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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

ı ı *mm •« 

Yetmişbirinci Birleşim 

4 . 6 . 1963 Salı 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Söylevler ve demeçler 

Sayfa 

383:384 
384:385 

386 
386 

1. — Hatay Üyesi Sabahattin Adalı'-
nın; Oslo'da toplanan Avrupa Devletleri 
Parlâmentoları Siyasi Münasebetleri Tan
zim Komisyonunda memleketimizdeki 21 
Mayıs 1963 olayları hakkında komisyon 
üyelerinin çeşitli tefsirlerine verdiği ceva
ba ve bu toplantıya katılan devletler tem
silcilerinin Türkiye hakkındaki iyi dilek, 
Türk Milletine, Hükümetine ve Ordusuna 
en büyük sempatilerinin iletilmesi temen
nisinde bulımduMari'na dair demeci 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — Bursa Üyesi Baki Güzey'in Öner
gesinde, 20/21 Mayıs 1963 günü vâki si
lâhlı ayaklanmanın bastırılmasında Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinden şehit düşenlerin 
ailelerine ikramiye verilmesi ve üst derece
den maaş bağlanması, yaralılara da tazmin 
nat verilmesini temjnen hazırlanmasını te-

386 

387 

Sayfa 

menni'ettiği kanun tasarısı hakkında Millî 
Güvenlik Kurulunca alman kararın Ba
kanlar Kurulunca da tasvibolunarak gere
ğine tevessül olunduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi 387 

2. — Avrupa Konseyi îstişari Meclisine 
katılan Türk Heyeti Başkanlığına İstanbul 
Üyesi Nurullah Esat Sümer'in seçildiğine 
dair, adı geçen heyett başkanlığı tezkeresi 387 

3. — Haşhaşın ekimi ile afyonun istih
sal, Milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve 
istimalinin tahdit ve tanzimine dair Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/403, C. Senatosu 1/214) (S. Sayısı : 
134) 387,413,414:416 

6. — Genel görüşme 387 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat 
Çağa, îhsan Akpolat, Rifat özdeş ve Ah
met Naci Ari'nin, Türk petrolleri hakkında 
bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/7) 387:411 



Sayfa 
7. — Görüşülen işler 413 
1. - - Cumhuriyet Soualo.su Manisa 

Üyesi Ferit Alpisketıder'in Kurucu Mec
lis Dilekçe Komisyonunun 1 .9 . 1961 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 60 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekle Karma Komisyonu ra
poru (C. Senatosu 4/1) (S. Sayısı : VV2) 
(içişleri Bakanlığı ile) 413 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosu içtüzük Ko
misyonu .raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) 413 

8. — Sorular ve cevaplar 411 

A — Sözlü sorular ve cevapları 41i 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki 
fikir çekişmelerine ve çeşitli saldırganlık
lara dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/143) 411 

2. —- Cumhuriyet Senatosu İçel üyesi 
Cavit Tevl'ik Okyayuz'un, Suriye'nin Sam 
Turizm Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 
bir turistik haritada Hatay'ın kendi millî 
hudutları içinde gösterilmesine, dair-, Dış
işleri .Bakaıımdıan sözlü sorusu (6/160) 411 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üye
si Muallâ Akarca nııı. Sosyalist Kültür 
Derneğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/162) 411 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Hasan Ali Türker'in, Ege ve Ata
türk üniversitelerine bağlı bir Veteriner 

•Fakültesi açılmasına dair Millî Eğitim 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/166). 411 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat 
öağa'nm, Türk petrolü ile petrolcülüğü
nü korumak için ne gibi kanuni ve eko
nomik tedbirler düşünüldüğüne dair Sa-
ınayi: Bakanından sözlü »sorusu (6/168) 411 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Rasim Giray'm, korunmaya ınulı-
tag çocuklara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/169) 411 

7. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat 
Üyesi Sadık Artukmaç'm, Ankara'da 
ikinci bir Tıp» Fakültesinin açılıp açıl-

Sayfa 
mıyacağına dair Millî Eğitim ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so 
rusu (6/170) " 411 

8. ••-- Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 
Lâtif Aykut'un, Toprak dergisi sahibi
nin üniversite gençliği tarafından ya
pılan sorgusuna dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/171) 411:412 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ha
san Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askeri 
ve Deniz müzelerinin durumu ile bu mü
zelerin Basın - Yayın ve Turizm Bakan
lığına bağlanmasına dair Millî Eğitim 
vo Basın - Yayın ve Turizm Bakanla
rından sözlü sorusu (6/172) 412 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in. Ziraat Ban
kası tarafından yaptırılan çiftçi evlerine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/173) 412 

11. -- Cumhuriyet Senatosu üyesi 
Hidayet Aydıner'in, kaloriferlerde linyit 
kömürü yeline Fuel Çil yakılmasına dair. 
Maliye, Sanayi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu (6/174) 412 

12. •-- Cumhuriyet Senatosu Bitlis 
Üyesi Cevdet (leboloğlu'nun, açılması 
düşünülen Tıp Fakültelerine dair Sağlık 
ve Sosyal ve Millî Eğitini Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/178) 412 

\'l. Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul Yük
sek İslâm Enstitüsünün arsasına, dair 
Devlet ve Millî Eğitim Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/179) 412 

14. ..._ Cumhuriyet Senatosu Yan. üye
si Faruk Işık'ın, Yan Millî Eğitim mü
esseselerinin öğretmen ve bina ihtiyacı
na dari -Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 412 

15. Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, İçişleri Baka
nının yayınladığı bir tamime dair İçiş
leri Bakanından, sözlü sorusu (6/181) 412 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet Ozgüneş'in, Çankırı Kız 
Sanat Enstitüsünde cereyan eden hâdi
seye dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/182) 412 
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Sayfa 
17. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Polatlı Or
taokulunda yurttaşlık bilgisi okutan öğ
retmenin, öğrencilerine sorduğu soru
lara dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/183) 412 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 9 ncu Böl-
£t; Devlet Su İşleri Müdürlüğüne bağlı 
vilâyetler, bu vilâyetlerde yapılan işlerle 
sarf edilen para miktarı ve bu sarfiyat
larda usulsüzlük bulunup bulunmadı
ğına dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/184) 412 

19. — Cumhuriyet Senatosu Zongul
dak üyesi Tevt'ik Inci'nin, balık istihsa
line dair, Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 413 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Kâmil Karavelioğlu'ımn, 1962 -

Sayfa 
1963 yılında ilkokulda okuyan talebe 
adedi, bunların kız, erkek, hoca ve okul • 
bakımından yüzdeleri ile Batmaıı'da sa
nat enstitüsü veya lise açılmasının plâ
na alınıp alınmadığına dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 413 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kastamo
nu üyesi Nusret Tuna'nm, köylerle or
taokul bulmımıyan kasabalardaki öğ
rencilere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/187) 413 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kasta
monu Üyesi Nusret Tuna'nm, 27 Mayıs 
İnkılâbından sonra toplanan silâhlara 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/188) 413 

23. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Yusuf Demirdağ'ın, memleketi
mizdeki posta dağıtıcılarına dair Ulaş-
tırimıa Bakanından sözlü sorusu (6/189) 413 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Denizli Üyesi Cahit Akyar'm; İsrail'e giden 
heyet mensuplarının İsrail'in 'tarım alanındaki 
gelişmelerine dair intibalarıni, esaslı hatlariyle, 
Genel Kurula arz etmelerini istiyen önergesi 
okundu, reddedildi. 

Vazife ide yurt dışına giden İmar ve İskân 
Bakanı Faihretltin Kerim Cökay'ın dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Eaif Aybar'ın 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

İstanbul Üyesi Ritfat özıtürkçine'ııiaı yasama 
dokunulmazlığına dair dosyanın iadesi hakkın
daki Başbakanlık tezkeresi okundu ve dosyanın 
gerivenîlmesi kabul olundu. 

Bütçe Komisyonunda açık bulunan iki üye
liğe Konya Üyesi Ahmet Onar ile Cumhurbaş
kanınca seçilen üyelerden Sahir Kurutluoğlu 
seçildiler. 

Üyelerden Enver Kök ile Zeki Kumrulu'ya 
izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
okundu ve izinler 'kabul olundu. 

Cumhuriyet .Senatosu İçtüzük teklifinin gö
rüşülmesi, komisyon ıhazır bulunmadığından, 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arkada
şının, '5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı kanu
nun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 s a-* 
yıllı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
Konya Milletvekili İhsan Kalbadayı ve 6 ar
kadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir 
(E) fıkrası eklenmesine dair ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürfcçine'nkı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası 
eklenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin Mil
let 'Meclisince reddolunan metni ve Cumhuri
yet- Semai osu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları üzerinde ıgörüşüldü ve 
rapor kabul edilmek suretiyle kanun teklifleri 
reddedildi. 
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Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol ve iki 
arkadaşının, nakil vasıtalarında emeklilere ya
pılacak tenzilât hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince redd olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma ve 
Bütçe komisyonları raporları üzerinde görüşül
dü ve rapor kabul edilmelk suretiyle kanun tek
lifleri reddollundu. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kındaki 224 'sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 
'değiştirilmesine dair kanun tasarlısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senaıbosu Geçici Komisyon raporu üzerinde gö
rüşüldü ve tasarının kanunluğu kabul edildi. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibralhimoğlu,-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1960 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 ısayılı Ka
rar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyetlte gö
rüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu görüşüldü ye rapor 'kabul 
olundu. 

Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in Kurucu 
Meclis Dilekçe Komisyonunun 1 .9 .1961 ta-

Tasarılar 
1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 büt

çe yık Kesinhesap ıkanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/49, 
C. Senatosu 1/232) (Sayıştay ve C. Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/56, 
C. Senatosu 1/283) (Sayıştay ve C. Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) 

3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/167, 
C. Senatosu 1/234) (Sayıştay ve C. Senatosu 
Hesaplarım İnceleme Komisyonuna) 

4. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki 22 . 4 . 1962 

riSMi Haftalık Karar Cetvelindeki 66 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporunun 
görüşülmesi, ilgili Bakan hazır bulunmadığın
dan ıgelecek Birleşime bırakıldı. 

Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, .Millet
lerarası ticaret, toptan ıtıicaret ve istimalinin tah
dit ve tanzimine dair Prolbokolün >ona(yfLanması-
nın uygun 'bulunduğu 'hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
üzerinde görüşüldü. Tasarının açık oylanmasın
da yeter sayı sağlanamadığından galecek Birle
şimde tekrar açık oya sunulacağı bildirildıi. 

4 Haziran 1963 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime son verildi. 

[Başkan Kâtip 
iBaşkanvekili Yozgatt 
Sırrı At alay Sadık Artıtkmaç 

tarihli ve 44 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılması ve bu kanuna 3 mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/410, C. Senatosu 1/235) (Anayasa ve Adalet 
ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 
5. — Salihoğlu Nazmi Sözer'e vatani hizmet 

tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metni (M. 
Meclisi 2/272, C. Senatosu 2/56) (Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

6. — Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni (M. Meclisi 2/332, C. Senatosu 2/57) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları
na) 

SORULAR 

Yazılı soru I demiryol elektrifikasyonuna dair yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Ra- önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmişitir. 

sim Hancıoğlu'nun, Haydarpaşa - Adapazarı ( (7/99) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Katip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 
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7. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün imar ve iskân Bakanlığına bağlanması 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni (M. Meclisi 2/167, C. Sena
tosu 2/58) (içişleri, Sosyal işler ve Bütçe ko
misyonlarına) 

8. — Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü 
maddesi, sonuna bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni (M. Meclisi 2/435, C. Senatosu 2/59) 
(Millî Savunma Komisyonuna) 

9. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 7 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni (M. Mec
lisi 2/194, C. Senatosu 2/60) (Malî ve iktisadi 
işler ve Bütçe komisyonlarına) 

10. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra neza
ret altma alınanların haklarının iadesine ait 
kanun teklifi ile içel Milletvekili Mazhar Arı-
kan ve 22 arkadaşının 27 Mayıs 1960 tarihin
den sonra görevlerinden uzaklaştırılan memur
lar hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni (M. Meclisi 2/34, C. Senato
su 2/61) (Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ko-. 
misyonlarına) 

11. — Kadastroya müstenidolmıyan tapu 
kayıtlarından hukukî kıymetini kaybetmiş olan
ların tasfiyesi hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince reddolunan metni (M. Meclisi 
2/467, C. Senatosu 2/62) (içişleri, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 

12. — Tapu kayıtlarından hukukî kıymetini 
kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 1515 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni (M. Meclisi 2/375, C. Sena
tosu 2/63) (Anayasa ve Adalet, Malî ve ikti
sadi işler ve Bütçe komisyonlarına) 

13. — 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanunu
nun kaldırılması ve eğitmenlerin aylıklı kadro
lara geçirilmelerine dair kanun metni (M. Mec

lisi 2/26, C. Senatosu 2/64) (Millî Eğitim, 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
14. — Turizm müesseselerince yabancı mem

leketlerden getirilecek eşyanın Gümrük ve di
ğer ithal vergi ve resimlerinden muafen ithali 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meeclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve iktisadi işler, Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/140, C. Senatosu 2/48) (S. Sayısı : 
135) 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul .olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası ile 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/243, C. Senatosu 2/49) 
(S. Sayısı : 136) 

16. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/282, 
C. Senatosu 1/212) (S. Sayısı : 137) 

17. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkında 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin tadili hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/51, C. Senatosu 2/52) 
(S. Sayısı : 138) 

18. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/17) (S. Sayısı : 139) 



B İ B Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 71 nci Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Yeter sayı vardır; görüşmelere 

4. __ SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Hatay Üyesi Sabahattin Adalı'nın, Os
lo'da toplanan Avrupa Devletleri Parlâmentoları 
Siyasi Münasebetleri Tanzim Komisyonunda 
memleketimizdeki 21 Mayıs 1963 olayları hak
kında komisyon üyelerinin çeşitli tefsirlerine ver
diği cevaba ve bu toplantıya katılan devletler 
temsilcilerinin Türkiye hakkındaki iyi dilek, 
Türk Milletine, Hükümetine ve Ordusuna en bü
yük sempatilerinin iletilmesi temennisinde bu
lunduklarına dair demeci 

SABAHATTİN ADA I, I 
dem dışı söz istiyorum. 

I Iatav) fiün-

BAŞKAN — Buyurun. 
SABAHATTİN ADALI (Hatay) Muhte

rem Başkan, muhterem, senatörler; Oslo'da top
lanan Avrupa Devletleri Parlamentoları Siyasi 
Münasebetlerini Tanzim ve İş Birliğini Artırma 
Komisyonunda temas ettiğim birçok senatör ve 
milletvekili tarafından 21 Mayıs hâdisesinin 
muhtelif şekillerde tefsir edilmekte olduğunu 
gördüm. Bu tefsir şekillerinden hir tanesi; 21 
Mayıs İhtilâli Demokrat Partililerin ordunun 
hir kısmı ile teşriki mesai ederek yapıldığı; 
ikincisi, memlekette diktatoryal bir rejini mev
cuttur, bu antidemokratik rejimi yıkmak için 
ordu tarafından girişilen bir harekettir. Üçün
cüsü, komünistler tarafından hazırlanmış bir 
komplodur, şeklinde telakki ediliyordu. 

Ben, o komisyonun âzası olarak hakikatle 
hiçbir ilgisi olmıyan her üç ihtimali de redde
derek bu ihtilâlin bugün içinde yaşadığımız de

mokratik nizamı yıkarak yerine diktatoryal bir 
idareyi getirmek için hazırlanmış bir macera
dan ibaret olduğunu uzun uzun izah ettim. Bu 
izah şekillerini burada uzun uzun anlatmaya 
lüzum yok; çünkü, hepinizin malûmudur. 

Bu izahatım üzerine muhtelif meslekdaşla/rı-
mız aşağıda izah edeceğim konuşmaları yapa
rak bu konuşmaları sizlere iletmemi rica etti
ler. 

«Türkiye'de son günlerde cereyan eden hâ
diseleri büyük dikkat ve alâka ile takibettik. 

Burada toplanan Avrupa devletleri senatör 
ve mebuslarının hepsi, demokrat ve hür dünya
nın yaşaması için çalışan insanlardır. Arzumuz 
Avrupa devletleri camiası içinde büyük ve kıy
metli bir yer işgal eden Türkiye'yi daima aynı 
uğurda çarpışan bir devlet olarak, görmektir. 

Türk Delegesi Senatör Adalı'nın izahların
dan daha etraflı, daha samimî olarak öğrenmiş 
olduğumuz hâdise Türk demokrasisine ve Türk 
Milletinin demokratik inançlarına karşı işlen
mek' istenen bir cinayettir. Şu noktayı samimi
yet ve memnuniyetle tebarüz ettirmek isteriz 
ki ; 

Türk Milletinin ve onun mümessili olan 
Türk Ordusunun hür dünya ve demokratik ni
zam içinde yaşamak arzu ve iradesi bu menfur 
hareketi büyük bir azimle tnağlûbetmiştir. 

Memnuniyetimiz büyüktür. Bu vesile ile 
Türk Milletine, Hükümet ve Ordusuna en bü
yük sempatilerimizin iletilmesini rica ederiz.» 

1 hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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ı. 
5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bursa Üyesi Baki Güzey'in önergesinde, 
20/21 Mayıs 1963 günü vâki silâhlı ayaklanma
nın bastırılmasında Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
şehit düşenlerin ailelerine ikramiye verilmesi ve 
üst dereceden maaş bağlanması, yaralılara da, 
tazminat verilmesini teminen hazırlanmasını te
menni ettiği kanun tasarısı hakkında Millî Gü
venlik Kurulunca alınan kararın Bakanlar Ku
rulunca da tasvibolunarak gereğine tevessül 
olunduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü : 22 . 5 . 1963 tarihli ve 2193/2718 sayılı 
yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki 
Güzey'in önergesinde bahis konusu edilen 20/21 
Mayıs 1963 günü vâki silâhlı ayaklanmanın* bas
tırılması sırasında Türk Silâhlı Kuvvetleri men
suplarından ; 

a) Şehit düşenlerin ailelerine ikramiye ve
rilmesi ve üst dereceden aylık bağlanması. 

b) Yaralılara tazminat verilmesi, 
Hususunda gerekli kanun tasarısının hazır

lanmasına dair Millî Güvenlik Kurulunca 
23 . 5 . 1963 tarihinde alman karar Bakanlar 
Kurulunca da tasvibolunarak gereğine tevessül 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerini rica ederim. 
tsmet İnönü 

Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (Alkış
lar) 

2. — Avrupa Konseyi tstişari Meclisine ka
tılan Türk Heyeti Başkanlığına istanbul Üyesi 
Nurullah Esat Sümer'in seçildiğine dair, adı ge
çen heyet başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Yüksek Makamına 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisine katılan 
heyetimizin Başkanlığına, Heyetçe İstanbul Se
natörü Nurullah Esat Sümer'in seçilmiş ve key
fiyetin Konsey makamlarına da bildirilmiş ol
duğunu derin saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Senatörü 
Nurullah Esat Sümer 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, 
Milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimali
nin tahdit ve tanzimine dair Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/403, C, Senatosu 1/214) (S. 
Sayısı: 134) [Dağıtma tarihi ; 25. 5 . 1963] 

BAŞKAN — Bu tasarı konuşulmuş, geçen 
birleşimde açık oya sunulmuştu. Yapılan oylama 
neticesinde yeter sayı temin edilemediğinden 
tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

6. GENEL GÖRÜŞME 

1, — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Ça
ğa, İhsan Akpolat, Rifat Özdeş ve Ahmet Naci 
Ari'nin, Türk petrolleri- halikında bir genel gö
rüşme açılmasına, dair önergesi (8/7) 

BAŞKAN — Daha önce genel görüşme açıl
ması kabul edilmiş ve görüşmelerin bugün deva
mına karar verilmiş bulunuyor. 

önergeyi tekrar okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1962 yılı sonunda 7 000 ton civarında olan 

Batman rafinerisi benzin stoku müşahodatımıza 

göre şu anda 15 000 tonu bulmuştur. Çok kısa 
bir süre sonra rafineri, faaliyetini tahdit veya 
kısmak zorunda kalacaktır. 

Halen millî-servetin 26 milyonluk kısmı fay
dasız halde yatmakta ve bu yüzden Türk Pet
rolleri Anonim Ortaklığına ait 1963 yılı plân 
tatbikatı tehlikeye düşmektedir. 

Esasen Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisinden bir heyet bu ay başında Batman tesisle
rini gezmiş ve mahallen lüzumlu bilgiler elde et
miştir. 

Türk Milleti için hayati önem taşıyan Türk 
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Petrollerinin durumunu vuzuha kavuşturabil
mek ve gereken tedbirlerin süratle alınabilmesi 
hususunda Hükümete ışık tutmak için Senatoda 
bir genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz 
ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Muş 

Esat Çağa îhsan Akpolat 
Kocaeli Kırklareli 

Rifat özdeş Ahmet Naci Arı 

BAŞKAN — Crene'l ıgörüşme üzerinde söz 
alan ıs ayın üyelerin adlarını okuyorum. 

