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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Hatay Üyesi Sabahattin Adalı; Oslo'da 
toplanan Avrupa Devletleri Parlâmentoları 
Siyasi Münasebetleri Tanzim Komisyonunda 
memleketimizdeki 21 Mayıs 1963 olayları hak
kında komisyon üyelerinin çeşitli tefsirlerini, 
bunlara verdiği cevabı açıkladı ve bu toplantı
ya katılan devletler temsilcilerinin Türkiye 
hakkındaki iyi dilek, Türk Milletine, Hükü
metine ve Ordusuna en büyük sempatilerinin 
iletilmesi temennisinde •bulunduklarım bildirdi. 

Bursa Üvesi Baki Güzey'in önergesinde, 
20/21 Mayıs 1963 günü vâki silâhlı ayaklanma
nın bastırılmasında Türk 'Silâhlı Kuvvetlerin
den şehit düşenlerin ailelerine ikramiye veril
mesi ve üst dereceden maaş bağlanması, yaralı
lara da tazminat verilmesini teminen hazırlan
masını temenni ettiği kanun tasarısı hak
kında Mîllî Güvenlik Kurulunca alınan ka
rarın Bakanlar Kurulunca da tasvibolunarak 
gerekme tevessül olunduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisine katılan 
Türk Heyeti Başkanlığına İstanbul Üyesi Nu-
rullah Esat Sümer'in seçildiğine dair, adı .ge
çen heyet başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, millet
lerarası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin 
tahdit ve tanzimine dair Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısı tekrar açık oya sunuldu ve tasarının 
kanunluğu kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Çağa, 
thsan Aknolat, Rifat özdeş ve Ahmet Naci 
Ari'nin, Türk petrolleri hakkında bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi üzerinde bir 
süre görüşüldü. Genel görüşmeye 6 Haziran 
1963 Perşembe günü devam olunması hakkın
daki önerge kabul edildi ve Başkanlıkça, ko
nu üzerindeki görüşmelere mezkûr tarihte de
vam olunacağı bildirildi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiPin 143, 173, 
179, 181, 18», 

İçel, Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un 160, 
Balıkesir Üyesi Hasan Âli Türker'in 166, 
Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm 170, 
Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un 171, 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hasan 
Kangal'ın 172, 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hida
yet Aydıner'in 174, 

Van Üyesi Faruk Işık'ın 180, 
Tabiî Üye Mehmet öagüneş/in 182, 
Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nm 187, 188 

ve 
Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'm 189 sayılı 

soruları, ilgili bakanların; 

Elâzığ Üyesi Rasim Giray'm 169, 
Bitlis Üyesi Cevdet Geboloğlu'nun 178, 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 184, 
Zonguldak Üyesi Tevfik tnci'nin 185 ve 
Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 186 sa

yılı sorulan, soru sahipleri bu birleşimde hazır 
bulunmadıklarından gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Çağa'nm, 
Türk petrolü ile petrolcülüğünü korumak için 
ne gibi kanuni ve ekonomik tedbirler düşünül
düğüne dair tSanayi Bakanından sözlü sorusu, 
soru sahibinin aynı konu üzerinde açılan genel 
görüşmeye iştiraki sebebiyle ıgündemden çıka
rıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Muallâ 
Akarca'nın, Sosyalist Kültür Derneğine dair, 
tçişleri Bakanından sözlü sorusu, soru sahibi 
ikinci defa hazır bulunmadığından, düştü. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Kurucu Meclis Dilekçe komisyo
nunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Karar cet
velindeki 66 sayılı kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi vo Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu ile, 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin gö
rüşülmesi, ilgili komisyonlar hazır bulunmadık
larından, gelecek birleşime bırakıldı. 

6 Haziran 1963 Perşembe günü saat 15 t e 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sim Atalay 

Kâtip 
Amasya 

Macit Zeren 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-

allâ Akarca'nm, Bakanlık Teftiş Heyeti Reisi 
Naci Gürol ile Sümerbank eski Genel Müdürü 

Salâhattin Akyol hakkındaki bir emrin yerine 
getirilmemesi sebebine dair sözlü soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/191) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Tarafın

dan çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmahnması husu
sunda Hükümete yetki verilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince Kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/356, C. Senatosu Ü/237) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir Teknik Okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanuna bir Madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/404, C. Senatosu 1/238) 
(Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/310, O. Senatosu 1/239) (Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonlarına) 

Teklif 
4. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 

bir Teknik Okulu açılmasına dair Kanunun 
Anayasaya aykırı hükmünün kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 2/454, C. Senatosu 
2/65) (Millî Eğitim Komisyonuna) 

Raporlar 
5. — Spor kuiüplerince oyunculara ve karşı 

kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan trans
fer ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit 
vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üze
re affı hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/175, C. Senato
su 2/54) (S. Sayısı : 140) 

6. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı 
Müşterek Enfrastrüktür Programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş

tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunın; 
mütalâası ile Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlar! 
raporları (M. Meclisi 1/291, C. Senatosu 1/207) 
(S. Sayısı : 141) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/345, C. Senatosu 1/215) (S. Sayı
sı : 142) 

8. — Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka 
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve Sosyal İşler komisyonları raporlar! (M. 
Meclisi T/358, C. Senatosu 1/218) (S. Sayısı : 
143) 

9. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 4'J 
ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul uta
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/353, C. Senatosu 1/219) (S. Sa
yısı : 144) 

10. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/168, C. Senatosu 1/226) (S. Sayısı : 145) 

11. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/449, C. Senatosu 1/231) (S. Sayısı • 
147) 
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C. Senatosu B : 72 6 . 6 . 1963 O •• 1 
1SL — Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 

Yargılama usulleri hakkındaki 122 . 4 . 1962 ta
rihli ve 44 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 3 mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/410, O. Senatosu 
1/235) 

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

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KATİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep) - Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanın; Millet Meclisinden gelen ka
nun tasarı ve iekliflerinin fazlalığı dolay isiyle, 
C. Senatosu Grup Başkanvekilleriyle yapılan 
toplantı sonunda haftada 'üç gün toplanma za
ruretin/de {mutabakata varıldığına dair sözleri. 

BAŞKAN — Biraz önce grup temsilcileri 
ve Grup Başkanvekilleri ile yapmış olduğumuz 
görüşme sonunda Yüksek Heyetinize bâzı hu
susları arz edip gerekli reylerinizi almam icabe-
diyor. Millet Meclisi, haftada dört gün topla
narak, müzakerelerine saat 14 te başlamakta
dır. Cumhuriyet Senatosuna süratle kanunlar 
gelmektedir. Bunların görüşülmesi gerekmekte
dir. Çeşitli ve teferruatlı ve büyük sayıda -mad
deleri olan teklif ve tasarılar yığın halinde gel
mektedir. Bu sebeple, grup başkanvekilleriyle 
yaptığımız toplantıda, bizim de çalışma süremi
zin haftada iki günden haftada ü§ güne çıka
rılması hususunda mutabık kalmış bulunuyo
ruz. 

Haftaya Salı gününden sonra Salı, Çarşamba, 
Perşembe günleri haftada üç gün s,aat 15 te top
lanılması hususu mutabakat haline gelmiştir. 
Bunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca gündemdeki işleri çıkarmak mecbu
riyeti de vardır. Bu sebeple yoklamaları behe-

mahal yapacak ve fakat, birleşimin başlarında 
değil, sonunda yapacağım. Bunu da arz etmek 
isterim. (Ekseriyeti nasıl anlıyacaksmız, ses
leri) Bu Başkanlığın takdiri olduğu için ay
rıca oylarınıza sunmryacağım. 

İşlerimizin süratle bitebilmesi için ayrıca 
sayın üyelerden bir istirhamın olacaktır. O da : 
Temmuz ayının 15 ine kadar zaruret hali ol
madıkça muhterem üyelerin izin istememeleri
dir, izin talebinde bulunmamalarıdır. (Nasıl 
yoklama yapmadan ekseriyeti anlıyabilirsiniz, 
sesleri.) 

Yeter sayı var efendim. Kiyaset daima yok
lama yapmak mecburiyetinde değildir, ifade 
ettiğim gibi yeter sayı vardır, dedim ve 72 nci 
Birleşimi açtım. 

2. ~— Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 
Doğu Pakistan'daki Siklon fırtınasının sebe-
bolduğu felâket dolayısiyle Türk Milletinim 
duyduğu teessürün sonsuz olduğuna, t/dost ve 
kardeş Pakistanlılara Türk farlömanterleri adı
na Milletimizin en derin ve samimî taziyetleriniıı 
ulaştırılmasına Başkcmhğın tavassut etmesine 
dair Önergesi. 

BAŞKAN — Bir 
rum. 

önerge vardır, dkutuyo-
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O. Senatosu B : < 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Duğu -Pakistan'daki dehşetli Siklon fırtı
nası sonunda 50 bine yakın Pakistanlı dost 
ve kardeşlerimizin Ölümü ile neticelenen bü
yük millî felâketten Türk milletinin duyduğu 
teessür sonsuzdur. 

