu 
işin biran evvel yapılması hususuna delâletinizi 
istirham eder, saygılarımı sunarım. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı îhsan Sabri ÇağlayangiVe, İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/556) 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçmemiş 
olan bâzı sunuşlarımız var. 

Vazife ile yurt dışında bulunan Dışişleri Ba
kanı Savın îhsan Sabri Oağlayangil'in dönüşüne 
kadar kendisine içişleri Bakanının vekâlet edece

ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

B. İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar 
kendisine, İçişleri Bakanı B. Faruk Sükan'm ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/555) 

BAŞKAN — Bâzı sayın milletvekillerine izin 
verilmesi ile ilgili Başkanlık Divanı kararını 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetle izinleri Başkan
lık Divanının 19.1.1967 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

Tunceli Milletvekkili Hasan Ünlü, 29 gün, 
hastalığına binaen, 20.12.1966 tarihinden iti
baren. 

Ordu Milletvekkili Sadi Pehlivanoğlu, 37 gün, 
hastalığına binaen, 9.12.1966 tarihinden itibaren. 

Aydın Milletvekili Yüksel Menderes, 19 gün, 
hastalığına binaen, 15.12.1966 tarihinden itibaren. 

Aydın Milletvekili Yüksel Menderes,- 15 gün, 
hastalığına binaen, 10.1.1967 tarihinden itibaren. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz, 2 ay, 
hastalığına binaen, 16.1.1967 tarihinden itibaren. 

Erzurum Milletvekkili Nihat Pasinli, 38 gün, 
hastalığına binaen, 23.12.1966 tarihinden itibaren. 

Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan San, 10 
gün, mazeretine binaen, 7.2.1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekkili Hasan 
Ünlü'ye hastalığına binaen, 20.12.1966 tarihin
den itibaren 29 gün izin verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'na, has
talığına binaen 9.12.1966 tarihinden itibaren 37 
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gün izin verilmesini kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Aydın Milletvekili Yüksel Menderes'e, hasta
lığına binaen, 15.12.1966 tarihinden itibaren 19 
gün izin verilmesini kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Aydın Milletvekili Yüksel Menderes'e, hasta
lığına binaen 10.1.1967 tarihinden itibaren 15 gün 
izin verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'a 
hastalığına binaen 16.1.1967 tarihinden itibaren 
2 ay izin verilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekii Nihat Pasinli'ye hasta
lığına binaen 23.12.1966 tarihinden itibaren 38 
gün izin verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gümüşane Milletvekili Sabri Özean San'a ma
zeretine binaen 7.2.1967 tarihinden itibaren 10 
gün izin verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan çok izin 
alan Gaziantep Milletvekili Hüseyin Tilmaz'a 
ödeneğinin verilebilmesi için keyfiyetin Genel 
Kurulun kararına sunulduğuna dair Başkanlık 
tezkeresi (3/557) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel (Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Gaziantep Milletvekili Hü
seyin Yılmaz'a ödeneğinin verilebilmesi, Içtüzü-

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işa
retli cetvelerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı. (Millet Meclisi 1/298); (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 179) 

2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı. (Millet Meclisi 
1/292) (Millet Meclisi S. Sayısı : 180) 

gün 197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan, keyfiyet Yüce tas
viplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Hastalığına binaen, mazereti iki 
aydan fazla süren Gaziantep Milletvekili Hüse
yin Yılmaz'a ödeneğinin verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

5. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesinde 
yer alan Yüksek Hâkimler Kurulu seçimleri ile 
ile ilgili bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi için 

devam eden oylamalarda nisap temin edileme
mektedir. Bunun bütçe görüşmelerinin ilk günü
ne alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Artvin 

Mustâfa Rona 

BAŞKAN — Sayın Rona; aynı mevzuda dün 
ide bir önerge verilondş ve Yüce Heyet tarafın
dan reddedilmişti. Çünkü usul ve teamül bu 
(seçimlerin netice alınıncaya kadar tekrarlan
masını âmirdir. Buna rağmen ısrar ediyor onu
sunuz ? 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Etmiyorum 
'efendim. 

BAŞKAN — Etmiyorsunuz, önıenge geri ve
rilmiştir. 

3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı. (Millet Mec
lisi 1/299) (Millet Meclisi S. Sayısı : 181) 

BAŞKAN — Günd'emin 1 nci maddesinde 
yer alan Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
ile (gündemin ikinci defa oya konulacak işler 
bölümünde yer alan üç aktarma kanunu için 
yapılacak açık oylamaların birlikte yapılmasını 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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oyunuza 'sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu için yapılacak üye 
seçimi ile ilgili iki ayrı tasnif komisyonu seçi
yoruz. 

Sabri Özcan San (Gümüşane) ?... Yok. 
Tahir Yücekök (Adana)?.. Yok. 
Onhan Türkkan (Kırklareli) ?.. Yok. 
Kâzım Coşkun (Ankara) ?... Yok. 
Ramazan Tekeli (Urfa) ?.. Yok. 
Osman Hacıbaloğlu (Tokat) ?.. Burada. 
Ali İhsan Çelikkan (Gümüşane) ?.. Yok. 
Osman Ferit Turan (Trabzon) ?.. Yok. 
Vefik Pirinçioğlu (Maraş)?... Burada. 
Fethi Alacalı (Tokat) ?.. Yok. 
Erol Yılmaz Akçal (Rize)?.. Yok. 
Mehmet Güver (Kırşehir) ?.. Burada. 
Bir numaralı tasnif komisyonuna; Ostman 

Hacıbaloğlu, Vefik Pirinçeioğlu ve Mehmet 
Güven seçilmişlerdir. 

İki numaralı tasnif komisyonu için ad çeki
yorum : 

Nihat Erim (Kocaeli) ?.. Burada. 
Emin Paksüt (Ankara) ?... Yok. 
Nihat Diler (Erzurum)?.. Yok. 
Hasan Akçalıoğhı (Antalya) ?... Yok. 
Muzaffer Şamiloğlu (Kars) ?.. Burada. 
Hüseyin Yılmaz (Gaziantep) ?.. Yok. 
Mesut Ozansü (Balıkesir) ?.. Yok. 
Mehmet Ali Arsana Çankırı) ?.. Yok. 
Sami Binicioğlu (Manisa) ?.. Yok. 
Burhan Bozdoğan (İçel) ?.. Yok. 
Osman Şahinoğlu ('Samsun) ?.. Yak. 
Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) "... Yok. 

Mustafa Ertuğrul (tstanlbul) ?.. Burada. 
Efendim, 2 numaralı tasnif komisyonuna; 

Nihat Erim, Muzaffer Şamiloğlu ve Mustafa 
Ertuğrul seçilmişlerdir. 

Seçimler için iki mühürlü kâğıt (dağıtılmak
tadır. Sayın üyeler hem Yüksek Hâkimler Ku
rulu için oy kullanacaklar, hem de gündemin 
ikinci defa oya konulacak işlerle ilgili ıbölü-
ımünde yer alan üç aktarma kanun tasarısı 
ile ilgili oy kullanacaklardır. Sayın arkadaş
ların ona ıgöre lütfen hazırlıklı /gelmelerini 
rica ediyorum. 

Nereden oylamaya (başlanacağına dair kura 
•çekiyorum... Manisa.. 

(Manisa Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı). 

BAŞKAN — Sayın üyelerden oy kullanmı-
yanlarm lütfen acele etmelerini rica ederiim. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyeler için yapılan seçimde oyu
nu kulanmıyan arkadaşımız kaldı ımı efendim? 

Sayın üyelerden oy kullanmıyan varsa lüt
fen kullansın .efendim. 

Sonradan igelen üylerden oylarını kullanmı
yan varsa lütfen acele etmelerini Tiica edece
ğim. 

Üç aktarma kanun tasarısı için yapılan oy
lama işlemi devam edecektir. Kutular Başkan
lık Divanının önündeki kürsüye 'konulacak. 

Efendim Yüksek 'Hâkimler Kurulunda açık 
bulunan asıl ve yedek üyelikler içıin yapılan se
çim işlemi bitmiştir. Tasnif komisyonlarının 
lütfen vazifeye başlamalarını rica ederim. 

Gündemin diğer maddesine geçiyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

6. — Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis 
Grupu Başkanvekili Turhan Feyzioğlu'nun, 
petrol boru hattının hisse senetlerinin özel ki
şilere satılmak istenmesi, Petrol Ofisi ile ilgili 
olarak yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler ve 
ham petrol fiyatları konularında Bakanlar Ku
rulu hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi. (11/48) 

BAŞKAN — Gündemin bu maddesiyle ilgi
li ve usule ilişkin -bir önerge /gelmiştir, okutu
yorum, 

Sayın Başkanlığa 
Gensoru önergelerinin »gündeme alınıp alın

maması üzerinde yapılan görüşmelerim usule 
uymadığını yani usul meselesi üzerinde söz is
tediğimi arz ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Saym Uğrasızoğlu, ne bakım
dan efendim sizin söz isteğiniz? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Genso
runun gündeme alınıp alınmaması mevzuu İç-

m 
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tüzüğe ve Anayasaya aykırı olarak görüşül
mektedir. Başkanlığın bu konuda bir iki nok
taya dikkatini çekmek üzere, müsaade ederse
niz, kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uğrasızoğ-
lu. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bu gensoru öner
gelerinin gündeme alınıp alınmaması mevzu
unda bir noktayı işaretlemek ve Sayın Baş
kanlık Divanının dikkatini bu noktaya çekmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; yanlış bir uygula
ma içinde bulunduğumuza inanmaktayım. Ana
yasa ve İçtüzük hükümlerine göre gensoru öner
geleri verildiği takdirde bunların mütaakıp bir
leşimde gündeme alınıp alınmaması hususu gö-
şülür ve sonuç, Yüksek Heyetinizin tasviple
rine sunulur. Eğer tasvip görürse, önergeyi 
vermiş olan sayın üyeler veya grup sözcüleri 
bu mesele ile ilgili olarak söylenebilecek olan 
her şeyi söylemek hakkına saniptirler. Bu şüp
hesiz, bütün üyelerin ve grupların Hükümeti 
murakabe için kendilerine tanınmış bir hak-
dır. Bunu elbette yapacaklardır. Yalnız ge
çen birleşimlerde hepimiz şahidolduk ki, ve
rilen önergeler üzerinde sayın hatipler ku
cak dolusu dosya ve evrakla buraya gelir bu 
kürsüden her şeyi söylemektedirler ve netice 
itibariyle gensoru önergesinin gündeme alın
manı kabul edilmiş olsa dahi artık, benim ka
naatime göre, söylenecek hiçbir şey kalmamak
tadır. Binaenaleyh, bu durum Yüksek Heyeti
nizin kanun yapma vazifesini de bir bakıma 
engellemektedir. Bu bakımdan gensoru öner
gesi veren muhterem arkadaşlarımızdan rica edi
yorum; gündeme alınıp alınmaması mevzuu 
yani önergenin gerekçesi üzerinde durulma
sı iktiza eder. 

Sayın Başkanlığın da bu hususta daha ti
tiz davranmasını ve bu geniş toleranstan vaz
geçerek, esas gerekçe üzerinde durulmasının 
teminini istirham ediyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, bu yolda Başkanlık
ça da daima aynı temenni izhar edilmekte ve 
sadet dışına çıktıkları takdirde sayın hatiplere 
ikazda bulunulmaktadır. Ümidederim ki, bugün 
görüşen hatipler de bu temennilere uyarak esas

lı noktalar üzerinde durmakla yetinirler. Gen
soru önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet parasiyle inşa edilmiş olan ve sağlı-

yacağı malî kaynaklarla millî petrol politika
mıza büyük bir destek sağlıyacağı belli olan 
petrol boru hattının hisse senetlerinin özel kişi
lere satılması yolunda resmî beyanlar birbiri
ni kovalamaktadır. 

Bu konuda, bizzat Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanının ve bütün siyasi parti grupları
nın iştirakiyle, bir Millet Meclisi araştırması 
kararlaştırılmış ve Araştırma Komisyonu çalış
malarına başlamıştır. 

Henüz bu komisyonun çalışmaları sona er
memiş ve raporu Millet Meclisi Genel Kurulun
da genel görüşme konusu olmamıştır. 

Millet Meclisi bu konuda bilgi edinmeden 
ve Hükümeti aydınlatıcı görüşmeler yapılma
dan, petrol boru hattının hisse senetlerinin sa
tışa çıkarılacağının ilân edilmesi, sorumluların, 
Parlâmentoya karşı gerekli sorumluluk duy
gusu içinde bulunmadıklarını göstermektedir. 

Yüksek millî menfaatlerimizi yakından ilgi
lendiren konudan başka; Petrol Ofisiyle ilgili 
olarak yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler ve 
ham petrol fiyatları konusunda da Hükümetin 
tutumu, Millet Meclisinin siyasi denetimini ge
rektirecek niteliktedir. 

Bu sebeplerle, yukarda zikredilen konular
da, Bakanlar Kurulu hakkında gensoru açıl
masını, C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına arz 
ve teklif ederim. 

Millet Meclisi 
C. H. P. Grupu Başkanvekili 

(Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu) 
Kayseri Milletvekili 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası önerge sa
hibi Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. Buyurun 
efendim. 

Diğer söz alan Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Çetin Altan'dır. Onu da bilginize 
sunuyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Saym 
Başkan, saym arkadaşlarım; 25 Kasım 1966 gü
nü petrol ile ilgili bir Meclis araştırması öner
gemiz bu kürsüde dile getirilmişti. Bu Meclis 
araştırması önergesini Mecliste müzakere etti
ğimiz gün önergemizi açıklarken şöyle demiş-
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tim: «Petrol dâvası millî bir dâvadır. Türk halkı
nın refahı ile birinci derecede ilgili bir dâvadır. 
Bu dâvayı artık partilcrarası bir kısır çekişme 
mevzuu olmaktan çıkarıp, Parlâmentonun tü
münün, hiç değilse Parlâmentonun büyük ço
ğunluğunun, ortak dâvası haline getirmek ve 
bâzı noktalarda görüş birliğine varabilmek 
ümidi ile konuşacağız». Söze böyle başlamıştık 
ve şöyle devam etmiştik; «Hor partiye mensup 
gerçek milliyetçilerin her türlü yabancı men
faat karşısında Türk Milletinin menfaatlerini 
koruyacağından şüphe etmemek gerekir, Türk 
halkının refahının özel çıkarlardan daha 
önce geldiği hususunda bu Parlâmentoda 
bir çoğunluğun bulunabileceğinden eminiz. 
işte bütün bu sebeplerle petrol konusu
nun hislerden uzak, rakamlara ve ciddî tahlil
lere dayanan, objektif bir incelemeye tabi tu
tulmasında fayda görmekteyiz. Verdiğimiz araş
tırma «önergesinin ve bugün yapacağımız ko
nuşmada ileri süreceğimiz gerçeklerin amacı 
budur» demiş bu sözlerimizi de şöyle tamamla
mıştık. «Bu Meclis araştırması sonunda petrol 
konusunda karşılıklı polemik zaferlerine de
ğil, fakat millî bir dâvada, millî menfaati koru
ma yolunda millî bir zafere elbirliğiyle ulaşa
bilelim, amacımız budur» demiştik. O gün olduk
ça tenha bir Mecıliy huzurunda - bugün olduğu 
gibi - bu petrol dâvası rakamlarla, teknik bilgi
lerle izah edildi ve hiçbir noktasında bugüne 
kadar bu verdiğimiz rakamlar cerh edilmedi. 
Meclis araştırmasını bu sözlerle ve bu amaçla 
getirdik. Şükranla kaydetmeye mecburum ki, 
bu anlayışla da kabul gördü. Seviyeli bir mü
nakaşa sonunda Millet Meclisimiz belki tarihi
mizde ilk defa olarak oy birliğiyle petrol konu
sunda bir Meclis araştırması yapılmasını karar
laştırdı. Bu Meclis araştırması hangi konular
da yapılacaktı? Bizim önergemiz sonradan 
şümulü biraz daha genişletilmekle- beraber araş
tırma başlıca dört noktayı kapsıyordu. Bu nok
talardan biri ve üzerinde önemle duruşumuza 
göre, belki birincisi, o günün şartları içinde 
petrol boru hattı, ile ilgili idi, âcil bir konu ol
duğu için. Boru hattı son zamanlarda kamu 
oyunu işgal etmektedir ve bildiğiniz gibi bunun 
% 49 hissesinin özel kişilere devri hususunda 
bir hazırlık, adım adım yürütülmektedir. Araş
tırma yapılacak konulardan biri bu idi. 

I İkinci nokta; ham petrol ithalinde uygu
lanan fiyatların hâlâ son yıllarda sağlanmış 
olan indirimlere rağmen, dünya serbest reka
bet fiyatlarının bir hayli üstünde oluşu idi ve 
bununla ilgili olarak yabancı sermayeli rafi
nerilerin tevsiine karar verilmesinin, yüksek fi
yatlı ham petrol ithalini daha uzun süre de
vam ettireceği, çeşitli yönlerden mahzurlar do
ğurabileceğine herhalde bu tevsi izini verilme
den evvel büyük bir pazarlık gücüne sahibol-
duğumuz bir sırada ham petrol fiyatlarını baş
ka milletlerin yaptığı gibi, dünya serbest re
kabet fiyatları seviyesine indirme konusunun 
ihmal edilmiş olması, - araştırma konularından 
birisi olarak ele alınmıştı. Bu arada Türkiye'
nin en büyük rafinerisi olan ve tümü yabancı 

I sermaye ile kurulmuş bulunan Mersin'deki 
ATAŞ rafinerisinin büyük kazançlar sağlıya-
bilen bir tesis olmasına rağmen ve Türkiye'de 

I en küçük kapasiteli rafineriler bile milyonlarca 
I kâr ederken, verdiği kurumlar vergisi beyan

namesinde her yıl bir kuruş bile kâr etmemiş 
görünmesinin hangi dolambaçlı yollardan na
sıl. mahirane fakat biraz incelenince ortaya 
çıkan bir usulle sağlanmış olduğunu arz etmiş 
ve bir kuruş kurumlar vergisi ödememenin yo
lunu bulmuş olan bir müessesenin kapasitesini 
iki misline çıkarmadan evvel alınması lâzım-
gclen bâzı tedbirler bulunduğunu ifade etmiş
tik ve bu konuda bir araştırma yapılmasında 
fayda gördüğümüzü belirtmiştik. Bir de petrol 
kanununun değişmesi gerekli olan ve şimdi üze
rinde durmıyacağım çeşitli noktaları vardı. 

Değerli arkadaşlarım; Meclis Araştırma Ko
misyonu, bütün partilerden 17 temsilci alına
rak kuruldu, çalışmalarına başladı. (Petrol bo
ru hattının özel kişilere devri konusu, burada 
izah edildiği gibi, gerçekten millet hesabına 
bir kayıp mı olacaktır, gerçekten millî petrol 
kuruluşumuz bu devir yüzünden her yıl bü
yük miktarda yeni yatırım kaynağından mah
rum mu olacaktır?) konusunu bu komisyon 

incelemeye başladığı sırada sanki Millet Mec
lisi meseleye el koymamış, sanki Millet Mecli
sinde bu mevzu hiç konuşulmamış, sanki bizzat 
iktidar partisi sözcüsü bu konunun araştırılma
sı lâzımdır dememiş, sanki bizzat Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı bu kürsüye gelip, evet 
bu konu araştırılmalıdır, Araştırma Komisyo-

I nu kurulmalıdır,- dememiş gibi, resmî ağızlar, 

2£?~ 
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bildikleri istikamette yürüdüklerini gösterir 
demeçlerine devam etmişlerdir. Birbiri ardın
dan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
bugünkü sorumluları hiç şüphesiz Hüküme
tin bilgisi dâhilinde ve hiç şüphesiz Hüküme
tin sorumluluğu altında Türkiye Petrollerinin 
millet parası ile inşa ettirmiş olduğu ve bugün 
çalışmaya başlamış olan boru hattının yüzde 
49 hissesinin özel kişilere devri hakkındaki 
kararın yürütülmekte olduğunu ilân etmemiş
lerdir. En son pazartesi akşamı radyomuzu aç
tığımız zaman bu husustaki resmî beyanın bir 
yenisini dinledik ve hattâ birkaç hafta içinde 
meselenin bir olup bittiye getirilmek üzere ol
duğunu ifade eden sözleri duyar duymaz, Mec
lisin araştırma yapmakta olmasının hiç nazara 
alınmadığını müşahede ederek konuyu bir gen
soru önergesi ile bu kürsüye getirmek zarure
tini duyduk. 