ISayın Neşet Çetinta§, Sayın Haizim Dağlı 
Sayın Nevzat Senıgel, Sayın Suphi öürsoytrak, 
Sayın Rifat özdeş, Sayın Şevket Akyürek. 

Sayın Şevket Akyürek, grup adına konuşa
caksanız,, ona göre söz sıranızı tâyin edeceğiz. 
Ancak, genel görüşme şekline göre, takrir sahip
lerinden birisi veya bir kaçı ilgili ©akan 'ko
nuştuktan sonra, (biraz önce okuduğum sıra 
ile diğer üyelere söz vereceğim. 

Takrir sahiplerinden konuşmak istiyenler? 
Sayın Esat Çağa. 

'Şaym özdeş, Çağa'dan sonra size söz- ve
receğim, ondan sonra da Hükümete söz vere
ceğim. 

Sayın 'Çağa, 'buyurun. 
©SAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınoa S. Ü.) 

— Emredersiniz efendim. 
Muhterem arkadaşlar; Batman Tasfiyeha

nesinde 'kritik miktarlarda benzin stoklarının 
meydana gelmesi üzerine, bu tasfiyehanenin sa
hibi, Türk Petrolleri Anonlim Ortaklığının, Pet
rol Kanununu yürütmekle mükellef Petrol Dai
resi, nezdinde 'bâzı teşehbüsaıtta 'bulunduğu. Ye 
Sanayi Bakanlığına daha enerjik davranması 
için müracaaıt ettiği, 'gazetelerde yazıldı. Bu 
müraeaatler neticesinde petrol komiserine ka
dar gidildi; karar istihsal edildi <ve ayraca 
Petrol Kanununun '2'4 ncü maddesinin derpiş 
ettiği heyet de toplandı; Bu arada mesele 
matbuata intikal etti. Tanınmış bir hukukçu
muzla Bakan arasında 'gazetelerde hir yazışma 
vukubuldu ve fıkra yazarları da meseleyi ele 
aldılar. Bendenüz fşahsan millî bir dâvaya ta
allûku sebebiyle bununla alâkalandım ve bir 
(buçuk ay kadar evvel hür sözlü »soru takdim et
tim. Bizim sözlü soruya sıra gele: dursun; bir 
Parlâmento Heyeti Batman Petrol sahasını zi
yarete davet edildi. Arkadaşlarımız buradan 
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biraz telâşlı döndüler. Çünkü, gözleriyle Bat
man Rafinerisinde benzin stokunun günden 
güne artmakta olduğunu ve bunun artışı do-
layısiyle de 'mevcut kuyuların tam randımanla 
çalışamadığını görmüşlerdir. 

'Müdavelei efkârda bulunduk ve nihayet 
bendenizin sözlü sorusunu genel görüşme iste
ğine tahvile karar verdik ve huzurunuza. çıfe-
'tık. Muhterem Bakan da igeçen Birleşimde hu.-
na taliboldular ve ıbu suretle ^genel 'görüşmeye 
gelmiş ''bulunuyoruz. 

Bendeniz, '.Sayın 'Sanayi Bakanının Cum
huriyet. 'Gazetesinde çıkan ve bu hâdiseyi izah 
eden iki makalesini okudum. Bu okuduğum 
makalelerden edindiğim initibaa göre, Sayın 
Bakan, Batman Rafinerisinde stokların teşek
kürünü bu raifinerinin mallarını, mahsullerini 
satmakla mükellef olan Petrol Ofisinin satış
taki 'başarısızlığına ve öte yandan Petrol Ofi
si, aynı »zamanda îpraş 'm malhsullerihi, izmir 
Raf iner isiniin mahsullerini satan Petrol Ofisi 
Batmam mahsullerini satmada öncelik vernre-
sind'eki vazifesini ihmaline hamlettiğini 'gör-
düm. Ve hâdiseyi tetkik ettim. Bendeniz 
••başka•zaviyeden mütalâa ettim, bunu arz ede
ceğim ve Bakandan hâzı sualler soracağım. 

Batman Tasfiyehanesinde 'geçen sene istih
sal edilen petrolden 19G3 yılı (başında !65'81 ton 
.'benzin birikmişti, saitılamadı. Bugün altıncı 
aya gelmiş oluyoruz, senenin dalha başındayız; 
bu altıbin ton, onaltıb'in tona çıkmış bulun
maktadır. Onaltı'bin ton 'benzin. Bizim petro
lümüzün benzin verimi ışu: Bir tonda 140 ki
logram 'benzin veriyor. Demek ki, 16 000 ton 
benzin aşağı - yukarı 115 bin ton ham petrol 
demektir. Şimdi biz, bu 'benzin stokunu har-
cıyaMimek için, hu sene geçen seneye nishet-
le, plân ve programa ıgöre 100 bin ton fazla 
ham petrol istihsal etmek mecburiyetinde oldu
ğumuz halde, 100 bin ton eksik istihsal ede
ceğiz. Yani, ileriye gideceğimize, derpiş et
tiğimiz ilerleme miktarı kadar geriye dönece
ğiz. 

Görülüyor ki, bu benzin 'stoklarının ve di
ğer mahsullerin birikmesi bizi'ham petrol istüh-
şalinden men eden hir 'keyfiyettir. G-eçen- :se-
neki kadar ilhtisal etsek 'belki 30 bin tona va
racaktır, 'benzin stoku. Halbuki bîz'm eski
den beri gayemiz, hepimizin birer Türk vatan-
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daişı olarak -gayemiz ve gprdüğümüz rüya bu 
memleketin petrol meselesinde, ıhiçolmazsa, 'bir 
otarşiye varmaktır. 

Millî Müdafaanın ihtiyacını kendi petrolü
müzle temin etmek isteriz. Millî münakalenin 
ihtiyacı olan petrolü kendimiz istihsal etmek 
isteriz. 

'Bunun sebebi gayet basittir: ıBir harb zama
nında Ordumuz felce uğramasın diye. Millî 
ekonomimizin ihtiyacı olan petrol mahsullerini 
eğer kendimiz istihsal edersek senede yüz milyon 
yakın bir döviz tasarrufu temin edeceğiz. Fakat 
bu stokların birikmesi, satılamaması bizim arzu
muzun, rüyamızın gerçekleşmesine engel. Kaldı 
ki, plân devresinin sonuna kadar Siirt bölgesin
den Akdenize bir boru hattının indirilmesi mev-
zuubahis. Bu boru hattının kendisini jüstifiye 
edebilmesi için, içinden senevi 1,5 milyon ton 
kadar ham petrolün akması lâzım. Batman 
Refinerisinin de kapasitesi ise 700 bin ton. De
mek ki, plân devresi sonunda, ham petrol istih
salimizin asgari 2 milyon 200 bin ton olmasını 
derpiş etmiş ve bu yolda hazırlığa girmiş bulu
nuyoruz Halbuki, geçen seneki 510 bin tonluk 
istihsalimizden 100 bin tona tekabül eden bir 
stok da beri tarafta duruyor. Mesele, hakikaten 
bunu düşününce millî petrolcülüğümüz bakımın
dan insanı endişeye sevkeden bir mahiyet erz 
ediyor. 

Bu niçin böyle oluyor? Buna karşı ne gibi 
bir tedbir düşünebilinir? Malûmuâliniz, mem
lekette üç tane tasfiyehane mevcuttur. Bir ta
nesi Türk petrollerinin tamamı Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının malı olan, yani dev
letin malı olan Batman Rafinerisi ki, bunun ka
pasitesi 700 bin ton. 

İkincisi; üç yabancı şirket; Mobil, British 
Petroleum ve Shell'in. beraberce kurdukları Mer
sin Rafinerisi. Bunun kapasitesi de 3 milyon 
200 bin tondur. Bir de Türkiye Petrolleri ile 
birlikte Caltexs Şirketinin îzmitte kurmuş bu
lundukları rafinerisi vardır ki, kapasitesi bir 
milyon tondur. Demek ki, bizim memleketin tas
fiye kapasitesi bugün 4 900 000 tondan ibarettir. 
Halbuki geçen sene tasfiye edilen petrol miktarı 
şu: Batman Rafineri 498 000 ton yerli petrol 
tasfiye etmiş. Mersin Rafinerisinde Kayaköy ve 
Bulgurdağmdan çıkarılan 102 000 ton yerli pet
role zamimeten 1 355 603 ton yabancı petrol 
tasfiye edilmiş. İzmit Rafinerisinde de 935 443 
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ton yabancı petrol tasfiye edilmiş. Tasfiye edi
len petrol miktarı aşağı - yukarı 3 milyona yak
laşıyor; 2 milyon 800 bin ıton civarında. Şimdi, 
tasfiye edilen miktar budur. Bu miktar, aşağı-
yukarı memleketin hakiki ihtiyacına tekabül edi
yor. Geçen sene bütün tasfiyehanelerde istihsal 
olunan miktar bu. Bundan da bir,miktar stok 
kalmış. Ama bu, 2 milyon 800 bin tonu, mem
leketin hakiki ihtiyacı olarak kabul edebiliriz. 
Demek ki, kapasite de 2 milyon 100 bin tonluk 
bir fazlalık vardır. Bu % 44 kadar bir fazlalık 
tutuyor. 

Şimdi bir tasfiyehane, bir sanayi tesisi ku
rulmuş. Bu sanayi tesisi pek tabiidir ki, tam 
randımanla çalışma imkânlarına sahip değilse 
bile, kendisine asgari bir kâr ve makûl bir amor
tisman nispeti temin edecek bir optimum istih
sal seviyesinde çalışmak mecbiriyetindedir. Şim
di bu optimum, yüzde 60 oluyor. Temas ettim, 
yüzde 60 kurtarır diyorlar. Bizde ise ihtiyaç 
yüzde 60 da değil, tasfiye kapasitesinin daha 
aşağısmdadır, yüzde 57 - 58 e düşüyor. Şimdi ne 
olacak? Bu vaziyette bu şirketler memleketin 
ihtiyacından fazla olan miktarı ya ihraç edecek
ler ki, o zaman mesele yok. Fakat ihraç imkân
ları da maalesef yok Çünkü İtalya'da 26 mil
yon kapasitelik tasfiyehane var; garbı Avrupa'
nın ihtiyacını da bu temin ediyor. Zâten Su
riye, İran da bizden alacak değillerdir, kendile
ri de petrol ihraç ediyor. 

Binaenaleyh, bu tasfiye edilen miktar mem
leketin içinde satılacaktır. Yani, tasfiyehane
ler mahsullerini satmak için bir rekabete girişe
ceklerdir. Hem de amansız bir rekabete girişe
ceklerdir. 

Şimdi, bu rakabette bizim imkânlarımız ve 
durumumuz nedir? Mersin Rafinerisinin istihsu-
lâtını 4 tane satış şirketi satar; Mabıl-gaz, 
Sheel, British Petroleum ve Türk Petrolleri. Hal
buki, Batman ile İzmit Rafinerisinin istihsalâtı-
nı bir tek Petrol Ofisi satar. Eğer her iki grup 
tasfiyehanelerin, yani Mersin, Batman ve İzmit 
rafinerilerinin tasfiyelerini karşılaştırırsak bun
ların birbirine gayet yakın olduğu görülür. De-
mekki, birbirine müsavi iki kütleden birini 4 
şirket satıyor, bir tanesini Petrol Ofisi satıyor.. 
Petrol Ofisin de maddi imkânları ne kadardır, 
hepinizin malûmu. Meselâ şunu arz etmek iste
rim: Mobil-gaz kendi bayi şebekesine şimdiye 
kadar 225 milyon lira harcamıştır. Değil bu pa-
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rayı bizde Petrol Ofis, Devlet kolay kolay har
cayamaz. Ve sonra onların asırlık tecrübelere 
dayanan ticaret sahasındaki başarıları... Bina
enaleyh, biz rekabet sahasında tamamen haudi-
kape vaziyetteyiz. 

O halde bu durum karşısında ne yapabiiirz? 
Bu durum karşısında Petrol Kanunu imdadımı
za yetişmektedir'. Petrol. Kanununun iki'n-i 
maksat maddesinde, yabancı petrolün Türkiye'
de işlenmesine , ancak yerli petrolün inkişafına 
mâni olmadığı nisbette cevaz verilmiştir. Bina
enaleyh, bir rekabeti Petrol Kanunu kabul et
memektedir. "Nitekim, ihtilâfı niyet eden komi
ser de bu mânayı çıkarmış ve her halde Türk 
petrollerinin akibefinin, neticesi evvelden ma
lûm olan böyle bir rekabete terk edileraiyeoeği 
ifadesinde bulunmuştur. 

Şimdi, durum bu olduğuna göre, bendeni/in 
Sayın Bakandan sormak istediğim husus şudur: 
Acaba, Sayın Bakan ve Hükümet, Türk petrol
lerini himaye etmek için ne gibi tedbirleri al
mışlardır ve daha da alacaklardır? Sırası gelin
ce biz de aklımızdan geçenleri arz edeceğiz. 

İşittik ki, bir kararname çıkmış. Gecen ;-e-
ne rekabete terk edilemiyeceğini söyliyen ve 
Bakanlıklar arası Kurulun toplanmasını tavsiye 
eden Komiser kararı Eylül ayında çıktığı halde, 
tedbir alınmakta neden dolayı 9 ay gecikilmiş
tir? Ve bu kararnamenin ihtiva ettiği tedbirler
den başka, Hükümet daha ne gibi tedbirler dü
şünmektedir? Acaba petrol sahasında Türkiye'
nin otarşiye varması hedefimiz, rüyamız ger
çekleşecek midir? Yoksa bu rekabete müsamaha 
edip, göz yumup petrol, müstahsıllığından vaz
geçerek, yalnız petrol tasfiyecisi haline mi ge'e-
eeğiz ? 

Bir tane daha soracağım. Kendileri, Hükü
met bir kararname çıkardı. Aradan 24 saat geç
ti ikinci bir kararname daha çıkardı. Binaen
aleyh bu vaziyet; bizi Hükümetin kararlarında
ki istikrardan şüpheye sevk ediyor. Acaba 
böyle bir şüphede haklı mıyız; yoksa Hükümet 
vereceği kararlarda sebat edecek midir? Bu 
noktalara Sayın Bakanın cevap lütfetmelerini 
istirham, eder, hepinizi' hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özdeş. 
RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Muhterem Se

nato Üyeleri, söz almaktan ve bu takriri imza 
etmekten maksadım, hakikaten Türkiye'nin ha

yati meselesi olan Türk Petrollerinin inkişafı 
ve plânımızda kabul ettiğimiz istikbalini temin 
bakımından bir karar alırken, bu memlekette 
açıkça cereyan etmekte bulunan Garp sermayesi 
düşmanlığının hesaba katılması ve bir Amerikan 
şirketini himaye ederken, diğer bir Amerikan 
şirketini zarara sokmak gibi bir durumun açık
ça meydana konulması maksadını güttüm. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın ıbelirtti-
ği gibi, geçen sene ham petrolü kapasitesinin 
'hemen, hemen yüzde yüzüyle işliyen ipfaş, ya
ni İstambul rafinerisi 'bir tarafta, kapasitesi 
yüzde T).") - (50 la. ça'îışan Mobil - gas rafinerisi 
hır tarafta, bütün bu konuşmalardan daha de
rim- inmeden evvel, elbette Türk Peıtrolünün 
tamamını işliyen Batman Rafinerisinin tam ka
pasiteyle çalışması ve istihsal edilen petrolün 
ve petrol müşıtakkalmın Türkiye'de tamamının 
•satılması 'hepimizin esas hedefidir. Ama, buna 
dokunmadan, yani bu hedefe varmak için bü
tün tedbirlerin yanında, memlekete itimat ede
rek diğer rafinerileri de müsavi süratte muame
leye tabi tutmamız lâzımgeldiği kanaatinde ol
duğum için söz aldım. Bunun için Bakandan 
isoraeağım bir sorum var. 

Bu meselenin halli için Batman, istanbul ve 
Mersin rafinerilerini 'bir araya gelerek bir ma
sada, toplanarak İstambul ve Mersin rafinerile
ri, bizim maksadımızı temin edecek kapasiteye 
yani Türkiye'nin sarfiyatı 'bu rafinerilerin ka
pasitelerine ulaşıncaya kadar ne kadar feda
karlık etmeye hasır oldukları müzakere .mevzuu 
iyanıiimış /mıdır? Bunları bir araya, .bir masaya 
tttphyarak bir müzakere açılmış mıdır? 

İkincisi; yine İstanbul Rafinerisi hakkında 
çıkan bir haber vardır ki, bu haber akla çok 
garip geliyor. Biz, gerek İstanbul ve gerekse 
Mersin Rafinerisinin istihsal ettiği Fuil - Oili 
10 - 11 dolar arasında ihracediyoruz. Yunanlı 
Onasis, İstanbul Rafinerisinden aidığı 10 dolar
lık petrolü eski -bir tankerle Pire'de depo et
mektedir.' 'Buna mukabil, Türkiye'de Fuil - Oil 
20 dolar mukabili Türk parası ile satılmakta
dır. Haber aldığımıza göre, bütün Türk (gemi
leri, Türkiye'den Fuil - Oil alacaklarına Onasis 
gemisinden 10 dolardan satın almaktadır. 10 
dolara iıhracediyoruz, 13 dolara tekrar satın alı
yoruz. Bunun da sebebi nedir anlıyamadım. Bu
na da cevap veri i meşini rica ediyorum. Ama, 
meselenin esasına geldiğimiz takdirde, mesele-
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nin rulhu şudur: Rafineri kapasiteleri Türkiye'
de fazladır, istikbal için çok lâzım olacaktır. 
Türk patrolünü işliyeıı E anı an rafinerisinin tam 
kapasiteyle çalışması ve onun istihsal ettiği 
müştalkkatın Türkiye'de satılması esas olduğu
na göre, 'hor iki ecnebi sermayeyle teşekkül 
eden rafinerinin ıbir miktar fedakârlık etmesi 
lâzımdır. Bunu temin için bir toplantı yapılmış 
mıdır? Bu yapılmadığı takdirde ceva,bm bir 'kıy
meti kalmıyacaktır ve demin arz ettiğim gibi 
bu hususıta kararımızı verirken, açıkça cereyan 
eden ecnebi sermayeyi küstürme kampanyasını 
hesaba katmanızı, bilhassa muhterem ve vatan
perverliklerinden emin olduğum arkadaşlarım
dan istifham edeceğim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Çok Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri. 

Memleketimiz için sadece kendi konusunda 
değil, fakat mevzuat muvacehesinde Hükümet
çe i t t ihat olunacak kararlar bakımından da 
içeride ve dışarıda büyük yankılar tevlidetme-
isi muhakkak olan 'bir konuyu, evvelâ bir söz
lü soru ihalin.de, saniyen arkadaşlariyle birlikte 
umumi bir müzakere mevzuu yapılmak üzere 
huzurunuza getiren başta Sayın Senato Üyesi 
Esat Çağa ve arkadaşları İhsan Akpolat, Rifat 
Özdeş ve Ahmet Naci Arı arkadaşlarıma teşek
kür etmek istiyorum. Filhakika, Cumhuriyet 
Senatosu 'bu mühim konuyu, ele almakla, sorum
suz kişilerin, Sayın Özdeş'in de biraz temas et
tikleri şekilde, .maksatlı maksatsız, kısmen mak
satlı olarak polemik konusu yapmaları yerine 
Muhterem. Heyetinizin Türk Milletinin mümes
silleri sıfatiyle, sorumla ağızlardan, Hükümet 
ve Senato sorumlularının ağzından bu konunun 
millet huzurunda görüşülmesine fırsat vermiş 
'bulunuyorlar. 

Bu mevzuu, demin arz ettiğim gibi, nn-rde 
ve dışarda çeşitli yorumlara sebebiyet verebi
len, oldukça muğlâk bir mevzuu olması itiba
riyle; mevzuu vuzuhla açıkhyabilmek ve vUnui'-
da değerli arkadaşlarımızın müşahhas soruları
na cevap arz edebilmek için müsaadenizle biraz 
genişçe konuşmak ihtiyacını duymaktayım. 

Memleketimizde petrol konusu ve her hangi 
hir .konu, bilhassa dış ticaret politikasiyle bera
ber yürütülmesi lâzımgolen bir konuysa, bı.üiı 

dış ticaret politikasının muayyen kanunlara 
dayanan kararları dışarısında mütalâa etmek 
tamamen gayrihukııki ve indî. bir igörüştür, ar
kadaşlarım. 

Bu itibarla, ihtilâf noktası şu prensip üzerin
de düğümlenmiş bulunuyordu. Türkiye'de pet
rol işlerini, Petrol Kanununa göre, münhasıran 
Petrol Kanununa göre yürütmekle görevli, ka
nunla kurulmuş olan teşekkül Petrol Dairesidir. 
Münhasıran Vazifesi Petrol Kanununa göre 
işlem yapmaktır. Mülhak bütçeli olup, Sanayi 
Bakanlığına bağlıdır. 