Dost ve kardeş Pakistanlılara Türk Parlö-
manterleri adına, milletimizin en derin ve sa-

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Esat Ça
ğa, İhsan Akpolat, Rıfat özdeş ve Ahmet Naci 
Ari'nin, Türk petroll&ri hakkında bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/7) 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çağa, usul 
hakkında. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca 'S. Ü.) — 
Efendim, Hükümetin bir vekili burada bulun
maktadır. Petrol Kanunu Ticaret Bakanlığını 
da ilgilendirmektedir. Takririmiz Hükümete 
ışık tutmak üzere verilmiştir. Binaenaleyh, Ti
caret Bakanının da burada ahzı mevki etmesi 
ıcabeder. (Doğru, doğru sesleri): 

BAŞKAN — Bitti mi efendim! 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Tamam efendim. 
BAŞKAN — Anayasanın 89 nen maddesine 

göre ilgili Bakan yahut Hükümet genel görüş
menin muhatabıdır. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca & Ü.) — 
Müsaade buyurun arz edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Falan Ba
kan burada bulunsun diye önergenizde tasrih 
edici bir hüküm bulunmadığına göre, Hükü
met adına hangi Bakan olursa olsun, hattâ 
Sanayi Bakanı olmasa da, bu işle hiç ilgisi ol-
mıyan Ziraat Bakanı dahi Hükümet adına ben 
geldim dediği takdirde, bu Balkan siyasi, malî 
mesuliyet tazammun etmiyen genel görüşmede 
muhatabolarak bulunup konuşabilecektir. 

Buyurun. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.> — 

Kanunun tatbikatından Hükümet »mesuldür. 
Petrol Kanununun sonunda «Bunu tatbikle mü
kellef icra Vekilleri Heyetidir.» diyor. Sana
yi Bakanı da burada söyledi «Biz Petrol Kanu-

6 . 6 . 1963 O İ 
mimî taziyetlerinin ulaştırılmasına tavassutu
nuzu saygılarımla arz ederim. 

Samsun 
Dr. Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı gereğini ye
rine getirecektir. 

Gündemimize geçiyoruz. 

nu çerçevesinde bu işlerden mesulüz; bu işin 
satışı, şunu, bunu ile, Ticaret Bakanlığı alâka
lıdır.» dedi. Ve birçok meseleler var ki, iki 
Bakanlık arasında bir top gibi atılmış. O ona 
atmış, o ona atmış. Binaenaleyh, bu genel gö
rüşme Ticaret Bakanlığı erkânı burada bu
lunmadıkça nakıs kalacaktır. Ve genel gö
rüşme teklifinde de «Hükümete ışık tutmak üze
re» " denmiştir, istenir ki, Hükümetin bu ka
nunla alâkalı Bakanları buraya gelsin. Bu bir 
vazife olduğu kadar, Yüksek Senatoya karşı 
bir nezaket borcudur da, (Alkışlar) 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELlKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Efendim, bendeniz 
Hükümet adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına usul hakkında 
konuşamazsınız. 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELlKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Konuşma isteğim usul 
hakkında değildir. Benim izahatım Hükümet 
adınadır, Saym Başkanını. 

BAŞKAN — Biliyorum, ben de bunu ifade 
ettim. 

önergede tasrih edilmiştir. «Hükümete ışık 
tutmak.» önergede falan falan Vekil muhatap-
dır, diye her hangi bir kayıt bulunmadığına 
göre, Sayın Esat Çağa arkadaşımız bu yolu 
değiştirerek Ticaret Bakanı da görüşmelerde 
bulunsun, onun huzuru ile genel görüşmelere 
devanı edilsin, diye her hangi bir önerge de 
vermemiş okluğuna göre görüşmelere devam 
edeceğiz. 

Buyurun Sayın Çetintaş. 
NEŞET ÇETlNTAŞ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, makina asrımızda petrol 
mevzuu bir memleketin hayatında insanın da
marlarında dolaşan kan kadar hayati ve önem
lidir. 

5. — GENEL GÖRÜŞME 
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6 . 6 . 1963 O : 1 
19152 yılında, Batman rafinerimiz kurulduk

tan sonra memlekette başka rafineri olmadığı 
ve döviz sıkıntısı da. olduğundan çok az olan 
Batman istihsali yabancı şirketler tarafından 
satın alın a ralk piyasaya arz ediliyordu. Zaten is
tihsal de az olduğu için stok kalmıyordu. 

Fakat 19ı62 yılında Türk Petroleri A. O. lı
ğının öaltex ile ortaklaşa kurduğu İzmit'deki 
1 000 000 kapa&iteli îpraş rafinerisi ve Mobil, 
;Slhell ve Brıitis Petrol (B.P.) ün ortaklaşa kur
duğu 3 200 000 ton kapasiteli Mensin (A. T. 
A. Ş.) rafinerisi işletmeye açılınca durum de
ğişiyor. 

Talbiatiyle bu şirketle)' kendi ithal ettikleri 
ve işledikleri ham petrol ürünlerimi satmak gay
retine düşüyorlar. Eskiden olduğu gibi Batman'-
dan ham petrol ürünlerini almıyorlar. Bugün 
İktisadi Deıvlet Teşekkülü olan Petrol Ofisi da
hi sattığı malıların bir kısmını Batman'dan bir 
kısmını Oaltex'in îpraş rafine nişinden çekmek
tedir. Diğerleri Mobil - Türk Petrol - Sehell -
Mersin ATAŞ rafinerisinin malını satmaktadır. 