Değerli arkadaşlarım; araştırma vesilesiyle 
burada arz ettiğim bütün teknik noktaları tek-
rarlıyacak değilim. Bunlar zabıtlardadır. Ar
kadaşlarımızın bunları geniş ölçüde dinlemiş 
ve takibetmiş olduklarını farzederek konuşa
cağım. Fakat yine de bâzı basit gerçekleri ha
tırlatmakta fayda var. Neden bu konu bu dere
cede ehemmiyetlidir. Ve neden mutlaka bu 
mevzu bir gensoru konusu yapılmaktadır ve gen
soru açılmak lâzımdır? Bunun anlaşılması ba
kımından birkaç basit gerçeği tekrarlamak is
terim. 

Petrol boru hattının hayli maceralı bir tarih
çesi vardır. Yabancı petrol çevreleri uzun süre 
Türkiye'de, Siirt bölgesinde, 5 nci bölgede bir 
boru hattının ekonomik şekilde işlemesine imkân 
verecek miktarda petrol rezervlerinin bulunma
dığını, böyle bir boru hattı yapılmasının mânâ
sız olacağını ileri sürdüler. Bu tezi her çevrede 
yaymaya çalıştılar. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının yani millî kuruluşumuzun Devlet 
Plânlama Teşkilâtımızın ve Türk Hükümetinin 
boru hattının inşaatında kararlı olduğunu hisset
tikten sonra bu şirketler birden bire bu bölgede 
çok büyük miktarda jetrol bulduklarını ilân eder 
hale geldiler. Hem de son derecede mübalâğalı 
olduğu sonradan anlaşılan birtakım rakamları 
ilân etmeye başladılar. Şelmo'da buldukları pet
rol miktarı hakkında bu şirketlerin ilk defa 
ilân ettikleri rakamlarla bugün oturdukları nok
ta arasında da büyük bir fark olduğunu bu işleri 

takibedenler bilirler. Bu suretle asıl petrol müs
tahsilinin kendileri olduklarını ve madem ki boru 
hattı yapılacak, bu boru hattının kendileri tara
fından yapılması gerektiğini ifade etmek ister 
bir halleri vardı. Daha bunun yanında Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının çıkardığı petro
lün kalite itibariyle bu borudan taşmamıyacağı 
veya çeşitli vasıflarda petrol çıkardığı için bun
ların bir arada taşınmasının imkânı olmıyacağı 
gibi pompaj yapılmadan yani çok masraflı yol
lara başvurulmadan, ısıtma yapılmadan, çeşitli 
masraflı prosedüre başvurulmadan bu taşımanın 
yapılamıyacağı gibi, hepsinin yanlışlığı bugün 
ilmen sabit olan birtakım itirazlar birbirini ko
valadı. Daha sonra, bu şirketler, boru hattının 
inşaatı için gerekli yetki belgesinin millî bir 
müessese olan Türkiye Petrollerine verilmemesi 
için çaba gösterdiler. Devlet Plânlama Teşki
lâtının ve Bakanlar Kurulunun yıllık programın
dan Türkiye Petrolleri tarafından inşa edilmek 
üzere ödenek koymasından ve bilhassa Üçüncü 
tnönü Hükümeti tarafından, inşaata başlıyabil-
mesi için gerekli belgenin Türkiye Petrollerine 
resmen verilmesinden sonra, bu defa bu şirket
ler daha evvel ekonomik olmıyacağmı, teknik 
bakımdan işliyemiyeccğini iddia etmiş oldukları 
petrol botu hattında ortaklık sağlamak için, 
beraber bu inşaatı yapmak için tekliflerde bu
lundular. Değerli arkadaşlarım, bu teklifler iti
bar görmedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı, projeleri yaptırmış olan, ihaleleri hazır
lamış olan Türkiye Petrolleri teşebbüse geçti. 
Bu safhada da şayanı dikkattir, milletlerarası 
Çelik kartelinin malzeme temininde ortaya çıkar
dığı birtakım güçlüklerle karşılaşıldı. Son dere
cede yüksek fiyatlar ileri sürüldü. Uzun çalış
malar sonunda Çelik kartelinin ileri sürdüğü fi
yatların çok altında fiyatlarla çelik boru temini 
mümkün olacağı sabit oldu ve bu inşaat daha 
ucuza malcdilmek suretiyle bugün tamamlanmış 
bulunuyor. Tamamlanmış bulunuyor, tamamı 
Türk Devleti tarafından yapılan yatırım ile 
tamamlanmış bulunuyor. Türk halkından top
lanan paralarla, milletin parası ile ve yine 
Türk halkı, Türk Milleti borçlanmak suretiyle 
dışardan sağlanan kredilerle yani tümü milletin 
parası ile inşa edilmiş bulunuyor. Millet malı 
olan ve tümü milletin parası ile inşa edilmiş 
bulunan ve şimdi arz edeceğim gibi son derecede 
kârlı bir iş olan boru hattının yarı hissesinin 
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özel kişilere devrinde bir millî fayda var mı 
ve millî petrol politikamız açısından ne gibi za
rarları vardır? Bunun araşt.-ma vesilesi ile 
arz ettiğim veçhile teferruatına girmeden basit 
gerçeklerini huzurunuzda tekrarlamak isterim. 

Değerli arkadaşlarım; Petrol Kanunumuzun 
84 ncü maddesine göre, boru hattının işleticisi, 
sahibi olan müessese, maliyet hattâ maliyet üze
rine koyacağı işletme sermayesi üzerinden bir 
yüzde ederek kâr almak hakkına sahiptir. Yani 
330 milyon liraya inşa edilmiştir, buna 10 milyon 
liralık işletme sermayesi eklendiğini farz eder
sek, asgari 340 milyon lira üzerinden belli bir 
yüzde ekliyerek kâr alabilirsiniz. Türkiye Pet
rolleri daha önce bu hesabı yapmıştır ve bugün 
tonuna 100 - 140 liradan kamyonla nakledilen 
petrolün boru hattı ile nakli, çok büyük ucuz
luk sağlıyacağı, taşımada bir çağ değişimi, bir 
ihtilâl sağlıyacağı için, asgari yüzde 25 kâr 
edebileceğini, kâr konulabileceğini, bu 340 mil
yon lira üzerinden yılda % 25 kâr sağlanabile
ceğini tesbit ederek, Devlet Yatırım Bankasın
dan kredi isterken bu yolda müracaatta bulun
muştur. Bu noktanın geçen defa aydınlığa ka
vuşmamış olan bir özelliği var, şimdi onu arz 
edeceğim. 

Devlet Yatırım Bankasına sunulan ve Devlet 
Yatırım Bankasının uzmanlarınca son derece 
haklı görülen, mâkul görülen ve ucuz faizli 
kredinin verilmesinde esas tutulan hesaplara, 
göre, yılda yüzde yirmiibeş hesabiyle yaklaşık 
olarak 85 milyon lira kâr Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığmca mutlaka sağlanacaktır. 

«Tam kapasiteyle çalışırsa ne olur, yarım ka
pasiteyle çalışırsa ne olur?» gibi itirazlar yapıl
dığını duyuyoruz. Tam kapasiteyle çalışırsa da 
bu kadar kâr, yüzde 55 - 60 kapasiteyle çalış
sa da gene aynı miktarda kâr sağlanacaktır. 

Çünkü Petrol Kanununun hükmü ve buna 
dayanarak yapılan tarifeye göre tam kapasite 
ile çalışan boru hattının yüzde 60 kapasite ile 
çalışması halinde de sağlanacak olan yıllık kâr 
85 milyon liradır. Çünkü tarife ona göre tesbit 
edilecektir. Bu miktarda kâr, yılda sağlanacak 
şekilde fiyat tatbik edilecek, yıl sonunda yapı
lan hesaplarla şirketten tahsilat yapılacak; taşı
manın hacmma göre. Kanun bu tarzda bir fiyat 
politikasını öngörmektedir. Bu itibarla bu kâr 
sağlanır mı, sağanamaz mı endişesi varit değil

dir. 42 milyon lira da amortisman karşılığı ola
rak yeni yatırım kaynağı sağlanacağı hesabedil-
mektedir. Bu suretle Türkiye Petrolleri yalnız 
boru hattından senede 127 milyon lira civarında 
yeni yatırım kaynağı sağlıyacaktır. Bu rakam
ları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bizzat 
sorumluları tesbit etmişler ve Yatırım Bankası, 
da, «Evet, doğrudur.» demiştir. Sonradan gö
rüyoruz ki, yine sorumlu beyanlar da, artık 
% 25 kâr dan değil, % 20 kârdan bahsediliyor 
ve yine araştırma müzakerelerinden sonra su yü
züne çıkan bir gerçek var; aleniyete kavuşan 
bâzı bilgiler var. Sorumlular, Devlet Yatırım 
Bankasına resmen yaptıkları müracaatta % 25 
kâr sağlanacağını bildirdikleri halde bu defa 
aynı kişiler, Petrol Dairesinden tarife isterken, 
Petrol Dairesine tarife için başvururken, % 20 
kâr hakkını kime bağışlıyorlar ve ne hakla daha 
evvel % 25 kâr sağlıyabileceği resmen tesbit 
edilmiş iken ve kredi ödenmesinde esas tutul
muş bir oran var iken, bunu % 20 ye indiriyor
lar? Yalnız bu nokta, başlı başına bu nokta, si
yasi sorumluluk gerektirecek ehemmiyettedir 
ve yalnız bu nokta, % 25 ten % 20 ye yetkisiz 
olarak, haksız olarak kâr oranının indirilmiş ol
ması, siyasi sorumluluğu gerektirdiği için, gen
soru açılmasına değecek ehemmiyettedir. Çün
kü % 20 ilâ % 25 arasındaki fark, yıllık kâr 
da 17 milyon liralık bir fark yapıyor. 

Değerli arkadaşlarım; bu farkın bir kısmının 
yabancı şirketlerin kasasına akacağı ve hattâ 
transfer edilmesi kabil döviz halinde yurt dışına 
çıkacağı da hesaba katılırsa, bu küçük gibi gö
rülen oran farkının ehemmiyetli derecede mesu
liyeti mucip haksız bir tutumun işareti olduğu 
daha iyi görülür. Değerli arkadaşlarım zannet
miyorum ki, sorumlu Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Sayın Bakanı bu kürsüye geldiği zaman bu oran 
farkının mâkûl bir izahını yapabilsinler. 

Dahası var, Devlet Yatırım Bankasının yet
kili uzmanları şu kanaattedirler ki, inhisarcı 
durumda olan bu Devlet müessesesi, başka 
memleketlerde emsali görülmüştür, boru hatla
rından % 35 e kadar kâr sağlanmıştır; gerektiği 
takdirde kârını daha artırarak bforu hattından 
milletin elde edeceği faydaları daha fazla yüksel
tecek başka tedbirleri düşünmek mevkiinde idi. 
Bu tedbirleri düşünecek yerde belki de petrol 
taşıma vergisi namı altında başka yollardan 
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Devlete varidat sağlamak düşünülmesi icabeder-
kcn bu % 25 oranının % 20 ye indirilmesi ve 
tarifenin bu yolda tesbiti tamamiyle ters ve millî 
menfaatlere aykırı bir tutumdur. Bunun yanı 
başında yine öğreniyoruz ki, amortisman süresi 
olarak başlangıçta hesabedilen süre değiştiril
miş, uzatılmış, bu suretle amortisman karşılığı 
yılda sağlanabilecek olan munzam yatırım im
kânı da bir miktar düşmüştür. 

Şimdi bu boru hattının yüzde 49 hissesinin 
özel kişilere devri için gerekçe olarak gösterilen; 
Türkiye'de sermaye piyasasını geliştirmek veya 
Türkiye Petrollerine çabuk tarafından satış be
deli olarak bir miktar yeni kaynak sağlamak 
gibi, gerekçelerin hiçbirisinin, terazinin diğer 
kofesinde bulunan millî menfaatlere kıyas edil
diği zaman yeter ağırlık taşımadığını araştırma 
önergesi vesilesiyle arz etmiştik. 

Değerli arkadaşlarım-, bu ölçüde kârlı olan, 
bu ölçüde garantili şekilde, kanuni şekilde kâr 
temin eden bir işletmenin, bir millî varlığın 
% 49 unun özel kişilere devri, her hangi bir 
rizikolu, kâr ve zararın ortak olduğu, kâr ihti
mal;! kadar, zarar ihtimalinin de bulunduğu bir 
başka tesisin özel kişilere devrine benzemez, 
bir. Petrol dâvası özellikleri olan bir dâvadır 
ve sermaye piyasası için birtakım tecrübelere 
girişilecek ise, bu tecrübeler millî petrol dâva
sının sırtından yapılamaz, iki. 

Üçüncüsü; petrol sanayiinin tarihini incele
miş olan herkes bilir ki, boru hattına hâkim 
olan, petrol sanayiine hâkimdir. Taşınnoya hâ
kim. olan, petrol sanayiine hâkimdir. Bu konuda 
20 nci yüzyılın başlarında Amerika'nın geçirdiği 
tecrübeye işaret etmi'ş, edebiyattan örnekler ver
miştim. Tekrarında fayda vardır. 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Zabıtlarda 
var, aynısını okuyorsunuz. 

TURHAN FEYZÎOÖLU (Devamla) — Bâzı 
arkadaşlar unutmuş görünüyorlar. Hiç değilse 
sorumlu Hükümet unutmuş görünüyor. Aydın 
Bey. Unutmuş görünmese sorumlu Hükümet, bu 
konuda araştırma lâzımdır diye iktidar partisi 
adına siz konuştunuz, bakan arkadaşım çıktı, 
kürsüye geldi araştırma lâzımdır, dedi, fakat 
bu araştırma daha başladığı anda araştırma ya
pılmıyormuş gibi olup bitliye getirilmek isteni
yor. Millet Meclisinin verdiği karar yokmuş gi'bi 
davranıyor. Bu bakımdan bu gerçekleri anla-
tmcaya kadar söyliyeceğiz. (O. H. P. sıraların

dan şiddetli alkışlar) Bir defada kafanıza gir
mezse ikinci defa tekrarı zaruret olur. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşnıiyc-
lim. İstirham ediyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, müdahale edecek yerde ve 
bu gerçekleri biliyoruz, diyecek yerde bu ger
çekleri sahiden bildiğinizin ve benimsediğinizin 
işaretini sorumlu Bakandan bunu bizzat siz sor
mak suretiyle gösteriniz. Çünkü başlıca sorum
luluk bizden evvel, iktidar partisi grupuna dü
şer. 

Bir araştırma açılıyor, bu araştırma devam 
ederken bilgi toplama zarureti Anayasamıza 
göre tesbit edilmiş ve bilgi toplamaya bu Millet 
Meclisi oy birliği ile karar vermiş iken nasıl 
oluyor da, sanki bu mevcut değilmiş gibi işle
me devam ediliyor ve hemen Şubat ayında me
sele olup bitliye getirilmek isteniyor. Şirketin 
kurulduğundan şimdiye kadar 40 milyon liralık 
müracaatın alınmış olduğundan hisse senetleri
nin 1 000 liralık ve 50 000 liralık kupürler ha
linde verileceğinden ve saircdeıı bahisle demeç 
demeç üzerine bir emrivaki gerçekleştiriliyor. 
Bu emrivâkinin gerçekleştirilmesi' arzusu karşı
sında niçin tekrar edip duuryorsunuz, yapma
yın, araştırmanın sonunu bekleyin, diyeceğiniz 
yerde; niçin bu bildiğimiz gerçekleri bir defa 
daha tekrar ediyorsunuz diyorsunuz, bana. Bu, 
haklı bir davranış değildir. 

Değerli arkadaşlarım, boru hattının strate
jik önemi meydandadır. Bu mevzu üzerinde bir
takım tecrübelere girişilmesi doğru değildir ve 
yıllar boyunca yüzde yüz büyük yatırım kay
nağı teşkil edecek olan bir konunun, özel kişi
lere devri doğru değildir. Misalini vermiştim ; 
müsaadenizle yine tekrar edeyim, misalle belki 
daha iyi anlaşılmış olur : 

Kapıyı odun yapıp yakmak ısınma yolu de
ğildir. Evet, yakarsınız kapıyı, bir müddet ısı
nırsınız. Satarsınız hisse senedini, bir defaya 
mahsus olmak üzere Türkiye Petrollerine yeni 
kaynak sağlarsınız. Fakat nasıl ki, kapının ya
kılması ısıttığının odanın hemen 'Soğumasına yol 
açarsa, petrol borusu hisse senetlerinin satılması, 
her yıl devam edecek olan 127 milyon liralık 
verim kaynağının önemli bir kısımdan Türkiye 
Petrollerini mahrum eder. 10 senelik bir süre . 
içinde düşününüz ki, 1 milyar liranın üstünde 
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yeni yatırım kaynağı sağlıyaeak olan bir büyük 
varlığın yarısını kesip özel çıkarlara veriyorsu
nuz; bu doğru değildir. Efendim; tedbir aldık, 
nama mıılharrer olacaktır, hamiline muharrer 
•olrnıyaçaktır, yani kaibili devir olmıyacaktır ve 
yalnız Türk vatanda'şlarına vereceğiz, tedbir 
aldık, lıiç kimsenin 'büyük ölçüde sermaye sahibi 
olamaması için iboru 'hattından 50 000 liralık 
kupürden fazlasını satmıyacağız, yani 50 bin li
radan fazla hisse senedi almak istiyenler için 
idare meclisi yetkisi vardır, idare meclisi kara
rı gerekecektir. Bir defa bu idare meclisinin ka
rarı benim için bir teminat değildir. Ne ölçüde 
teminat'? îdare Meclisine getirdiğimiz kimseler, 
getirdiğiniz kimselerin bu dâvadaki hassasiyet
leri ölçüsünde teminat, idare meclisine getirdi
ğiniz kimseler, yüzde 25 kâra karar vermiş olan 
daha sonra bunu yüzde 20 ye indirip 17 milyon 
liralık kârı bir kalemde silen insanlar, yarın 50 
bin liralık hisse senedinden daha fazla almak 
istiyenlere hisse senedi verirken hangi tesirler ve 
ölçülerle, hangi iktisadi görüşün, ters iktisadi 
görüşün etkisi altında çalışacaklarından emin 
değilim, bir. Bugünkü idare meclisine yüzde yüz 
itimadım olsa, yarınki yapılacak tâyinlerle na
sıl bir idare heyeti gelecek, bilmiyorum. Bu ka
dar hayati derecede önemli bir millî varlığın böy
le pamuk ipliği ile teminata alındığı kanaatin
de değilim. Yabancı ellere geçmez, mümkündür, 
nama muharrer olursa, yahancı ellere direkt ola
rak geçmiyebilir. Yabancı ellere geçmemesi için 
'bunun bir ölçüde teminat olduğunu kahul etsek 
bile, meselenin ya'bancı ellere geçip geçmeme 
ötesinde bir değeri olduğu meydanda değil mil? 
Değerli arkadaşlarım, bu mevzu öyle bir mev
zu ki, boru hattının tarifesini tatbik ederken, 
'boru hattı ile ilgili işletmede kararlar verirken, 
münhasıran millî petrol politikası hesaba katı
larak idare edilmelidir bu işletme. Birçok va
tandaşlara, - küçük memurdur, küçük tasarruf 
erbabıdır, büyük sermayedardır - bin liralık ve
ya elli bin liralık hisse senetlerini verdiniz, da
ğıttınız. Ve bu insanlara, % 20 civarında sağ
lam kâr alacaksınız diye ümit verdiniz. Bunu 
yaptıktan sonra, efendim bu sene yatırım ya
pıyoruz, kâr dağıtmıyoruz diyemezsiniz. İnsani 
olarak idare meclisi giriştiği mânevi taahhütle
rin tesiri altında kalır. Bu boru hattını o şekil
de kullanacaksınız ki, sırası gelecek tarifeyi eko
nomik ölçülerin dışında, siyasi sebeplerle, eve i, 

bir yalbancı petrol şirketinin hizim menfaatleri
mize karşı davranışlarını mukabelci bilmişi I 
şeklinde karşılayıp o yabancı petrol şirketini 
dize getirmek için kullanacaksınız. Boru hattı 
sizin elinizde, ya'bancı petrol şirketlerinin yapa
bilecekleri marifetler karşı bir mücadele yeri, 
bir mücadele vasıtası olacak. Bu mücadele vası
tasını kullanırken birçok tasarruf erbabının ta
ahhütle umduğu kârları falan düşünecek olur
sanız, idare meclisi politika teshirinde rahat et
mez. Bu, siyasi ehemmiyeti olan, yani petrol si
yaseti bakımından ehemmiyeti olan bir yatırım
dır. Bu, her hangi bir kundura fabrikasının ve
ya cam eşya imal eden bir fabrikanın hisse se
netlerini devretmeye benzemez. Bu aradaki farkı 
•görmedikçe boru hattı konusundaki çırpınma
mızın dayanağını anlamaya imkân yoktur. Bu
rada hayati derecede önemli, özellikleri olan bir 
yatırım vardır. Hal böyle iken Meclis araştır
ması mcvzuunun konuşulmasından bu yana yeni 
!bir gelişmenin vukubulduğunu öğrendik. Belki 
!biz yeni öğrendik, daha eskiden gerçekleşmiş 
olabilir, inşallah yanılıyorum. Bu konuda so
rumlu Bakanın vereceği bilgiyi de merakla bek
liyorum. Duyduğuma göre, bir yabancı petrol 
şirketi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları arasında, petrol taşıması ile ilgili olarak 
bir anlaşma yapılmış. Ve çok büyük ölçüde, yine 
söylendiğine göre, % 40 civarında bir tarife in
dirimi bu anlaşma ile bu yaibancı şirkete DDY 
tarafından sağlanmıştır. Varit mi efendim? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayınız. 
C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZI-