Diğer taraftan gene Türkiye'de Petrol Kanu
nuna göre muayyen kolaylıklara sahip kılınmış 
şirketler (ki, bunlara petrol hakkı sahibi denil
mektedir) bulunmaktadır. Bunlar de memleke
timizde petrol kaynaklarımızın süratli, fasılasız 
ve verimli olarak değerlendirilmesi maksadına 
matuf olarak kurulmuş olan yerli, yabancı ara
yıcı şirketlerdir ve nihayet 1057 yılında ııanı 
müzakereler sonunda rafinerilerin kurulmasiyle 
ilgili bâzı prensiplerin kanun metnine ithal edil
mesiyle kurulan rafineri şirketleridir. Bunlar 
petrol hakkı sahipleridir. Bunların bütün mu
amelâtım, fevkalâde disiplinli ve kontrollü nizam 
içerisinde, kanunun maksadına ve millî menfa
atlere göre yürütme vazifesi, Petrol Dairesi ve 
Sanayi Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 
Ve bunca insafsız neşriyata rağmen, millî men
faatlerden zerrece inhiraf edilmeksizin, vatanper
verce kanun esaslarını tatbik eden ve Petrol Ka
nununun nizamlanmasiyle beraber en ivieaçlı kö
şelerini sadakatle, bir manzume içerisinde değer
lendiren ve memleketimizin bu yönde mühim 
menfaa ilerinin korun masında gayret gösteren 
Petrol Dairesindeki arkadaşlarıma huzurunuzda 
teşekkür ile, kendilerine karşı minnet duygula
rımı da ifade etmek istiyorum. Böylesine'nazik 
bir konuda aylar ve aylar hücuma mâruz kalıp, 
bunun karşısında millî menfaatlerin gösterdiği 
istikamette mukavemet edebilmek ve İmzı iddi
alar itham eder şekilde bir karekter taşırsa,-ve 
bu ilhamların tetkik ve tahkiki de talebedilme-
siue rağmen bir türlü deliller, tahkik mevzuu 
<;!a(-ak a. i ••ilde muhataplarımız tarafından elimi
ze verumoz'-e, bu arkadaşların aylardanberi çek-
ı»he c.hlukhrı a abı yakineıı bildiğim için ken-
<hh r'::e minnet ve şükranlarımı ifade etmek is-
h-i'iüi. ! Sol taraftan bravo sesleri) 
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Diğer taraftan da memleketimizde petrol hak

kı sahibi, Petrol Kanununa göre işlem yapan 
Petrol Dairesi ve Sanayi Bakanlığının yetki ve 
sorumluluğu dâhilinde çalışan rafineriler ve ara
yıcı şirketler yanında bir de tevzi şirketleri var
dır ki, bunlar Petrol Kanununa tabi değiller
dir. Bunlar Sanayi Bakanlığına, Petrol Daire
sine bağlı değildirler. Bunlar Ticaret Bakan
lığına tabi olarak çalışırlar. Umumi hükümle
re göre kurulmuş olan şirketlerdir. Bu iki saha 
arasındaki tefriki yapabilecek dirayeti gösterme
den, Türkiye'de Petrol Dairesi ve Sanayi Ba
kanlığının bugüne kadar muayyen noktalarda 
ısrar edişinin esbabına nüfuz etmeye imkân ve 
ihtimal yoktur, arkadaşlar. 

İhtilâf nedir? Demin Esat Çağa arkadaşım 
gayet güzel ifade ettiler. Memleketimizde yerli 
ham petrolden istihsal edilen petrol ürünlerinin 
satışında müşkülâta rastlanmaktadır. Ham pet
rolden elde edilen ürünler satılamamaktadır. Bu 
iş neye aittir? Bu tevzi işine aittir. Bunun hal 
çaresi, Petrol Kanununa göre değil, birazdan 
arz edeceğim komiser raporunda da belirtilmiştir, 
Sayın Esat Çağa arkadaşımızın anladığı mânada 
pek değildir. Bunun hal çaresi, Petrol Kanunu 
dışında bâzı tedbirlerin bulunmasından ibaret 
olacağı, daima Petrol Dairesince ifade edilmiş
tir ki, petrol komiserinin raporunda tavsiye etti
ği Koordinasyon Komisyonunun ittifakla verdiği 
karar dahi, tedbirin Petrol Kanunu dişmda aran
masını bilhassa belirtmektedir. 

Şu halde münhasıran Petrol Kanunu tatbi
kiyle vazifeli olan Petrol Dairesinin, Petrol Ka
nunu dışında tedbir göstermek vazifesi değil
dir. O, sadece kanunu tatbik edecek, kanunu 
tâkibedecek ve bu kanundan faydalanan arayı
cı şirketler rafinerileri ile meşgul olacaktır. Bir 
de Petrol Kanunu dışında kalan umumi hüküm
lere göre kurulmuş dağıtıcı şirketler vardır. 
Bugünkü mevzuata göre bunlar Ticâret Bakan
lığı ile ilgili bulunmakta ve Petrol Kanuniyle 
hiçbir alâka ve irtibatı bulunmamaktadır. 

Şimdi, demin arkadaşlarımız izah ettiler, 
memleketimizde çeşitli sebeplerin tesiri altında 
ve bidayette bu işe talip olan yabancı şirketle
rin de bilâhara kapasitelerini indirme taleple
rine rağmen, o tarihte Hükümet memleket ih
tiyacının fevkinde bir kapasitenin kurulmasına 
karar vermiştir. î lk rafineri kurma talebi 
1956 dadır, şimdi vesikasını okuyacağım. Şöy-
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le başlamıştır. Şu noktaya bilhassa işaret ede
yim, petrol politikasında âlem olan prensip şu
dur : 

Bir petrol kumpanyasının dağıtma teşkilâtı
nın genişlemesi, gelişmesi nisbetinde, petrol 
ürünlerinin çeşitli pazarlarda şöhretini sağlar. 
Dağıtma teşkilâtı ne ölçüde inkişaf ederse, o 
petrol kumpanyasının gelişmesi o ölçüde emni
yet altına alınır Nitekim bunları fevkalâde iyi 
bilen yabancı şirket, demin arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, 200 küsur milyon liralık bir 
sermaye ile Türkiye'de bu şebekeyi kurmak te
şebbüsüne geçmiş ve masraf yapmıştır. Bu pet
rolcülüğün elif besidir, arkadaşlar. Vesikaları 
bilhassa okumak istiyorum; çünkü rafinerilerin 
ihtiyaçtan fazla kurulduğu hakkında hiçbir ar
kadaşın tereddüdü yoktur. Yabancı şirketlere, 
bâzı çevrelerde kötü niyet atfedildiği için, 'bilâ
kis memleket ihtiyacından fazla rafineri kurul
masının zararları vaktiyle kendilerince işaret 
edilmiştir, ama buna rağmen şu esaslar dairesin
de olması üzerinde ısrar edilince şirketler gelip 
ona göre faaliyet göstermişlerdir. 

Ankara 13 Ocak 1956 T. C. Hariciye Vekâ
leti, Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtın
dan yazılıyor. «Soeoni Mobil oil Company'in 
Coorperation 26, Brodway in New York 4, ve
saire» Sene 1956, arkadaşlar. 

«Baylar, Türkiye'de bir rafineri kurulması 
mevzuu ile alâkalı olarak şirketinizin yapmış ol
duğu teklif takdirle karşılanmış olup, nazarı 
dikkate alınmaktadır. Buna rağmen ilk konfe
rans esnasındaki müzakerelerde, mümessillerini
ze de arz edildiği veçhile, Türk Hükümeti, ku
rulması mutavasavver her hangi bir rafineri
nin bütün memleketin ihtiyaçlarını karşılıyacak 
istihsal kapasitesine sahip olmasının gerektirdi
ği kanaatindedir. Bu sebeple Türkiye'de faali
yet göstererek memleketin petrol ihtiyaçlarını 
karşılayan bütün petrol şirketleri tarafından 
böyle bir rafinerinin kurulması hususu ileriye 
sürülmektedir. Türk Hükümeti ,rafineriler faa
liyete başlayacak duruma gelinceye kadar, mem
leketin tasfiye edilmiş petrol ihtiyacı meyanm--
da, yukarıda bahsi geçen rafinerinin de ham 
petrol ihtiyacını karşılamak üzere uzun vadeli 
bir programın hazırlanmasını ayrıca arzu etmek
tedir. Bu mevzuu ile ilgili bir memorandum ili
şikte takdim edilmiş olup birer kopya da, Türk 
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piyasasında hissesi olan bütün şirketlere gön- 1 
derUmiştir. En kısa zamanda cevabınızı bekler 
saygılarımı sunarım. 

Miletlerarası İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı Genel 

Sekreteri.» I 
Bu memerandumda var, okuyup burada vak

tinizi almıyayım. 
Hükümetin bu umumi daveti karşısında, 

aralarında müzakereye giren 'şirketler, memle- I 
kette ,o ıgüne Ikadar hariçten itlhalât yapmak su
retiyle ve piyasanın ekonomik imkânları dâha-
limde, Batman havalisinde Batman'dan mahsul I 
almak suretiyle çalışan firmalar aralarında ko
nuşacak, Hükümetin de tensibettiği yer olan 
Mersin'de 3 milyon 200 <bin ton ham petrol ka-
pasiteM bir rafineri inşa etmeye karar vermiş
lerdir. Ve bunu da - Müzakereler daima Hari
ciye Vekâletinden idare edilmiş - kendilerine 
bildirmişler; fakat bu arada, kuruluş şurasında 
Mobil-Oil, Shell ve Britıslı Petroleuım'la bir
likte Mersin Rafinerisi de hissedar olmayı ka
bul etmiş ve beraber 4 lü olarak kurmayı .arzu 
ötmişler ve o tarihe kadar hariçten getirttikleri 
petrol mahsulâtını Petrol Ofise memlekette tev
zi ettiren OAL/TEX Firması 'buradan ayrılmış. 
Ve bilâhara Hükümet CALTEX'le Istarîbul ci
varında bir başka rafineri kurmak müzakeresi
ne de geçmiş ve karar vermiş. Burada da Bat-
ınan'ın sahibi olan Türk Petrolleri Anonim Or
taklığını yüzde 51 nisbetinde hissedar ederek 
bir milyon ton ham petrol kapasiteli ıbir rafi
neriyi Ca)ltexle beraber kurmaya karar ver
miştir. O tarihte Baıtman Rafinerisinin kapasi
tesi üçyüz bin ton; bir milyon tonluk yeni bir 
rafineri kurulması kararı karşısında Mersin Ra-
fineriısini kurma teşebbüsüne geçen ve bunun, 
yazışmalara göre, pişdarlığmı yapan Mobil - Oil 
dâhil, Mersindeki Rafinerinin kapasitesini dü
şürmek için müracaat etmişler. «Memleketin 
ihtiyacından fazladır. Dış pazarlarda mahsulâ
ta müşteri bulabilmek güçtür. Bu itibarla bun
ları indirmeyi arzu ediyoruz.» Hükümet o ta
rihte buna rıza göstermemiş. Ve nihayet, fazla 
vaktinizi almak istemiyorum, 'bunlar sadece 
.memlekette rafineri politikasının yürütülmesin
de, eski tarihlerde memleket ihtiyaçlarının dik
kate almmıyarak ihtiyacın çok fevkinde bir ka
pasitenin kurulmasiyle alâkalı bâzı mevzuları 
aydınlatmak için arz edilmiş bilgilerdir. | 
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Bu suretle memleketimizde, demin de arka

daşımızın işaret ettiği veçhile, ihtiyacın çok ferv-
'kınde, (o tarihlere nisbetle) gözüken bir ham 
petrol kapasitesinde rafineri tesisatı kurulmuş. 
Bunun memlekette satışta çok çetin rekabet 
mevzuu haline gelmesini yine bu tarihleri kes
tirerek, bilhassa, İzmit'teki rafinerinin de pet
rol mahsulatının satış işlerini üzerine almış 
olan veya satış işleri kendisime verilmiş olan 
Petrol Ofisi, çok yaygın bir .satış teşkilâtı kur
ması hususunda Hükümetçe ve ilgili bakanlık
larca lüzumlu gayret daha o tarihten itibaren 
gösterilmesi lâzımgeLirken; esefle ifade edelim 
ki, memleketimizde bu iş geniş ölçüde ihmal 
edilmiş ve bugün memleket huzurunda 2 nci 
Dünya Harblerinde küçümsenmiyecek büyük 
fedakârlıklar yapan Petrol Ofis ve mensupları 
vatandaşlar nazarında mesuliyeti kendilerine 
raci şahıslar 'olarak umumi efkâra takdim edil
mek istenmiştir. Bu da arkadaşlar insaflı 'bir 
görüş değildir, iktisadi Devlet Teşekküllerin
den milyonlarca lira alacaklı olan bir teşekkül 
ve bu alaeaklarmın tahsil edilmesinde bir ko
laylığa ma^har kılınmayan bir teşekkül, müte
madiyen vatandaşlar nazarında teşekkül idare-
eilerûnm vazife yapmaz alarak gösterilmesi; bu 
da insaflı bir görüş değildir. Umumi bir ihmal 
olmuştur ve esasen memleketimizde diğer mem
leketlerdeki tatbikatın aleyhine iki başlı; ara
ma ve tasfiye etme bir taraf, tevzii teşkilâtı 
kurmak ikinci taraf olarak, yürütülmek isteni
len politika çok kere memleketimizde mesul ida
reler arasında olumlu bir koordinasyonun tees
süs edememiş olması dolay isiyle de bugün tev
zi işlerinde Batman rafinerisinin mahsullerinin 
satılması müşkülâta uğramıştır. 

Şunu da arz edeyim arkadaşlar; Ipraş is
tanbul rafinerisinin mahsulâtını Petrol Ofisi, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 80 kü
sur bin tondan ibaret olan benzinini sattıktan 
sonra, satmak taahhüdü altındadır. Petrol Ofi
si 1962 yılında 130 bin ton benzin satmıştır. 
Ama bu priyoriter hüküm yürümemiştir. Ne
den? Çünkü navlunu kim ödiyecek? Şuradaki 
fark Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına mı 
kalacak, Petrol Ofisine mi kalacak? Bu, halle
dilmediği için anlaşma hükümleri dahi yürüme
miştir. Bu itibarla bu hataların nerede olduğu
nu ıgörmek ve memleketimiz dost ve müttefik
lerimiz, Türkiye'nin kalkınmasında nakden de 
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yard ım yapmak suretiyle, A.B.D. ÎCA kanalı 
ile dolar olarak Türkiye Petrol ler i Anonim Or
takl ığ ına tahsis edilen ve transferi yapılan mik
ta r 21 milyon küsur dolardır , a rkadaş lar . 

Bu i t ibarla , memleketimizde çeşitli eereyau-
larııı alabildiği şekilde yürü tü lmek istendiği 
bir devirde, böylesine hassas bir konunun so
rumlu heyetler huzurunda konuşulmasından, 
demin minnet tar l ığımı arz ettim. 

Şu halde, kusur-, bidayetti:' Petrol Kanunu
n u tatbikle mükellef olnn Petrol Dairesinin il'a-
•de et t iği veçhile tevzi işlerinden doğmakta 
olup, ona mütaal l ik gerekli tedbirlerin alınma
sı lâznngelmektedir . H a t a l a r d a n bir tanesi, ar
kadaşlar , memleketimizde yüzde yüz sermaye
si Türklere aidolan tevzi ş i rket ler inden bir ta
nesi de T ü r k Petrol adını taşır, gerekirdi ki 
T ü r k Petrolü de Petrol Ofisle birlikte» Ba tman 
ve î p r a ş mahsullerinin tevzi ve satışında vazi
feli kı lmak için anlaşma, yapılsın, üç tane bü
y ü k şirket, üç. milyon iki yüzlün ton kapasiteli. . . 
Ama fiilen kapasitesinin yüzde 66 sı ile çalışan 
b i r rafineri, tecrübe sahibi, üçü kâfi gelmiyor; 
tevzi işlerini de başka şirket alıyor, ama bu 
şirket , yerli hanı petrol ve yüzde yüz ha net en 
bugün gelmekti» olan fpras .uahsulât mm ^.atı
sını dahi alamıyor. Bu vesile ile şunu arz ede
yim ki hiçbir konuda, petrol mevzuunda oklu
ğu kadar kooperasyonun yapıldığı kboperasyo-
u u n arandığı ve bütün bu kapılar kapandık
t an sonra enternasyonal sahada amansız müca
dele edilen bir sahayı ben henüz bilmiyorum. 
Evvelâ kanunumuz da buna dayanır . Bunu 
mümkün olduğu k a d a r koopere ederek, iş bir
liği halinde çalışmaya -gayret etmek lâzıınge-
llr. 

'Bakınız, biz memlekette yıl lardan beri tev
zi işlerinde çalışmış, muvaffak olmuş bir yerli 
firmayı dahi kendi yanımıza alamamışız. Bu 
firma, raf ineri ler ku ru lunca onun mahsulünü 
almak mecburiyet inde, teşkilâtı var, gitmiş 
Mersin 'deki A taş için de Mobil ile anlaşarak 
onların mahsulât ını sa ta r hale gelmiş. 'Bakınız 
ha t aya . 

B u bakımdan, bu konuda ekonomik görüş
leri hâk im kı larak , ve imtizaç, etmek zihniye
tiyle ele alıp yü rü tmek te , her konudan fazla 
zaruret i o lduğunu bilhassa bel i r tmek is t iyorum. 

Şimdi, basma intikal eden mevzuu, -bilhassa 

zabı t lara geçmesi için, huzurunuzda genişçe 
anlatacağım. 

24 Mayıs !9(>l2 tar ihl i bir yazı ile Türk iye 
iYirol lcn Anonim Ortakl ığı , ki hususi bir ka
nunla 'Kurulmuştur, yüzde 90 küsu r sermayesi 
Hazineye ait, geri kalanı da tüzel ve ıgerçek 
kişilere ait, bu lunmaktad ı r . Bakan l ık la ilgisi 
umumi hükümlere göre teftiş yapt ı rabi lmekt i r . 
bunun dışında Umum M ü d ü r ü n ü Bakan l a r Ku
ruluna inha etmekten ibaret t i r , 24 Mayıs 1962 
tar ihinde Petrol Dairesi Reisliğine şu yazı gön
deriliyor, «acele ve zata mahsus tur» kaydiyle : 

Petrol Dairesi "Reisliğine 

A n k a r a 
Malûmlar-! olduğu üzere, Ba tman civarında 

istihsal edileü ham petrolümüz bu radak i rafi-
nm-imizd,'. tasfive edilerek, memleketimizde mü-
ejNes tevzi şirketleri vasıtasiyle p iyasaya arz 
"diiegelnıektedir. 

Yerli ham petrolümüzden elde edilen mah-
•adlerin bu şekilde tevzii ve satışı, yerl i mahsul
lerimizin le'-ei'han satılması icabı olup kanun i 
müsteo 'dat ı ise (W2(5 sayılı Petrol K a n u n u n u n 
2 nei maddesi .hükmüdür . B u m a d d e : «Bu ka
nunun maksadı Türk iye Oumhuriyet i pe t ro l 
kavnakbu-iüin hususi teşebbüs eli ve yatır ım-
lariylc süratde fasılasız v verimli bir sure t te 
•»•eriştirilip kıymotlondirilmesini ve h u maksada 
uyiM-uu olduğu nisbette Türkiye dâhil inde ya-_ 
bancı menseli petrol ile yapı lan emel iya tmm 
a1--!!! suret le inkişafım sağlamakt ı r» esasını der
piş etmiştir, 

-Kanmu!a da sarahat le ifade olunduğu üze
re e'omlcketimizde girişilen pet rol ameliyat ının 
.-•-•.es güvesi,- millî, petrol kaynaklar ımızın inki
şafını s- 'ğhimakhr. Bunun yan ında yabancı 
">et/rol ile yapılan petrol ameliyesi, millî petrol 
' -avnak'arımızın fasılasız ve verimli bir şekilde 
çeliştirilir) kıyın etlendiril m esine mâni olmadığı 
•isimi t e himayeye mazhar olacaktır . Diğer bir 

iiV.-'.gvle bu maksada uygun ol mı yan faaliyet-
!"r *oçy\y, edilmiyecek ve yapı lmalar ına kanu-
'•<•]• inanı olunması lâzımgelecektir. 

Milli kaynaklarımızın inkişafını temin için 
var'Ydumiş obıu bu hüküm muvacehesinde, her 

ianın ı,;.. te reddüde düşülmesine mahal olma
makla beraber , son zamanlarda i t t ihaz edilmiş 
olan'kararlar. . . ?• 
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Bu kararlar tevzi şirketleriyle ilgili oldu

ğu için demin de arz ettiğim veçhile Ticaret 
(Bakanlığınca ittihaz edilmiş kararlardır, Petrol 
(Kanunu ile ilgili kararlar değildir. 