C. Senatosu B : ' 
Böyle hayati bir mahiyet arz eden petrol 

•-ıicvzuunun söz konusu edilmesini yurdumuzun 
yüksek 'menfaatleri •bakımından çok tabiî kar
şılamakla beraber bu mevzuda' damar!ardaki 
kam hareket ettiren aort kadar hayati ehem
miyeti olan yabancı sermaye ve şirketlerinin 
haksız, mesnetsiz ithamlar altında. bırakılması 
yersiz olduğu gibi, millî menfaatlerimize de uy
sun düşmez. Yer altı servetimizi yer yüzüne ve 
cemiyetimizin refahı için çıkaran yabancı ser
mayenin hizmetlerini hürmetle karşılarken mem
leketimiz menfaatlerine uygun düşmiyen ve 
kanunlarımızın bahşettiği hakların dışına çıka
rak sırf ticari maksatla çalışmak temayülünü 
gösteren müessese ve sermayeye de kanunların 
çizdiği hudutlar içinde çalışmalarını söylemek 
de hakkımızdır. 

Yaptığımız tetkikler neticesinde iki sonuca 
varıyoruz : 

1. Memleketimizde Batman rafinerisinden 
sonra Mersin'de Ataş ve İzmit'te îpraş adiyle 
yabancı sermaye tarafından kurulan iki rafi
neri faaliyete geçtikten sonra kendi ithal et
tikleri ham petrolü işliyerek Batman rafineri
miz tarafından imal edilen malları yabancı! şir
ketler satmalmayıp stokların birikmesine ve 
böylece yerli ham petrol istihsalini baltaladık
ları, 

2. Böylece fiilî bir tröst yaratılarak akar 
yakıt ticareti .yabancı şirketlerin inhisarları 
altına, almıyor. 

Bu hususların ne dereceye kadar hakikatle 
alâkası olup olmadığını anlıyabilmek için tet
kiklerimizi derinleştirerek Türk petrol piya
sası, ham petrol istihsali ve rafineriler kapasi
telerine göz atmamız icabetmektedir. 

Türkiye petrol piyasası Caltex ve Soconi 
.Mobil gibi iki Amerikan şirketi ve Shell ve 
Britisih Petnol (B. P.) gibi iki İngiliz şirketi 
ve 1952 yılında Batman rafinerisinin faaliyete 
•geiemösi ile Hükümetimiz tarafından paylaşıl
maktadır. 

Yabancı şirketler kendi ham petrol ürünle
rini ve İktisadi Devlet Teşekkülü olan Petrol 
Ofis de malını kısmen Batman ve kısmen Cal-
tex Şirketinden temin ederek (satmaktadırlar. 
Batman rafinerisi kurulmadan önce yabancı ve 
yerli bütün şirketler dışardan ithal edilen pet
rol ürünlerini satmakta idiler. 

ATAŞ ekseriyeti dışardan temin edilen 
ham petrolü işlemekte yalnız Mobil'in Bulgur 
dağından ve Slhell'in Kayaköyde bulduğu yerli 
ham petroller burada, işlenmekte o'luıp bu mik
tar % 6 - 7 yi geçmemektedir. 

19'5l2 yılında piyasanın % 80 i Amerikan 
şirketleri ve % 20 si İngiliz şirketleri arasında 
paylaşılmışken zamanla denge değişmiş % 59 
Amerikan şirketlerinde % 29 İngiliz şirketle
rinde % 112 de Hükümetimizin elindedir. 

•Hulâsa olarak Oa!tex Şirketinin İzmit'teki 
îpraş rafinerisinin tamamen kendi kam petro
lünü işlemesi ve piyasanın ortasında bulunma
sı, Batman rafın erisin in piyasa merkezine me
safe bakımından uzak oluşu ve Mersin ATAŞ 
.rafinerisinin mesafe bakımından ikisinin 'orta
sında ve % 90 - 95 kendi itftıal ettiği ham pet
rolü işlemesi dolayıısiyle Batman rafinerisi iki 
dev 'rafineri arasında ezilmektedir. Ancak ma
limi İlerini kendi nııntakasında satabilmektedir. 
Kendi mamulleri de o mıntaka ihtiyaç kapasi
tesinin çok üsündedir. ({örülüyor ki, bugün 
petrol alanında piyasa rekabeti daha fazla gaz, 
benzin gibi mamul madde satmak değil, dana 
fazla ham petrol işiyebilmek halini almıştır. 