OĞLU (Devamla) — Evet, söylendi, yukarda 
da bahis mevzuu oldu. Meclis çatısı altında ba
his konusu oldu. Bilinmemesinde fayda vardır. 
Eğer bu idida varit ise son derecede üzücüdür. 
Çünkü boru hattı inşa edilmiş, fiilî inhisar kur
muş durumda bir millî müessese, bir başka dev
let müessesesinin âdeta boru hattı ile rekaibet 
eder bir şekilde bir durum ihdas etmesi ve boru 
hattı vaşıtasiyle uygulayabileceğimiz petrol si
yasetini bir nevi kundaklayışı ve yabancı şirketi 
boru hattına muhtacolmadan ekonomik petrol 
taşıma imkânına kavuşturacak «olan böyle bir 
anlaşmanın yapılmamış olmasını temenni ediyo
rum ve bu konuda dolaşan rivayetlerin gerçek 
olmaması temennisiyle bu konu ile ilgili sözle
rimi kapatıyorum. 
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Fakat varit ise, bu dahi başlıbaşına, Hükü
metin sorumluluğunu gerektirecek olan bir hâ
disedir. 

Değerli arkadaşlarım, denilebilir ki, evet 
Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu, fakat 
Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu diye ic
ranın kanundan doğan yetkileri kalktı mı? ic
ranın kanuni yetkileri vardır, o halde yapılan 
şey suç değildir. Yani Yüce Divana giderse mah
kûm olmaz, veya tazminata mahkûm olm'a?:. 
Dikkat buyurunuz, Meclislerin, Hükümetler üze
rindeki murakabesi yalnız tek taraflı değildir. 
Bakanların cezai mesuliyetleri vardır, Ceza Ka
nununa göre suç işlerlerse, Bakanların malî me
suliyetleri vardır. Eğer Hazineyi zarara sokar
larsa, Bakanların siyasi mesuliyetleri vardır 
suç teşkil etmiyen hallerde de, suç teşkil etmi-
yon ama siyasi bakımdan kusur, siyasi bakım
dan hata, siyasi basiretsizlik, siyasi bakımdan 
uygunsuzluk telâkki edilebilecek, Meclise karşı 
saygısızlık telâkki edilebilecek hallerde siyasi 
mesuliyet harekete geçer. Ve burada en azından 
siyasi mesuliyeti gerektiren bir durum vardır. 
Çünkü Millet Meclisinin oy birliği ile verdiği bir 
karara ve bakanın bizzat araştırma lâzımdır 
demiş olmasına rağmen, bu araştırma yapılıyor
muş gibi bir olup bitti gerçekleştirilmek isteni
yor. Bu olup bitti/ gerçekleşirse, araştırma ko
misyonu yarın, millî menfaatler bakımından his
se senetlerinin devri zararlıdır derse, bunun ne 
değeri vardır? Veya araştırma komisyonundan 
gelen rapor, boru hattı hisselerinin satılması 
millî menfaatler bakımından çok büyük zarar
lar doğurabilr, diye maddi bakımdan ve petrol 
siyaseti bakımından zararları tesbit eder ve 
Millet Meclisi oylama sonunda kafbul ederse bu 
raporu, bunun ne değeri kalacaktır? Olan ol
muştur, geri dönemezsiniz. Devletin itibarı ve 
şerefi vardır, taahhütlere girişilmiştir, hisseler 
satılmıştır. O halde aşikârdır ki, «Meclis araş
tırması lâzımdır» yolundaki bu kürsüden yapıl
mış Hükümet beyanı ile ve iktidar partisi söz
cüsünün ağzından «meclis araştırması lâzımdır» 
tarzında bu kürsüden yapılan beyanla bir olup 
bitti yaratmak tutumu arasında bir çelişmez
lik vardır. (A. P. sıralarından «çelişme yok» ses
leri) Çelişme yokmuş. Bu benim kabul edeceğim 
bir mantık değildir. 

BAŞKAN — Tekrar rica deyiroum, karşılıklı 
konuşmayın. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bu, 
satılmamalıydı tarzında çıkacak olan bir rapor
la; efendim, ne yapalım rapor biraz geç kaldı, 
biz bunu satmış bulunduk, tarzında bir olup bit-
tinin kolay bağdaşamıyacağı... Fakat siz bunu 
kalbul ediyorsanız bir diyeceğim yok. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda mıeısuliye-
tin bilhassa iktidar ıgrupuna aidolduğunu tek-
ranlıyarak >bom ıhaıtıtı ile ilgili sözlerimi kesiyo
rum. 

Şimdi Petrol Of si ile ilgili bir durum var ; 
Enerji Balkanını şahsan ilgilendiriyor. Petrol Ofi
sine iki genel müdür yardımcısı tâyin edilmiştir 
ve Petrol Ofisi Genel Müdürünün emri altında 
çalışacak olan bu iki genel müdür yardımcısı Pet
rol Ofisi Genel Müdürlüğünün mütalâası alınma
dan tâyin edilmiştir. Petrol Ofisi zannederim 
1941 den bu yana faaliyettedir, 25 yıldan fazla 
bir zaman geçti. Bu 25 yıllık süre içinde bir tek 
defa genel müdür yardımcısının tâyininde ge
nel müdürlük mütalâasının alınmamış olduğu 
vâki mıdır? Şimdiye kadar devirler değişti, iteık 
parti devri, çok partili devir, iktidarlar değişti, 
•memlekette ihtilâller geldi geçti, falkat genel 
müdürün mütalâası alınmadan genel müdür yar
dımcısının değiştirildiği vâki ımı? İlk defa so
rumlu bakan arkadaşın zamanı idaresinde, bu 
hükümetin zamanı idaresinde, teferruatına gir
mek istemediğimiz sebeplerle, boı yanlış tutuma 
girilmiştir.. Bu, başlı başına haksız ve sorum
luluk gerektirecek bir tutumdur. Çünkü yapı
lan tâyin, ayrıca haksızdır, kanunsuzdur. Kad
rolar vardır, bu kadrolara usulü dairesinde tâ
yin yapılmak gerekir. Genel müdür yardımcısı 
(kadrosu mevcut iken, hu kadrolara tâyin yapıl
mamış ve usulsüz şekilde davrıanıknıştır. Bu 
ımovzuda daha fazla bir şey söyleımek istemiyo
rum. Gerekli bilgileri zannediyorum iki, vere
ceklerdir. Bu bilgileri aldıktan ve bakanın ve
receği bilgilere göre gensoru açıldığı takdirde, 
'bunun üzerinde pek çok söyliyeceıklerimiz ola
caktır. Çünkü bunun altında yatan pek çok ger
çekler vardır. Fakat bunların gensoru açıldığı 
takdirde ve bakanın vereceği izahattan sonra 
söylenmesi mümkündür. 

İthal malı, petrol fiyatlarının yüksekliği ko-
nusoına temas etmiştim. Değerli arkadaşlarımı, 
bu konuda Devlet Plânlama Teşkilâtında yapı
lan çalışmalar, daha sonra Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının fiilen başardığı işler, Hü-
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ıkümet seviyesinde yapılan çalışmalar 3 ncü 
İnönü Hükümeti zamanında sağlanan % 10 fi
yat indirimi ve onu takibeden Hükümetler za
manında bu indirim miktarının daha da artırıl
ması yolundaki gelişmeler hepinizin malûmu
nuzdur. Bu gelişmelere rağmen bilinen bir ger
çek var, inkâr edilemez, Enerji ve Taıbiî Kay-
naiklar Bakanı bunun aksini söyliyemez. Bugün 
Türkiye'ye ithal ettiğimiz ham petrolün fiyatı, 
hâlâ dünya serbest rekabet fiyatlarının üstün
dedir. Bu mevzuda daha önce çok tartışıldı, se
çimlerden evvel geçen dönemde tartışıldı, bu 
kürsüde, delilleri vardır, yoktur, getirilir geti
rilemez yüksektir, değildir. Bu nazari tartışma
ların hepsi geride (kalmıştır. Çünkü 'gün doğ
muştur, hakikat meydana çıkmıştır. İki kere iki 
dört eder gibi Türkiye'nin yüzde 27 indirimle 
petrol 'getirebileceği sabit olmuştur. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı .ordumuzun ihtiyaç
ları için proseverballerin sağladığı imkânlar
dan faydalammalk suretiyle Millî Savunmanın 
ihtiyaçlarını ene sürerek çok iyi vasıfta petro
lü, da/ha yüksek fiyatla aldığımız petrolden da
ha iyi vasıfta olan petrolü yüzde 27 indirimle 
Türkiye'ye fiilen .getirmiştir. Bir milyon ton 
'getirilseydi yüzde 28 olacaktı, indirim meydan
da. Petrol Kanununun 13 ncü maddesi vardır. 
Böyle bir fiilî delil ele geçtikten sonra, Hükü
metin elinde bu 13 ncü maddeyi uygulamak im
kânı vardır. Eğer gazetelere intikal eden bilgi
ler yanlış değilse, bu Hükümetin bu se-rumlu 
üyesi 13 ncü maddenin uygulanmasının müm
kün olduğundan da bahsetmiştir. Bu gerçek el 
ile tutulur hale geldikten sonra. Bilgimize gö
re, Maliye Bakanlığının yetkilileri 13 ncü mad
denin rahatlıkla uygulanabileceği ve Türkiye'
nin büyük bir döviz tasarrufuna bu sayede ka
vuşabileceği kanaatindedir. Buna rağmen yük
sek fiyatla petrol ithaline devam edilmesi yet
miyormuş gibi, yüksek fiyatla petrol satan şir-
Iketlerin kurduğu rafinerilerin tevsiine, bu fi
yat meselesi pazarlılkta kullanılıma'ksızm izin ve
rilmiştir. Hiç değilse, tevsie izin verilirken, «tbu 
tevsi iznini veriyoruz fakat, siz de ithal malı Pet
rolün fiyatını dünya serbest rekabet fiyatları se
viyesine indiriniz» demek yoluna ıgidilımemiştir. 
Bu da başlı başına, siyasi sorumluluğu gerekti
ren bir davranıştır. Bu konuda yapılanları tak
dirle karşılamak fakat eksik kalan kısmı da açı/k-
ça ten'kid etmek zarureti vardır. 

Değerli arkadaşlarını, diğer sözcü arkadaşla
rımızı dinledikten sonra, grup adına, gerekirse 
cevap vermek imkânına sahibolacağımızı umu
yoruz. 

Birkaç kelimeyi eklemek istiyorum. Sayın 
Bakarı, Maliye Başhesap uzmanı Adnan Barlas 
ve Maliye Müfettişi Vecdi Gür imzalarını ve 
Maliye Bakanlığının daha ıbaşka yüksek sorum
lularının imzasını taşıyan Eylül 19G5 tarihli 
Ibir rapordan 'haberdar mıdır? Hükümetin ha
berdar olmaması mümkün değil. Çünkü bu ra
por Hükümete verilmiştir ve bu raporda ATAŞ 
rafinerisinin hangi hileli yollardan, dolam/haçlı 
yollardan her yıl (milyonlarca döviz kaybına 
ve vergi kaybına yol açan bir tutum içinde 
bulunduğu yazılı mıdır ve 'bu rapor ne işlem 
görmüştür? Olup bitti ihdas edecekseniz, bun
ların -cevabını, araştırmanın sonunu bekleme
den bu kürsüden vermeniz lâzımdır. Bu rapor 
vardır. Bu raporda daha evvel bahsettiğim 
AT AŞ Rafinerisinin marifetleri bir bir Maliye
nin en yetkili hesap uzmanları ve müfettişleri, 
genel müdür ve yardımcıları tarafından yazılı 
olarak tesbit edilmiştir. Buna rağmen ATAŞ 
Rafinerisine tevsi izni verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdilik ısöyliyecek-
lerim bundan ibarettir. Dileğimiz açıktır. Hü
kümetin izlediği petrol politikasını mıillî men-
fatlerimize aykırı görüyoruz. Boru hattı ko
nusunda iyi niyetli ikazlara ve ıbir Meclisin oy 
birliği ile verdiği araştırma kararma rağmen, 
Türk Milleti bir -olup bitti ile karşı karşıya ge
tirilmek istenmektedir. Bu olup hittiye dur de
mek lâzımdır. Bunun için gensoru önergemizin 
kalbulünü istirham ediyoruz. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (C. II. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Üç aktarma kanunu için ya
pılan açık oylama işlemi devam etmektedir. 
Sonradan gelen arkadaşlardan oylarını kullan-
mıyan varsa, lütfen kutular Başkanlık Divanı
nın önündedir. 

Önerge üzerinde grupları adına söz istemiş 
olan arkadaşların isimlerini arz ediyorum. 

T. İ. P. Grupu adma Saym Çetin Altan, Mil
let Partisi Grupu adma Saym Memduh Erde-
mir, Y. T. P. Grupu adma Saym Ekrem Alican. 

Söz sırası Saym Çetin Altan'ındır. Buyurun. 
T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 

(İstanbul) — Saym Başkan, saym milletvekil-
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lerl, bundan beş yıl önce Türkiye'de <bir petrol 
•dâvası okluğuna ait ne Parlâmentonun, ne so
kaktaki vatandaşın, ne basının (hiçbir 'bilgisi 
ve haberi yoktu. Sadece ku konudaki teknik 
uzmanlar aralarında, içlerine ateş 'düşmütşee-
sine, dertleşirler ve :bu 'büyük millî dâva aca
ba Türk kamu oyuna Türkiye Parlâmentosuna 
nasıl mal edilebilir diye, bunun yollarını araş
tırmaya çalışırlardı. Bu uzmanlardan Sayın To-
paloğlu, bir temasımda «Acaba kasın ibram yan
sıtabilir?» dedi. Zor bir işti, bu. Çünkü yabancı 
petrol şirketleri ibinlerce liralık ilân verirlerdi 
gazetelere de ticaııi 'bir 'müessese okluğu için, 
kendi günlük kazanç yollarını tıkayamazlardı. 
ıSaym Topaloğlu İle :0 konuşmayı simidi hatır
lıyorum. Bendeniz ibu dâvanın kendi çapımın 
içinde üzerine eğileceğime dair yürüttüğüm gö
rüşü, bc'ni kırmamak için sevinçle 'karşılamış 
giıbi görünmekle beralber, bu işin o kadar ko
lay almryacağını, 'belki 'de yazılarımın hiç ba-
sılmıyacağmı ve ıgene birtakıım ıgayeıt ıgirift, ga
yet karmaşık, gayet desiseli, hileli (bir cehen
nemi oyunun, bir sömürü oyunun daha uzun 
yıllar 'bu ülkenin üzerinde devam edeceği ka
nısı ile kenden ayrılmıştı? Bugün görüyoruz ki, 
bu dâva bütün Türkiye'ye mal olmuştur. Ama 
gene üzüntü ile görüyoruz ki, Amerikan Par
lâmentosunda şayet Türk Petrolü konuşul
muş olsaydı oradaki İlgi 'gösteren arkadaşların 
sayısı, herhalde şu andaki arkadaşlardan fazla 
olacaktı. Amerikan açısından oradaki o Par
lâmentonun içindeki arkadaşların 'sayısı. Bu, 
hakikaten bir yeni devrin başlangıcıdır Tür
kiye'de, sayın milletvekilleri. Eskiden Türki
ye'de vatan ve millet sevgisi marş ive şiir söy
lem ekle belli edilirdi. Bugün iktisadi açılardan 
millî 'dâvaları benimsemek .biçiminde de tecelli 
etmeye başlamıştır ve ne yazık ki, şiir ve marş 
söylerken bir bütün içinde ortaya çıkan vatan, 
memleket sevgisi iktisadi açılara yöneldiği va
kit aynı birliği ve bütünlüğü Türkiye sathında 
ve siyasi çevrelerde göstermemiştir. 

Bu petrol meselesinin artık ilkokul çocukla
rına kadar mal olmuş hazin kir tarihçesi var
dır. Özetlemek için arz ediyorum: 10 yıl içinde 
Türk Devletinin 30 küsur milyon vatandaşın 
hakkından alarak dışarıya, lüzumsuz yere faz
ladan, ödediği döviz minimum olarak arz edi
yorum 3 000 000 000 Tl. dır. Üç milyar Türk 

lirası bu işlerin bilincine varmamış olduğu için, 
kimse bir memleketi petrolü ile, ormanı ile, 
deniz dolu kalığı ile sevmesi değil de, sadece' 
marş okuyarak, şiir söyliyerek sevmesi yönün
de tecelli edebileceğini zannettiği için,, üç mil
yar lira asgari fazla para ödenmiştir, dışarı
ya, Yani, bir Ereğli Demir - Çelik tesisi ki, şu 
kadar senede öriyeceği çalışıp, çalışıp da açık
tan verilmiştir. Şayet dikkat edilmiş olsaydı 
hesaplara, şayet 1954 te Amerika 'lı uzman 
Max Boll yapmamış olsaydı Türkiye'nin Pet
rol Kanunu, en küçük ifadesiyle bu üç milyar 
alınteri karşılığı para, bugün yine bu memle-

..ketin içinde kalmış olacaktı ve bugün içinden: 
çıkamadığımız bir takını dikenli tel rakletleıri 
karşımızda paçamızı, kolumuzu, kalbimizi, bey-* 
nimizi tıkamıyacaktı. Hiçbir zaman bir ülkede, 
bu memleketin en önemli kaynağı addettiği
miz ve petrol devrinde yaşadığımız çağda... 

Bir yabancı memlekette, bir yabancı ülkede, 
yabancı memleket uzmanları kendi memleketi
ni kütün memleketlıerden fazla düşünecek 'ka
dar vatanperverdir. Elbette ki, Max Boll, bir 
Amerika'lı vatanperver olarak, Türkiye'nin. 
millî çıkarlarını .düşünecek değildi. 