«Ve bunun yanısıra bâzı tevzi şirketlerinin 
tutumu ıııuvacehesinde, tahassul etmek istida
dında olan durumu ve 'bunun doğuracağı za
rarlı neticelerini dikkat nazarlarınıza bir defa 
dana arzında fayda mülâhaza edilmiştir. 

Yukarda mâruz Petrol Kanunu hükümlerine 
göre, evvelemirde yerli ham petrolden elde edi
len mahsullerin plasmanı temin edildikten son
ra yabancı menşeli hanı petrolün tasfiyesinden 
elde edilen mahsullerin satışa ar/ edilmesinin 
düşünülmesi iktiza, eder. 

Son zamanlarda Ticaret (Bakanlığından sâ
dır olacağı istihbar edilen karar Petrol Kanu
nu hükümleri nazarı itibara alınmadan hazır
landığı intibaını uyandırmaktadır. 

İthal ham petrolü ile çalışan rafinerilerin 
faaliyetine takaddüm eden devrede, memleketi
mizin petrol mahsulleri ihtiyaçları tesbit edil
mekte ve bu miktardan. (Batman rafinerisinin 
mahsullerine İsabet eden kısım düşülmek sure
tiyle mamul ithali için müsaade verilmekte idi. 

'Bu kanun hükümleri ise rafinerilerin istih
sal ettikleri mahsulleri memlekete ithal esası
na dayandığından bu halde dahi Batman istih
salinden artan ihtiyaçlar için müsaade veril
mesi ieabeder. 

Ancak bu konuda, ittihaz edilecek olan ka
rarın, pek tabiîdir ki, rafinerilerin faaliyetleri 
ve ithalât bakımından, Petrol Kanunu hüküm
leri ve bilhassa 24 ncü madde hükümleri çerçe
vesinde ve alâkalı bakanlıklarca alınması ge
rekecektir.» 

îstitraten arz edeyim ki, bu alâkalı bakan
lıklarca alınması istenilen karar için heyet top
lanmış, ittifakla Petrol Kanununa göre alına
cak tedbir yoktur, kararını vermiştir. 

(Buna inziınamen. Ticaret Bakanlığınca ana 
depo fiyatlarının tesbitinde tutulmuş olduğu 
istihbar edilen esasların Petrol Kanununun 13 
ncü maddesi ve Petrol Nizamnamesinin 224 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrası hükmüne göre, petrol 
hakkı sahiplerine tanınan haklar ve bu meyan-
da en fazla millî petrol sanayiini temsil eden 
ve yerli ham petrolü rafinerisinde işliyen or
taklığımıza bilvasıta menfi tesirler icra edecek 
mahiyettedir. 

4 . 6 . 1963 O ; 1 
Ayrıca kararın müstenidatı olan 79 sayılı 

Kanun hükümlerinin ithal ham petrolüne mün
hasır olması yerli ham petrolden elde edilen 
mahsullerini şümulü dışında bırakmasını icab-
ettirirdi. 

Diğer şirketlerle bir arada faaliyette bulun
mak bakımından her hangi bir imtiyaz tanın
mamış olan ortaklığımızın yegâne dayanağı 
istihsal ve tasfiye etmiş olduğu yerli petrolü
müze kanunen tanınmış olan himayenin temini
dir. Bundan, mahrumiyet ise çok ümitvar oldu
ğumuz petrol sanayiimizin, gelişme çağında yı
kıcı ve kanuni hükümleri ile kabili telif olmı-
yan bir rakabet karşısında duraklaması ve bel
ki kaybı neticesini doğuracaktır. 

Durumu ve ittihaz edilecek tedbirleri yük
sek takdirlerinize arz ederiz. 

Derin saygılarımızla. 
Türkiye Petrolleri A. O. 

Genel Müdürlüğü 

24 Mayısta yazılan bu yazıyı takiben 6 Ha
ziran 1962 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığından acele ve zata mahsus kaydı ile 
Petrol Dairesi "Reisliğine tekrar şu yazı yazıl
mıştır : 

Ankara, 6 Haziran 1962 
Acele ve zata mahsus 

Petrol Dairesi Reisliğine 

Ankara 
24.5.1962 günlü ve 10083 sayılı yazımıza 

ektir : 

Memleketimiz aylık akar yakıt ikmal prog
ramının hazırlanması için Ticaret Bakanlığı îç 
Ticaret 0!enel Müdürlüğünde istihsal ve tevzi 
şirketlerinin iştirakiyle yapılmakta olan aylık 
toplantılarda; akar yakıt stok, istihsal ve is
tihlak miktarları tesbit edilmekte ve Batman 
istihsalinden artan ihtiyaçlar için ithal müsaa
desi verilmekte idi. 

Bu defa 31.5.1.96.2 tarihinde yapılan toplan
tıda Atas rafinerisinin faaliyete geçmesi dola-
yısiyle uçak benzini ve jet yakıtı hariç bundan 
böyle akar yakıt ithaline mahal kalmadığı ve 
halen memleketimizde faaliyette bulunan üç 
yerli rafinerinin istihsali (ki bunlardan sadece 
Batman tamamen yerli ham petrol işlemekte-
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dir) dahilî istihsal kabul edilerek tercihli bir I 
tevzi programı yapılmasına mahal olmadığı I 
ifade olunmuştur. I 

Ticaret Bakanlığı görüşünde nazarı itibara I 
almmıyan husus; mevcut üç rafinerinin ikisin- I 
den Petrol Kanunu hükümlerine göre ithalât I 
yapılacağı ve akar yakıt ithal rejiminin esasına I 
müessir bir değişiklik olmıyaeağıdır. I 

IBu durum, yukarda tarih ve numarası ka- I 
yıtlı yazımızda bertafsil arz ve izah olunduğu I 
veçhile •millî petrol kaynaklarımızın fasılasız ve I 
verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendiril- I 
meşine engel teşkil edecek ve dolayısiyle Ha- I 
zine menfaatlerinin haleldar olmasına sebebi- I 
yet verecektir. I 

IBu itibarla döviz karşılımı temin olunan ham I 
petrolü tasfiye eden ve ithal esasına dayanan I 
petrol rafinerilerinin faaliyeti karşılığında; ge
lişmekte olan millî petrol sanayiimizin Petrol I 
Kanununun 2 nci maddesi hükmü ile kabili 
telif olmıyan bir rakabete mâruz kalmamasını I 
teminen (Batman rafinerimiz mahsullerinin ter- I 
cihli olarak satılması hususunu yüksek takdir I 
ve emirlerinize arz ederiz. I 

Saygılarımızla. 
Türkiye Petrolleri A. O. I 

Genel (Müdürlüğü I 

Mevzuat gereğince, yani münhasıran Petrol 
Kanununu tatbik etmek üzere kurulmuş olan 
Petrol Dairesi, kanun hükümlerine göre konu
yu kendisi tetkik edip şu cevabı veriyor : 

8 Haziran 1962 
Zata mahsus 

Gizli 

Türküye Petrolleri Anonim Ortaklığına 

Ankara, YeniışeMr înJkılâp Sokak No. 6 
24 Mayıs 1902 tarih, 1Ö39-2I50 ve 6 Haziran 

1962 tarih ve 3310-2187 sayılı yakılarınız ce
vabıdır. 

Mezkûr yazılarda, halen memleketimizde 
yerli ham petrol ve ithal hanı petrolü üşüyen 
rafinerilerin mevcudiyeti muvacehesinde, akar 
yakıt ihtiyacı karşılanırken evvelemirde yerli 
iham petrolden elde e'd'ilen petrol mahsullerinin 
plasmanının temini, bir diğer değişle Batman 
Kafinerisi mahsullerinin tercihli olarak satıl
masının sağlanması talebedllme'ktedir. 

4 . 6 . 1963 O • 1 
Talebin istina elettiril m ek istendiği Petrol 

Kanununun 2 nei maddesi bizatihi kabili tat
bik ve müstakillen uygulanması mümkün bir 
hüküm ihtiva etmeyip işbu Kanunim tatbika
tında daima güz önünde 'bulundurulması gere
ken maksadı derpiş etmektedir. '2 nci madde
de yeralan: «Bu kanunun maksadı, Türkiye 
Cumhuriyeti petrol 'kaynaklarının hususi te
şebbüs eli ve yatırımlariyle süratle, fasılasız ve 
verimli bir şekilde geliştirilip .kıymetlendiril
mesi ni ve bu maîksada uygun olduğu nisbette 
Türkiye dâhilinde yabancı menşeli petrol ile 
yapılan petrol ameliyatının aynı 'surette inkişa
fını sağlamaktır.»' hükmünün, petrol hakkı 
sahiplerinin muta akıp maddelerdeki hak ve 
mükellefiyetlerinin izah ve tefsirine, kanun 
hükümlerinin, tatbikinde çıkacak ihıtilâfkırın 
halline, 'görüş ayrılıklarınm, aydınlatılmasına 
medar olacak bir 'kıstas vaz'ettiği aşikârdır. 
Ancak, maksat 'maddesinin mücerret tatbikine, 
hele talebin is'afına mâni ve spesifik hâdisey
le ilgili hükümler Petrol Kanununda mevcut 
iken,, hukukî cevaız ve mesağ bulunmadığı gö
rüşündeyiz. 

Filhakika talebimizin ıs'afi babında iki yol 
düşünülebilir : 1) 'Ecnebi ham petrolle çalışan 
rafinerilerin ithalâtını tahdit; 2) Ayrı rafi

nerilerin dâhili piyasaya mahsul plasmanını 
tahdit; oysa her 'iki yol da Petrol Kanununıa 
aykırıdır. Şöyle 'ki: I.L1I2 nci ımaddenün 1 nci 
fıkrasında «IBlr petrol hakkı sahibi bizzat veya 
bir mümessili veya Petrol Dairesince kabul 
edilmiş bir nıütaahhidi vasıtasiyle Türkiye'ye 
kendi petrol ameliyatı için Petrol Dairesince 
lüzumlu görülen 'bütün malzemeyi bu kanunun 
mer'iyete ıgirdiği tarihten itibaren 215 sene 
müddetle gümrük ve diğer ithal verfgi ve re
smilerinden muaf olarak ithal eder.» denildik
ten sonra, 2 nci fıkrada şu hüküm sevk edil
miştir: «Petrol hakkı sahibi 1 nci fıkra hük
müne istinaden, 'hakkı yürürlükte bulunduğu 
müddetçe ameliyatı için lüzumlu olan petrolü 
Gümrük ve diğer İthal Vergisi ve reisimlerin-
den muaf olarak ithal edebilir.» fıkraların daifl 
sarahaten anlaşılacağı gibi bir rafinericinin, 
belgesindeki hususi şartlar dışında ham petrol 
ithal hakkının tek tahdidi «kendi petrol ameli
yatı için lüzumlu olmak» takyididir. Memleke
timizde bugün ecnebi ham petrol işllyen rafine-
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illerin (belgelerinde, İmsUsi şartlar meyanmda, 
«yerli 'ham petrol ticari miktarlarda ve rekabet 
fiyatıyla temin edilebildiği ve tasfiyehanenin te
sis şe'kli ve iktisadi işlemesi için. uygun bir tip-
ite olduğu takdirde,» evvelâ bu ham petrolün 
'işlenmesini âmir ihüküm .mevcudütmakla. bera
ber, bunun dışında 112 nci maddenin derpiş 
eylediği ve şartını tâyin ettiği hanı petrol ithal 
hakkını taıhdideden. lıüküm yoktur; kendi pet
rol ameliyatı için lüzumun 'ölçüsü ise taısfiye-
ha necinin ihtiyacı yani diğer 'bir- ifade ile tas-
fiyeiha nesinin işleme imkânıuda<n başka bir şey 
olamaz; aksi 'halde Petrol Dairesince ila- 'kılı
nan ve Petrol Kanunu 'hükümleri ve 'belgedeki 
'hususi şartlar dairesinde rafinaj 'hakkı veren 
belgenin mâna ve değeri kalmaz. Binaenaleyh, 
rafinerilerin işlediği ecnebi hanı petrolün itha
lini tahdit 'suretiyle Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı maihsullerinin .memleket dâhilinde ter-
eihan satışını temin, 112 nci madde aıhkâmmm 
ihlâline 'müncer olur. Nitekim Nizamnamenin 
2)20/6 neı maddesi de bu görüşü a;cıkça te-
yideder malıiyettedir. 

Diğer taraftan. şirketiniz ilgilileriyle 
T> . (i . 1902 tarihinde dairemizde yapılan mü
zakerede, 112 nci maddenin 5 nci fıkrasının 
yerli ham petrolden imal edilen mahsullerin 
plasmanını temin zımnında 'bir tahdide imkân 
verdiği ileri sürülmüşse de bu noktai nazarın 
tervicine de imkân görülememiştir. Zira. mez
kûr fıkrada aynen: «2 nci fıkra mucibince it
hal olunan petrolden imal edilen petrol mah
sulleri, doğrudan doğruya veya petrol ameli
yatı sayılmıyan bir faaliyet yoliyle, Türle iye 
dâhilinde kullanılmak veya satılmak üzere dev
redildiği takdirde devir tarihinde yürürlükte 
bulunan Gümrük 'Kanunu ve tarife cetvellerin-
deki 'hüküm ve şartlar dâhilinde gümrük ve di
ğer ithal vergi ve resimlerine tabi tutulur.»' de
nilmektedir. Fıkra münhasıran sözü geçen de
virde «gümrük ve diğer ithal vergi ve resimle
rine tabi tutulma» mevzuunu .hükme bağlamış. 
başkaca, bir .hüküm, ecnebi hanı petrolden ma
mul petrol mahsullerinin Türkiye dâhilinde 
plasmanını tahdit zımnında, mahsullerin devri
ni müsaadeye tabı kılan 'bir hüküm vaz'ohm-
mamıştır. 

'Talebinizi dairemize intikal, ettiren yazılar
dan '24 Mayıs tarihli olanında Petrol Kan unu
nun 24 neü maddesine temasla, «ittihaz edile

cek olan kararın, pek tabiîdir ki, rafinerilerin 
faaliyetleri ve ithalât 'bakımından. Petrol Ka
nunu 'hükümleri ve bilhassa. 24 ncü madde hü
kümleri çerçevesinde ve alâkalı bakanlıklarca, 
alınması gerekecektir» deniliyor. 24 ncü mad
denin 1 nci fıkrasında, Petrol Kanunu hüküm
leriyle rabıtalı ve 'bu hükümlere uygun bir mü
racaatın is'afi mevzuunda diğer 'bir makamın 
salâhiyet dairesine giren bir 'husus varsa alâ
kadar makamın muvafakatinin alınmasına dair 
hüküm konmuş. 2 nci fıkrasında, 2 nci mad
dede yazılı maksadı temin için keza Petrol 'Ka
nunu çerçevesinde ve ona aykırı düşmiyen ted
birlerin İm kanunun tatbikatı ile ilgili 'bakan
lıklar mümessilleri ile birlikte tâyini derpiş 
edilmiştir. Halbuki, yukarda tafsil ve iz allı 
olunduğu veçhile talebiniz Peitrol Kanununa 
uygun görülememiştir. 'Bu itibarla, alâkalı ba-
'kanlıklar temsilcileri ile beraberce teshili ica
betti ren bir tedbir mevzuu da mevcudolmamak 
lâzımigelir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
* Petrol Dairesi Reisi 

Kemal. R. Aksal 

Birazdan safahatını anlatacağım. Petrol Dai
resi Reisi, Petrol Kanununa göre 24 neü mad
denin 2 nci fıkrası gereğince, ilgili bakanlıklar 
temsilcilerinin toplanmasını gerektirecek bir va
ziyet görmediğini belirtmiş olmakla beraber, ko
miser raporunda tavsiye edildiğini gördüğüm 
için, komiserin bu fikrine katılarak bir ara ka
rarı 'inahij^etıinde bu Komisyonun toplanmasına 
da karar vernıişiırndir. Şimdi bunu da anlataca
ğını. 

Esasen Petrol Dairesinin bu kararı üzerine, 
(-Kanun Öyle olduğu için) Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı 2 . 7 . 1962 tarihli dilekçe ile 
Petrol Kanununun 25 nci maddesine göre ha
na itirazda bulunmuştur. Bakan; Petrol Kanu
nuna göre; ıbir itiraz merciidir. 

Ben, ;bu dilekçeyi, Kanunun 28 nci maddesi
ne uyarak 28 . 7 . 1962 tarihinde, petrol komi
seri olarak tayin ettiğim, hâkim, sayın Dr. Os
man T olun'a havale ettim. 

Osman Tolun, gerek petrol dairesinde, gerek
se ortaklıktan lâyiha ve cevabi lâyihayı alarak 
ve duruşma da yaparak, - aleni duruşma yapılı
yor, kanunu gereğince - Komiser bu duruşmayı 
da yaparak, ihtilâfı tetkik etmiş ve raporunu 
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11 . 9 . 1962 tarihinde hana vermiştir. Bu rapor 
14 . 9 . 1962 tarihinde ortaklığa tebliğ olunmuş
tur. Raporun netice kısmı 25 . 9 . 1962 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Şimdi bunu da 
okuyacağım. Burada şu istidratı yapmak •zaru-
retindeyim: 

Yıl sonunda, 1963 programını yapmak ımak-
sadiyle komiser, bakanlıklar arası komisyonun 
toplanmasını tavsiye etmiştir. Rapor Eylülün 
ortasına doğru gelmiştir ve 31 sahifedir; Kanun 
ve nizamname -eliyle göstererek- şu kalınlıkta
dır. Bakanın, işi çok geç neticelendirdiği hak
kında hâzı tenkidi er ileri .sürülmüştür. Memle
ketin büyük menfaatlerinin alınacak kararla fev
kalâde yakından ilgili olduğu konularda çok çe
şitli sorumlulukları olan bir bakanın meseleyi 
tetkik etmek için 3 ay, 3,5 ay, 1 ay tutması; şu
nu ifade ^edeyim ki; geç davranış değildir. Bir 
Bakanın mesuliyetlerinin çeşidi ve ağırlığı an
cak siyasî hayatta bu çeşit (mesuliyetler deruhte 
etmiş olan kimselerin takdirinden uzak kalmaz, 
arkadaşlar. Bu itibarla Bakan olarak kendim, ka
nuni mevzuatı, nizamnameyi, müracaatları, ce
vapları ve komiser raporunu tetkik etmekle ye
kinmedim, müsteşarıma ve hakanlığın birinci 
hukuk müşavirine ayrıca tetkik ettirerek ayrı 
ayrı ve sonra da müştereken toplanmak sure
tiyle işi incelemek zaruretini duydum. Benim 
mesuliyet anlayışım, hu çeşit konularda ceffel
kalem karar ve hüküm vermeye mânidir arka
daşlarım. Bir ay, iki ay gecikmeyi göze alırım, 
hesabımı yetkili organlar önünde her zaman ve
ririm. Ama ittihaz edilen hir kararın Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin .bir üyesinin kararı
nın, hele böyle ciddi ıbir konuda, Danıştayda 
iptal edilmesinin mazarratının ağırlığının çok 
yakından hissedebilmek için hu çeşit mesuliyet-
lerin altında bulunmanın şart olduğunu da be
lirtmek isterim, 

Komiser bu uzun raporunda Türk Petrolleri 
Anonim Ortaklığının, Petrol Kanununun 2 nci 
maddesine göre Batman yerli ham petrol tasfi
ye ettiği için, şunu da arz edeyim, almış oldu
ğumuz son karar; hangi rafineride yerli ham 
petrol tasfiye edilirse edilsin sıyyanen tatbik 
edilir, hu bilhassa büyük ehemmiyet taşır. Sa
dece memleketin umumi döviz politikası, ithalât 
politikası, dış ticaret politikası, malî ve iktisadî 
politikasının zaruretleri sebebiyledir ki, ittihaz 
olunan hu kararlar da rafineriler arasında fark 
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gözetici bir muamele yoktur ve olmıyacaktır. An
cak işlenen ham petrolün, yerli ham petrol ola
cağı ile alâkalı bir kararnamedir. 

Komiser, tercihli olarak, Petrol Kanunu
nun ikinci maddesine dayanmak suretiyle Bat
man petrol mahsulâtının satılmasını talebeden 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tale
bim' şu cevabı veriyor : «Şu hale göre Petrol 
Kan ununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrası hük
mü de nazara alınarak satış sahası yönünden 
tedahül sebebiyle Batman Rafinerisi mah
sullerinin satışını himaye eder hir hüküm koy
maya imkân yoktur. Yerli petrol kaynakla
rının kanunun ikinci maddesine göre himayesi 
ise bölgenin hususi şartlar bölümünde derpiş 
edilmiştir.» Yerli ham petrolümüzü muayyen 
vasıf, muayyen rekabet fiyatında olmak şar-
tiyle rafinerilere verdiğimizde almaya mecbur
durlar. Ye bu ihtilâftan sonra Ataş Rafinerisi
nin hissedarı olan yabancı şirketler, yerli 
ham petrol almaya amade olduklarını resmî 
bir dilekçe ile bize bildirmişlerdir. 