Memleketimizin ham petrol ihtiyacı 3 mil
yon ton civarında olduğuna göre, ceman 4 mil-

— 422 — 



O. Senatosu B : ' 
yon 200 bin.ton kapasiteli İzmit ve Mersin ra-
t'iııerlor4: yerli ham petrolü işliyen 600 000 ton 
kapasiteli Batman rafinerimize rekabet edip 
ithal edeceği hanı petrolü işlemek suretiyle 
memleket ihtiyacmı karşılayacak durumdadır. 

i'Bu hal de ilerde yerli ham petrol istihsali
mi?! her an 'baltalayabilir. Türk ham petrolü
nün müstehlik piyasadan uzakta bulunması dıo-
layısiyle ağır nakliye ma,srafma boğulmakta ve 
böylece satışında güçlük çekilmektedir. Bunun 
için Hükümetin yerli 'ham petrolümüzü işleme
den yabancı hanı petrol ithaline imkân vermi-
yecek bir nizam kurması ve yalbancı rafinerilere 
diledikleri kadar iham petrol ithali müsaadesi 
yerine yerli ham petrol ürünleri satıldıktan 
sonra memleket ihtiyacım karşılayacak benzin, 
•gazyağı v. s. .yapmak için ancak kâfi miktar 
ham petrol ithal müsaadesi tanımalıdır. 

Meselenin aydınlanabilmesi için Sayın Ba
kandan aşağıdaki hususların cevaplandırılma-
ı'sını rica .ediyoruz. 

1. Yabancı şirketlerin yabancı ham petrol
den istihsal edip Türk piyasasına, sürdüğü pet
rol ürünleri Türk Petrol kaynaklarından çıka
rılan petrolün satılmayıp elde kalmasına sebe-
hol makta mıdır? 

2. Türk ham petrolünden çıkarılan benzin 
elde kalmakta mıdır, miktarı ne kadardır? 

3. Elinde stokları birikmeye başlıyan Türk 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Petrol Kanununun 
2 nci ve 24 neü maddelerine göre Devletin ted
bir almasını istemiş midir? 

4. Hükümet yerli ham petrolü koruyucu ne 
gibi tedbirler almıştır? 

5. Yabancı şirketler yerli ham patroüün in
kişaf ve istihsaline mâni olmakta mıdırlar? 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa

yın. senatörler, ISalı ıgünü başlıyan petrol 'du
rumumuz hakkındaki genel 'görüşmeye bugün 
de devam ediyoruz. Aradan zaman geçmiş ol
ması v'e o gün konuşan değerli hatiplerin, 
mevzuun çok teferruatına girmeleri, hemen he
men ana konunun teferruat içinde kaybolması 
neticesini doğurmuştu. 

Problemi, ilgili 'alan, 'bütün faktörleri ile 
dikkate .alarak muntazam bir fikir silsilesi için
de inceliyerek, mantıkî bir sonuca, ulaştırma
mız gerekmektedir. IBu sonuca vaıi-ahümemiz 
'için, >esals meseleyi; bütün müzaikere .süresince 
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i daima .göz önünde bulundurmamız lâzımgel-

mektedir. O halde, evvelâ konumuz nedir, 
bunu gayet açık olarak ortaya koymamız gere
kir. 

Bu, Türkiye'nin millî ekonomi ve. millî sa
vunma, ihtiyaçlarının) mümkün olduğu kadar 
millî kaynaklardan karşılanması meselesidir. 
Durum şöyle gelişmiştir. Batman 'Tasfiyehane
sinde kritik miktarlarda be'nzin stoklarının 
meydana gelmesi üzerine buna bir hal tarzı 
bulmak üzere, aidiyetinden dolayı TPAıO'nm 
Petrol 'Kanunu hükümlerime -göre ilgili merci-

I lere yani sırasiyle Petrol Dairesi ve Sanayi 
Bakanlığına imüracaıat etmiş bulunmaktadır. 

Bu müracaatta Batman Tasfiyehanesinde 
elde edilen petrolden 1'962 sonunda 5 68(1 ton 
benzin biriktiği, 1.1903 Mayıs ayı samında ise 
bu miktarın .'16 400 tona yükselmiş olduğu ifa
de 'edilmektedir. Halbuki aynı zam anda plâna 

j istinadeden bu seneki programa. göre geçen se-
j neye nazaran 100 O00 ton daha fazla ham pet-

rol istihsal etmek mecburiyetindeyiz. 

Yine 'Batman'dan, iskenderun'a, uzanan bir 
| bora hattı döşemeyi düşünmekteyiz. Bunun. 
* rantaibl olabilmesi için, her şeyden evvel Bat-
i man'da isitihsal'imizin yılda 1,5 milyon torna. 
j yükselmesi lâzımgelmektedlr. Bu arada yine 
j plân dönemi içinde bilhassa iç kaynaklarımıza. 
j istinadeden bir petro - kimya sanayiini faali-
I yete .geçirmeyi planlamaikla. meşgulüz. 
| Halen yurdumuzun üç tasfiyehanesinin yıl-
I lı'k petrol üretim kapasitesi 4,8 milyon ton, bu

na mukabil tüketim kabiliyetimiz aşağı - yu
karı !2,5 - 3 milyon ton arasında, bu'lunmakta-

. 'dır. O .halde yılda :2 - !2,!2 milyon tonlu'k ıbir 
istihsal fazlalığı mevcuttur. Aşağı - yukarı iç 
tüketimimizin % 40 ima yakın bir fazlalık. 