Bugün dahi 'karşılaştığımız • tablo nedir ? 
Sayrn Feyzioğlu demin temas ettiler... 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu hatırlat-
maıma müsaade edermisiniz ? Önerge Petrol Ka
nunu değil efendim. 4 madde de hulâsa ediliyor: 
Petrol boru hattının hisse senetlerinin satışa 
çıkarılması, Petrol Ofisi ile ilgili olarak yapı
lan bâzı tasarruflar, rafineriler ve ham petrol 
fiyatı. Binaenaleyh, konuya girmek için 'bir 
tarihçe yapmayı, mecbur olsanız bile, bunu. 
lütfen 'kısa kesmenizi rica edeyim. Önerge üze
rine gelelim diye. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş* 
kanım, yürümekte olan bir politikanın eğilimi
ni arz etmek bakımından sadece biraz teknik 
bilgiler vermek suretiyle... 

BAŞKAN — îşte bu tarihçe kısmını lütfen 
kısa kesiniz. 

ÇETÎN ALTAN (Devamla) — Keseceğim. 
Çünkü ben yine inanıyorum ki, bu petrol me
selesinde, bilhassa, bir çok kişi bilmiyor konu
yu. Bilmediği için de bunu, bir takım tezvir, 
bir Amerikan düşmanlığı falan gibi, 'böyle bi
raz karışık kir mesele. Şimdi arz etmeye baş-
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lıyacağım. Daha evvel burada başka arkadaş
ların söylediği teknik bilgileri, yeniden hafıza
ları tazeleme bakımından, dokunacağım onlara. 
Şurada benim gönlüm çok ister ki, kim olursa 
olsun, hangi pertidcn olursa olsun sokakta bir 
milletvekili dostumuzu, her hangi bir kişi çe
virdiği vakit, bir petrol uzmanı kadar bilmeli 
bu konuları. Bilmezse kurtaranlayız. Bu, şu ve
ya bu parti meselesi değildir. Gelecek kuşak
ları da ilgilendiren ve bizden «Ama da çağları
nın bilinci içinde değillermiş» diye bahsettir
me ihtimali olan bir konudur. Şimdi isbat edil
di. Yüzde 27, evet daha ucuza petrol var. Bir 
Amerikan şirketi veriyor. Tröstlerin içinde ol-
mıyan bir Amerikan şirketi Tür'kiye'ye afişe 
edilmiş fiyatlardan % 27 daha aşağıya petrol 
verdi. Şayet ondan alma yeteneğimiz bir mil
yon tona varmış olsaydı, indirim % 28 e çıka
caktı. Biz tröstlere % 35 fazla para ödiyoruz 
diye bangır bangır bağırırken «yalan efendim, 
yalan efendim» denip duruluyordu. Artık bu 
somut, kristelize oldu, çınlıyor. Ama neden, 
neden1? Bütün gerekli, bütün gerekli petrolü
müzü o firmadan alamayız. Çünkü bağlıdır 
ATAŞ'a, Ve ATAŞ ebedî olarak BP, Mobil, 
Shell tröslerlnin elindedir. Vatanımdadır, ülke 
nrn üstündedir, ama ben orada istediğim pet
rolü getir:p rafine edemem. İzmir'de yapılması 
öngörülen radiiı.'3'ri, bu 'ayarlamayı, serbest pi
yasadan rahatlıkla petrol ithalimizi sağlama 
arzusunu taşıyordu. Ne ölçüde doğru, ,ne ölçü
de değil, bilmiyorum. Sayın Bakan lütfederler
se çok müteşekkir kalırım ve o rafineri ortaya 
çıkmadan, bu rafineri serbest piyasada Türki
ye'nin arzularını bulduğu fiyatları öteki tröst
lere kabul ettirmek için ve bir ünite olarak 
kurulması öngörülmüştü. Şimdiden yine o 
tröstlere, o rafineri namına bâzı angajmanlara 
girişildiği sözleri dolaşmaktadır. Doğruluğunu 
veya yanlışlığını bilmemekteyim. Bugün ma-
lûmuâl'miz bizim petrol tüketimimiz 4 000 000 
sondur ve çok hızla artmaktadır, Türkiye'nin 
petrol tüketimi. Bunun bizim kendi kaynakla
rımızdan çıkardığımız miktarı 1 750 003 ton
dur. Bunun 750 000 tonunu Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı, 1 000 000 tonunu da Shell 
ve Mobil çıkarmaktadır. Çok önemlidir, "evet 
yeni, yeni çıkarmaktadır, şimdi teknik olarak 
onu arz edeceğim. Bizim yakın zamana kadar 
tüketimimiz 3 000 000 ton içindeydi ve bu 

3 000 000 ton içinde iken kendi mühendisleri
mizin, kendi uzmanlarımızın çabasıyla, yaban
cı petrol şirketlerinin Türkiye'de çıkardıkları 
petrolden kendi topraklarımız üstünde çok da
ha fazlasını üretiyorduk ve onlar çeşitli baha
neler buluyorlardı: «Efendim taşıyamıyoruz, 
efendim araç yoktur.»... Üstüne eğılindiği vakit 
görülecektir ki, o taşıma mesele'Sİ, o yabancı 
şirketlerin ileri sürdükleri gerekçeler, sadece 
insanın bir memleket olarak nasıl dolandırıldı
ğının bariz örnekleridir. Türkiye'nin taşıt fir
maları müracaat etmişlerdir kendilerine, şu 
kadar petrolü biz taşıtırız diye... Onu hasıra!ti 
etmişlerdir. Bir tanesi bu, hasıraltı etmişlerdir 
çıkarmamak için petrolü. Neden? Çünkü dışardan 
getirdiği petrol kendisine daha çok kâr sağ
lıyordu. Bu kampanya açıldıktan sonra, birden 
bire, şimdiye kadar bulunmamış petroller bulun
du ve birden bire bir milyon tona çıktı, Türkiye'
de ürettikleri petrol. Peki ne oldu? Ziyan mı et
meğe başladılar? Yani bu kampanya karşısında 
kalktılar da ziyan ederek mi çıkardılar bir mil
yon tonu? Hayır cfend"m, trös dışı bir Ame
rikan firması % 27 ölçüsünde petrol teklif edip 
de Türkiye 'ye sokunca daha başlangıçta % 11 
indirimi kabul eden Caltcx ve ondan sonra Mo
bil, Shell, BP % 18 İlk bir indirimi kabul ettiler. 
Eğer biz bu pazarlıkları 1954 yılında yapmış 
olsaydık kazancımız, çok asgari söylüyorum, 
üç milyar Türk l i ras ı olacaktı. Çünkü, bugün
kü rayiç içinde dahi, yılda ödediğimiz fazla 
-a ra 200 milyon liradır. Açıktan ödüyoruz 
200 milyon lirayı. Ilom yardım istiyoruz, hem 
aevktan bu pazarlıkları yapamadığımız, üstesin
den gelemediğimiz için 2C0 milyon lirayı böykı 
havadan ödüyoruz. İşte rakamlar burada. Birisi 
% 3 fiyatla giriyor Türkiye'ye petrolün, biri
ci afişe edilmiş fiyatla, yani dünya yüzünde 
petrol fiyatlarını afişe eder bu firmalar. Son
ra gizli pazarlıklarla bunları müşteri devletler 
de düşürürler. Biz hep afişe edilmiş fiyattan 
aldık şimdiye kadar. Bu kampanya açıldıktan 
sonra bizimle de gizli pazarlık... Yani afişe edil
miş, söz aralarında, anlaşma var, indirmezler-
miş gibi. Sonra hor biri müşteri devletlere in
diriyor. Nitekim burada işte indirmişler. Biz 
uzun yıllar afişe edilmiş fiyatlardan % 35 faz
la para ödiyorek aldık petrolü. Şimdi % 27 o 
fiyatın altında petrol alıyoruz. Çok az ama al
dığımız miktarı bir % 18 aşağı indirilmiş ola,-
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rak alıyoruz; bir, % 10 aşağı indirilmiş olarak 
alıyoruz petrolü dışardan ithal ederken. Ve 
şimdi asıl önemli taraf, içerde bulunan petrol 
yabancı şirketler tarafından Türkiye'ye afişe 
edilmiş fiyatlardan satılıyor. Kendi kuyularının 
başındaki fiyat, taşıma fiyatı, içerdeki taşıma 
fiyatı ve ondan sonra bulunacak rakam Türki
ye'nin içindeki petrole tatbik ediliyor ve bu 
transfer ediliyor dışarıya. Yani biz, aynı bir 
milyon ton petrolü dışardan, yabancı şirket
lerden almış olsa idik diyelim ki, ne bileyim 
ben, 150 milyon lira ödiyecektik. İçerde kendi 
petrolümüz çıkıp yabancı şirketler bize satıyor 
diye iki yüz milyon ödüyoruz, meselâ ve bu 
transfer ediliyor dışarıya. Yani yine o firma
lar Türkiye'den dışarıya döviz olarak çıkarıyor
lar. Ha bizim petrol Türkiye'nin içinde satıl
mış ve bu para döviz olarak yabancı şirketlere 
çıkmış, ha biz onu dışardan getirmişiz, Türki
ye'den döviz vermişiz dışarıya. Ve şlimdi bu da
ha kârlı. Birden bire yabancı petrolcülerin 

Türkiye'de bulduğu petrol o yüzden arttı. 
Şimdi bütün bunları tutup da üstüne 'gitmez
sek, üstüne eğMmczsek ve hakikaten en inan
dığımız şeyi sever gibi, bu memleketin petrolü
nü bu ölçüde göz göre göre çar çur ettirir de 
memleketi sömürtürsek, vazgeçtik şu ölçüde 
görüş, bu ölçüde doktrin; çok özür diliyerek 
söylüyorum: Bunlarda da hiç kafa yok ca
nım falan, dedirtiriz kendimize. Vazgeçtik 
doıktrini filân. Yani, görmüyorlar şu hali bile 
dedirtiriz ve bu güzel bir şey değildir. 

Şimdi efendim; boru meselesine geçiyorum. 
Petrol taşıma borusu meselesine Sayın Feyzioğ-
lu demincek temas ettiler. Bu borunun Türki
ye'de yapılmasında en fazla direnenler, yaban
cı petrol şirketleri oldu. Yapamazsınız, edemozsi-
ıniz, olmaz kalitesi kötüdür, falan. Niye 'istemi-
yorlor? Bizim memleketi böylesine soyan insanın, 
Türkiye'nin kurtulması için iyi niyet beslemesine 
imkân yok. Bu bakımdan arz ediyorum zaten, 
bütün bu girizgâhı bunun için yaptım. Yani bu 
niyetle adamın Türkiye'den yana olmasına im
kân yok. Max Boll'uyla imkân yok, bilmem yap
tığı reklâmlariyle imkân yok, hiçbir şeyiyle im
kân yok. Meydanda tablo çünkü. Yıllarca yüzde 
35 pahalısına petrol satmış içeriye, Sonra ne yap
mış? ATAŞ rafinerisini kurmuş ve sizin elinizde 
kapasitesi müsait rafineriniz olmadığı için, mec

bur olmuşsunuz sâdece o fiyatlardan petrol alma
ya. Bu boru meselesi uzun mücadelelerden son
ra en nihayet gerçekten Türk parasiyle ve yer 
yüzü çelik kartelinin gözümüzü korkutmak için 
ileri sürdüğü fiyatlardan çok daha altında, Ja
ponların yardımiyle inşa edildi, bugün bitti, açıl
mıştır. Biraz içinde Fransa'ya borcumuz, biraz 
da İtalya'ya borcumuz vardır ve 330 - 335 milyo- * 
na çıktı bu boru hattı. 

Petrolcülükte en önemli mesele, bu Pipe - linç
lere sahibolmaktır. Buna kim sahipse petrolü ge
çirtmez, fiyatlarını artırır, geçirirken hâk'm olur 
petrol piyasasına. Petrol borularının yapılması 
sırasında ki, artık gerçekleşecektir, o Türkiye'de 
petrol borusuna ihtiyaç yoktur diyen yabancı fir
malar, ortaklık teklif ettiler. Bunların belgeleri 
vardır. Efendim madem yapıyorsunuz, ortak ola
lım, finansmanını biz yapalım, dışardan para ara
mayın, borçlanmayın kimseye bize borçlanın, biz 
de o borçlanmanızı oradaki kârdan öderiz. Ekse
riya Hükümetler kısa vadeli düşündüklerinden, 
soyut olarak söylüyorum, Türkiye'de, Devlet ada
mından ziyade politikacı yetiştiğinden, o günlük 
çıkarı düşündüğünden, büyük gelecek kuşaklar
la devlet yönetimine pek ilgilenmed.ğlndcn, Tür
kiye'de tutup da İtalya'ya borçlanarak, 
Japonya'dan para bularak bir zorca iş 
yapacağına, «Sen yapıver Mobil, sen ya
pıver Shclle» der, para vermeden. Nasıl olsa 
o ödenir Türkiye'de ve böylece bir önemli mesele 
tekrar yabancı şirketlerin eline düşmüş olacaktı 
ve Türkiye'nin petrolünün kontrolü artık Türki
ye'nin bir daha ele geçirmesi çok büyük zorlukla
ra vabeste idi. Ama bu, petrol teknisyenlerinin 
millî çıkışlariyle önlendi. Şimdi ne geliyor kar
şımıza? Bunun ne kadar rantabl olduğu bir iki 
rakamla meydanda. Yani 335 milyondur boru 
hattının yapılıp ve 3,5 milyon ton petrol taşıma 
Ü3tüne yapılmıştır. Bu arada iki pompa daha 
kuvve tlendirilirse ve ince petrol geçirilirse daha 
da artabilir, 4,5 milyon tona kadar çıkar. Bunun 
yüzde 60 mı kullandığımız takdirde çünkü orada 
petrol boru hattı olmadığı için şimdiye kadar da
ha fazla petrol çıkaramıyor, kuyular. Fazla stok 
oluyor, birikiyor. Onun için çıkaramıyorlar. Ni
tekim yabancı şirketlerin de petrol çıkarmamala
rının ilk itirazı, taşıyamıyoruz gerekçesi idi. Şim
di taııyacak bir boru var ortada. Onun için ora
daki üretim birden bire artacaktır ve yüzde 60 ı 
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kullanıldığı takdirde dahi borunun kapasiteslnlr 
dıjardan döviz karşılığı getirteceğimiz petrol a-;ı 
sından yılda 210 milyon lira kâr edeceğiz. Çünkü 
daha fazla petrol geçecek, dışardan getirtmiyece 
ğiz o kadar petrolü ve bunun için elde edeceğimi/ 
kâr 210 milyon liradır. Borunun yapım masra
fı ise 330 - 335 milyon. Yalnız bir yılda 211 
milyon, dışarıdan o kadar petrol getirtmediğimi;-
için, kâr sağlamış oluyoruz. 

Bir başka açıdan alıyorum. Farz edelim ki. 
boru hattı yok. Vagonlarla, sarnıç kamyonları 
ile tarjyıoruz. 150 dedi Sayın Feyzloğlu, ben da
ha dü]ürüyorum, tonu yüz lira. % 60 ölçüsünde 
geçecek olan petrol, 3,5 milyen tonun % G0 ölçü
sünde, yani 2 yüz milyon lira ödüyor. Üste
lik memleketimize kalıyor. Yani o yanacak mo
torin, fucl - oil, lâstik eskimesi... döviz öderiz biz. 
Onlar da üstüne kâr kalıyor. Demek ki, iki sene
den daha evvel rantabl oluyor bu boru işletmesi. 
Bir de bakıyoruz karşımıza daha açıldığı gün. 
«boru hattının % 49 u diyorlar, vatandaşlara ve
rilecektir. Bu hususu iki açıdan tenkid edece
ğim. Bir liberal ekonomi açısından tenkid edece
ğim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında me
selâ, Ordu Yardımlaşma Kurumunun 38 milyon 
750 bin liralık hissesi var. Siz bir yandan ser
mayeyi ürkütmiyclim derken, bu sermaye sahip
lerinin vermiş oldukları paraları, onlara sorma
dan, o paralarla yapılmış kârlı bir işi, başkasına 
satmaya kalkıyorsunuz. Bir yandan bir müesse
se para yatırıyor kâr edeceğim diye ve onun ya
tırdığı paranın karşılığında meydana gelmiş olan 
bir tesisi onun da izni alınmadan, sorulmadan, 
karara bağlanmadan, fiilen icra kuvveti tarafın
dan başkalarına satılıyor. Bu sermayeyi ürküt
mez de ne yapar? Ben yarın buraya para koya
cağım desem, inansaın kapitalizmin zaferine de 
kâr etmeyi dibünsem, çünkü hep altı böyle çı
kar, bir başkası da alsa, bizim parayı başkasına 
vermeye kalksa veya onunla yaptığı bir işi satsa, 
bir daha oraya kim para verir? Bir yandan ser
maye piyasası açacağız derken, bir yandan ser
mayenin ürkek kuşluğunu pek büyük ölçüde fis
keliyorsunuz. Çünkü, bu şekildeki tesislere yatı
rılan paraların sonradan kimlere, ne şekilde, dev
redileceğinin bir ürkütücü örneğini koyuyorlar; 
koyuyorsunuz buraya yani. Eğer olacak ise bu 
% 49; ama söyledi Genel Müdür, Sayın Baka
nın da demeci var. 

Gelelim ikinci açıya. Bu ikinci açı bir Ana-
asa açısıdır, bir mantık açısıdır. Bir memleketi 

düzelmeye doğru sevk etmenin en geçerli ve tek 
olan açısıdır. Kim % 49 undan faydalanacak bu 
petrol boru hattındaki kârından? Parası olan va
tandaşlar. Peki parası olmıyan vatandaşlar; on
ların da biraz hakkı yok mu o petrolün üzerin
le? Yok. O zaman kabul edersiniz, aynı mantık 
içinde, bu memleketin petrolünü, toprağını, de
nizini savunmaya yalnız ondan faydalananlar 
gider. Harb oldu mu, bütün o petrolleri, kıyıları, 
denizleri, bakırları, demirleri, madenleri, fabri
kaları 32 milyon... Cebinde değil böyle 50 000 
lirası, 500 kuruşu dahi zor bulunan insanlar gi
derekten koruyorlar. Peki, bunun ncmalanması-
na gelince, sulh zamanında cebinde 50 000 lirası 
olan vatandaşlar bundan yararlanır, diyoruz. 
Eee, bu güzel değil. Yalnız bir memleketin bur
juvazisini vatandaş olarak görmek ve geri kala
nın, proletaryasını, halkını ondan faydalandır
mamak, o millî kaynaklardan doğrudan doğruya 
- siyasi deyimi ile söyliyeyim - bir demokrasi de
ğil, bir plütokrasidir, plütokrasi! Bu işlere me
raklı arkadaşlar varsa ve duymamışlarsa ve bu 
rejimin ismini bu şekildeki mevzuat karşısında 
öğrenmek istiyorlarsa, demokrasiyi falan düşün
mesinler; buna plütokrasi derler. 

Anayasaya gelince; Anayasanın 12 nci mad-
deıinin son fıkrasında, hiçbir sınıfın öteki sınıf 
'herinde imtiyaz sahibi olamıyacağmı öngörür. 
Yalnız, cebinde 50 000 lirası olanların Türki-
vo'nüı herkese aidolan madenleri üzerinde kâr 
sağlıyacakları diye bir imtiyazın sadece bu züm
reye verilmesi, bir kere bu madde ile nasıl bağ
daşır? 