İşin içerisinde ne gibi mülâhazaların dön
mekte olduğunu sonra arz edeceğim. Bunun 
derin köklerine ineceğim. «Netice itibariyle 
yerli petrol mahsûllerinin tercihan satılması 
suretiyle himayesi Kanununun» hangi kanu
nini? Petrol Kanununun. «Lâfız ve ruhuna uy
gun düşmemektedir...» Netice bu. Raporun 
Resmî Gazete ile neşredilen en son neticeler 
kısmında şunlar yer almıştır : 

«O - Netice ve kanaat : 
Yukarda tafsilâtlı bir şekilde arz olunan 

sebeplerle : 
I - TPAO ıun yerli ham petrolden elde 

edilen mahsûllerin tercihan satılmasını temin 
edecek tedbirler alınması hakkındaki talebi 
ile Petrol Dairesinin bu talebin reddini ta-
zammun eden 8 . 6 . 1962 tarihli ve 38 - 6/02925 
sayılı Karara karşı 2 . 7 . 1962 tarihli ve 
13077 sayılı dilekçesiyle vâki itirazının esas 
yönünden reddi. 

II - a) Buna- karşılık Petrol Dairesinin 
itirazın şeklî şartlarını havi olmadığından din
lenmemesi gerektiği yolundaki müdafaası ile 
Petrol Kanununun 2 nci maddesine istinaden 
yerli ham petrolün himayesine dair ilgili pet
rol hakkı sahiplerinin ve bu arada TPAO 
ıun talepte bulıınamıyacağma dair ileri sür-
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düğü görüşün kabul edilmiyerek bu bapta hal 
ve şartlar gerektirdiği takdirde her zaman mü-
raeaatte bulunmak hakkını haiz olduklarının 
kabulü, 

b) Ancak Mersin ve İzmit rafinerlerinin 
1962 yılında dâhilde plase etmek suretiyle iş
ledikleri ham petrole ait kesin rakamlarla 
Batman Rafinerisinin bu yılki istihsal ve sa
tış durumu belli olmadan adı geçen ilk iki 
rafinerinin yabanuı hanı petrol ithalâtına 
dahilî ihtiyaca tekabül etme yönünden Petrol 
Kanununun 2 nci maddesinin ışığı altında ha
len bir tahdit konulmasına lüzum bulunma
dığı, 

I I I - İşbu raporun 22 ve d. sayfalarında 
B/I I bölümünde yazılı gerekçeye binaen Pet
rol Kanununun 24 ncü maddesinin 2 nci fık
rasına istinaden 1962 yık sonunda Petrol Dai
resi Reisinin Başkanlığında Bakanlıklararası 
bir kurul teşkil edilerek bu ihtilâfın ileride 
tazammun edebileceği önemli meselelerin bir 
kurul marifetiyle incelenip karara bağlanma
sının tavsiyeye şayan görüldüğü, 

IV - Mersin Rafineri belgesi sahibi şirket
lerin müdahale taleplerinin reddi, ancak ken
dilerine raporun birer suretinin Petrol Kanu
nunun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrası gere
ğince verilmesinde usulü ve kanuni bir mâni 
olmadığı, kanaatinde olduğumu mübeyyin iş
bu rapor beş nüsha olarak tanzim ve takdim 
kılındı.» 11 . 9 . 1962 Petrol Komiseri Dr. Os
man Tosun.» (Ne doktoru sesleri) Hâkimdir, 
hukuk doktoru. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Karar mı, 
rapor mu? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
SANAYİ BAŞKANI FETHİ ÇELİK-

BAŞ (Devamla) — Komiser rapor verir ve 
o rapor Bakanca ilgililere tebliğ olunur. Şimdi 
devanı ediyorum : 

Petrol Kanununun 30 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre bu rapor Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına tebliğ edildi. Onları geçi
yorum. 

«Petrol Kanununun 30/1 nci maddesine göre 
ortaklık veya Petrol Dairesinin, komiser ra
poruna itiraz hakları vardır. İtiraz edilnnyen 
rapor Kanunun 29/3 ncü maddesine göre ke
sinleşmiş karar mahiyetini alır» Bu hükümler 
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çerçevesi içinde komiserin tercihli satış talebinin 
reddine ait kararı kesinleşmiş ve fakat rapo
run netice ve kanaat kısmının 3 neü paragra
fındaki kanaatlerle birlikte reddi Petrol Daire
since 13 Ekim 1962 tarihinde istendiğinden, 
konunun, Kanunun 27, 1 ve 30 ncu maddeleri 
uyarınca tarafımdan incelenip karara bağlan
ması hâsıl olmuştur. 

Dosyayı, demin arz ettiğim gibi, müsteşar, 
hukuk müşaviri ve bendeniz tetkik ettim. Ve 
Petrol Kanununun 24 ncü maddesinin 2 nci fık
rası uyarınca Komiser raporunun o kısmına 
mütaallik tavsiyesine ittıba ederek Bakanlıklar
arası Kurulun 1 . 2 . 1963 günü toplanmasına 
karar verdim. Bu kararımı Petrol Dairesine 
28.1.1963 günü bildirdim. Bunun üzerine Petrol 
Dairesi Reisinin Başkanlığında Dışişleri Ba
kanlığı İktisat ve Ticaret Dairesi Genel Mü
dür Yardımcısı Nazif Cumhuk, Maliye Bakanlı
ğı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği 
Genel Müdür Muavini Kenan Onat; Ticaret Ba
kanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Uzmanı Re-
cai Basan; Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük
ler Genel Müdürlüğü müşaviri Âsaf Oylun ve 
Sanayi Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri İh
san Koçyiğit, Şubatın 1 nci, 12 nci, 14 ncü ve 
16 ncı günlerinde toplanarak konuyu incelemiş 
ve oy birliği ile sonuçlamıştır. 

Burada yine bir istitradda bulunmak istiyo
rum. Toplanan üyeler ilk toplantıda Komiser ra
porunun Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın talebinin, Petrol Dairesi cevabının, itirazı
nın ve sairesinin kendilerine verilmesini istedik
leri için, «karar vereceğiz, hüküm ifade edecek, 
bu itibarla görelim dosyayı.» dedikleri için, dos
ya teksir edilmiş ve üyelere takdim edilmiştir. 
Bir hafta sonra tekrar toplanmışlardır. 

Kurulda hiçbir kişi Reise Türk Petrolleri 
Anonim Ortaklığının dinlenmesini talebetme-
diği için - çünkü hu da temkid konusu olmuş-
davet edilmemiştir. Hiçbir kimse, «Türk Pet
rolleri Anonim Ortaklığını çağıralım.» demedi
ği için çağrılmamıştır. Böyle bir durumu kö
tü niyete atfetmek için, bizzat insanın kendisi
nin kötü niyetli olması iktiza eder. Çağrılma
mış. Başka bir toplantıda, kuyu başı fiyatı di
ye bir fiyat tesbit işi var, «Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığını, mütehassısları davet ede-
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lim.» denmiş ve davet edilmiş ve dinlenmiştir'. 
Bu itibarla, bu toplantıda her hangi bir arka 
maksat aramak, bu arkadaşlarımızı geniş ölçüde 
rencide eder arkadaşlarım. Memleketin bu se
viyede büyük işlerini bütün insaflı insafsız hü
cumlara göğüs gererek toplanıp karar A'ermek 
durumunda olan memura huzur veremediğiniz 
takdirde, o memurlardan randıman alma imkâ
nı geniş ölçüde güçleşir. 

Komisyonun kararı şudur: 
1. Memlekette yabancı ham petrolle işliyen 

rafinerilerin kurulmasından bugüne kadar Pet
rol Dairesince Petrol Kanunu hükümlerine göre 
-ham petrol ithali ile yapılan tatbikatta, Kanu
nun 2 nci maksat maddesi muvacehesinde ted
bir ittihazını gerektiren bir durum olmadığı ne
ticesine varılmıştır. 

Petrol Dairesinde mevcut malûmata göre, 
yabancı ham petrol işleyen rafinerilerin 1963 
yılında da âzami motorin esası üzerine çalışmr.yı 
programlaştirdıkları görülmüştür. Diğer taraf
tan Millet Meclisinin 21 . 11 . 1962 tarih ve Plân 
Kararı No: 1 ile onayladığı Birinci Beş Yıllık 
(1963 - 1967) Kalkınma Plânının onaylandığına 
dair Kararında (Resmî Gazete sayı: 11272, s;;y-
fa: 55) «Yurdumuzdaki rafinerileri uygun, şe
kilde kullanmak ve mamul madde ithalâtını 
azaltmak için rafinerilerin fiziki kapasiteleri 
motorin üretimi esas alınarak ayarlanacaktır.» 
Bakanlar Kurulunun 25 . 1 . 1963 tarih ve 
6/1328 sayılı Kararı ile kabul edilen Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı 1963 yıllık programında 
(Resmî Gazete sayı: 11329, sayfa: 35) «d) Or
ta ürünlerin ithaline engel olmak için petrol ra
finerilerinin bu ürünleri karşılayacak durumda 
faaliyette bulunmaları sağlanacaktır.» 

Denilmektedir. 
Yukarıda sözü edilen rafinerilerin faaliyet

lerini esasen Beş Yıllık Plân ve 1963 yılı prog
ramına uygun şekilde ayarlamakta oldukları 
tesbit edildiğinden bu durum muvacehesinde 
ihtilâfla ilgili konu hakkında Petrol Kanunu ve 
Nizamnamesi hükümleri için de ayrıca bir ted
bir almaya mahal görülmemiştir. 

2. Ancak, bu çalışma rejimi içinde dahi bü
tün rafinerilerde bir benzin fazlalığının mev-
cudolduğu aşikârdır. Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının Sanayi Bakanlığı Enerji Dai
resi Reisliğince 12 . 2 . 1963 te Petrol Daire
sine gönderilen 31 . 1 . 1963 tarih ve satış 17, 
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dosya 3312 numaralı yazısında, Batman'daki 
benzin stokunun 8 000 tonu aşarak kritik nok
taya vardığı beyan edilmektedir. 

Kuruluş yeri itibariyle nisbeten gayrimüsait 
durumda bulunan ve tamamen yerli ham pet
rol işliyen Batman rafinerisinin âzami kapasi
tesi ile çalışmasını temin için Petrol Kanunu dı
şında gerekli iktisadi ve ticari bâzı tedbirlerin 
alınmasına ihtiyacolduğu mütalâa edilmiştir. 

Tesbit edilen bu hususları uygun bularak 
kararım haline getirdim. Ve ilgililere tebliğini 
Petrol Dairesine bildirdim. Daire, bu kararımı, 
mevzuat gereğince, 7 . 3 . 1963 tarihinde Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına tebliğ et
miş ve 16 Mart 1963 tarihli Resmî Gazetede bu 
karar neşredilmiştir. Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı kararın iptali için Damştaya 
dâva açmış bulunmaktadır. Mevzuat böyle. 

Şimdi biz, komiserin tavsiyesine de uyarak 
Petrol Kanununun 24 ncü maddesinin ikinci fık
rası gereğince, Bakanlıklararası temsilcilerinin 
toplanıp ittifakla verdiği bu karardan sonra, 
yani «Petrol Kanunu içerisinde alınacak bir ka
rar ve tedbir yoktur. Petrol Kanunu dışında bir 
karar ve tedbir alınmalıdır.» karardan sonra, be
nim yerli hanı petrole karşı üvey evlât mua
melesi yapmış olduğumu beyan edenlere ifade 
etmiş olayım ki, Sanayi Bakanı olarak mevzuat 
gereğince vazifem burada biterdi. Ama memle
ketin mühim biı1 dâvası olarak bildiğim için 
derhal kendi Bakanlığımdan, başka bir bakanlı
ğın yetkisi ve sorumluluğu sahasına girmiş olma
sına rağmen, karara muhatap Bakan olmam iti
bariyle bir taraftan dâva açıladursun, buna bir 
tedbir bulmak lüzum ve zaruretine inandığım 
içindir ki, münhasıran Petrol Kanununu tatbik 
etmekle vazifeli olan Petrol Dairesine değil; 
ama memleketimizin umumi enerji işlerini yü
rütmekle sorumlu olan Enerji Dairesi Reisliği
ne Bakanlıklarası bir toplantı yapılması için 
emir verdim. Bu toplantı yapıldı. Sözlerime 
başlarken ifade etmiştim. Hükümetimizin titiz 
davrandığı mühim bir husus, mevzuatımız hü
kümlerini zerrece haleldar etmeden tedbir bula
bilmek. Bu itibarla sözlerimin başında da ifade 
ettiğim veçhile Petrol Kanunu ve Nizamnamesi
nin fevkalâde karışık bir maddesinin hükmüne 
bakarak mukteza tâyin eden, ki, bunun hatalı 
ve yanlış olduğunu gösteren başka maddeleri 
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de var, bir manzume halinde tedvin edilmiş 
mevzuat külliyatiyle ve bunların tatbikatı ile 
doğrudan doğruya ilgili olmıyan Bakanlıklar-
arası heyetin varmış olduğu karar, Petrol Ka
nununu da ihlâl eder mahiyette bir karar olun
ca, protokole göndermekle beraber, Ticaret 
Bakanlığına şöyle bir kayıt koymayı da ihmâl 
etmedim «memleketimizde tevziatçı şirketlere 
ki; bu şirketlere mal temin etmek vaziıf esi Tica
ret Bakanlığı sahasına girer, bu şirketler umumi 
hükümlere tabidir. Bu şirketler, petrol Kanu
nundan istifade etmek durumunda değildir; 
mal temin etmek durumunda olan Ticaret Ba
kanlığına bu şirketler mal tedarik etmek istedik
leri takdirde, tatbik edilmek üzere Türkiye'ye, 
bu şirketlerin alacağı malların, petrol mahsulâtı 
malların verilmesinde yerli ham petroldan tasfi
ye edilmiş petrol ürünleri varsa, evvelâ bunların 
verilmesi ve geri kalanın, ithal ham petrolünden 
elde edilen petrol ürünleriyle karşılanması hu
susunu tezkereye yazarak bildirdim. Bunu ta
kiben, arkadaşımızın dediği gibi, maalesef iki 
kararname çıktı. Kararnamenin birisi Cumar
tesi günü çıktı, bir tanesi de Pazartesi günü. 
Hükümet politikasında istikrarsızlık mı var? Ha
yır arkadaşlar. Hükümet politikasında mevzuata 
fevkalâde titiz olarak bağlılık var arkadaşlar. 
Birinci kararnamede, Ticaret Bakanlığının 
sevkettiği kararnamede, demin arz ettiğim Pet
rol Kanunu hükümlerine mutabık düşmiyen bir 
metin sevkedilmiş. Üzerinde geniş mücadele
ler yapılmakta olan büyük, farkı, şimdi izah 
edeceğim; petrol hakkı sahibi olan şirketlerle 
ilgili bir teklif. Halbuki, Pazartesi günü çı
kartılan metin tevziatçı şirketlerle alâkalı olan 
bir metindir, doğru metindir. Cumartesi gü
nü çıkarılan metin şudur; «Dış ticaret rejimi 
hakkındaki karara ek karar.» Ticaret Bakan
lığına, yerli ham petrolden elde edilen petrol 
ürünlerinin satılmasiyle alâkalı karar çıkartıl
ması teklifinde bulunan bakanlık Sanayi Ba
kanlığıdır. Bu itibarla, Sanayi Bakanlığının 
görüşüne göre karar ittihazı lâzımgelir. 

«1. Petrol Kanunu ve Dış Ticaret rejimi 
esaslarına, göre, yabancı memleketlerden yurda 
getirilen ham petrolden elde edilen gümrük dışı 
petrol ürünlerinin, rafinerilerden satışı veya de
vir »suretiyle yurda ithali Ticaret Bakanlığı
nın müsaadesine tabidir.» Rafinerilerden elde 
edilen ürünlerin yurda devri Petrol Kanunuv-
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la alâkalıdır. Halbuki mevzuatımız, Petrol Ka
nunu dışında, tevziatçı şirketlere satacakları pet
rol ürünlerini sağlamak vazifesini, Dış Ticaret 
kararlarına göre Ticaret Bakanlığına vermiş 
bulunmaktadır. Buna göre karar çıkartılmak 
lâzımgelir. 

Şunu da arz edeyim ki, bunun tatbikatı yeni 
değildir. Sene 1953 bendeniz o tarihte İktisat 
ve Ticaret Bakanlığının mesuliyetini deruhte 
ediyorum. Fevkalâde büyük döviz sıkıntımız 
vardı. Ve hariçten ithal ettiğimiz petrol mah
sulâtının dövizini ödemiyorduk. Sabah akşam 
şirketlerde bizden alacaklarını transfer etmemiz 
için müracaatla başımızı ağrıtıyorlardı. 

Yalnız, şunu da söyliyeyim, o tarihlerde dahi 
memleketin muhtacolduğu petrol mahsulâtını, 
milyonlarca lira alacaklı kalmaları pahasına iyi 
niyetle memlekete getirmişlerdir. 
_ Beri taraftan Sovyet Rusya ile olan münase

betlerimizde Sovyet Rusya'dan alacaklı durum
dayız. Bakanlık da, - Ticaret Bakanlığı - meş
gul, daha o zaman rafineri'yok, Petrol Kanunu 
çıkmamış. Bizim alacağımıza mahsuben, Sov
yet Rusya'dan petrol mahsulleri ithal edildi, 
Klring Andlaşmasma göre. Bu Kararım ya 
bancı petrol şirketlerinde bir infial yarattı. Ken
dileriyle konuştum, ithal edeceğimiz petrol mah
sulâtını herbırinize, memleketteki satış nispet
lerinize göre tevzi edeceğiz, münhasıran Petrol 
Ofis yapsmda, size mahsul vermeyelim; bu dü
şüncede değiliz, dedim. Dediler ki : «Biz Sov
yet Rusya menşeli petrol mahsulü satmayız.» 
«Peki, öyleyse» dedim. Biz satarız. Alacağınızı 
almak için müracaat ediyorsunuz, dövizimiz yok, 
diyoruz. Size petrol mahsulâtı buluyoruz, bu
yurun bundan da alın, satın, diyoruz; satmayız 
diyorsunuz. 24 saat sonra pişman oldular. Bu 
defa da ben kabul etmedim. «Efendim satabilir 
miyiz diye merkezlerimize soralım» dediler. Bu 
sefer de ben kabul etmedim. Bu itibarla o ta
rihten bilirim ki, yerli şirketlere petrol temin 
etmek, vermek Ticaret Vekâletinin yetkisi dahi
lindedir. Umumi hükümlere, Türkiye'nin Dış 
Ticaret rejimine göre bu iş yürütülür. 

Şimdi mahkeme bintaraftan devam ededur-
sun. Danıştay'ın verdiği karara eübette hürmet 
etmek vazifemizdir ve bu bizi küçültmez; Ibilâ-
kis büyültür, <onu da ifade edeyim. Ama yet
kili bir daıirenin ve komiser raporuna gö
re kuruilan bir Bakanlıklararası Heyetin it-
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tifakla vermiş olduğu kararlara rağmen, 
Bakanın bir başka istikamette karar vermesi, 
belki o an için fevkalâde takdir edilir bir hare
ket olarak görülebilir; fakat memleketin bu
günkü ve gelecekteki büyük menfaatlerine ay
kırı bir davranış olur. Bu işleri hissiyatla de
ğil, aklıselimle, serinkanlılıkla; sadece o günün 
.mülâhazalaniyle değil, memleketin yıllar yılı 
devam edecek büyük menfaatleri açısından gör
mek lâzımgelir. Nasıl ki, Eifat özdeş arkadaşı
mızın iki - üç cümle ile, Türkiye'deki mücade
lelerin sadece ufuktaki gelişmelere bir ışık tut
ması gibi. 

Bizim çıkardığımız esas şudur: 
Tesis ettiğimiz dış ticaret rejimi hakkındaki 

karara ek karar. 
«1. Petrol Kanunu ve Dış Ticaret Rejimi esas

larına. göre yabancı memleketlerden yurda ge
tirilen ham petrolden elde edilen petrol ürün
lerinin özel akar yakıt antrepo sistemi dâhilin
de tevziat müesseseleri tarafından yurda ithali 
Ticaret Bakanlığının müsadesine tabidir.» Ve 
bu, halen tatbikatta şu şekilde yürümektedir. 
Memleketimize giren petrol mahsulâtı tevziat-
çı şirketlere intikal ettirilirken, Gümrük Ver
gisine tabi bulunmaktadır. Filhal, bu yürümek
tedir. Bu işler yürütülmekte iken, memlekette 
yerli ham petrolden elde edilen petrol mahsulâ
tı varken umumi malî, iktisadi politikası bakı
mından para convertibilitesi içinde olmıyan, çe
şitli tahditlere müracaat etmek durumunda olan 
Türkiye'nin ayrıca bir Dış Ticaret Politikası 
bulunduğuna göre bu politikanın istikametin
de tedbirler almak, içerde çalışan tevziatçı şir
ketlere karşı fark gözetici bir muamele olmı-
yacaktır. Bu itibarla memleketimizde yerli 
ham petrolden elde edilen satılmamış ürünler 
varken, hariçten döviz ödememize müncer ola
cak yabancı ham petrolden elde edilen petrol 
ürünlerini memlekete sokmıyacağız. Niçin? Dö
vizimiz yoktur; bütün ithalât politikamızı böy
le yürütmekteyiz. 