ıBu fazla üretimi, rafinerilerin faaliyetle
rinin devamlılığı bakımından tüketilmesi ge
rekmektedir. O halde bu fazla üretime bir pa
zar bulmamız zarureti doğmaktadır. Bugünkü 
dünya petrol konjonktürü muvacehesinde, yurt 
dışına petrol ihracatımız düşünülemüyec'eğine 
göre, bu pazarın, evîeviyetle Türkiye olması 
zaruridir. îşte bu durumda iç piyas'amızda. bir 
devlet müessesesi olan TPAO nın Batman Ka-
fineresi ile Ataş ve îpraş Ralfinerileri arasında 

I büyük bir rekalbet doğmaktadır. 
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'Türkiye'de istihsal edilen hara petrol üreti

mi devam, üzere artırılacak raidir? Ve bundan 
elde edilen petrol ürünlerinin Türk piyasasın
da öncelikle satılmasını temin edici tedbirler 
alınabilecek midir? Petrol Kanunu ne derece 
bu maksada vefa etmektedir? 'işte sayın sena
törler mesele bu noktada, düğümlenmektedir. 

'Konu bu noktaya, gelmişken geçen oturum
da mevzuıbaksedilen bâzı çeşitli görüşlere, mü-
taakıp konuşmaların konu dışına çıkmamasına 
yardım eder ümidiyle, birkaç kelimeyle değin
mek istiyorum. 

Her şeyden evvel şunu ifadede fayda 'görü
yorum. Gerçekten konu, bâzı hatiplerin de ifa
de •ettikleri gibi önemlidir, muğlâktır, (hassas
tır fakat, Yüksek Meclisinizde müzakere edil-
nıiyecek bir tabu da değildir. Yurdumuzun en 
yüksek menfaatleriyle ilgili olduğuna göre el
bette o çapta bir alâka görmesi ve •çeşitli nok
ta! nazarlardan incelenmesi gereklidir, uygun
dur. 'Bu davranışta art maksatlar aramak, sa
dece -arayan'ları gülünç mevkiye düşürmekten 
öteye geçemez, İkinci olarak :şu noktaya te
mas etmek istiyorum. iSanki yurdumuzda ya-
fbancı sermayeye 'karşı bir davranış varmış mâ
nasına gelebilecek 'bâzı sözler söylendi. 'Şayet 
yanlış anlamamışsam.. Böyle bir fikri sizlerin 
de hislerine tercüman olduğuma inanarak şid
detle reddediyorum. 'Bilâkis millî menfaatleri
mize' yardımcı gayelerle gelmek istiyen yaban
cı sermayeyi sevgiyle 'karşılıyoruz. IBu gaye
nin dışındaki sermayenin de, yani istismarcı 
sermayenin de ister iç. ve ister dış olsun, o de
rece, elbet karşısındayız. 'Bundan da, bağım
sız bir ülkenin davranışı olarak dalha tabiî ıbir 
şey olamaz zammederim. 

'Gaye, 'Türkiye'de istihsal edilen kam petro
lün öncelikle ve devamlı olarak Türk piyasa
sında değerlendirilmesidir. 'Bunu bir yabancı 
şirket yapabileceği 'gibi halen de yaptığı ,gibi 
bir Türlv şirketi de yapabilir". Arada hiçbir 
fark yoktur, (her ikisi de aynı mevzuata, ay
nı kanun 'anlayışına ve 'aynı kanun taıtibikatına 
•tabidir ve daima, da öyle olacaktır. 

Bu hususları 'bölyece 'ortaya koyduktan 
sonra şimdi konumuzla doğrudan doğruya il
gili 'bulunan, onu çerçeve! iyen faktörlere temas 
edeceğim. 'Bunların 'başında ilk olarak, beş 
yıllık plân gelmektedir. Plâna göre; 
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Petrol talebimizin, enerji politikasına, uy

gun seviyeye çıkarılması ve ihtiyaıçlanmızın 
yurdumuzun kaynaklarından sağlamması, ana 
hedefimizdir. Her ne kadar petrol aramaları 
umut verici ise de ıbııgün ilhtiya.cim.izm. ancak1 

% 20 si yurt içinden elde 'edilmektedir. Pet
rol ürünleri •ihtiyacımızın •geriye kalanı, hanı 
petrol ithali ile karşılanacaktır. ('S. 374) 
Yurdumuzda, petrol aramalarına. ihızla de

vam edilmektedir. 'Millî petrol kaymaklarımı
zın süratle geliştirilip değerlendirilmesine yar
dım «den 'teşekküllerin çalışmalar'i kolaylaştı-
rılacak'tı r. (£5. 199) Tüketim fazlası benzin ilı-
raicedlle çektir. 