îki; Anayasanın bir 36 ncı maddesi vardır. 
Bu 36 ncı maddenin son fıkrası, mülkiyetin ka
mu yararı aleyhine kullamlamıyacağım söyler. 
Kâr nısbeti yüksek bir resmî tesisten elde edile
cek kazanç bir memleketin menfaatine ait yatı
rımlara konduğu vakit mi daha millî menfaatle
re uygundur, yoksa cebinde parası olanlara şöyle 
şöyle taksim edildiği vakit mi? Bunun için ikti
sat bilmeye hacet yok, kerrat cetvelini dahi bil-
movo hacet yok. Bir, iki, üç. savmasını bilen in
san, bunun millî menfaatlere hiç de yararlı ol
madığın anlar. Bir başka maddesi vardır Ana
yasanın, 38 nci maddesi. Millî menfaatler icabet-
tirdiği zaman tesislerin devletlcştirilebileeeği 
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maddesi. Bu, kendisi zaten resmî olarak yapıl
mış, Devlet iştiraki ile yapılmış. Kârlı olduğu 
için onu, bunu zengin etmeye lıarcıyacağız ve o 
zenginlerin gölgesinde seçim kazanarak iktidar
da kalma hesaplarına düşeceğiz ve bu da Devlet 
idaresi olacak. Belki de bunlardan biri kendimiz 
olacağız, böylece Devlet idare ettiğimizi halka 
söyliyeceğiz. Bu hisse senetleri sonunda çıka
caktır ve komisyonu, kararını kimse beklcmiyc-
cektir. Kararı biliyoruz biz. Bunları bantlara 
geçirmek ve günün birinde bu işleri daha ay
dınlık şekilde kavramış büyük halk çocukla
rı karıştırmaya başladıkları vakit kimler ne 
söylemiş diye konuşuyoruz aslında. Çünkü, 
Türkiye'de maalesef henüz bu demokrasiye dö
nüş olmadı plütokrasiden. Herkes iktidara, 
bir parça bu gibi işlerin başına geçerek, kendi 
sınıfım veya otrafını, kendisini bir parça zen
ginleştirmek için Devlet idare etmeye havcsle-
niyor. Bu yüzden de herkes politikaya haves 
eder oldu Türkiye'de. Az ilim adamı yatişiyor. 
Az insanlar ciddî meselelere heves ediyorlar. 
Bu petrol konuları üzerinde pek az adam kafa 
yordu Türkiye'de. Parlâmentodaki üyelerin 
önemli kısmı dahi hâlâ bilmez Türkiye'nin pet
rol meselesi nedir. 

Hep umumî lâflarla, umumî küçültmelerle 
şalisi, kişisel... Nerede idi meselâ Türkiye'nin 
gizli servisleri Max Boll geldiği vakit? Onun, 
bunun peşinde, şair kovalarken, öküz boy
nuzlarında orak resmi ararken, herif geldi, attı 
kazığı buraya. Böyle savunulur bir memleket 
dâvası. Fasarya içinde böyle iktisat anlamadan, 
sosyoloji bilmeden ,ondan bundan duyulmuş 
birkaç tane küfürlü söz ile bir memleketin 
menfaatleri savunulmaz. Savunulsa biz yüz 
milyarı açıktan vermezdik yabancı şirketlere.. 
Kaldı ki bir de Anayasanın madenlerle ilgili 
130 ncu maddesi var. O 130 ncu madde ilk fık
rasında, «Tabiî servetler ve kaynakları, Devle
tin hüküm ve tasarrufu altındadır» der. «Bun
ların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 
aittir» der. İlk hükümler olarak söylüyor bun
ları. «Arama ve işletmenin Devletin özel te
şebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan 
doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanu
nun açık izine bağlıdır» der. Yani bir anlamda 
tali bir hükümdür bu. Bu Anayasayı çiğnemiş 
olmazsınız bunu yaparken, ruhunu çiğnersiniz. 
Yoksa madde evvel kondu, sonra kondu.. Ni-
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yete bakmalı. Biz Anayasa suçu diyerekten ik
tisat konusu konuşulmaz bu memlekette ve 
Anayasanın çerçevesi içinde iyi niyetin de bü
yük unsurları vardır. Yok, illâ ki memleketin 
millî gelirlerini memleket yararına değil, züm
reler yararına kullanacağız eğiliminde dema
gojik lâflar arka arkaya çakıştırılınca gene 
olur, gene olur ama, Türkiye böyle olur. (A. 
P. sıralarından müdahaleler.) 

Zaıâlinizin memleketi olduğu gibi, siz ida
re ediyorsunuz çünkü, «ben muhalefetteyim, 
böyle işte 1,5 milyon çocuğu okula gitmez, on
dan sonra trahomlusu, veremlisi, yer yüzünün 
en ge;û on memleketi olarak hepimiz övünerek 
dolaşırız, bu lâf atmalarla. Verin paraları al
sınlar, beş - on kişi daha zengin olsun. Zaten 
böyle idare edildi bu memleket. Bir de siz sıra
nızı savın, ne olacak? 

Şimdi efendim, bir şey daha arz etmek is
terim. Deniliyor ki, yalnız Türklere satılacak, 
muayyen bedel karşılında satılacak ve bu
nunla korunacak Türkiye petrol boru hattının 
yabancı şiıikoîdcrin tasarrufuna geçmesi... Bu
nunla korunamaz arkadaşlarım. Bir Şüıell kum
panyası, bir Mobil kumpanyası oradan ayrı 
ayrı da olsa hisse senedi toplamış olanlara ve
kâlet verir ve onlar gene kendileri sahipmiş 
fjıhi gözükürler, vekâlet verir ve o vekâlet yo
lu ile bal gibi oradan geçecek petrolün kontro
lü yabancı şirketlerin eline geçer ve oradan bi
zim petrol üretimimiz geri geri gitmeye başr 
lar. Şimdi diyorlar ki onlar; sadece o boru hat
tından geçecek petroller bizim değil, onların 
geçireceği petrolden de para alacağız. Onun 
için ortak olmak istiyorlar idi. Çünkü ortak 
oldukları vakit amortisman bedeli de dâhil, kâr 
edip dışarıya döviz transfer edeceklerdi bizim 
petrol boru hattından. Bize para ödiyecdkler,ora-
dan kendi petrollerini geçirirken, Türkiye'nin için 
de buldukları petrollerden. Ama kazara elleri
ne yüzde 10 ölçüde bir hisse geçmiş olsa, onun 
kârını dışarıya transfer edecekler.. (A. P. sı
ralarından, «güzcb sesi) 

Ne güzeli beyefendi; ortak mısınız rica 
ederim? Bundan çirkin bir şey olamaz yer yü
zünde. Yabancı şirketler tutup da Türkiye'ye 
para ödJyeccğine hisse senedi sahibi olarak dı
şarıya kâr, döviz transferi etsin diye bir uyar
ma yapıyoruz. Çünkü çok eminim ki burada 
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sizin aranızda da çok arkadaş bunların mela
netini bilmiyor. Vakti yok, alışmamış, etüt et
memiş, bilmiyor konuları.. (A. P. sıralarından, 
«sen hiç bilmiyorsun» sesleri) 

Beyefendiler; bu petrol konuları Meclise 
gelmeden evvel ilk defa ben atmıştım ortaya, 
sizle/in millî emniyeti başımı belâlara sokmaya 
kalkmış, evet... 

BAŞKAN — Sayın Altan, lütfen önerge 
üzerinde. Şahsi sataşmalara girmeyin efendim, 
biliyorsun, bilmiyorsun diye. Siz kendi görüşü
nüzü söyleyin. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Benim şah
sıma sataşılmış, ehemmiyeti yok Sayın Başkan. 
Bir memleketin petrol dâvası konuşulurken onun 
anlamına sataşılıyor. Bunu yer yüzünde hiç bir 
petrol sahibi memleket yapmaz. Arap devlet
leri meydanda. Onlardan daha geride gözükme
yelim, lütfen. Şuradaki sıralarda olmayan ar
kadaşlar dâhi, Arap devletleriyle yaptığımız kı
yaslamada, bu konulara gösterilen önemli, ilgi
yi ispat ediyor zaten. Bir yoklama yapılsa ekse
riyet yine yok. 

BAŞKAN — Efendim, sizi dinleme mecbu
riyetinde değiller. Bu, konunun önemsizliğini 
göstermez. Siz önerge hakkındaki görüşlerinizi 
söyleyin. Burada kimseyi bağlayamazsınız. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Evet evet, 
manen, manen amana bir petrol konusu önemli
dir, çünkü bir memlekette... 

Şimdi sayın arkadaşlarım, görülüyor ki me
sele öyle demagoji ile, polemikle kenarından lâ
fı tutmakla geçiştirilecek iş değil ve çok rica 
ederim Sayın Başbakanla Sayın Hükümet üye
lerinden, bu meseleleri anlatırken, «Vatandaş
lara dağıtılacak» lâfını lütfen kullanmasınlar, 
«Parası olan vatandaşlara» desinler hiç değilse. 

Size, ıbu konuyla ilgili bir küçük hikâye 
arzederek huzurunuzdan ayrılacağım. Bir sayın 
valî bugün bana dedi ki, «Çetin Bey dedi, pazar 
günleri dedi sıcak yaz, halk öylesine plajlara 
hücum ediyorki dedi, vatandaş denizo giremi
yor» dedi. Bizim bahsettiğimiz vatandaş bu ol
mamalı, burjuva olmamalı. Hakikaten bütün 
Türk halkının kendisi olmalı sayın milletvekil
leri. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygıyla te
şekkür ederim. Bu gensoru mutlaka kabul edil
melidir, çok daıha hikâyeler var altında, çok 

daha hâkiycler var. Bu gensoruyu kabul ediniz, 
korkmaymız, kabul ediniz, Sadece acaba para-
sıyle kaça satın alırız diye düşünenleriniz var
sa, içinizde kabul ediniz de daha geniş konu
şalım. (Soldan gürültüler) Efendim, hürmetle
rimle.. (TİP sıralarından alkışlar) 

Şunu da söyleyeyim ki bir gün bir başka 
iktidar gelirse Türkiye'nin başına, verilmiş te-
mettüleri de hesaba katarak alacaktır bu hisse 
senetlerini geriye... Evet (TİP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tekrar 
hatırlatıyorum, açık oylama işlemi halen devam 
ediyor, sonradan gelen arkadaşlarımız üç. ak
tarma kanunu için oylarını kullanabilirler. 

Söz sırası, Millet Partisi Grupu adına, Sa
yın Memduh Erdemir'indir. 

M. P. GLTıUPU ADINA MEMDUH ER-
DEMİR (Kırşehir) — Sayın Balkan, Saym-
Mille t vekilleri, 'kısa bir zaman evvel Yüce Mec
lis petrol konusunda geniş anlamlı bir araştır
ma komisyonunun kurulmasını ve bu mesele
nin incelenmek suretiyle Yüce Meclise 'bir so
nuç getirmesini, komisyon kararı olarak ıbir 

netice getirmesini bu komisyona •emretmişti. 
Komisyon, faaliyetlerine henüz başladığı bir 
sırada, sanki böyle bir komisyon kurulmamış 
gibi, maalesef Hükümetimiz çeşitli beyanlariy-
le, çeşitli se'ktörlerde'ki beyanlariyle komisyon 
faaliyetlerinin 'kapsamına giren hususlarda 
beyanlarda 'bulunuyor. Bu, en hafifinden bir 
siyasi nezaretsizliktir. 

Yüce Meclis bir 'komisyon kurmu.'y'kcn ou ko
misyonun vereceği kararı, bu komisyonun in
celemelerini dikkate alarak hicolmazsa netice
ye kadar beklemek iktiza ederdi. Bu bekleyişi 
Hükümetin göstermemiş olmasını muhalefet 
grupları bir tarafa, Adalet Partisi Grupıınun 
her şeyden evvel dikkate alarak, kendi karar
larına karşı bir tutum addedip, bu gensoruyu 
kabul etmeleri iktiza eder. Bir kere muhte
rem arkadaşlar, burada ne vardı, Araştırma 
Komisyonunda? Boru hatfrnm devredilip d-ev-
rcdilmemesi konusu millî menfaatler yönün
den incelenecek bir sonuç getirilecekti, bir ka
rar getirilecekti; devredilmesi millî menfaate 
uygundur, ya da uygun değildir denecekti. 
Sonra ne.vardı? Petrol Ofisinin durumu gözden 
geçirilecek, tüm petrol konusu ele alınmak su-
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retiyle bir millî petrol politikası olarak Yük
sek Meclisin kararma iktiran edecek bir neti-
co getirilecekti. Bütün bunları 'beklemeksizin, 
Hükümetin acele etmesinde bir sebep aramak 
lâzımgelir. 

Sonra, ham petrol fiyatları da bu tetkikat 
konusu içerisinde idi. Ne zaman Türkiye'de 
bir petrol mevzuu Parlâmentoya getirilse, ya
hut siyasi çevreler ele alıp da zamanın bakan-

- larma bir takım sualler tevcih etse, şunu yap
mıyor veyahut bunu yapıyor şeklinde beyan
larda bulunulsa, derhal o devrin bakanı hare
kete geçiyor, ham petrol konusu inceleniyor, 
fiyatlar indirilecek, firmalarla pazarlık halinde
yiz deniyor. Son defa söyleyen Sayın İbrahim 
Deriner'di. Burada Petrol Araştırma -Komis
yonunun kurulmasını hararetle is tiy eni erin ba
şında da kendileri geliyordu. Aylardan beri, 
hattâ bir yılı mütecaviz bir zamandan beri, 
ham petrol konusunda bir komisyonun kurul
duğu, incelemeler yaptığı «firmalarla pazarlık 
yapıldığı Hükümet çevrelerinde birtakım be
yanlar olarak halka intikal ettiriliyor. Halk 
zannediyor ki, Hükümet, menfaatlerimizi dü
şünüyor, bir pazarlığın arifesinde, millî men
faatler korunacak. Sonra? Unutulu veriliyor. 
bugüne geliyoruz, hâlâ bir netice yok. Hâlâ 
afişe fi vat! ardan Türkiye petrol satma! makta, 
hâlâ milyonlarca lira döviz dışarıya, bağrımız
dan konarıbreasma, akıtılmaktadır. Bu, artık 
•meydanda,» iki kere iki, dört eder gibi bir şey. 

S'mdi Hükümet Meclise bir beyan verecek. 
Meclise karşı sorumlu olmıyaeaik, buraya ge-
leeek, sizin görüştüğünüz ve karara bağladı
ğınız bir hususu kabul edecek. Buna rağmen 
sonucunu beklemeksizin, bir karar arifesinde 
olacak, <bir tatbikat yapacak. O zaman de
mez misiniz ki, bu Hükümet Meclise karşı say
gı göstermiyor, siyasi bir nezaketi yok. O ha1-
de Parlâmento her şeyin üzerindeyse, Türki
ye'de tek hâkim Parlâmentoysa, Hüküm et'n 
yerine yenisini ikamet edelim, denvek mümkün. 
Muhalefet gruplarının demesine lüzum yok 
A'daVıt Partisi grrmu 'böyle demeli, diyeoi1-
meli. Eğer bu şekil deki icraat, Hükümet ic
raatı ysa, daha 20 tane Hükümeti böylesine çı
kartırsınız, hiç endişem yok yani. 

Evet muhterem arkadaşlarım, Hükümetin 
bu son davranışı karşısında, bilhassa Parlâmen

to itibarını kurtarmak yönünden, bir gensoru 
açılmalı, meseleler enine boyuna tartışılmalı
dır. O zaman M. P. Grupu daka geniş olarak 
malûmat arz edecektir. Halk Partisinin ver
miş olduğu gensoru önergesine grupumuz müs
pet oy verecektir, destekliycccktir. 

Saygılarımızla. (M. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ekrem Alican. 

Aktarma kanunları için, oy kullanmıyan ve 
sonradan gelen arkadaşlarımız varsa, lütfen oy
larını kullansınlar, kutular Başkanlık Divanı 
önündeki kürsüde duruyor. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Muhterem arkadaşlar, Cumhu-
riycıt Halk Par.tfoi Medis Grupu Başkanvekili 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nun vernıı'ş olduğu 'gen
soru takriri üzerinde, Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupunun görüşlerimi, kısaca arz etmek 
isterim. 

Türkiye do petrol politikası birkaç seneden 
beri umumi efkârımızı ve siyasi hayatımızı ya
kından ilgilendiren ve hakikaten üzerinde ciddî 
tartışmalar yapılan bir konudur. Bu konumm 
son gelişmeleri hepimizin malûmudur. B i İh anı:; a 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tara an
dan inşa cdilmcş olan petrol boru hattının is
letilmesi konusunda son günlerde ortaya çıkan 
görüş farklılıkları, meseleyi daha da aktüel Ibir 
safhaya getirmiş bulunmaktadır. M'csele sadece 
bir Hükümet meselesi olmaktan da ileriye git
miş, yine Yüce Meclisin malûmu olduğu üzere, 
bir araştırma takriri bundan önce 19GG yılının 
son aylarında Meclise getirilmiş, petrol mesele
si üzerinde, çeşitli petrol meselesi 'dalları üzerin
de, Yüce Meclisin bir araştırma yapma ihtiyacı 
ortaya atılmış, bu teklif, Meclisin 'bütün parti 
Meclis gruplarınca müsbet mütalâa edilmiş, 
Hükümet de bu teklife iştirak cı'tiği iç'n, bir 
araştırma komisyonu kurularak mesele üzerin
de çeşitli maddeler halinde, petrol mevzuu 
maddelere ayrılarak, petrol boru haltının i ile
tilmesi mroelesi, genel millî petrol politikası 
meselesi, Petrol Kanununun :nlaha mrihtao yen
lerinin olup olmadığı (meselesi, ithal edilen ham 
petrol fiyatlarının daha düşük fiyatlar haline 
getirilobilı'p gctirilemiyeceği meselesi daha bir, 
iki mesele, rafinerilerin tevzii meseleleri bir... 
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AHMET TAHTAKILIÇ (tstanlhul) — Pet
rolün umumu politikası mcvzuubabis değil mi? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bahsettim 
beyefendi, evvelâ onu söyledim. Bu meseleler 
araştırma komisyonuna bir vazife »olarak veril
miş, komisyon kurulmuş, komisyon (da çalış
malara başlamıştır. Şimdi bu komisyon çalış
malara başladıktan sonra, Hükümet petrol boru 
hattı konusunda, daha önce benimsemiş .olduğu 
fikirleri tatbik etmekte devam ebmıiştir. Yani, 
petrol ıbaru hattını Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı inşa etmiştir, işletmeye açılmıştır, 
bunun işletme safhasında, ben gerek iktisadi 
felsefe olarak benimsediğim felsefenin tatbikatı 
cümlesinden olarak, gerekse Türkiye'de serma
ye piyasasını yaratma imkânlarına yol açmak 
ımaksadiyle, bu petrol boru hattını Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının kuracağı bir şir
ket marifetiyle işleteceğim, bu şirketim yüzde 
51 hisseleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının olacak, geri kalan .hisseleri de özel te
şebbüse devredeceğim, demiş, ve bu görüşünü 
ısrarla yürütmüştür, işin bu safhasında konu 
Petrol Araştırma Komıisyonuna da 'gelmiştir. 
Bendeniz, bu komisyonun bir üyesi sıfatiylc, 
oradaki 'birkaç 'toplantıdaki görüşmelere de iş
tirak ettim. Bu komisyonda, Hükümetin ısrar
la meseleyi yürütmesi karşısında, bâzı arkadaş
larımız bir teklif yapmışlardır, demişlerdir ki; 
Yüce Meclis bizi bir vazife ile görevlendirdi. 
Bu vazifelerden bir tanesi bu petrol boru hattı
nın bu şekilde kurulacak -bir şirkete devri isa
betli midir, isabetsiz midir? Bu şirketin % 40 
hisselerinin özel sektöre devredilmeısi isabetli 
mi olacaktır, yoksa isabetsiz midir? Konusu 
komisyonumuzca görüşülmektedir, komisyonu
muzca görüşülecektir ve bir neticeye bağlana
caktır, Umumi Heyete komisyonun 'görüşü geti
rilecektir. Ama biz bu meseleleri incelerken ve 
bu meseleler üzerinde komisyonun görüşünü 
tcöbit ederken, Hükümet meseleyi halletmekte
dir. Kendi görüşü istikâmetinde halletmekte
dir, şirket kurmaktadır, hisseleri satma yolu
na gitmektedir. Öyle gözükmektedir ki, komis
yon karara varmadan, çalışmalarını «bitirmeden 
önce, Hükümet şirketi kurmuş hisseleri de sat
mış olacaktır. O zaman bizim, komisyon olarak 
yaptığımız çalışmaların, bir mânası kalmıyacağı 
için. (Sağdan, «Meclis olarak» sesleri) - Meclis 
olarak demeye vakit erkendir. Komisyon çalış

maları... Yüce Meclis komisyonunun raporunu 
tasviV.-deeek mi, etmiyecek mi? Onun vekili ol
madığım için, tabiatiyle o hususa dokunmamak
tayım, komisyonun çalışmaları fayda sağlamı-
yacaktır, binaenaleyh komisyon olarak bir ka
rara varalım.» dediler arkadaşlarımızdan bir 
kısmı. Böyle bir karara vararak Hükümete ko
misyonun tavsiye kararı halinde kararımızı bil
direlim, diyelim ki: Siz bizim araştırma konusu, 
inceleme konusu yapmakta olduğumuz mesele
yi kaû neticeye bağlamaktasınız. Yarm biz aksi 
kanaatte karara varacak olursak, siz de hisse se
netlerini satmış olursanız şirket kurulmuştur, 
hukukî muameleler .tekemmül etmiştir, hisseler 
satılmıştır, tasarruflar kesinleşmiştir; ondan 
sonra bundan dönmek imkânı olamaz, binaena
leyh biz bir tavsiye kararı halinde size bu iş
te ısrar etmemenizi, •komisyonun çalışmaları 
sona erinceye kadar, bu işi yürütmemenizi isa
betli mütalâa ederiz, bildiririz diyelim dedi ar
kadaşlarımız. Bendeniz, rbu görüşün karşısında 
bir tutuma girdim komisyonda. Hakikaten şim
di de kanaatim budur. Daha dün bu meseleyi 
komisyonda da tartışma konusu yaptık. Ne
den? Benden önce konuşan arkadaşlarımın ve 
bilhassa önerge sahibi arkadaşımızın ıda izahla
rında ifade edildiği gibi, Mecliste bu konula
rın araştırılmasını istiyen ıtakrirlcr, gerek ikti
dar partisinden, .gerekse anamuhalefet partisin
den 'gelmişlerdir. Bu takrirlere 'bütün Meclis 
parti .grupları iştirak etmiştir, bu takrirlere Hü
kümet iştirak etmiştir. Yani Hükümet, böyle 
bir araştırmanın yapıldığından bem haberdar
dır, hem kendisi de istemiştir. 