Şimdi gelelim burada yerli ham petrolün dış 
ticaret politikası bakımından, bu himaye ted-
tbiri yanında, acaba Petrol Kanununa göre de 
yerli ham petrol himayesiz mi kalmıştır, mese
lesine. 

Aziz arkadaşlarım, yerli ham petrolün hima
ye edilmesine dair Petrol Kanunumuzda ve Pet
rol Kanununa göre çalışan rafinerilerin hususi 

4.6 .1963 0 : 1 
belgelerinde, müsaadeye tabi, her müracaata 
izin veriliyor, bâzı hususi tedbirler alınmış 
ibulunmaktadır. Bu tedbirler nedir? Yerli ham 
petrollerden elde edilen petrol ürünlerine nis
petle, yabancı ,ham petrolden elde edilen; me
selâ, benzin memlekete girerken, son kararlar
dan evvel, Mart başından evvel, 300 küsur lira 
raddesinde; Marttan sonra 370 lira raddesinde 
bir vergi ödemektedir, bu bir. 

ikincisi; belgelerinde rafinerilerin sahibi 
olan şirketlerin belgelerinden muayyen vasıfta, 
rekabet fiyatı ile ve saire, kendilerine yerli 
ham petrol verildiği takdirde, tercihan onları 
işlemeleri mecburiyeti vardır. Esasen bu ihti
laflı hal muvacehesinde memleketimizde çalışan 
rafinerilerle, bilhassa Mersin'le ihtilâf olduğu 
için resmî bir dilekçe ile müracaat etmişler ve 
«Yerli ham petrol verildiği takdirde bunu alıp 
işlemeye amadeyiz», demişlerdir. 

Üçüncü olarak; memleketimizde, maalesef, 
geniş petrol bölgemiz istihlâk yerlerinden uzak
tır. Rafineri politikası, istihlâk bölgesinde ra
finerilerin kurulmasını âmirdir. İktisadilik, 
'ham petrolün pazara kadar taşınmasını emre
der. Orada istihsal etmişsiniz, pazar uzak olun
ca satış güçlüğü vardır. Onun için, petrol po
litikasının elif - be'si ham petrolü payplaynda 
(Pipe line) veya tankerlerle nakletmektir. Mem
leketimizde bunu görerek, Doğudaki petrol böl
gemizdeki kaynaklarımızın gelişme ihtimalleri
ni de bugünden derpiş ederek, Sayın Esat Ça
ğa arkadaşımızın da belirttiği veçhile, ham pet
rolü pipe - line'le iskenderun bölgesinde de
nize götürmek ve orada diğer rafinerilere ver
mek, eğer daiha fazla istihsal "edebilirsek, ih-
racetmek. Bu da ayrıca bir himaye tedbiridir. 
Bir kısım düşünceler, petrol hakkı sahibi rafi
nerilerin işledikleri ham petrolün tahdidedilme-
sini taldbetmişlerdir. Muhterem arkadaşlarım, 
bu rafinerileri, nihayet Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile yaptıkları müzakereler ve bu mü
zakereler neticesinde tesbit edilen proces - ver-
bal'lere, kanunda geçen hükümlere ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin umumi politikasına 
bel bağlamak suretiyle, inanarak memlekete 
gelmişlerdir. Bu itibarla onların inancını sar
sıcı bir istikamette tedbir almak, fevkalâde isa
betsiz olur. Pekâlâ, pazarların müşkülâtına 
rağmen ben buraya rafineri kurmuşumdur, 
milyonlarca dolar sarf etmişimdir; yabancı 
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•hanı petrolü buraya getirip, memlekete sokmı- ; 
yacağım. Hariçte satacağım dedikleri takdirde 
hanı petrolü tahdidederim diyen fikirler onlara 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, ahdini ifa 
etmiyen memleket nazariyle bakmak fırsatını 
«hazırlamaktadır. Bu itibarla, içeriye ham petrol 
getirebilirler. G-iimrük Vergisi ödemez, serbest, 

-Demin arz ettiğim şartlar içerisinde mem
lekete sokulduğu nisbette, tevziatçı şirketler ta
rafından alındığı ölçülerde alınır, alınmadığını 
dışarıya ühracetme yoluna gider. Nitekim, ha
rice Fual-Oil ihracedilmektedir, harice benzin 
ihracı için gayret etmektedirler. Benzinin ham
maddesi olan naf da ihracetmektedirler. Ve bu 
Mersin'de 7 küsur milyon raddesinde olmuş
tur. Bu itibarla Türkiyedeki rafinerilere ya
bancı menşeli ham petrolü sokmıyalım fikrinin 
arkasında, memlekete karşı beslenen itimadı 
zedelemek fikri gelmektedir. Bu hâkim fikir
dir. Bu itibarla buna sebebiyet vermemek lâ
zımdır. 

Diğer taraftan memleketimizde rafinerile
rin sadece ham petrol mahsullerini tasfiye et
meleri, içeride ve dışarıda satmakla yetinmele
ri de mevzuu'bahis değildir. Türkiye, ekonomi
si süratle gelişen nüfusu, jeopolitik vaziyeti ve 
yeraltı ve yürüstü imkânlarının arz ettiği po
tansiyel bakımından iktisadi gelişmeler mev
zuunda fikir yürütebilen muhitlerin, önümüz
deki yıllarda büyük imkânlar vadeden bir 
ülke olarak 'görülmektedir. Potansiyel 'kuvve
timiz 'küçümsenecek bir 'kuvvette değildir. Bi
zimle rakip olan memleketlerin, 4 misli fazla 
olan nüfusumuz, hele bu nüfusumuzun satm
alına gücünü köyde, kentte artırmaya muvaf-
'fak olduğumuz nisbette büyük bir pazar Tür
kiye'de çeşitli sanayi kollarının mamulâtını 
beklemektedir, içerde. Bir de Orta - Doğu, Ya
lan - Doğu ve saire ihraç imkânları. beklemek
tedir. Ama, '20, 25 yıl sonrasını görebilmek lâ
zımdır. Bu durum 'karşısında memleketimizde 
bir müddetten beri rafinerilerin mahsulâtı üze
rine kurulmak imkânı veren petro - kimya sa
nayiinin gelişmek imkânları belirmiştir. Teşeb
büs hakkında müspet veya menfi bir fikir söy-
liyecek durumda değilim. 'Mevcut mevduata 
ıgöre ilgili teşekküllerimiz tetkik eder, sonun
da Bakanlar Kuruluna gelir. Bu ayrı bir mev-' 
zu. Proje hakkında vaziyet almıyoruz, Ama, 
Türkiye'de rafineri mahsulâtı üzerine kurul-
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inak istenen bir petro . kimya sanayii vardır 
rine kurulmak imkânı veren petro - kimya sa
nayii vardır ki, istihsal edeceği maddeler bakı
mından, memleketin 10 yıllık bir devresinde 
çehresini değiştirecek vüs'attedir. Hammad
desi meşkûk olan, Hükümetin kararına gö
re hammadde bulabilen rafinerilerin, şu veya 
bu ölçüde çalışma esasına dayanan bir ham
maddeye dayanarak sanayi kurulur mu arka
daşlar'? Kurulmaz. 

Bu itibarla, ham petrol ithalâtını tah-
didedeıı fikrin arkasında yatan bir başka fikir, 
Türkiye'nin süratle gelişmesinde menfaatleri
nin tahakkuk etme mesafesinin uzadığını, me
safenin genişlediğini gören birtakım bedbaht
ların da düşüncesi vardır. Petro - kimya sana
yii yabana atılacak bir sanayi değildir. Bu ge
ven 8 - .10 sene içinde en fazla 'gelişen sanayi 
kollarından birisi petro - kimya sanayiidir. 
Memleketimizde 87 küsur milyon dolarlık bir 
hacim ifade eden bir yabancı şirket, % 53 nis-
betinde olmak üzere tanınmış Amerikan firma
larından bir grupuna, % 47 nisbetinde de mem
leketin talip olanlarına verilmek suretiyle, bir 
proje. Yine bunun gibi Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının, Azot Sanayii ve saire ile 
beraber, 'kimyevi gübreyi petro - kimya sana
yiine dayandırmak istiyen çalışmaları başka 
bir proje. Yine yabancı bir firma, şu anda 
aklıma gelmiyor, memleketimizde muvaffak 
olmuş çok ciddî iş adamlariyle çalışmak isti
yen, bir başka proje. Bütün bunlar petro -
kimya sanayiine dayanmaktadır. Petro - kim
ya sanayii, hammaddesi, kapasitesi Hükümetin 
müsaade edeceği petrolün miktarına göre - yüz
de otuz olabilen, yüzde kırka çıkabilen, yüzde 
yirmiye inebilen - rafineri mahsulâtı üzerine 
kurulamaz. Sanayi müstekar bir hammadde 
ister, işte bu imkânları da sağlamak üzere bir 
taraftan memlekete, memlekette kurulu olan 
işletmelere, bunların petrol pazarlarındaki gü
cünden kaabiliyetinden istifade ederek, ham 
petrolünü getirir, memleket imkânları nisbe
tinde Ticaret Bakanlığı müsaade eder, şirket
ler alır. Geri kalanları dışarıda plase etmeye 
çalışırsınız, dışarı satarsınız. Ayrıca, petrol 
mahsulâtı üzerinde petro - kimya sanayii kur
mak yolu açılmış olur. işte, Hükümetinizin 
ittihaz ettiği kararlar bunu sağlam ve hukukî 
esaslara bağlamaktadır, arkadaşlar. 
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Sayın Rifat özdeş arkadaşımız demin bir 

konudan balhsetti'ler. «Fuet - OH ihracediyor-
lar. Yunanistan'da daha, ucuz satılıyor, bizde 
pahalı satılıyor,» dediler. Bugünkü mevzuatı
mıza göre, benzin, .motorin ve gazyağı, Tica
ret Bakanlığınca 'fiyatları teshil edilen mad
delerdir. Asfalt, ve Fuell - iOil fiyatları serbest
tir. Bu mevzuda Türk armatörleri de müra
caat etmişlerdir. Dikkatimizi çekmişlerdir. 
Komi tetkik ettirilmiştir. Bakanlıklara rası İk
tisadi îş Birliği Komisyonunun 'gündeminde-
dir. Arkadaşımızın ha'kları vardır. Memleke
timizde istihsal edilen Fııel - OlTin dışarıya 
sevkedilerek, Türk gemilerinin dahi dışarıdan! 
satmalm alarmda menfaat görecekleri bir vazi
yetin ihdas edilmesi elbette üzerinde ciddî ola
rak çalışacağımız bir 'konudur. 'Mesele, 03 akan-
lıklararası İktisadi îş Birliği Komisyonunun 
gündemindedir. Şimdi foâzı istifhamlara 'bura
da cevap vermekte fayda görüyorum. Bâzı 
çevrelerde yabancılar «efendim, arıyorlar ama 
maksatları bulmak değildir, buluyor, kapatı
yor» ve saire. Elimizde müspet delilleri var. 
Bir kere ışurasını sureti kafiyede ifade edeyim 
'ki, Petrol Kanunumuz iyi niyeti himaye etm.e'k 
maksadına matuf, Petrol Dairesi tarafından 
iyi niyeti devamlı olarak kontrol .altında tut
mayı âmir çeşitli 'hükümler ihtiva 'etmektedir. 
Bu çeşit beyanlar, hakikaten sorumsuz beyan
lardır. Kanun maddesi gösterilmek suretiyle, 
bugüne kadar böyle bir mütalâa, serd edilmiş 
değildir. Elimizde bâzı müşahhas misaller 'var
dır. Bunları okuyarak arkadaşlarımı daha ko
laylıkla tenvir etmiş olacağım. 

Şimdi, Türkiye'de bulunan petrol mevzuatı
mıza göre gizlenebilirdi. Bunu bilhassa zapta 
geçirtmek istiyorum ve sonradan terk edilmiş 
bir petrol sahasının bilâhara yabancı talipleri 
tarafından talcbedildiğinde nasıl bir muamele
ye tabi tutulduğu, maksat maddesinin nasıl an
laşıldığı, ikinci maddenin şümulü içindedir, ve 
bu arada nasıl bir yabancı şirketin, daha evvel 
9 milyon dolar sarf ederek, terk edilen sahada 
petrol bulduğuna, dair vesika okumak istiyo
rum . 

Petrol Kanununun maksadını ikinci madde
si ifade etmiştir. Bana göre, kanun, Türkiye 
petrol kaynaklarının süratle fasılasız ve verimli 
bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesini sağ
lamak için yapılmıştır. Kanunun diğer madde-
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leri bu maksadın ışığı altında tertiplenmiş ol
duğundan petrol arayıcısının kanunun koydu
ğu hudutlai' dışına çıkarak aramaları uzatması 
ve petrol bulduğu halde bunu bulmamış gibi 
ileri tarihlerde kullanmak üzere kapatması 
mümkün değildir; çünkü; 1. «Bir arama ruh
satnamesinin müddeti 6 yıldır.» (Kanunun 55 
nci maddesi birinci fıkrası) 

2. Arama ruhsatnamesi alan bir arayıcı, 
ruhsatnamenin ilk yılı zarfında, «arama sahası 
dâhilinde aramaya veya bu sahanın petrol im
kânlarını tesbit maksadiyle saha dışında jeolo
jik istikşaf yapmaya başlamakla mükelleftir.» 
(Madde 57) 

3. Bu suretle başladığı arama faaliyetlerini 
hüsnüniyetle devam ettirmek zorunluluğunda
dır. 

4. Petrol Kanununa göre arama, arazinin 
yerden ve havadan topoğrafik usullerle mesaha 
edilmesinden, arama sondajı yapılmasına ka
dar, (sondaj dâhil) çeşitli ameliyeleri yapmak 
demektir. 

3 /5-C) Arayıcı, ameliyelerde arama saha
sı hakkındaki bilgilerine göre ilk olarak yapıl
ması müsaidolan biriyle işe başlar ve mütaakıp 
ameliyeleri hüsnüniyet neyi gerektiriyorsa öy
lece yapar. Petrol Kanununda hüsnüniyetten ne 
kasdedildiği kanunun 3/21 maddesindeki ta
rifte gösterilmiştir. Bu hükümlere göre, meselâ, 
bir arayıcı, arama sahasında arazisinin umumi 
jeolojisini yapmakla işe başlarsa, gerek bu işi 
yaparken, gerekse bundan sonraki yapacağı 
ameliyeleri tesbit edip icra ederken tecrübeli 
bir şahıstan aynı hal ve şartlar altında bekle
nebilecek gayret, ehliyet, verimlilik, basiret ve 
tedbirlilik dairesinde hareket edecektir. 

5. Arayıcı böyle bir çalışma nizamı içine 
alınmakla beraber bir bölgede sahibolabileceği 
en fazla sekiz arama sahasından her hangi bi
rinde, o bölgedeki eski ruhsatnamesi tarihin
den itibaren «beş yıl içinde » de arama sonda
jına başlamaya mecbur tutulmuştur. (5.8 nci 
madde 1 nci fıkra) 

6. Ayrıca bir bölgedeki arama sahaların
dan birinde petrol keşfetmiş olan bir arayıcı 
mütakıp iki yıl içinde aynı bölgedeki diğer bir 
arama sahasında ve beş yıl içinde de bölgedeki 
bütün arama sahalarında arama sondajlarına 
başhyacaktır. (Madde 58-2) 
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T. Bu suretle arama sondajına başlamış 

olan-bir arayıcı bu sondajlara bir kuyunun ta-
mamlanmasiyle bir yenisine başlanması arasın
da altı aydan fazla müddet geçirilmemek kay-
diyle hüsnüniyetle devam eder. (Madde 58-3) \ 

8. Petrol keşfedilen arazinin tesbit ve in
kişaf ettirilmesi ve bu sahadan petrol istihsal ; 
edilmesi mecburidir. (Madde 59) j 

9. Petrol Kanunu hukuk teknik ve ekono- j 
mi esaslarının meczedilmesinden meydana geti- . j 
rilmiş bir kanundur. . j 

Bu karakteri itibariyle arayıcıyı devamlı. | 
süratli çalışmaya sevk etmekle beraber arama- j 
nın en pahalı ve grift safhası olan kuyu delme | 
ameliyesini, (sondajı) kesin karara ulaşacak, i 
itimadedilir donelere sahibolmadan yapmaya 
zorlamaktan kaçınmıştır. Kanuna uygun ola
rak çalıştığı halde ümitli sondaj yerleri tesbit 
edememiş bir arayıcıyı arama sondajına, yani 
büyük ihtimalle kuru kuyu açmaya zorlamak 
ne teknik, ne de ekonomik icaplara uygun olur. J 
Bu sebeple kanun, bu gibi hallerde arayıcıyı 
aramalara teşvik amaciyle, biraz evvel belirtti
ğim müddetleri uzatma imkânım Petrol Daire
sine vermiştir. 

Aynı zamanda dairenin bu yetkisini sınıflan
dırmıştır. (Kanun 58 nci madde 1 nci fıkra, ni
zamname 123 ncü madde 2 nci fıkra) 

10. Aynı gerekçç altında .... 

KÂZIM ORBAY (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Müsaade buyurursanız bir hususu arz etmek 
istiyordum : 

Beyanlarınız esas konu ile ilgili kısımlar 
hakkında olsa, bunlar da faydalı olabilirler, 
ama konuyu doğrudan doğruya alâkadar etmi
yor. (Alkışlar) 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ (De
vamla) — Doğru, doğru... Bunu şunun için arz 
ediyordum : Konu ile doğrudan doğruya ilgisi 
hakikaten yoktur. Fakat, petrol hakkı sahibi 
yabancı arayıcıların Türkiye'de petrol bulunsa 
da, bulunmadı, demeleri şeklinde bir menfi pro
pagandaları vardır, işte bunu bertaraf etme mak
sadına matuf olarak arz ediyordum. Noktai na
zarınıza hürmet, ediyorum. Yalnız kısaca arz 
etmiş olayım ki, kanunumuz bu çeşit çalışmala
ra müsait değildir. Nitekim, vaktiyle 1955 yı
lında kendisine 33 arama sahası verilmiş olan I 
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bir firma, Walter Oil Company Firması, 22 .10 . 
1962 tarihinde, «bulamadım, terk ediyorum» 
diye rapor verip gitmiş. Fakat sonradan iki ya
bancı firma tetkikat için terk edilen sahadan 
muayyen bir bölgeye talip olmuştur. Terk edi
len sahalara aramak için müracaat vâki oldu
ğunda dört gün içinde iki firma müracaat eder
se, evvelâ aralarında bir anlaşmaya varmaları 
daire reisi tarafından tavsiye edilir, mevzuat 
böyledir. Anlaşmazlarsa daire reisi karar ve
rir. Müracaat eden şirketlerden Shell Şirketiyle 
ve diğeriyle daire reisi iki defa konuşmuş, fa
kat ihtilâfa düşülmüş, anlaşamamışlar. Nihayet 
daire reisi her iki şirkete sormuş, ne zaman son
daj yapacaksınız? Çünkü, kanunda süratle ne
tice alınmasından bahsediliyor. Kanun petrol 
kaynaklarının süratle değerlendirilmesi, diyor; 
bu hususu kanun yazdığı için müracaat eden 
ve bu sahalarda aramada bulunan »Shell Fir
ması sene sonuna kadar tetkikatımı yapacağım, 
ondan sonra ya terk edeceğim, veya sondaj ya
pacağım, demiş. Diğer ikinci firma iki yıl için
de tetkikat yapacağım, ondan sonra karar vere
ceğim, demiş. Daha çabuk karar verip faaliyete 
geçecek firma Shell olduğu için Petrol Dairesi 
kanun gereğince kendisine izin vermiş ve şir
ket 16 . 4 . 1963 tarihinde Kurkan-1 adını ver
diği kuyunun sondajına başlamış, 22 . 5 . 1963 
tarihinde 1 441 metre derinlikte petrole rasla-
mıştır. En yüksek gr a vitesi olan bir petroldür. 
Ve daha derinlerden de ümitvar olunduğu da 
Daire Reisi tarafından ifade edilmektedir. 