'Bulgun dünyada, petrolün aranması, çıkarıl
ması ve tasfiyesi konusunda iki rejimin mev-
cudolduğıı görülür. (Bunlardan birincisi, im
tiyaz veya anlaşmalar rejimidir. (lAİıte 'vefa
dan böyle rejimlerde balhsoluma'bilir) İmtiyaz 
rejiminde 'Devlet ve onu temsil eden tâeidar İle 
imtiyazı alanı kimse arasında bir anlaşma ya
pılır. (Comceission) Ve taraflar bunun şartla
rına, uymak zorunluluğundadır. 

İkinci rejim ise, izin ve müsaadeler rejimi
dir ki, bunda yapılacak olan 'işlemler, o Dev
letin 'hâkimiyet hakkıma dayanılarak çıkarıla
cak 'kanunlara ve Hükümet tasarruflarıma bağ
lıdır. !'tzin ve müsaadeler mer'i mevzuata, ve 
Hükümetin 'bu konuda yürürlüğe koyacağı 
esaslara taibidir. IBu şartlar aıltmda 'göz 'önün
de 'bulundurulmak gereken 'husus; Devletin' 
yüksek menfaatleri eroretmedikçe kanun ve-
nizamlara, uygun olarak verilmiş olan izinde 
ve müsaadelerde yerli ve ya'bancı ayırımı yap
mamaktır. Ancak belirli devletler 'hukuku ku
rallarıma göre hiçbir yabancı, bir devletin ken
di tebaasına ('hakikî ve hükmi şahıslara) ıgös-
terdiğimden fazla bir kak ve imtiyaz talebede-
memek durumundadır. 'Esasen bunun aksini 
düşünmek Devletini hüküm ranlik Gıaklarıy la 
bağdaşamaz. Nitekim Birleşmiş Milletler, bun
dan çok 'önce, bir komisyon çalışması üzerine 
almış olduğu Genel Kurul kararında, milletle
rin tabiî kaynaklarım geliştirmek ve o 'kay
naklar üzerinde hüküm ranlik 'haklarıma riayet 
edilmesini derpiş edilmektedir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu (hükümleri ince
lendikte, 'T. G. Petrol! kaynaklarının Devletin! 
hüküm ve tasarrufu 'altında, bulunımaısı esasının 
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1 nci .maddesinde yer almış olduğu görülür. Bu j 
bakımdan Petrol Kanununda. Devletin 'bu kay- I 
maklar üzerinde tartışma. ;g"ötürmez 'bir yetkisi | 
olduğu 'belirtilmekte, kanunun izin ve müsaade i 
rejimine dayanan karekteri teshil edilmiş bu- j 
lunmak'tadır. 

Diğer taraftan, 'kanunun yaratılmasında gü
dülen 'amaç, maksat maddesini teşkil eden 2 
nci mardestindie, '57 mci, '59 ucu ve 67 nci 
maddelerinde de 'belirtildiği üzere, T. O. pe't-
rol 'kaynaklarımın süratle, fasılasız ve 'verimli 
>bir şekilde 'geliştirilip, kıymetlendlri. İm esidir. 
Ve ıbu maksadı 'temin için yabancı sermayeyi 
de Türkiye'ye cezbedecek şartlar kamuna ko
nulmuştur'. 

İBu amacını ıgerçekleşmeLsi için, petrol ara
yanlara ve çık aran lar a. 'bâzı nTÜke'llefiyetler 
yüklenmiş ve bunu yerine getirmedikleri tak
dirde ellerinden müsaad'e ve ruhsatlarının alı
nacağına dair aıeık hükümler konulmuıtur.. 

.Kanunun 'asıl amacının, T. 'O. petrol kay
maklarının bulunup 'geliştirilmesi teşkil etmesi
ne mukabil, bunun yanında, 'kanunun ©sas 
maksadıma aykırı olmadığı müddetçe, himaye
sinden faydalanılaiCak olan İlkime! derecede bir 
ameliye de ön 'görülmüş 'bulunmaktadır: Bu, it
hal ham petrolü ile yapılacak olan tasfiye işle
midir. 'Kanunun huna ikinci derecede önem 
verişinin -sebebi, bu işlemin haddizatında asıl 
maksadına, zarar verici, onu önleyici, baltalı-
yıeı nitelikte olmasıdır. Şöyle ki, 'düğer- ülke
lerdeki petrol kaynaklarından dünya ihtiyacı
nın çok üstünde elde edilebilen 'ham petrol, 
yurdiçi petrolünün, en büyük rakibidir. Diğer 
bir açıdan ise yurtta ıbulunacak; iham petrol, 
ithal ham petrolü yerine ikame edileceğinden, 
ona en tabiî ra'kibolma durumundadır. 