O halde biz komisyon olarak, Araştırma Ko
misyonu olarak, Hükümetin meseleleri bu kadar 
yakından bilmesine rağmen, bu işin üzerinde İs
rarla yürümesi karşısında, karar alsak da alma-
sak da Hükümeti bir başka istikamete götürmek 
gibi bir imkâna sahip değiliz. Kaldı ki, alacağı
mız kararın hukukî mânası üzerinde de pekâlâ 
tereddütler izhar edilebilir, icranın tasarrufuna 
karşı bir Meclis komisyonunun, son bu icrai ta
sarruflarını durdur demesi ne dereceye kadar 
isabetli bir hareket olur?.. Bu itibarla, bu işin 
takdiri Hükümete' ait bir meseledir. Hükümet 
takdir hakkını İsrarla bu istikamette, yani yüzde 
49 hisseleri özel teşebbüse intikal ettirme isti
kametinde kullanmaktaysa, Meclis Komisyonu 
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olarak bizim bu Hükümet takdiri karşısında 
böyle bir tavsiye kararı almamızın hiçbir mânası 
olamaz. Biz, bize Yüce Meclisin verdiği vazife 
üzerinde yürürüz, aldığımız vazifeyi ikmal ede
riz. Vardığımız sonuçlar Hükümetin tatbikatına 
aykırı istikamette olursa, tatbikatının sonuçları
nı, siyasi sorumluluğu yüklenmiş olur, dedim ve 
bendeniz bu mütalâayı İsrarla savundum ve ni
tekim komisyonumuz da neticede böyle bir sonu
ca vardı. 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Karar 7 ye 
karşı 9 la alınmıştır. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Evet, 9 a 7. 
Bunun bir önemi var mı yani? Bir komisyonun 
kararı netice itibariyle ekseriyetle verilir. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıyalım 
efendim. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Şimdi, 
muhterem arkadaşlarım; araştırma işleri bu saf
hada iken, Araştırma Komisyonunun görüşleri bu 
istikamette yürütülürken, Cumhuriyet Halk Par
tisinin Sayın Grup Başkanvckilinin gensoru tak
riri Meclise geldi. Bu gensoru takriri ile Hükü
met hakkında, petrol boru hattının böyle bir şir
kete devri ve % 49 hisselerinin özel kişilere sa
tışı hususundaki icraatından dolayı gensoru açıl
ması istenilmektedir. O halde acaha, Araştırma 
Komisyonu bu faaliyetini yaparken, yani Meclis 
meseleye Araştırma Komisyonu yolu ile el koy
muş iken, bir de gensoru yolu ile bu işin üzerine 
yürümesinde isabet var mıdır, yok mudur? Me
se ld in düşünmek ve hakikaten bu mesele üzerin
de de ciddî bir karara varmak icabeder. Y. T. P. 
Meclis Grupu olarak bütün bu hususları düşün
dük. îki fikir çarpışmaktadır; sarih burada Hü
kümetin fikriyle işin bu safhasında daha cok mu
halefet partilerinin benimsemiş gözüktükleri, fi
kir ve iktidar grupunun henüz vuzuha varma
mış fikri. Hükümet diyor ki : Ben kararlıyım, 
bu petrol boru hattını böyle bir şirket marifetiy
le işleteceğim. Bıı şirketin hisse senetierinin yüz
de 49 unu özel teşebbüse devredeceğim. Özel te
şebbüse devrederken birtakım emniyet tedbirleri 
alacağım. Bu emniyet tedbirleri cümlesinden ola
rak bir şahsa 50 bin liradan fazla hisse senedi 
satılmaması imkânlarını sağlıyacağım. Ama bir 
aile içinde her şahıs 50 000 er liralık hisse sa-
tmalabilir. Benim bildiğim taraf bu. Yabancı uy

ruklu kişilere hisse senedi satılımyaeaktır. Bir 
şalısın üzerinde 50 000 liradan daha yüksek his
se senedi bilâhara toplanamaması için hisse se
nedi nama muharrer olacaktır. 50 000 liradan 
fazla hisse senedi bir şahsın, özel veya tüzel bir 
şahsın üzerinde toplanabilmesi için kurulacak 
şirketin idare meclisinin kararı şart olacaktır. 
B:ı suretle kurulacak bu şirketin sermayesi mu
ayyen ellerde toplanmıyacaktır. Daha yaygın bir 
şirket olacak, daha halka yönelmiş bir şirket ola
cak ve bu suretle de sermaye piyasasının geliş
mesi sağlanacaktır, diyor ve böyle bir tatbikatın 
da Adalet Partisi iktidarı, Hükümeti olarak 
inandıkları karma ekonomi felsefesinin isabetle 
tatbiki mânasını taşıyacağını müdafaa ediyor. 

Elbet bir iktidarın iktisadi felsefe bakımın
dan görüşlerine her hangi bir şekilde itiraz etmek 
ve iktidarda bulunduğuna göre, kendi görüşleri
ni tatbik etmesini tenkid dışında daha fazla mu
aheze etmek hatıra gelmez. Yalnız bu meselede 
karşı tarafın, bilhassa şu Araştırma Komisyonu 
mesaisini bitirinceye kadar, işin sonucunu bek
lemek bakımından ortaya attığı iddiaların, ol
dukça ağırlık taşıdığını da Hükümetin dikkate 
alması icabeder kanaatindevim bendeniz. Sayın 
Feyzioğlu, teker teker, maddeler halinde sırala
dı. Şimdi petrol me:elcsi, milletlerin hayatında 
hakikaten önem taşıyan bir mesele, millî servet
lerin en önemlisi. Petrolün Türkiye'de millileş
tirilmesi meselesi bahis konusu olduğu zaman biz 
görüşümüzü açıkça ifade etmiştik. Türkiye'de 
henüz petrol bulunmuş, tam mânası ile işletilme 
safhasına gcçilnrş sayılamaz ki, petrolü arama 
bakımından yabancı teknikten, yabancı sermaye
den istifade etmemek gibi bir düşünceye sahibo-
labilelim. Millî menfaatlerimizin hudutları irin
de yabancı teknikten, yabancı sermayeden fayda
lanmak suretiyle petrol arayıp bulmak ve işlete
bilmek safhasına geçilmesi bakımından. Yeni 
Türkiye Partisi olarak biz, bu temel fikirlere sa
hip bulunmaktayız, dedik. Her zaman da bu fi
kirlerimizi açıkça savunarak Türkiye'de petrol 
meselesinde bir millileştirme safhasının henüz 
gelmediği kanaatini ifade ettik. (Adalet Partisi 
sıralarından «bravo» sesleri) Ama, petrol poli
tikası konusunda, üzerinde hassasiyet gösteril
mesi icıbeden birçok hususların da bulunduğu 
aşikârdır. Petrol Kanununda ıslaha muhtaç yön
ler yok mudur? Petrol Kanununda ıslaha muh-
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taç yönler de vardır ve bunu şimdiye kadar Pet
rol Dairesi tesbit edip ortaya çıkarmalı, hükü
metleri ikaz etmeli ve hükümetler de buna uore 
Petrol Kanunumuzun gerektirdiği ıslahatı yap
malıydılar, dedik. Aynı şekilde ham petrol fi
yatları konusunu, eskiden beri biz de savunduk 
vo hakikaten bu konuda çok daha fazla hassasi
yet gösterilmesi lâzımgoldiği kanaatinde olan di-. 
ger arkadaşlarımızla mutabıkız. Hattâ bu ba
kımdan, gelmiş geçmiş hükümetlere yöneltilen 
tenkidlerin isabeti aşikârdır. Bu, müşahh"-; so
nuçlarla ortaya çıkmıştır, indirim sağlanmıştır, 
afişe fiyatlara nazaran indirim sağlanmıştır. .Da
ha da sağlanması mümkündür. Bu konularda ne 
kadar gayret sarf edilirse o kadar millî menfaat
ler yerine getirilmiş olur. Bu itibarla, petrol bo
ru hattı üzerinde de ben iktisadi felsefemf tat-
bika koyuyorum, diyen bir nazari mütalâanın 
içinde kendimizi kaybetmek isabetli bir hareket 
olamaz. Dörtbaşı mamur inceleme yapmak ihti
yacı vardır. Böndeniz şu anda açıkça söyliyeyim, 
no şu istikamette, ne bu istikamette henüz katî 
bir karara varmış değiliz. Araştırma Komisyo
nuna onun için bizzat talibolarak iştirak ettim. 
Bn meselenin derinliğine araştırma imkânını bu
lalım diye. 330 - 350 milyonu harcamışsınız, ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, kâr garantisi yüz
de 20 - 25. Böyle bir teşebbüsü, sermaye piyasa
sını canlandırmak, karma ekonomi tatbikatına 
girişmek için şöyle bir şirkete devretmek isa
betli midir, isabetli değil midir? înanabilsem ben, 
küçük küçük sermayelere, hattâ 50 000 lira de
ğil, daha küçük sermayelere dayanacak, geniş 
bir şekilde halka dayanan, vatandaşa dayanan 
bir şirkete bu % 49 larm intikali mümkündür, 
inanabilsem, iktisadi felsefem itibariyle bu işe 
evet diyeceğim. (A. P. sıralarından «de, de» ses
leri) Ama inanamıyorum. Bu işin muayyen ser
maye darların elinde, muavyen büvük sermaye
darların elinde toplanacağından çekinmekteyim 
Yani tereddütlerim, Araştırma Komisyonuna 
girmemin sebebi daha -çok bu. Yoksa bu çeşit 
karma teşebbüsler karma ekonomide kurulmak 
mecburiyetindedirler, özel teşebbüs diye, özel 
şahıs diye hisse sahibi olacak kişiler, o küçük ser
mayedarlar, paralarını işletemiyen, cüz'i tasar
ruflarını işletemiyen küçük sermayedarlara bu 
hisselerin dağıtılması imkânı hakikaten sağlana
bilecek olsa... (A. P. sıralarından «var var» ses

leri) Var demek öyle kolay değil paşam, kolayca 
öyle var demekle olmuyor bu işler.. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Üç ay ge
çiyor, bakıyorsunuz muayyen şahısların elinde 
toplanmış hisseler bundan korkarım, bunun te
minatı zordur. Çünkü, iktisat şartları yürüyor. 
Bu yola girelim, fikrini her zaman pavunmuşum-
dur ben. Ama bu yola da memleketin en kârlı, 
memleketin en avantajlı ve memleketin, o fik
rine iştirak ederim Feyzioğlu'nun, zaman zaman 
siyasi birtakım zaruretlerle kullanılması ih
tiyacı doğabilecek teşebbüslerinde değil de, da
ha çeşitli teşebbüslerinde meselâ, şeker sana
yiinde ben sizden önce bu işin savunuculuğunu 
yaptım. Daha 1952 senesinde şeker sanayiin
de aman pancar ekicileri kooperatifleri yolu 
ile pancar müstahsili vatandaşları sermaye
dar yaptım. Onların iştirakleri ile, Devletin iş
tiraki ile şeker fabrikalarım kurduk. Türki
ye'de en muvaffakiyetli tatbikattan birisi ol
muştur. Ona dayanılarak da daha başka çoş'tli 
sanayide başka denemeler yapılmıştır. (Gürültü
ler) 

Şimdi savın arkadaşlarım, meselenin bu çe
şit, özellikleri gözden uzak tutulamaz. Ama bu 
çeşitli özellikler dolayısiyle katî hükmü brn 
şahsan vermiş değilim, şu anda, Araştırma Ko
misyonunun çalışma1 arının neticelerini, o^ada 
mütehassısların, Hükümetin vereceği izahatı da 
d'nliveceğim. Ama iherine edinilmesi icabeden 
taraflar vardır, bu konuda da. Sonunda ka
rara varırken, vrni rrrunumunın kanaatlerini 
ifn.de edenken, bunlan bı#r delil olarak kullana
cağımı şimd'den arz ediyorum. 

Şhndi, karşı tarafın fikirlerinin bu ağırlığı 
acık bulunduğuna £Örc, n^den Hükümet bu 
kadar acele eder diye düşündüm ben. Araş
tırma Komisyonu mesaisini, Mecl;s iki avhk 
olarak verd'. Araştırma KonvV-onu belki bu 
ayın sonunda bir av daha temdit yapabilir, 
nihavet üç av içinde bitirecek. O halde, üç ay 
içinde bitireceğ'no göre, Hükümet su \\c a Hık 
zamanı beklemek suretiyle geçirsevdi; tes's bit
miş, işletmeye açılmış, yani bu bakımdan bir za
rar bahis konusu değil. Türkiye petrolleri ku
rulacak şirketin yüzde 49 unu o da ifade edil
diğine göre dört taksitte almacakmış, yüzde 
49 unu iki ay önce, bu dört taksitten birini al-
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mış veya almamış meselesi. Bu kadar istical, 
bu çeşitli isticaller şüphe uyandırıyor arkadaş
larım. Açık söyliycyim; bu çeşit acele etmeler 
şüphe uyandırıyor. Daha samimî olmak lâzım. 
Öyle mi dedi Meclis; nihayet Meclis Türkiye'
nin, Türk Milletinin kaderine hâkim olan bir 
hevottir. Sen madem ki araştırma yapıyorsun, 
bağlı değildir, ısrarla siyasi sorumluluğunu 
üzerine almak suretiyle şeyini yürütebilir. 
Ama burada hiç olmazsa bir nezaket icabı, Araş
tırma Konv'syonunun çalışmalarının n'havcto 
ermesini beklemesi icaboderdi. Bunu beklemi
yorsa Hükümet, ya hakkından çok emin Hü
kümet d;vc ona bakılır veya bunun bu kadar 
acele edilmesinde meseleyi bir oldu bitti ha
line getirmek gibi, biran önce bu işi bitire
yim, halledeyim diyen bir arka nivet varmış 
gibi, şüpheler, insanın aklına halivle pelir. Bu 
beşerî birtakım duygulardır. Kimsrn'n kafa
sına gelmiyor d'^e idd'a cd'n aks:ni savun
mak mümkün değ'ldir. Bu itibarla biz. bu ron-
S-YHI ü^r inde karara varırken, şöyle bir mülâ
haza içine girdik. 

Araştırma Komisyonu, eğer Komisyon mesa-
is:ni bitirinecve kadar bu işi tatbika kovmak
tan Hükümeti ahkovsavdı, bu p-ensoruva ihtiyaç 
yok^u. Pu işin bu safhasında bir p,en°oruva ih
tiyaç yoktur. Gensoru bir ş^v sağlıvabdir mi? 
Hükümeti bu mevzuda tatbikata p-oçmeve alı
koymak yönümden bir netice sağlıyabilir mi? 
Sual;ni cevaplandırmaya çalıştık. Hakikaten 
düşünecek olursanız, nazari olarak düşünü1 ir1-
se, nazari olarak yani revlerle, revler mutlak 
olarak hükümet ta rafı r dan ekseriyet hal'ndn 

tece^i eder, net;cesi değişmez derseniz, o^a ka
rışmam, nazari olarak, su n-cn^^n kabnl cdiVe°k 
•olursa bu gensoru kabul edildikten sonra, bu 
ımeselcl Mecliste enine boyuna görüşüldükten 
sonra, gensoru prosedürü ie/.ndc neticeye varı
lacak: olursa, şu sonuçlar düşünülebilir: Genso
rular sonunda hiçbir 'takrir verilmiyebilir. Me
sele görüşüldü bitti, orada kapandı denilir. Hcr-
ıkes bu görüşmelerim sonunda kendisine düşen 
dersi almış olur, mesele orada biter. Ama gen
soruların sonunda güvensizlik oyuna gitme im-
ıkânı vardır. Hattâ gensorular sonunda, benim 
kanaatimce, esbabı 'mucibeli takrirler verilebilir 
diyor bizim içtüzüğümüz. Benim kanaatimce bu 
Meclis, Arattırma Komisyonu çalışmaları netice

ye ulaşıncaya kadar, Hükümet bu işte tatbi
kata girişmemelidir, girişmemesi isabetli gözü
kür şdklıindc Hükümettin icrai tasarrufuna bel
ki Meclis karışamaz, böyle bir temayülün tesbi-
>tino dahi, benim kanaatimce gidilebilir. Hiç ol
mazsa Hükümet bu VCGİİC ile Araştırma Komis
yonunun varacağı sonuçları beklemek gibi bir 
durumla karşı karşıya bırakabilir. Bu itibarla, 
tabiî Meclis gensoruyu görüşdüktcn sonra Hü
kümeti bu bakımdan sorumlu addedecek olur
sa güvensizlik oyu verir ve yeni bir Hükümet 
kurulmak suretiyle bu iş önlenmiş olur. Yani 
nazari mülâhazalarla gensorunun, burada Hü
kümetin ısrarla kendi görüşünü yürütmesi im
kânını önlemek bakımından bir faydası olabi
lir. Bu balomdan Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu olarak dedik ki, gensorunun açılmasında 
fayda mülâhaza ötmek icabeder. Bu İktidar 
Grupu için de isabetlidir. İktidar Grupunun ak
sine karara vardığım biz'C ifade ettiler. Bu ay
rı mesele; ama gensoru açılmasını kabul etmek: 
suretiyle araştırmaların neticesi alınıncaya ka
dar bu işin tatbikatının yaptırmaması İktidar 
Grupu için de faydalı olur. Araştırmalar sonun
da Hükümetin görüşü teyidcdcccik okursa, Hü-
•kümet tatbikatını çok daha kuvvetli olarak 
yapmaik gibi bir yola girmiş olur. Nihayet ilki 
üç ayluk bir gecikme domek olur. Şimdiden 
Gensoruyu reddetmek suretiyle İktidar Grupu 
bir harekete girişecek olursa, şimdiden o Araş
tırıma Komisyonunun mesaisi bakımından da 
kendisini angaje etmiş olur açıkça. Hükümetle 
beraber yapılacak tatbikatın sorumluluğunu 
üzerime almış olur. Çünkü, Hüküm<et gensoru 
reddedilir de, araştırma safhasında bu tatbika
ta devam edecek olursa, tabiatiyle hisseler sa
tılmış olacak, şirket kurulmuş olacak, hukukî 
vaziyetler tekemmül etmiş olacak. Artık geri
ye dönmek mcvzuııbahsolmıyacaıktır. Tabiatiy
le bir hukuk devletinde geriye dönmek bahis 
konusu olmıyacak. Bilâhara Araştırma Komis
yonu aksine bir karara varsa dahi, burada, aşa
ğıda, Umumi Heyette Araştırma Komisyonunun 
verdiği istikametinde İktidar Grupunun bir ka
rara varması psikolojik şartlar itibariyle müm
kün olamıyacaıktır. Bendeniz şimdi işte bütün 
bu mülâhazalarla derim ki, bu tatbikatın Araş
tırıma komisyonunun mesaisinin ncticec.i alının
caya kadar durdurulmasında fayda vardır. Gen
soru nazari bakımdan bunu sağiıyabilecck bir 
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müessesedir ve bu itibarla Y. T. P. Meclis Gru-
pu olarak bu gensoruya müspet oylarımızı ve
receğiz. Yalnız şu.. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Anga
je ediliyor, angajeye zorluyorsunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Sen daha yeni Adalet Partilisin 
dur biraz, daha iki günlüksün kardeşim. (Gü
lüşmeler ve alkışlar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) —• Senin mânâsız şu bakır takririni 
unutmadım ben, iki gün evvel şurada idin. 