1962 yılının 10 ncu ayının sonunda terk edip 
giden firmanın yaptığı masraf 9 milyon küsur 
dolar raddesindedir. Ye bunun, petrol bulma
dığı için transferi yapılamıyacaktır. Ama, bu 
firmanın yapmış olduğu araştırmalarla ilgili 
bilûmum bilgiler Petrol Dairesinde, mütaakı-
ben bu bilgilerden faydalanmak istiyenlerin 
emrine amade tutulmaktadır. Bu suretle Tür
kiye'de yabancı yatırımlar, yabancı araştırıcı
lar eğer, «bulamadık» der, sahayı kapatıp gi
derlerse bu sahalarda, yerli veya yabancı yeni 
aramalar yapacaklar için birtakım bilgiler ha
zır, masrafsız, emre amade tutulmaktadır. Bu 
imkân sağlanmaktadır. Bu itibarla uluorta be
yanlarda bulunmanın - memleketimizin içinde 
bulunduğu sair şartları da dikkate alarak -
fevkalâde zararlı olacağım belirtmekte fayda 
görüyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, üzerinde hassasi

yet gösterdiğimiz husus, demin de arz ettiğim 
gibi, mevzuata riayetkar olmak idi. Hükümeti
mizin seçimlerden sonra iş başına geldiği tarih
ten itibaren mevzuata karşı gösterdiği titizlik 
neticesidir ki, 1951 yılında Yabancı sermaye 
Kanununun çıktığından 1961 yılı sonuna kadar 
Türkiye'ye gelen fiilî yatırımlar, fiilî nakit 
ve ayın olarak 130 küsur milyon lira raddesin
de iken, 1962 başından Mayıs sonuna kadar. 
1963 yılının Mayıs ayı sonuna kadar 98 mil
yon liraya .baliğ* olmuştur. Bu itibarla Hükü
metin muayyen bir politika yürütmesinde, 
mevzuata riayetkar olmak hususunda göster
diği titizliğin çok büyük bir mâna taşıdığını 
şu iki rakamın mukayesesi göstermektedir. Ve 
bundan süratle netice almak yoluna girmiş 
bulunmaktayız. Bunu da umumi politikanın 
bir neticesi olarak arz etmekte fayda görüyo
rum. 

Şimdi Sayın Esat Çağa arkadaşımızın soru
larına geliyorum : Hükümet Türk petrolünü 
korumak için ne gibi tedbirler almış ve almak
tadır. Tedbir almakta neden dolayı 9 ay ge
cikmiştir? 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin tedbir 
almakta gecikmiş görünmesi, demin arz etti
ğim gibi, muayyen bir kanuna göre, Petrol Ka
nununa göre başlıyan ihtilâfın muayyen mer
haleler geçirmesine intizar etmekten doğmak
tadır. Filhakika, daha acele bir karar, muay
yen maksatlara göre hattı hareketini tâyin, 
eden çevrelerde, Petrol Kanununa göre istih
sal edilecek olan bir kararın istihsaline mâni 
olmak kasdiyle «Petrol Kanunu dışında Hü
kümet tedbir aldı» demek fırsat ve imkânını 
verecektir. Bugün bu imkân ortada yok; bu 
bir. 

Yerli ham* petrolün inkişafını geliştirmek 
maksadiyle araştırmaları teşvik için ne düşü
nülmektedir? 

Hükümet, araştırmaları teşvik için Türki
ye'deki mevzuata riayetkar olmanın birinci 
şart olduğu kanaatindedir, işte bu sebepledir 
ki, kararname, Petrol Kanunu dışında mev
zuatımızın diğer hükümleri dâhilinde umumi, 
iktisadi ve malî politikamızın, kendi bünyesi 
içinde tedbir ittihaz olunmak lüzumu hisse
dilmiş bulunmakta ve bundan da netice alın
maktadır. Memleketimizde bugüne kadar ki, 
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davranışlarımız yerli ham petrol istihsalinde 
.gerileme şöyle dursun, gerek Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı çalışmalarında, gerekse 
yabancı şirketlerin çalışmalarında bu gelişmek
tedir. istihsal <levamlı bir artış göstermekte
dir. Makamlar bizi tekzip eder durumda de
ğildir. 

Bakınız ne çeşit neşriyat yapılabilmektedir. 
Hükümetiniz ne çeşit müşkülleri yenmek zo
runda bulunmaktadır. Sizlere başka bir misal 
vermek istiyorum : 

Bir bankamızın fevkalâde değerli bir mec
muasında, - aylıktır - ham petrol istihsaline ait 
rakamlar geçerken şu kayıtlar yer almaktadır. 

- - Ham petrol : 1963 Ocak ve 1962 Ocak 
ve Aralık ayları itibariyle ham petrol istihsali 
aşağıda gösterilmiştir : 

Ham petrol istihsali 
(Varil) 

1963 1962 

Ocak, 300 489 318 277 
Aralık 358 288 

Ocak ayında ham petrol istihsali, 1962 Aralık 
ayına nazaran % 16.1 nisbetinde 57 799 varil ge
çen yılın mütenazır ayına nazaran da % 5.6 nis-
belindo 17 778 varil bir noksanlık arz etmiştir. 

Ocak ayında, Aralık ayma nisbetle vâki mü
him istihsal azalışı, bilhassa en büyük müstahsil 
Türkiye Petrolleri A. O. nın istihsalinde meyda
na gelen 79 .".91 varile varan düşmeden ileri gel
miştir. Türkiye Petrolleri A. O. nın istihsalinde 
1962 yılında hiçbir ay bu seviyeye inilmemiş idi. 

Tahkik ettiriyoruz, bir rakam hatasından te-
vellüdetmektedir. Rakamlar yanlış verilmiştir. 
İstihsalde yine artış vardır, diye tasrih etmek 
lüzumunu hissediyorum. Bu itibarla memleketi
mizde işlenmiyen ham petrol yoktur. Ham pet
rol istihsalimiz, imkânların el verdiği nisbette 
araştırmada ve sairede gelişme istikametindedir. 
Bakamlar bunu göstermektedir. 

Arz ettim, aynı iki kararname arasındaki 
istikrarsızlık farkı nedendir; zannederim hu
kukçu arkadaşımız aradaki farkı tesbit etmiş bu-
lunuyorlardır. 

Hükümet vereceği kararlarda sebat edecek 
midir? 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin karar
larında ne kadar sebatkâr olduğunun delilleri 
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yalnız memleketimizdeki umumi ekonomik ge
lişmemizin çeşitli sahalarındaki doneleri değil, 
ihtilâlden çıkmış, secim yapmış, siyasi hayatında 
çeşitli çalkantılara mâruz kalmış olan memleke
timize 11. yılda yapılanın -'5/2 si nisbetinde 1G 
ayda fiilî yatırım yapmasiyle dış piyasada ken
disini göstermektedir. Bu itibarla eğer hükümet
leri tenkidetmek ve hükümetlerin hatalarını bü
yük göstermek suretiyle haklı bir tenkide tabi 
tutmak lâzımgeliyorsa, bu saha iyi seçilmiş bir 
saha olmaktan çok uzaktır. 

Biliniyorum, maruzatını burada bitti. 
RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) - - Suallerime ce

vap verilmedi. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Devamla) — Arz edeyim efendim; arkadaşı
mız, «rafinerilerden, yerli ham petrol ile çalışan 
Batmanın yüzde yüz kapasite ile, Ipraş (Türki
ye Petrol Anonim Ortaklığı yüzde 51 hissesine 
bidayetle sahip, sonradan 23 sayılı Kanunun 
murakabesi dışına çıkmak için özel şirketlere 
devredilmiş ve saire olmuş) istanbul'da kurulan 
rafineri yüzde 96 kapasite ile, Mersin yüzde 66 
kapasite ile çalışıyor» diyerek, «bu mevzuda 
hakkaniyete uyan bir tedbir düşünülüyor mu?» 
diye sorulmaktadır. Bu mevzu şu anda cevaplı-
yabileceğim bir konu değildir. Teknik bir konu
dur. Ama rafineriler motorin kapasitesine, orta 
mahsul dedikleri motorine göre çalıştırılıyor. 
Çok teknik safhaları vardır bunların. Bendeniz 
teknisyen olmadığım için fazla bilmiyorum. Bu 
vaziyette çalıştırılmış olmaktan menfaatleri ha
leldar olmuş gibi görünenlerin bir şikâyetine 
muhatabolmadım. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Bir sualim var. 
BAŞKAN — Sayın Özdeş, sualler, sözler bit

tikten sonradır. Müsaade ederseniz Sayın Ba
kan arkadaşımızın konuşmaları bitsin, ondan 
sonra suallerinizi sorarsınız. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — «Rafineri sahiplerini bir masa et
rafında toplayıp, bugüne kadar bir konuşma 
yaptınız mı, ne düşünüyorsunuz?» Diye soru
yor Sayın özdeş. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan neşriyat, 
itiraf edeyim ki, yapılması lâzım gelen böyle 
bir toplantıya mâni olacak kadar tahripkâr ve 
bu mevzuda çalışan arkadaşlar üzerinde üzücü 
tesirler hâsıl etmiştir. 
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Sözlerimin başında da arz ettiğim, bu çeşit 

meseleler ilgililer arasında korperasyonu gerek
tirir. Mevzuat da bu ruh ve prensipten ilham 
almıştır, muayyen merhalelerden geçmeden me
suliyet taşıyan insanların huzurunuzda geniş bir 
konuşmada, mesuliyet taşıdığı konulardaki fi
kirlerini açıklamadan bu çeşit teşebbüslerde bu
lunmasının ne kadar ittihamlara vesile teşkil 
edebileceğini bugüne kadar yapılan neşriyat ko
laylıkla sizi bir hükme vardırmak için kâfidir 
zannederim. Sadece bir misal vereyim; yabancı 
firmalar «Türkiye'den 8 yüzbin tondan fazla 
ham petrol istihsal edilmesin» diye, resmî müra
caatta bulunmuşlar diye bir fıkra mevzuunu gö
rünce, ben daire reisine emir verdim, «Tetkik 
edin» dedim. Tetkik edildi, fakat hiçbir resmî 
kayıta raslamadık arkadaşlarım. Yıllarca bu 
işin sorumluluğunu taşıyan, kurulduğu andan 
beri bu iş üzerinde çalışan ve daire reisinin se
lefi olan arkadaşı ile konuştuğumda «Bize böy
le bir müracaat olmadı, Millî Birlik Komitesi 
üyelerinden her hangi birisine olmuş olabilir' 
belki. Ama, ihtimal vermem, bize yapılmış ol
mak lâzım gelir.» diye cevap vermiştir. 

Ama, bu müzakerelerden sonra, gerek daire
nin ve gerekse mesul olarak Ticaret ve Sanayi 
Bakanı arkadaşınızın, bu işlerin bir elde top
lanmasına ait olan tasarılar kanuniye! kazanın-
caya kadar, yapacağı meseleler, daha birtakım 
kararlar aldıktan sonra, böyle bir toplantının 
yapılması olacaktır. Arkadaşım müsterih olsun
lar. 

Foil - Oil işini arz ettim, gündemimizde olan 
bir maddedir. Benim mâruzâtım, Sayın Esat 
Çağa ve arkadaşlarımızın ışık tutma maksadını 
havi genel müzakere takrirleriyle sorulan hu
suslara vereceğim cevaplar, şimdilik bundan 
ibarettir. Bu mevzuun hiçbir tereddüdü mucip 
karanlık bir noktası kalmasını arzu etmedi
ğimden ve böyle bir durumun memleket men
faatlerini çok yakinen zedeler şayialar çıkar
maya vesile verdiğinden geniş bilgi istiyen böy
le bir konuda dairenin mütehassıs arkadaşlarını 
birlikte getirdim, muhterem heyetinizden çok 
rica ediyorum, en hurda teferruata kadar ne 
biliniyorsa burada sorulsun, bildiğim konulara 
kendim, bilmediğim konulara ise, Petrol Daire
sinin yetkili uzmanlarının cevap vermesine mü
saadelerinizi rica edeceğim. Bu suretle aylar
dır memleket efkârı umumiyesini ve dışarda ya j 
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hancıları işgal eden bir konu da tamamiyle ay
dınlığa ve açıklığa kavuşsun. 

Şu hususu da ifade edeyim ki, ara kararı al
dığımız yabancı basında «Sanayi Bakanı yaban
cı ham petrol ithalâtının durdurulmasına dair 
karar verdi.» diye derhal neşriyat yapılmıştır. 
Bizim bundan çok daha mühim kararlarınız 
olur, onunla meşgul değildir, ama bu derece 
dağdağalı bir konuda, isabetsiz; kanuna aykırı 
bir karar vermiş olmanın memieketita, alâkalı 
çevrelerde yaratabileceği havayı gayet iyi .bil
diği için derhal bir haber çıkı vermiş; halbuki bu 
varit değildir. Bu itiba-rla böyledir fırsatı bana 
vermek 1 üt funda bulunduğunuz için, mütemmim 
suallerinde cevapları alınmak üzere her nokta
nın iyice aydınlanması imkânlarımın da faize bah
sedilmesi ricasiyte hepinize, başta takrir sahibi 
arkadaşlarınla teşekkülü bir vazife bilmekteyim. 
(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Şevket Aıkyürek. 
A. P. (UiUPl! ADİNA ŞEVKET AKYÜ-

REK (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın Hü
küm ot Erkânı muhterem Senatörler, petrol sa
nayii ile ilgili bugünkü genel görüşmede Ada
let Partisi (frupu adına görüşmelerimizi arza 
çalışacağım. 

Dünyanın elektron iki eşmesinde ve ekonomik 
politikasında birimci derecede rol oynayan pet
rol sanayiine, memleketimizde de gerekli önem 
ve ehemmiyet verildiği halde, bizce meçhul olan 
sebepler dolayısiyle, bu sanayimin inkişafında ve 
rantabl çalışmasında âcil verilecek kararlara, ve 
alınacak tedbirlere lâyık olan hassasiyet ve ti-
tizlik gösterilımemeiktedir. 

Petrol işlerimin gerektirdiği düzen ve denet
lemede Devlete düşen görevler, Sanayi ve Tica
ret Vekâletlerinin insiyatifine tevdi edilmiştir. 
Memleketimizin endüstri ve ekonomi alanındaki 
büyük inkişaflara esas teşkil edecek olan petrol 
sanayiimizin maalesef yetkili Vekillerin kendile
rine mahsus prensip ve görüşlerine istinaden 
bugün petrol sanayimiz 30 tn.ilyon liralık stoku 
ile ya faaliyetimi 'tamamen durdurmaya veya-
hutda düşük kapasite ile çalıştırılmaya icbar 'edil
mektedir. Haddizatında bir sanayinin inkişafı 
ancak tamı kapasite ile çalışmam ve devamlı tev
si edilmesi ile mümkündür. 

Bir endüstrinin süratle ilerlemesi ve geliş
mesi ise. Hükümeti temsil eden vekilin özel sek
törlere, eenebî sermayeye ve kendi vekâletine 

(bağlı teşekküllere politikadan âri, âdil ve ko-
rokt bir otokrasi yapması ile Ikaaibitdir. Batman 
teslislerimizin ımamulü henüz «toka alımımdan 
evvel Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 1962 
Haziranında Vekâlete Petrol (Kanunumun 2 nci 
24 ncü .maddelerinde yazılı tedbirin alımımasımı 
lalebetmiş ve bir seneden ıberi netice almamıyam 
muameleye ait bütün mektupların muhteviyatını 
benden evvel konuşan Sayın Vekil okudular ve 
izah buyurdular. Ben burada yalnız ıbir senelik 
muamelenin seyrini izah etmekle iktifa edece
ğim. 

Petrol ortaklığının 1962 Haziran ayındaki 
teklifi, Vekâletin Petrol Dairesi Reisiiğinee, 
«tedbire no lüzum vardır ve ne de ihtiyaç var
dır» şeklimde reddedilmiştir. 

Petrol ortaklığı 25 nci ınaddej'e istinaden 
reddin iptalini istemiş, Sanayi Vekili de komi
serliğe -gitmeyi tercih etmiştir. 

Teşekkül eden komiserliğe raporu reddeden 
Petrol Dairesi .'Reisliği riyaset etmiş ve kamııni 
hakları olmadığı halde şirketlerin de müdahil 
olarak katılmaları Riyasetçe kabul edilmiştir. 

Buna rağmen komiserliğin raporu % 90 dan 
fazlasiyle Türk petrolleri lehine hazırlanıyor ve 
Vekile takdim cdiliyor. 

Bu rapora da 'bu sefer 13 Eylül 1962 tari
hinde şirketler ve Petrol Dairesi Reisliği itina*! 
ediyor. 

Rapor 4,5 ay Sanayi Vekilinin önünde hiç 
ıbir muamele görmeden «bekletilmekte iken gazete 
ve mecmualarda niçin raporun beklediği soru
larına Vekil, karar veriyor ve petrol ortaklığı
nın raporunu 'dest ekil iyen komiserliğin raporuna 
göre, Petrol Dairesi Reisliğine gereği için 
26 . .1 . 1963 tarihli raporunu ve talimatını ve
riyor. 

Bu rapora istinaden: 
Sanayi, Ticaret, Maliye, Gümrük ve Harici

ye Bakanlıkları hukuk müşavirleri toplanıyor 
ve 16 . 2 . 1963 tarihinde yeniden bir rapor 
hazırlanarak bu sefer de Petrol Dairesi Reisliği
nin moktai nazarı 'kabul ediliyor. 

Sanayi Vekili teım>sileilerin tesbit ettiği hu
susları uygum huluıyör ve bu kararın usulü dai
resinde tebliği için Petrol Dairesi Başkanlığıma 
talimat veriyor. 

Bumun üzerine petrol ortaklığı Vekile iki ra
porun yekdiğerine fezad teşkil ettiğimi bildiri
yor. Vekil de hâl çaresi olarak Şûrayı Devlete 
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müracaat etmelerini 'söylüyor. Petrol ortaklığı 
da hâlen Şûrayı Devlete müracaat etmiş bulu
nuyor. Diğer taraftan rapor, ithalât rejimi ile 
alâkalı olduğu kanaati ile, Ticaret Vekâletine 
gönderiliyor, Ticaret Vekâletinde rapor evvelâ 
kabul ediliyor ve kararname 'neşredilmesi için 
Vekilden mucip almıyor. Fakat her nedense 
birden kanardan vazgeçiliyor ve rapor tekrar 
Sanayi Vekâletine geri gönderiliyor. Sanayi Ve
kili raporun yine Ticaret Vekâletine gönderil
mesine ve Ticaret Vekili bu sefer de kabul et
mezse onlarda görüşelim diye talimat veriyor. 
Nihayet rapor Bakanlar Kurulunda görüşülü
yor ve 1 Haziranda Resmî Gazetede «ham pet
rolden elde edilen gümrük dışı petrol ürünleri
nin rafinerilerden satış veya devir suretiyle yur
da ithali Ticaret Bakanlığının müsaadesine tabi
dir.» şeklinde karar çıkıyor. 

Biz Adalet Partisi olarak, her üç kararı da 
demokratik rejimin aleyhinde ve Beş Yıllık Kal
kınma Plânına aykırı buluyor, hu sebepten de 
prensiplerimize zıt telâkki ediyoruz. Zira, pet
rol ortaklığı ile Bakanlar Kurulunun kararma 
göre ham petrol ithalini durdurmak veya tah-
didetmek .gibi özel sektörün ve ecnebi sermaye
nin yatırım yapmaları önlenecek ve teşebbüsler 
ürkecektir. Petrol Dairesinin raporu ise, Türk 
Petrolleri Ortaklığım müşkül duruma sokmak
tadır. Her ne kadar raporda 5 Yıllık Kalkınma 
Planındaki esaslara dayanarak hareket edildiği 
gösterilmeye çalışılıyorsa da, Türk Petrolleri 
Ortaklığını kendi .mukadderatına terk etmekle 
yine Kalkınma Plânına aykırı hareket edildiği 
gözükmektedir. 

Kalkrnıma. Plânında 1963 den 1967 ye kadar 
Batman'in, îpraş'ın ve Ataş'ın ne miktar ham 
petrol işliyeceği ve motorin esasına göre de, 
ham petrol ithalinin her sene 40-50 milyon li
ralık artacağı sarih olarak izah edilmiştir. 

Üç rafineri tesisinin ele Plânda tesbit edilen 
esaslar dahilinde çalıştığı aşikârdır. Ancak, ma
mullerin tevziinde nâzım rol oynıyacak olan 
Sanayi ve Ticaret Vekâletleri, inisiyatiflerini 
kullanarak (basiretle hareket edemedikleri için 
Batman tesislerimizin stok durumu hat safhaya 
gelmiştir. Bu durum dolayısiyle de, Petrol Or
taklığı Batman'daki 30 milyonluk stoku yüzün
den 1963 senesinde, Kalkınma Plânı gereğince, 
yapacağı 95 milyon liralık yatırıma da hız ve
rememekte ve lüzumlu tesisler için akreditif aç-
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t ırılanı a inaktadır. Hâl böyle olunca, Petrol Sa
nayii ve ekonomisinin önemi nazara alınarak 
petrol İşlerinin düzenlenmesindeki sorumluluk 
ve yetki en seri şekilde ehliyetli ellere teslim 
edilmelidir. 