BAŞKAN — Efendim lütfen karşılıklı konuş
mayın. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Angajeye zorluyorum, evet efen
dim, zorluyorum çünkü akıl bunu emretmektedir. 

Şimdi yalnız bir hususu Sayın Bakana .ifade 
edeceğim. 

Türlüye işçi Partisinin sözcüsü birtakım ra
kamla:' verdi. Cevabını da lütfedin, o rakamların 
sıhhatli olup olmadığını Meclis önünde izah edin. 
Ben sıhhatli olduklarına kaani değilim. «1954 ten 
bu yana Petrol Kanunu dolayısiyle üç milyar 
Türk lirası dışarıya açıktan ödenmiştir» dedi. 
Bonim hatırımda kaldığına göre bizim petrol itha
lâtı dolayısiyle şöyle senede ödediğimiz para iki 
yüz milyon Türk lirası civarında olmuştur. Şimdi 
şu anda ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani, 
on senede iki milyar falan eder. Bunun hepsi 
fiyat farkı değildi her halde, onun için yapılan 
iddiaları rakamlarla cevaplandırmakta fayda 
vardır. Umumi efkârda çok kötü tesir yarat
maktadır. Kim ne derse desin Pe'rol Kanunu 
Türkiye'ye getirilmekle isabetli bir hareket yapıl
mıştır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 
Açık. Petrol Kanunun sözcüsüyüm ben beyefen
diler, açık söylüyorum. İsabetli bir hareket ol
muştur. Petrol araştırmaları mevzuunda isabetli 
adımlar atılmıştır. Ama Petrol Kanunu tatbikatı 
bakımından maalesef hassasiyet gösterilememiş
ti1. İşte o afre fiyatlardı, ham petrel fiyatları 
idi, oralarda yabancı şirketlerin yüksek fiyatla 
ham petrol satmalarıydı gibi olayları vâkıdır. Ye
ni yeni bu mevzularda hassasiyet gösterilmeye 
başlanmıştır. Bunları lütfetsin Hükümet, rakam
ları ile açıklansın, bu kadar büyük çapta şeyler, 

bu memleketten döviz kaçmaları olmamıştır, Pet
rol Kanunu dolayısiyle. Bu kanunu ıslâh edelim, 
ama kanunun getirdiği faydaları da inkâr etmi-
yelim. Efendim teşekkürler ederim, bu vesile ile 
hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, aktarma 
kanunları dolayısiyle oylarını kullanmamış sa
yın arkadaşlarımız var mı? İstirham ediyorum 
efendim, oylamaya nihayet vereceğiz. Efendim 
üç kanun tasarısı için yapılan açık oylama işlemi 
sona ermiştir. 

Diğer gruplar söz istemiyorlar mı? Efendim 
önerge sahibi görüştüler, T. 1. P. Grupu adına 
görüşüldü, M. P. adına görüşüldü, Y. T. P. Gru
pu adına görüşüldü. 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Muhalefet 
konuştuktan sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Söz sıranıza bağlı efendim, isti
yorsanız size söz vereyim, is'emiyorlar şu anda. 

AYDIN YALÇIN ( İ s t a n b u l — Konuşayım. 
BAŞKAN — Buyurun, Sa/in Aydın Yalçın, 

A. P. Grupu adına. 
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün petrol 
boru hattı hakkında gctird'ği gensoru bugünkü 
oturumumuzun hemen tamamını bu raate kadar 
iş~al etmiş bulunmaktadır. 

Bu mesele üzerinde Muhteremi Heyetiniz 
de, burada bir süre, birkaç hafta önce, belki 
üzerinden ay zorlukla geçti, bu konu üze
rinde oldukça geniş görüşmeler yapılmış ve 
çeşitli açılardan bu meseleye bakan hatip
lerin beyanları bu kürsüden ifade edil
mişti. Fakat birçok hatiplerin de belirttik
leri gibi, konunun gayet mudil ve karma
şık bir mahiyet arz etmesi dolayısiyle, âm
me efkârının bu mesele üzerinde gösterdiği 
hassasiyet do\ıyısiylc mesele üzerinde bütün 
Devlet bilgilerini ve çeşitli partilerin nok-
tai nazarından sormak, öğrenmek, araştır
mak istedikleri hususları enine boyuna araş
tırmalarına imkân vermek üzere İktidar Par
tisi Grupunun da iltihakı ile bir Meclis araş
tırması açıldı. Bu konunun tekrar birkaç 
hafta sonra ayrı bir tartışma konusu ola
rak ve bu kürsüde, hepimizin hafızalarında 
henüz çok taze olan belli fikirleri tekrar 
ifade etmek üzere,, huzurunuza getirilmesi 
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bizim kanaatimizce Meclisin ve Yüce Heye
tin, yüzlerce üyesi bulunan şu Yüce Heye
tin zamanının isabetli bir şekilde kullanıl
maması anlamına gelmektedir. Biz bu ka
naatteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gensorunun 
gerekçesi olarak ifade edilen noktai nazara 
iştirak etmek mümkün değildir. Muhalefetin 
isteği üzerine açılmış olan araştırma teklifi 
aslında bu konu üzerinde iktidar sorum
luluğunu yüklenmiş olan Adalet Partisinin 
her hangi bir tereddüdü olduğundan değil
dir. Ve iktidar sorumluluğunu tek başına 
yüklenmiş olan Adalet Partisi icraatında 
muhalefetin vizesine veya parafına da muh
taç değildir. Eğer meseleyi, bu şekilde vaz'-
cdecek olursak, parlömantcr sistem ve feorumlu 
Hükümet anlamını birbirine karıştırmaktan 
başka bir sonuca ulaşamayız. 

Bizim araştırma açılmasından kasdımız şu
dur : Bu mesele kâfi derecede Meclis kürsü
sünden kısa bir zamanda tablolara, rakam
lara, intikal ettirilerek mukayeseli, etütler, 
araştırmalar, tahliller yaparak belki anla
tılmak imkânlarına sahip değildir. Ama bu 
mesele üzerinde Meclis adına küçük bir 
grup icabettiğindc istatistikleri, tablo1 arı 
gözden geçirerek, istediklerine bu tablolar 
üzerinde mukayeseler, tahliller yaparak, is
tedikleri zaman seyahat ederek, bâzı mesele
leri yerinde tetkik ederek, istedikleri zaman 
çeşitli, yalnız Devletin değil, özel şahısların 
da şahadetlerine, bilgilerine müracaat ederek 
bilgilerini genişletmek isteyebilirler. Bunun 
mânası , kâfi derecede bu konular üzerin 
de aydınlanmamış efkârı umum'yeyi ve muha-
'lcfotc mensup, iktidara m-rısun, hangi zümrevr 
m-nsub olursa olsun, daha fazla bi'gi sahihi 
olmak istiyen kimseleri Meclis gayretleri ile 
ve faaliyetleri ile aydınlatmaya çalışmak
tan ibarettir. Yokra bu araştırma önergesi
nin iktidarın icraatını duraklatan, iktidarın 
icraatında birtakım komiteler ve komisyon
ların parafını icabettiren veyahut da ikti
darın her gün karar vermek, süratle karar 
vsrmc'k ve az gelişmiş ülkelerde en kıt meta 
olan zaman mefhumunu heba edercesine 
mütemadiyen kararları talik etmek diye bir 
netice ile karşılaşmasına imkân yoktur. Ne 

mantık, ne Parlâmento geleneği bu şekildeki 
bir zihniyeti sureti katiye de kabul etmez. 

Muhterem arkadaşlarını, bu münasebetle 
başka vesilelerle de ifade ettiğimiz gibi, 
bu Parlâmentonun verimli çalışması için mü
temadiyen aynı sözleri, aynı fikirleri temcit 
pilâvı gibi bu kürsüden ifade etmek itiyadını 
bırakmak mecburiyetindeyiz. Bu, arkadaşla
rımızın hafızalarına ve zamanlarına hürmet
sizlik olduğu gibi, aynı zamanda aı^şivlerlc, 
dokümanlarla ve tutanaklarla çalışan bir bü
yük müessesenin çalışması hakkında da bir 
isabetli fikre sahibolmama an1 amma gelir. 
Her şeyi, 15 gün evvel söylenen sözü burada 
mütemadiyen tekrar etmenin mânası yoktur. 
Bu, hürmetsin1 iğin ta kendisidir, bizim kanaa
timizce. 

Muhterem a^kada^lar; gen :oru müessesesinin 
daha eskiden olduğu gibi bu münasebetle de 
iyiye kullanılmadığı itibamda ve kanaatinde
yiz. Gensoru m-üessesesi bir itimat oyu mües
sesesidir. Her hafta gensoru getirilerek, bu 
Meclis mütemadiyen itimat meselesi ile işgal 
edilecek olursa, bu Meclisin ne verimini düşün-
•me/c 'imkânı olur, ne'bu Meclis adına icrayı yü:ii-
ten Hükümetin bu Meclisten beklediği yardım 
ve ijbirliği tahakkuk edebilir. Gensoru müesse
sesini, müsaadenizle askerlik tâbiri ile belki 
daha iyi ifade etmek ieabedebilir, bugünkü 
har^b stratejisi içinde bir atom bombasına ben
zetebiliriz. Her sıkışıklığı anda böyle bir kuv
vetli silâha müracaat, ya bu silâhın tesirini 
azaltır veyahut da bundan beklenen maksadı 
hâsıl etmeye imkân vermez ve MecMsln en mü
him murakabe organı olan, en mühim silâhı 
olan bu vasıtanın suiistimal edilmesi Meclis ça
lınmalarını aksatan en mühim âmillerden biri 
olmuştur ve bunun bu mahiyetini hassasiyetle 
göz önünde bulundurarak bu silâhın çok dik
katli kullanılmasının zaruretine bu münasebet
le tekrar işaret etmek isterim. Gensoru müesse
sesi ba;»ka parlâmentolarda da millî hayatı il
gilendiren, çok önomli meselelerde, gavot drara-
matik bir çıkış yapmak için muhalefetin baş
vurduğu bir vasıtadır. Bir piyeste mütemadi
yen bağırırsanız, mütemadiyen çıkış yapmaya 
kalkarsanız, bundan beklediğiniz hedef tahak
kuk etmez, Efkârı Umumiyeyi y )rars,nız. Tıp
kı kurt misalinde olduğu gibi. Her gün kurt 
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var diye bağıran bir çobanın, asıl kurt geldi
ği zaman köy halkını ilgisiz olarak, cezasını 
bulması misâli mevcut ise, aynı şey parlöman-
tcr hayatta da vardır. Gensoru müesseıesini 
mütemadiyen bu çeşit meselelere alet ederek 
dikkati dağıtmanın ve bu olağanüstü silâh 
mütemadiyen kullanarak bu silâhı körletmc-
nln yeri olmadığı kanaatindeyiz. 

Bu dramatik çıkışlara zaman zaman muha
lefet ihtiyaç duyabilir. Yalnız drama.tik çıkış 
ihtiyacı için değil, fakat iktidar grupundan da 
bâzı iltihaklarla, gayen oyu ile, muhalefetin ve 
iktidarın iltihakı ile meydana gelecek bir ço
ğunlukla Hükümetin düşürülmesi gibi bir 
mevzu mevcutsa o zaman bir parlâmento tak
tiği olarak müracaat od leb lir. FrAat sanmı
yorum ki şimdiye kadar gensoru mevzuu ola
rak seçilmiş olan konular böyle bir mahiyet 
de bulunabilsin... 

Bununla şunu belirtmek istiyorum muhte
rem arkadaşlar; Parlâmentoyu i letmek müş
terek sorumluluğumuzdur. Parlâmentoyu işlet-
mek her şeyden evvel gerek Efkârı Umumiyo-
nin, gerekse bu sıralarda saatlerce zamanını bu 
kürsüden hatiplerin söyliyeccklcri sözlere gö
re ayarlamak durumunda olan yüzlerce kıymet
li arkadaşın zamanını suiistimal etmemek ve bu 
d'kkatleri daima en önemli konulara, en taze 
konulara ve en can alıcı konulara, mütemadi
yen temcit plâvı gibi tekrarlanan meseleler de
ğil, fakat yaratıcı, bulucu ve yeni yeni mese
lelere tevcih ederek bu fonkiyonu görmekte bu 
Parlâmentonun hayatiyetini, fonksiyonunu da
ha iyi değerlendirmek bakımından fayda var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden ma
alesef mütemadiyen aynı sözleri dinlemekteyiz. 
İtiraf edeyim ki, birçok arkadaş gibi bu söz-
leıi mütemadiyen dinlemekten yorulmuş olan 
kimseler, yalnız İktidar Partisi Grupu içinde 
değil, muhalefet partisi grupları içerisinde de 
vardır. Mcrjhur hikâyeyi belki hil'irsiniz, bir 
ada üzerinde mahsur kalmış olan kimseler, za
man geçirmek için mütemadiyen birbirlerine 
hikâye anlatırlarımş. Nihayet hikâyelei'i bit
miş ve sonunda demişler ki, ağzımız yorulu
yor. en iyisi hikâyeleri numaralıyahm... Millet 
Meclisini bu hale getirmemek ve Mülk t Mecli
sinde her söylenen sözün büyük bir kıymeti 

olduğu, her söylenen sözün yeni ve yapıcı ve 
yaratıcı bu fikri ifade oLımok için söylcnd'ği gelo-
ncğ'ni bu Meclisin çalınmalarına direkt temel 
prenVp yapmak meebun'r'ot ndeviz. 

Muhterem arkadaşlar; iktidar partisi- Hü
kümetinin petrol boru hattında, programında, 
felsefesinde ve nihayet icra mesuliyetini yükle
nerek yapmaya karar verdiği işlerde inisiyatifi 
ele alarak verdiği kararı arkadaşımız Meclise 
karşı bir hürmetsizlik, bir saygısızlık olarak ifa
de ettiler ve bunun bir çelişme olduğunu söyle
diler. Biz asıl çelişme ve asıl saygısızlığın, bu 
Meclis Kürsüsünde mütemadiyen aynı lâfları, 
sanki burada petrol konusu üzerinde kurmuş ol
duğumuz komisyon raporu ile meseleler aydın
lanmış, ortaya çıkmış gibi, mütemadiyen tekrar 
ve tekrar öne sürülmüş meseleleri bize dinletme
ye icbar etmek de bahis konusu olabileceğine 
kaaniiz. Sözcü arkadaşımızın bunu ortaya at
maktaki kişisel bâzı mülâhazalarını anlamıyor 
değiliz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ayıp 
ayıp! (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Biraz sabır buyurursanız izah ede
ceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi kongresi bu mese
lede angajedir. Muhterem arkadaşımız kendi 
partisi içindeki faaliyetlerinde bu kongre ka
rarlarına karşı hassasiyetini ifade etmiş, ifade 
etmek fırsatını bir defa daha göstermiş olmak 
için ihtimal bu Mecliste yeni bir gensoru getir
me lüzumunu duymuş olabilir. (C. II. P. sırala
rından gürültüler). Ama Meclis içindeki faali
yetleri ile... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aydın Yalçın, bir husu
su rica edeceğim. İstirham ediyorum, şahsi sa
taşmalara kaçan ve bir partinin içişlerine taal
lûk eden işlerde, Grup Sözcüsü olarak konuştu
ğunuza göre, tahmin ederim ki, sizin arkadaşla
rınız da sizi tasvibetmezler. istirham ederim, 
daha objektif ölçüler içinde görüşün. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Saym Başkan, bunda her hangi 
bir tariz bahis mevzuu değildir. Anlatmaya ça
lıştığım, ifade etmeye gayret ettiğim nokta şu
dur; müsaade buyurursanız tekrar ifade edeyim. 
İfade etmeye çalıştığım nokta; Büyük Millet 
Meclisinin, Meclisimizin, Parlâmentomuzun ça-
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lışmasmda ancak, hepimizi ilgilendiren mesele
lerin ve hepimiz için yeni ve taze olan meselclo-
rin getirilmesinde fayda vardır. Ama, bu mese
leleri bir basamak mütalâa ederek bâzı mülâha
zalarla bu Heyetin kıymetli zamanlarını müte
madiyen aynı sözleri tekrar etmek suretiyle is
rafın doğru olmıyacağnıt belirtmek için bunu 
söylemiş bulıınuyo ram. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Riyaset Diva
nının, Sayın Başkanımızın gensoru önergesinde 
hatiplerin yalmz gensoru gerekçesine taallûk 
eden sözleri ifade etmelerine müsamaha göster
mesi, fakat mütemadiyen tekrar edilen, aynı 
zabıtlarda aynı fikirler mevcut iken veyahutta 
bu meseleyi fırsat ittihaz ederek birtakım parti 
propagandasını, bu Meclis içerisinde bulunan 
birçok grupların iştirak etmiyecekleri birtakım 
fikirlerin, mülâhazaların, bir avamfirip propa
gandaların bu mikrofondan gerekçe olarak ifa
de edilirken tekrar edilmesine imkân vermeme
sini arzu ederdik. Ben buradaki konuşmamda 
sırf Yüce Mocliso duyduğumuz hürmetten dola
yı, sırf hepinizin hafızalarının kuvvetine güve
nimizden dolayı daha önce söylenmiş sözleri tek
rar ele almak veyahut biraz evvel bu kürsüden 
söylenen fikirleri eleştirmek suretiyle zamanını
zı israf etmek istemiyorum. Bu saate kadar bu 
dakikalarınızı kullanırken, belki dikkat etmiş 
olacaksınız, bir tek kelime ile petrol mevzuuna 
değinmedim. Buna lüzum da görmüyorum; çün
kü bu meseleyi daha ilerde uzun boylu daha 
dökümante bir şekilde, üzerinde daha iyi tetkik 
yapılmış bir şekilde tekrar tekrar müzakere et
me imkânımız ve fırsatımız olacaktır. 

Burada dikkatimi çeken bir nokta; bu tarz 
mevzularda çıkış yapmak imkânı ol do edenlerin, 
asıl çıkış yapmalarından bu memleketin menfa
atleri bakımından faydalı olmıyan, bu milletin 
millî menfaatleri bakımından, daima bir doktri
ne? açıdan meselelere bakan insanlara propagan
da yapma ve zaman kullanma fırsatı vermiş ol
maları dolayısiyle esef ettiğimizi de bu münase
betle belirtmek isterim. 

Muhterem, arkadaşlar, petrol konusunu eğe-
hakikaten bir özel teşebbüs, âmme teşebbüsü, 
yabancı petrol şirketleri, millî petrol şirketleri 
şeklinde bir doktrin münakaşasına vesile teşkil 
eden bir konu haline getirirsek, bundan biz millî 
menfaatler bakımından büyük bir fayda meyda

na çıkacağına kaani değiliz. Biraz evvel bu kür
süden bütün buradaki grupların ibretle müşa
hede ettikleri gibi, bütün memleketlerde aşağı • 
yukarı aşırı sol propagandanın müşterek dili 
haline gelen yabancı şirket aleyhtarlığı, anlıi Amo-
rikanizm ve asıl menfaatin Doğu ile ticaret ol
duğu yolunda yapılagclmckte olan propaganda
ya İmkân ve vasat veren bir mecraya saptırılma
sının millî menfaatlerle kabili telif olmadığına 
kaani iz. 

Burada mecslelerin çok teknik yönü. olduğu
nu, biraz evvel konuşan muhterem Y. T. P. Söz
cüsünün ifade ettiği gibi, birtakım yalan yanlış 
rakamlarla sırf kendi kafalarındaki 'birtakım 
fikri sabitleri âmme efkârına empoze edebilmek 
için Meclis mikrofonunu kullanmayı itiyat edin
miş bâzı kimselerin... 

ALİ KAIÎCI (Adana) — Verdiğimiz rakam
lar Amerikan petrol dergilerinden alır.dı. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin ha
tibe. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Dayanakla
rının ne kadar sudan olduğunu şu misalle belirt
mek isterim. Türkiye'ye ucuz petrol satmak isti-
yen şirketler Libya şirketleridir, Libya petrol
leridir. 1954 ten beri Petrol Kanunu dolayısiy
le bu mesele ele alınsaydı şu kadar, 3 milyar 
Türk lirası tasarruf edilebilirdi diye hesap yü
rüten arkadaşımız şu vakıanın farkında değildi. 
Libya petrolleri daha yeni işletilmeye başlan
mıştır. İlimden, fenden bahseden adamın evvelâ 
en basit şu hesa'bında biraz dikkatli olması lâ
zımdı. Muhterem, arkadaşlarım, ilimden, ""fenden, 
rakamdan bahseden kimseler sanırlarsa ki, or
taya attıkları her oltayı Türk efkârı umumiye d, 
uyanık Türk efkârı umumiyesi kolaylıkla yuta
caktır. Bunun böyle olmadığını göreceklerdir ve 
göstereceğiz ve önümüzdeki Petrol Araştırını 
Komisyonu raporunu neşrettiği zaman millî ar
şivlerde ve millî hâfızahırda, millî dokümanlar
da ve Türk vatandaşlarının yakın bilgileri içe
risinde bulunan bilgiler, malûmat, Meclisin de 
bilgileri arasına intikal ettiği zaman balonları
nın söndüğünü ve çıngıraklarına gayet kolay
lıkla ot tıkandığını, hiç olmazsa bu meselede, bu 
arkadaşlar göreceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, muhterem Y. T. P. 
Sözcüsü arkadaşımızın mülâhazalarına gemiş şe
kilde iştirak ediyoruz. Ancak kendilerini gen-
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soru açılmasına sevk etmiş olan gerekçe ile hem
fikir değiliz. Kendileri buyurdular ki, «Bu 
meselede henüz daha bir fikre sahip değiliz» 
İktidar Partisi bu meselede vazıh, açık ve kesin 
fikre sahibolduğu içindir ki, hiçbir zaman kay
bına lüzum kalmadan bu mesele üzerinde kararı
nı vermiş ve petrol politikasının çok yönlü 
olan, çok saf halan. olan, çok veçhi olan, çok yü
zü olan petrol politikasının bütününün enine 
boyuna daha iyi anlaşılmasına imkân vermek 
ve eğer hakikaten İktidar Partisini âmme ef
kârında zedcliyccck mahiyette bir sonuç mey
dana çıkarsa, bunun neticelerini İktidar Par
tisi bugünden yüklenmiştir ve arka da sarımızın 
da bu meydana çıkacak neticeler muvacehesin
de seçimlerde bunu ele alarak İktidar Par
tisini yıpratmaları ve kendi propagandalarına 
temel teşkil edecek malzemeyi buradan temin 
etmeleri daima mümkündür. Demokratik bir 
ortamda, Parlömantcr bir hayatta gensorula
rın, sözlü soruların, araştırmaların en mühim 
fonksiyonu âmme efkârını aydınlatmak, âmme 
efkârının tutacağı mevzuları muhalefetin ve 
ikt :darın kendi takdirlerine göre tâyin et
meleri, yakalamaları ve bu hususta da caba gös
termelerine imkân vcrmcs;d'r. Fakat biz o ka
naatteyiz ki, bu meselede doktriner bir taraf 
tutan, bu meselede yabancı şirket aleyhtarlığını 
millî his^ri tahrik için bir bavrak yapmıva çı
kan k;mscler bundan evvelki secimi erde gö
rüldüğü rr\]v, bundan evvel de görüldüğü gibi... 

ALİ KARCI (Adana) — Esasa gel, demogo-
jiyi bırak. 

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Büyük bir sukutu hayal kendileri
ni beklemektedir. Muhalefete mensup arkadaş
larımıza seçim mücadelesini yapacakları ko
nuları dikkatle seçmelerini ve günlük gazete
lerde manşet olan ve bir saman alevi gibi ya
nıp sönen ve hiçbir iz bırakmıyan birtakım 
demogojik meselelerden medet ummamalarını 
tavsiye ederiz. Bunun müeyyidelerini kendileri 
tekrar ve tekrar seçimlerde görmüş1 erdir. 
Tahmin ederiz ki, önümüzdeki seçimlerde biraz 
daha iyi tercih yapma imkânına kavuşurlar. 

Şimdi aldığım bir nota göre müsaadenizle 
şu noktayı bir kere dalı açıklamak isterim ki; 
1950 - 1965 arası dış ülkelere petrol alışı için iki 
milyar sekizyüz milyon lira ödenmiştir. Bu bize 

meşhur Nasrettin Hoca hikâyesini hatırlatıyor. 
«Hoca kediyi tartmış. Kedi burada ise et nerede, 
et burada ise kendi nerede?» Arkadaşlarımızın 
biraz daha ciddî... (T.l.P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Karcı istirham ederim, 
müdahale etmeyin efendim. 

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Rakamları bundan sonra dikkatli 
bir şekilde kullanmaya gayret göstermelerini tav
siye ederiz. 

Adalet Partisi Grupu bu önergeyi reddede
cektir. Arkadaşlarım, hepinize saygılarımı suna
rım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası C.II.P. 
Grupu adına Sayın Feyzioğlu'nun. Yalnız vakit 
gecikmiştir Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ya
rın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, vakit gecikmiş oldu
ğundan yapılan seçim ve oylama sonuçlarını arz 
ederek müzakereye kaldığımız noktada yarın de
vam etmek üzere birleşimi kapatacağım. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkkmda kanun ta
sarısının açık oylamasına 242 arkadaş iştirak 
ctnrlş, oylama sonucunda 218 kabul, 20 ret, 4 
çekinser oy çıkmıştır. Tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının açık oylamasına 243 
arkadaşımız iştirak etmiş, 218 kabul, 19 ret, 6 
çekinser oy çıkmış, tasarı kanunlaşmıştır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
vapılması hakkındaki kanun tasarısının acık oy
lamasına 241 sayın üve iştirak etmiş, 216 kabul, 
19 ret, 6 çekinser oy çıkmıştır, tasarı kanunlaş
mıştır. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
ar.il ve yedek üveUkler iç;n yapılan seç'mler 
sonucuna ait Tasnif Komisyonu mazbatalarım 
okutuyorum. 

http://ar.il
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Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
iki asıl üyelik için yapılan 10 ncu tur seçi
me (156) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri bulunan zatlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tokat 
Osmar. Hacıbaloğlu Vcfik 

Kırşehir 
Mehmet Güven 

Necati Bendcrlioğlu 
Rahmi Ergil 
Ali Solok 
Şcrafettin Özdincer 
Sabîha Taşcıoğlu 
A. M"that Güven 
Celâl Öncel 
Ilasfm Gebizli 
A. Nuri Erkan 
A. Fuat Bilgin 
Ali Gen cer 
Kemal Güner 
Boş 
İptal 

Maraş 
Pirinçcioğlu 

72 
71 
39 
29 
24 
21 
16 
7 
5 
3 
2 
1 
5 
2 

BARKAN — Adavlnrdan hiçbirisi gerekli 
ç-v" unluğu elde edcmcd'ğinden seçim yenilene
cektir. . 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
bir yedek üyelik için yapılan 10 ncu tur seçi
me (156) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri bulunan zatlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Kocaeli Kars 
Nihat Erim Muzaffer Şamiloğlu 

İstanbul 
Mustafa Ertuğrul 

Mesut Uzun 
Osman Uzun 
Fuat Eribol 
Bahri Paşaoğlu 
Ulvi Kırdök 
Ali Gencer 
İptal 

91 
28 
16 
7 
6 
1 
7 

BAŞKAN — Adaylardan hiçbirisi gerekli 
çoğunluğu sağlıyamadıklarından seçim yenilene
cektir. 

20 Ocak 1967 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

»>o^ı 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bajlı (A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emro 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mohmot Göbekli 
Şevki Güler 
Muza fici- Özdağ 
Ali İhsan Ulubah^i 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Cclâlcttin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
KcmaJ Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetincr 
1. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Kasan Türkay 
Alparslan Tiirkcş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 242 

Kabul edenler : 2İ8 
Reddedenler : 20 

Çekinscrler : 4 
Oya katılmayanlar : 20G 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BURDUR 
Fethi Çclikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin CizreH 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şcnyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Iîayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Selim Sarper 
Fuad S irmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efcoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Cemal Hakkı Selek 
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Enver Turgut I 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbar. Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Adil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Ariıi Hikmet Güner 
Mehmet Orlıan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR I 
Mehmet Güver 

KONYA 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzcrdem 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Mckki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

ANKARA 
tlyas Seçkin 

AYIBIN 
Mustafa Şükrü Koç 

KÜTAHYA I 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lütfü Evliyaoğlu 
Hamit Fcndoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik | 
Şevket Raşit Hatipoğlu] 
Mustafa Ok 
Nahit Ycnişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Vcysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA' 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

[Redde* 

M. Kemal Yılmaz I 
DENİZLİ 

Föyzi Kalîagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Necati Güven 

İSTANBUL 
Reşit Ülker | 

Ruhi Soyer I 
Oğıızdcmir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gülcy 
Kemal Şcnsoy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican • 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürcr 
Şerafettin Pakcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik ı 
Osman Şahinoğlıı 
Namık Kemal Tülczoğlu 
Süreyya Uluç ay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş ı 
Misbah Ongun 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi. Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Halil Başoi | 

Kemal Ncbioğlu 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkck 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Çcbi 
Ekrem Dikmen 
Solâhattin Güven 
Ömer Usta 
AM Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkı s 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Âli Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyarî Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya. Bahadmh 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 

TOKAT 
irfan Solmazcr 

TRABZON 
Hamdl Orhon 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

denler] 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk önder 
Ve âı Tanır 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
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BOLU 
Kemal Demir 

[Çekinscrler] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

MANİSA 
Muammer Erten 

[Oya katılmıy anlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülck 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Talih' Yücckök 

ADIYAMAN 
M. Ariı Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Oi'han Eren 
Rccai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zülıtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
II. Turgut Tokcr 

ANTALYA 
Hasan Akçaoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztcpc 
Rafot Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgchan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücotürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayram oğlu 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrottin Çanga 
Barlar» Küntay 
ibrahim Öktem 
Kasım Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKİRİ 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B],k. V.) 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Ncjdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat Özel 
Âtii Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuü Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai tskcndcroğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlu 
Kcvni Ncdimoğlu 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçck 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İneioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz (I.) 

GİRESUN 
Ali Cüccoğlu 
Nizamcttin Erkmcn 
İbrahim Etem Kıkçoğlıı 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabrı Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köse oğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

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

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Bir git 
Ferrııh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahnıan Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
İlhami Sancar 
I. Hakkı Tckincl 

ız M m 
Şevket Adalan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Er'cunga 
İhsan Gürsan 
Scttar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğiu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtcl 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
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KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 

KIRŞEHİR 
Süleyman. Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya SoL'uoğlu 

KONYA 
I jüt fi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunun Koçak 
Naziî Kurucu 
Fakih Öz fakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Eruiığnıl Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülgo 
ün ol Sakar 

MARAŞ 
Iıacı Ahmet üzsoy 

MARDÎN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Ay s oy 
RifaJ; Bay kal 
Seyfi Güııc^an 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
Soyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Iîamdi Mağdcn 
Ari: Hikmet Onat 
Sadi Pchlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
llyar, Kılıç 
Bahattin Üzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
İlya.'; Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

URFA 
Atalay Akan 
Bellice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

VAN 
Mnslih Görcntaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Kakla Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Kenan Esongin 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyeliîder] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 
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Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

yapılması hakkında 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
Nazım Bayülıoğlu 
Süleyman Ariı Emro 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 
AH İhsan Ulubah^ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet, Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
î. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Kasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenltr : 243 

Kabul edenler : 218 
Reddedenler : 19 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 205 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

• BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BuRDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai O rai 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreld 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samct Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
•Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Kayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Oeak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çclikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Selim Sarpcr 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şercj! Bakşık 
Osman Zeki Eıeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpa!a 
Cemal Hakkı Selek 
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Enver Turgut I 
•Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltckin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil ToközLü 
î. Hakkı Yılanhcğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 
A. Atlı Haeıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat ÂH Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet A ta gün 
Aria! Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun | 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güvcr 

KOCAELÎ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Ziyacddin tzerdem 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sma Yüccsoy | 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

ANKARA 
tlyas Seçkin 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

M. Meclisi B : 33 

KÜTAHYA I 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fcndoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nah it Yenişchirlioğlu 

MARAŞ I 
Kemal î Bay azıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vcfik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Alı Baran Numanoğlu. 

NİĞDE 
Yağar Arıbaş 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Necati Güven 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 
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Ruhi Soyer I 
Oğuzdcmir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Kemal Şcnsoy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Al'ican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şe ra i t t i n Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Mclâhat Gedik 
Osman Şahin oğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş j 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Gıyascttin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 
VcJa Tanır 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

Kemal Nebicğlu 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman liacıbaloğlu 
Bodrettin Karacrkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Çcbi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 
x\li Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkır. 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinya; Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
YUSIK Ziya Bahadmh 

ZONGULDAK 
S. Ekmcl Çctiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 

TOKAT 
livan Solmazcr 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

[Reddedenleri 

M. Kemal Yılmaz 
DİYARBAKIR 

Feyzi Kalfagil 
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[Çekin serler] 

BOLU 
Kemal Demir 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

MANİSA 
Muammer Erten 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

[Oya katümty anlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Talih* Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
AFYON KARAIIİSAR 
Mustafa Almalın 

AĞRI 
Kasım Kiurev.1 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüdcr 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanl 
Hasan Tez 
II. Turgut Toker 

ANT AT YA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepc 
Rafet Eker 
Osman Zoki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî İ'slimyeli 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozaıısü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zoki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Bin ay 

BİTLİS 
Cevdet • Gcboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
£. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrottin Çanga 
Barla". Küntay 
İbrahim Öktcm 
Kasım Önadım 
ö. Doğan üztürkmcn 
Muşta Ta Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akoaoğlu 
Tah'r Akman 
Mehmet .Ali Arsan 
Nurettin Ok (B3k. V.) 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

D E N İ Z L A 
Muzaffer Karan 

Zafer Nihat Özel 
Âtu Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusui Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai İskcnderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kcvni Ncdimoğlu 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamcttin Erkmcn 
İbrahim Etcm Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

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

İSTANBUL 
Mehmet Aid Âybar 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fcrruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Laç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdcmir 
llhaml Sancar 
1. Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arii ErUınga 
İhsan Gürsan 
Settar İkscl 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinası Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
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Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtcl 

KASTAMONU 
A. Muzafîer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ -
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Feyzioğlu 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunur, Koçak 
Nazij! Kurucu 
Fakih Özîakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülgo 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Riia4; Baykal 
Seyfi Güne^tan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekin alp 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Ata Bodur 

Hamdı Mağden 
Ari i! Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
îlyas Kılıç 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif' Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal PaİJaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Uyar, Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (î. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.). 

[Açıh üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2 ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahş&i 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
î. Sıtkı Hatipoğltu 
Rıza Kuas 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 241 

Kabul edenler : 216 
Reddedenler : 19 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 207 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLt 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreld 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayrı Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
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KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil ToközHi 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Ilacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âld Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güvcr 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu. 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıklız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özaltp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Kemal Şen soy 

RÎZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Kadri Eroğan 
Şerafcttin Pakcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Osman Şahin oğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu' 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

Kemal Nebioğlu 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu. 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Sclâhattin Güven 
Ömer Usta 
AH Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlh 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 
Vefa Tanır 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

M. Kemal Yılmaz 
DİYARBAKIR 

Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Necati Güven 

İSTANBUL 
Reşit ülker 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

ANKARA 
Ilyas Seçkin 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
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[Çekinserler] 

BOLU 
Kemal Demir 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

MANİSA 
Muammer Erten 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 

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

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Biııay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan üzcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bş,k. V.) 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılflçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köse oğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

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

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdcmir 
İlhami Sancar 
1. Hakkı Tckinel 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
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Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoganlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfı Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

İsmail Hakkı Yıldırım 
MALATYA 

Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi G-üneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 

Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçai 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Pallaoğlü 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

URFA 
AtaLay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Kenan Esengin 
Kâmil. Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyar balkır 1 

Yekûn 2 

. . . . > - . »>e<ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . 1 . 1967 Perşembe 

Saat t 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

2. — Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis 
«Grupu Başkanvekili Turhan Feyzioğlu'nun, 
petrol boru hattının hisse senetlerinin özel ki
şilere satılmak istenmesi, Petrol Ofisi ile ilgi
li olarak yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler 
ve ham petrol fiyatları konularında Bakanlar 
Kurulu hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/48) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
ıkanun tasarısı. (Milelt Meclisi 1/298;) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 179) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı. (Millet Meclisi 
1/292) (Millet Meclisi S. Sayısı : 180) 

X 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. 
(Millet Meclisi 1/299) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 181) 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür işletmeleri 

Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko

misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/166) 
(S. Sayısı : 11) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gü 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 Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 



3. — Gaziantep Milletvekili Ali Ilışan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

X 5. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 6. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 7. — Deniz iş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1966] 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 

Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Bava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü. 
L962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe vıh Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayılı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

15. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena-
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tosu 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 noi Dö
nem S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi : 26.4.1966] 

16. — 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) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

17. — Alman uyruklu Wilfried Herbreeht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/243) (S. Sayı
sı: 171) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı:.172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayıai: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

20. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl-
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

22. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
•eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
•tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

23. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi re Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

24. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

X 25. —Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 26. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/305; Cumhuriyet Senatosu 1/704) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 185; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 877) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 27. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/304; Cumhu
riyet Senatosu 1/703) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 186; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 876) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 28. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/302; Cumhuriyet Senatosu 1/702) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 187; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 875) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1967] 
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IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de- I 
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v?.6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık- I 
rasmın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7.1966] 

5. — 1076 sayılı ihtiyat Subayları ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı I 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tar ihi . : 19.2 .1966] | 

X 8. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dıgişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14.12.1966] 

X 10. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1966] 

X 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 1 1 . 2 .1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı re Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

12. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

13. —• 6234 sayılı Köy enstitüleri ile Ilköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

14. — Otuzibir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 



(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tariki : 
14 . 7 . 1966] 

16. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı re 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı v« 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 .1966] 

18. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1%6] 

19. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve ! Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/260) (S. Sayısı : 175) [Dağıtma tarihi : 
26 '. 12 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşımın, 97 sayılı Ka

nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harfe Okulu 
öğrencilerinden okuldan iıhmeolunıanlann asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen karnın teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu ataporu. (2/2, 
2/66) (ıS. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 .1966] 

21. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

22. — İthalde alınacak Damiga Resmi hak
kında kanun tasarısı ve Sayıştay, Ticaret, İçiş
leri, Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlarından 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/301) (S. Sayısı : 182) [Dağıt
ma "tarihi : 11 . 1 . 1967] 

23. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasaırı'sı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlarının raporu (1/263) (S. Sa
yısı : 184) [Dağıtana tarihi : 17 . 1 . 1967] 

(33 noü BİRLEŞİM) 