Petrol sanayimizde ekonomiyle birlikte tek
nik hususlarda da tashihi .mümkün, fakat telâ
fisi mümkün olmıyan bariz hatalar yapılmak
tadır. 

Bu hatalar bilerek veya ıbil/miyerek dahi olsa, 
memleketin millî menfaatlerini haleldar ettiği 
cihetle, Sanayi Vekâleti hakkında tetkik ve tah
kik konusu olmalıdır. 

Dünyadaki 'bütün rafineri tesisleri ham pet
rolün % 100 ünü kıymetlendirmeye çalışırken, 
henüz birkaç senelik mazisi olan modern tesis
lerimizden biz Haupt-Z\veek (esas gaye) olarak 
yalnız •benzin, gazyağı, motorin ve Fuel-Oil ile 
iktifa etmekteyiz. 

Hattı zatında Kimya Sanayiinde büyük rol 
oynıyan petrol rafinerisi tâli maddeleri ile, güb
re, kauçuk, deterjan hattâ parfüm istihsal et
mek mümkün iken, yalnız Batman tesislerimiz
den 1500 ton kadar solvent ve 1.22 hin ton as
falt ki ym eti endinilmektedir. 

Rafinerilerden tâli olarak mecburen elde edi
len bir de Fuel-Oil (kaim yağ) vardır. Fııel-Oil 
memleketimiz için henüz çok yeni bir yakıt ol
duğu halde, inkişaf etmekte iken ve birçok kö
mürle çalışan fabrikalar tesislerini Fud-Oilc gö
re tadil ve tebdil ettikleri ve işletmeye geçtik 
leri anda, 28 Şubat 1963 tarihinde Fuel-Oile ya
pılan âni zamdan sonra, Fuel-Oil inkişafını kay
betmiş ve tekrar kömürle çalışmaya geçilmiştir. 

Fııel-Oille çalışmak için tebdile hazırlanan 
müesseseler de tadilden sarfınazar etmişlerdir. 

Fuel-Oilin yapacağı her işi ımaden kömürü 
İle de yapmak mümkündür. Fakat maden kö
mürünün yapacağı işin hepsini Fuel-Oilin yap
ması teknikmaıı mümkün değildir. Aynı zaman 
da Kalkınma. Plânına göre, 1963 senesinde Fuel-
Oil talebimiz 500 bin ton iken 1967 senesinde 
1 970 000 tona yükseleceği, bu suretle de her 
sene Fuel-Oil talebimizin 360 bin ton civarında 
artacağı tesbit edilmiştir. 

Bugünkü Koalisyon Hükümeti tarafından 
desteklenen ve kabul edilen 5 Yıllık Kalkınma 
Plânına göre hareket edilecek ise, bu hususun 
derhal nazara alınarak Fuel-Oilde mutlak su
rette ucuzlama yapılması bir zarurettir. 
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Maden kömürünün ağır sanayiindeki büyük 

rolü dolâyısiyle, Fransa ve Belçika'da yeni ku
rulan havagazı fabrikaları maden kömürü yeri
ne Fııel-Oilin moleküllerini parçalamak sure
tiyle şehir yakıt gazını istihsal etmekte ve ma
den kömürünü de sanayi için. kıymetlendirmek
tedirler. 

Esasen ıbiz memleketimiz ihtiyacından fazla 
Fuel-Oili FOB 10 dolara, aynı şekilde maden 
kömürünü de harice 10 dolara satabilecek pozis
yondayız. Halbuki bir ton Fuel-Oilin kalorisi 
2,300 kg-, maden kömürüne tekahbül etmekte
dir. O halde, kömür ihraç edikneLi kömürün ye
rine Fuel-Oil ile çalışabilecek tesislere, Fuel-Oi
lin inkişafı ve Plânın tahakkuku bakımından 
imkân verilmelidir. 

Rafineri tesislerimiz tanı kapasite ile yani 
senede 4 780 000 ton petrol işledikleri za 
man 

Batman 10 000 ton 
tpraş 20 000 » 
Atas 50 000 » 

gazı istihsal ede-
havagazı kalori-

Oeman 80 bin ton L. P. G. 
bilirler. 80 bin ton likit ise, 
si ile denkleştirildiği zaman 240 milyon kü-
bikmetre lıavagazma tekabbül etmektedir. 
Havagazmın kübik metresi bugün 55 kuruş 
olduğuna göre, 132x milyon lira değerindeki 
gaz likitinden bugün yalnız % 5 ııisbetinde 
istifade edilebilmekte ve % 95 si diğer tali mad-
lore karışıp ziyan olmaktadır. 

Halen 20 bin ton likit istihsal eden tpraş, 
maalesef yalnız 3 bin tonunu satabilmekte 
geri kalan kısmını da ziyan denecek mahi
yette kıymetlendirmektedir. 

Memleketimizde yeni olan bu gaza, kalo
risinin havagazına nisbetle yüksek oluşu do
lâyısiyle, rağbet çok artmıştır. Fakat tpraş 
Şirketi likitin satışını üç fit-manın inhisarına 
bıraktığı için, yüksek fiyat tarifesi müstehli
ki çok mutazarrır etmiştir. 

Dünya piyasasında L.P.G. limitinin tonu FOB 
22 dolar, takriben 210 lira iken, tpraş satıcı
sı üç firmaya tonunu 750 liradan, bu üç fir
ma da müstehlike tonunu 3 000 liradan 
satmaktadır. 

5 yıllık plânda ve bilhassa 1963 yılı prog
ramı icra plânı kitabının 33 ncü sayfasının 
7 nei maddesinde aynen şöyle yazmaktadır: 

4 . 6 . 1963 O ; 1 
«Petrol ürünleri fiyatlarının uluslararası 

fiyatlar seviyesine yaklaştırılmadı yolundaki 
çalışmalar sonuçlandırılacaktır.» 

Hakikaten icra. plânına, sadık kalarak ha
reket edilmesi düşünülüyorsa L. P. G. likiti-
nin tonunu tpraş 210 liradan ve tefrik yap
madan her istiyen firmaya satmalıdır. Her 
istiyen firma, likit alıp satabildiği zaman şa
hıs inhisarından kurtulacak olan L. P. G. 
gazını havi tüpler halen 30 - 32 liraya satıl
ın akta iken derhal 10 liraya kadar düşecek
tir. 

Iîu sayede hem müstehlik maddeten tat
min. edilecek ve hem de istihlâk artacağı için. 
ziyan olan gaz süratle kıymetlenerek icra 
plânının tahakkukuna, yardım edecektir. 

Petrol sanayiinin vasi derinliklerine hu-
lûi ettiğimiz zaman, bilerek veya bilmiyerek 
millî gelirimizin heder olup gittiğini muşa-
bade etmekteyiz. 

Beş yıllık kalkınma inanında büyük yer 
alan Sanayi Vekâletinin bugünkü tutumu ile 
de plânda derpiş edilen hususların tahakkuk 
edebileceğine ihtimal veremediğimizi arz et
mekteyiz. Hürmet.lerinmle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oy için oy kullamnıyan sa
yın ti yo?. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. G^nel gö
rüşmeyle ilgili bir önerge vardır. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
Sayın Bakanın çok geniş izahları sayın üyele

ri hayli yormuştur. Bu izahat içerisinde tet
kiklerimizi genişletmek üzere müzakerat^r. Per
şembe gününe talikini arz ve rica ederim. 

Adana 
Mehmet Ünald: 

BAŞKAN — Sayın (İnaldı, önergeyi Bakan 
konuştuğu zaman vermişti. Ancak, son sözün 
bir sayın üyede kalabilmesi için, bu demokratik 
esasa riayet için Kiyaset bunu beklemiş bulunu
yordu. İçtüzük ve Anayasa hükümlerine göre 
genel görüşme sırasında, ancak vaktin geçmesi 
sebebiyle, bir başka güne bırakılması mümkün. 
Yarın... (Yarından sonraya sesleri) Bir tfakika 
müsaade buyurun efendim. Genel görüşmeler ya 
kifayetle sona erer, yahu! hiçbir kifayet veril
mezse bütün üyeler konuştuktan sonra gündeme 
geçilmektedir, veyahutta bir önerge verilirs'\ ve
rilen önergeye göre işlem yapılır. 
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Ancak, şimdi sayın bir üye, İçtüzükte olınjyan 

bir şekilde görüşmenin başka bir günde devamı
nı istemektedir. 

Burada bir başka gün değil de erte i gün, 
yani aralıksız devam mevzuubahistir. 

Şimdi Sayın Ünaldı tensip, buyurursa, yarın 
birleşik toplatıdan sonra, devam edilir. 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Yarın Maden kanunu 
tasarısı görüşülüyor, Hükümet adına konuşmak 
zorundayım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — O halde gündemimize devam 
edeceğiz. Verilen takrir sadece genel görüşme 
içindir. 

4 . 6 . 1963 O : 1 
Şimdi, genel görüşmeye Perşembe günü de

vam edilmesi hususu teklif edilmektedir. Bu öner
geyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Adana üyesi Mehmet Ühaldı'nın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, genel görüşmenin Perşembe günü
ne kalmasryle Birleşim kapanmış değildir; gün
demdeki diğer hususların görüşülmesine devam 
olunacaktır. Yalnız genel görüşme Perşembeye 
kalmıştır. 

(Bakanlar yok. Böyle şey olur mu? Sesleri) 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1K — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Uy 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

BAŞKAN — Sayın Dikecliğil burada. Başba
kan adına cevap verecek kim? Yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu- İçel Üjıesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Sam Turizm 
Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik ha
ritada, Hatay'ın kendi millî hudutları irinde gös
terilmesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/160) 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz burada. Dışişle
ri Bakanı yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla l'ytsi 
Muallâ Akarca'nın, Sosyalist Kültür Derneğine 
dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/162) 

BAŞKAN -- Sayın Akarca yuk. 19 . ;i . l!)(j:j 
günkü Birleşimde de bulunmadığı için şovu düş
müştür. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Cye-
si Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniver
sitelerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılması
na dair Millî Eğitim ve Tarım Bıd;a-nl arından söz
lü sorusu (6/166) 

BAŞKAN — Sayın Türker burada. İlgili 
İmkanlar yok. Gelecek birleşime bırakılın işti i. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Ca-
ğa'nın, Türk petrolü ile petrolcülüğünü koru
mak için ne gibi kanuni ve ekonomik tedbirler 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından- sözlü 
sorusu (6/168) 

BAŞKAN — Sayın Çağa. Sizin bu mevzuda 
verilmiş bir sorunuz var, sizin de imzanı: bulu
nan genel görüşme takririyle \>u sorunuz birleş
miş bulunuyor. Bu sebeple gündemden ^karıl
ın ıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giraıfın, korunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/169) 

BAŞKAN - - Sayın Giray? Yok. Bir defaya, 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Setdık Artuknıar'ın, Ankara'da ikinci bir Tıp 
Fakültesinin açılıp açılmıyacağına dair Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/170) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, burada. Sayın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yoklar. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu- Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniver
site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 
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BAŞKAN — Sayın Aykut, burada. Sayın Ha

kanlar yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

!). -•- Cumhuriyet Senatosu Üyesi II asan 
Kangal'ın, istanbul'da bulunan Askerî ve De
niz müzelerinin durumu ile bu müzelerin Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanma
sına dair Millî Eğitim ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Babanlarından sözlü sorusu (6/172) 

BAŞKAN — Sayın Kangal? Burada. Bakan
lar yoklar.. Gelecek birleşime1 bırakılmıştır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hiçbir vekil yok.. Niçin soruları okutmakta ıs
rar ediyorsunuz Reis Beyi 

BAŞKAN — Ben vazifemi yapıyorum efen
dini. Lütfedip oturunuz... 

.1.0. •— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bed:anın-
dan sözlü sorusu (6/173) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil? Burada. Tica
ret Bakam? Yok. Gelecek birleşime bırakdnıışür. 

11. —~ Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, kedori ferlerde linyit kömürü yerine 
Fuel Oi! yakılmasına dair: Maliye, San.iyi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/1.71) 

BAŞKAN - - Sayın Aydıner?. Burada.. İl
gili Bakanlar yok. Gelecek birleşime bıral,'biliş
tir. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
('evdet Geboloğlu'nun, açılması düşünülen Tıp 
Fakültesini dair Sağlık ve Sosyal ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 6/178) 

BAŞKAN — Cevdet Geboloğlu yok. Bir defa
ya mahsus: olmak üzere gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

Ih'. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligU'in, İstanbul Yüksek İslâm Ens
titüsünün arsasına dair Devlet re Millî Eğitim 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/179) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. burada. Dev
let Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı yok. Gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLr (Kayseri) — 
Sual düşürmek için iyi bir yol. 

4 . 6 . 1963 O .' 1 
BAŞKAN —- Efendim, arkadaşların bu Par

lamentonun nezahatine, olgunluğuna ve mehabe
tine güce hareket etmeleri lâzımdır. 

Kiyasetin, hiçbir şekilde bir sözlü soruyu dü
şürmek niyeti yoktur. 

Bu bakımdan, fazla izahatı zait telâkki ede
rim. Ve cevap vermeyi kendime yakıştırmam. 
(Bravo sesleri) 

/ / . - - Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fa
ruk İşık'ın, Yan Millî Eğilim müesseselerinin öğ
retmen vr bina ihtiyacına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/İSO) 

BAŞKAN Sayın İşık burada. Millî Eği
tini Bakanı yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligU'in, İçişleri Bakanının yayın-
laelığı bir tamime dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/181) 

BAŞKAN -— Sayın Dikeçligil, burada. Sayın 
İçişleri Bakanı yok. Gelecek birleşime kdınıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Çankırı Kıs Sanat Enstitü
sünde cereyan eden hâdiseye devir 'Milli Eğitim 
Balkanından sözlü sorusu (6/182) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı yok. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

1.7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligU'in, Polatlı Ortaokulunda yurt
taşlık bilgin okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu, (6/183) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı yok. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

1.8. -- Cumhuriyet Senatosu Tünedi Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, 9 ucu Bölge Balet Su 
İşleri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilâyet
lerde yapılan işlerle sarf edilen para miktarı ve 
bıi sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup bulunma
dığına dair. Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/181) 

BAŞKAN — Sayın Demir, yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime kalmıştır. 
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13. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye

si Tevfik Inci'nin, balık istihsaline dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/185) 

BAŞKAN — Sayın inc i l Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, 1962 - 1963 yılında ilk
okulda okuyan talebe adedi, bunların kız, er
kek, hoca ve okul bakımından yüzdeleri ile Bat
man* da sanat enstitüsü veya lise açılmasının 
plâna alınıp alınmadığına dair, Milli Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu, (6/186) 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Karayel ioğlu?. 
izinli. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tvna'nın, köylerle ortaokul b<>hın-

4.6.1963 O l 
mıyan kasabalardaki öğrencilere dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/187) 

BAŞKAN — Sayın Tuna? Yok. Millî. Eğitim 
Bakanı yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tmıa'nın, 27 Mayıs inkılabından 
sonra toplanan silâhlara dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188) 

BAŞKAN — Sayın Tuna yok. içişleri Baka
nı yok.. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağhn, memleketimizdeki posta da
ğıtıcılarına. dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/189) 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ burada. Ulaş
tırma Bakam yok. Gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

7. - GÖRÜŞÜLEN İŞLE» 

1. - Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonunun 1.9. 1961 tarihli ]f af talik Ka
rar cetvelindeki 66 sayılı. Kararın Çene! Kurul
da yörüsül meşine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 1/1) (S. 
Sayısı : 132) (içişleri Bakanlığı ile) 

BAŞKAN — Karma Komisyon yok. Gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu içtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) 

BAŞKAN — îetüzük Komisyonu yok. Gele

cek birleşime bırakılmıştır. Gündemde j>üri',şi.iie-
cek başka bir husus yok.. 

Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, Millet
lerarası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tah
dit ve tanzimine dair Protokolün onayianması
nın uygun -bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısına 132 üye oy kullanmış; 131 kabul, 1 çe
ki nser, tasarı kanunlaşmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde bu
lunmadığından, 6 Haziran 1963 Perşembe günü 
saat 15 tc toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,10 
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Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, Milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve 
tanzimine dair Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.j 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet "Yıldız 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
lîasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçatı 

Üye «ayısı 185 
Oy verenler { 3 l 

Kabul edenler 1 3 0 
Reddedenler () 

Çekinserler 1 
Oya katılmıy anlar 50 

Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Tıu-hangil 

BALIKESİR 
Envej' Aka. 
Hamdı Oğuzbeyoğlu. 
Kadri Uzlaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
vSabri Topeuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
"Fehmi Baysoy 

ERZURUM j 
Nurettin Aynuksa. 
Kahini Sunulan 

ESKİŞEHİR ; 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îsj;l;vı 
\iwımettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhun 

GÜMÜŞANE 
Ha üt Zarbım 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayn/ 
Tal-ij) özdnkıy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Ccvherioğlu 
Ethem Menomeneio^lu 
Jlifflt Öztürkeiuc 
Nurnliah Esnt Sümer 
Özel Şahinci ray 
Sabahattin Tanına n 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okıırer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hu zor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikerdi<pI 
Hüseyin Kalpak! ınyln 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Ari 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din ek! i 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiske-ndcr 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 
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MUŞ 
İhsan Akpalat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet G-eııer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket, Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

G. Senatosu B : 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 
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TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasiü Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Amil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
ADIYAMAN 

H a MI A&Vr 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BİLECİK 

Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlâyangi* 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Bere, Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 

KARS 
Sim Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(t) 

Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARÂŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA. 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurrt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 
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I Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
tlakkâri 1 
İstanbul 1 
Samsun İ 

Yokun 4 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YETMİŞBİRÎNCİ BİRLEŞİM 

4 . 6 . 1963 Sah 

Saat : İöıOO 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKtNOt DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
1. — Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, 

Milletlerarası ticaret, ve toptan ticaret ve isti
malinin tahdit ve tanzimine dair Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/403, C. Senatosu 
1/214) (S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1963] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Ça

ğa, İhsan Akpolat, Rifat özdeş ve Ahmet Naci 
Ari'nin, Türkiye petrolleri hakkında bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/7) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekiş
melerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/143) 

3. •— Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm 
Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik 
haritada Hatay'ın kendi millî hudutları içinde 
gösterilmesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/160) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
'Muallâ Akarca'nın, Sosyalist Kültür Derneğine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/162) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversi
telerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılması
na dair Millî Eğitim ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/166) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Ça-
ğa'nın, Türk petrolü ile petrolcülüğünü koru
mak için ne gibi kanuni ve ekonomik tedbirler 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/168) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'm, korunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/169) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Ankara'da ikinci bir Tıp 
Fakültesinin açılıp açılmıyacağına dair Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/170) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniver
site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve De
niz müzelerinin durumu ile bu müzelerin Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanma
sına dair Millî Eğitim ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlarından sözlü sorusu (6/172) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine 
Fuel Oil yakılmasına dair, Maliye, Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (3/174) 

13. Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, açılması düşünülen Tıp 
Fakültelerine dair Sağlık ve Sosyal ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/178) 



14. Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi I 
Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul Yüksek îslâm 
Enstitüsünün arsasına dair Devlet ve Millî Eği- j 
tim Bakanlarından sözlü sorusu (6/179) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fa- j 
ruk Işık'ın, Van Millî Eğitim müesseselerinin i 
öğretmen ve bina ihtiyacına dair Millî Eğitim | 
Bakanından sözlü sorusu (6/180) j 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiTin, İçişleri Bakanının yayın
ladığı bir tamime dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/181) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitü
sünde cereyan eden hâdiseye dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi \ 
Hüsnü DikeçligiTin, Polatlı Ortaokulunda yurt- ; 
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine ı 
sorduğu sorulara dair, Millî Eğitim Bakanından j 
sözlü sorusu (6/183) j 

19. —> Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi j 
Mehmet Ali Demir'in, 9 ncu Bölge Devlet Su j 
İşleri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilâyet- | 
lerde yapıüan işlerle sarf edilen para miktarı j 
ve bu sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup bulun- i 
madığına dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/184) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik tnci'nin, balık istihsaline dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/185) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu'nun, 1962 - 1963 yılında i 
ilkokulda okuyan talebe adedi, bunların kız, j 
erkek, hoca ve okul bakımından yüzdeleri ile j 
Batman'da sanat enstitüsü veya lise açılması- j 
nın plâna alınıp alınmadığına dair, Millî Eği- ; 
tim Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Nusret Tuna'nm, köylerle ortaokul bu-
lunmıyan kasabalardaki öğrencilere dair Millî 
Eğitim Bakanından, sözlü sorusu (6/187) -

23. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Nusret Tuna'nm, 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra toplanan silâhlara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'm, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLBR 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVJSDlLÎK KARARI 

VERİLEN ÎŞLSE 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumh-ariyet Senatosu Manisa Üyesi 

Ferit Alpiskender'in Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonunun 1 . 9 . 1981 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki 66 sayılı Kararın Genel Kural
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/1) (S. 
Sayısı : 132) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzlıî: teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK İS
LER 

B - BİRİMCİ GÖRÜŞMSİ YAPILACAK 
İŞLER 