Bu sebeple kanun koyucu, ithal ham petro
lü ile yapılacak tasfiye işi emi erinin, kanunun 
esas maksadı olan öz petrol kaynaklarımızın 
süratle igeliştirilİp kıymetlendiril m esine mani 
olmaması şartım koymuş 'bulunmaktadır. Pet
rol Kanunu hükümlerine göre, verilmiş ve ve
rilecek olan bütün izin ve un üs aa d elerin, yine 
petrol hükümlerine tabi olacağı açıkça 'belir
tilmiştir. Kanun koyucu, 'kamunda, ön görül e-
mlyen durumların ortaya çıkar a!k esas am'aç 
olan öz .kaymaklarımızın süratle ve fasılasız bir 
şekilde geliştirilin esini engellemesi ihtimalini 
bertaraf etmek için, huu'larla da yetinmemiş 
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ve 24 ncü maddesinin 2 nci 'fıkrasına, bu ka
nunun tatbik atıyla ilgili 'bulunan hakanlıkların 
mümessilleri, Petrol Dairesi Reisimin Başkanlı
ğında Bakanın tâyin, edeceği tarihlerde topla
narak kanunun 2 nci maddesinde yaızılı mak
sadı temin için alınması gereken tedbirleri, tâ
yin ve tesbit ederler, hükmünü de 'koymuştur. 
'Şurasını hemen belirtmek 'gerekir ki, yurdu
muzda arama ve tasfiye işlemleri yapan yalban-
'cı şirketler', 'Türkiye'ye Petrol Kanununun bu 
'hükümlerini tamamen kabul ederek geldikleri 
'gibi, aslında kanun tasarısının esasları da bu 
şirketlerle 'bilmüzakere 'kaleme 'alınmıştır. 

Durum böyle olduğuna göre, yurdumuzun 
petrol kaynaklarının kanunda yazılı olduğu şe-
'kilde geliştirilmeisini sağlamaik üzere nasıl 'bir 
uygulama metodu kullanılmalıdır: 

Evvelâ :şu hususu tesbit ötmek gerekir. 
Petrol kaynaklarını bulmak üzere, her hiri 
milyonları aişan 'arama, ve sondajların yapılma -
sı ıgerekir. Bu yatırımlar sonunda elde edilen 
ham petrolün değerlendirilmesi ve yatırımların 
amortismanı şarttır-. Böyle olunca petrol şir
ketleri kendi cihan şümul yatırım politikaları' 
içinde dünyada her ülkeye ayrı bir önem ve 
yer vermek durumıındadıdar. 

13u şirketlerin 'genel olarak uyguladıkları 
politika şudur: 

t - Yatırımları sonucunda ellerine ıgeçerı 
büyük rezervlerden sağladıkları hammaddeyi, 
mevcut tasfiye ünitelilerinden geiçirerek bir ül
keye satmak^ hu :şirketlerin 'başlıca, aradıkla
rı ve en fazla, .kazanç sağladı'kları hir yoldur. 

II - Bu imkânın o ülkede 'tasfiyehane kurul
ması mecburiyeti yükleniilmesi sonucunda kay-
h olma sı halinde, o ülkede şayet hir tasfiyehane 
kurmak durumunda kalırlarsa ham petrolü 
satmak ve ayrıca tasfiye kârından faydalan
mak suretiyle ikinci derecede ıgelen menfaatle
ri sağlanmış olur. Bu vesile ile 'şurasını belirt
mek yerinde olur ki, tasfiye ünitesini kurduk
ları ülkeye afişe fiyatlar «posted price»1 üze
rinden ham petrol satmayı 'kabul' ettirdikleri 
takdirde hu fiyatlar rekaibet fiyatının % 20 ilâ 
25 üstünde olduğundan, »kapasitesine ve İşliye-
ceği ham petrol miktarına 'göre, 4 ilâ 5 senede 
aradaki fiyat farkından tesis etme durumun
da kaldıkları rafineriler kendiliğinden amorti 
edilmiş olur. Meselâ, 2 milyon toni işliyen 
hir rafineri 30 milyon dolara mal 'edilirse,, hu-
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rada işlenecek olan kam petrolün senelik dö
viz tutarı ('ton başına 17 dolar esasından) 34 
milyon dolar ve bunum '% 2'0 si 6,8 milyon do
lar, % !2!5 i ise '8,'5 milyon, dolar olacağından, 
ralfineri beş işemede veya d!ör)t senede 'anadaki 
farkla ödenmiş olur. 

Yurdumuzdaki durum da bu merkezdedir, 
ama bu, bugün. için tartışma konusu değildir. 

III - Diğer 'bir husus ise, petrol şirketileri
min ithalât imiktarlarını, yurt ürünlerinin kar-
şılıyamadığı kısımla sınırlamaktır. IBu halde, 
petrol şirketleıd, kendi satış politikaları içeri
sinde muayyen ibir yeri 'olan o ülkenin petrol 
'kaynaklanılın, geliştirilmesi için yatırım yolu
na ^gideceklerdir ki, 'bu da onların üçüncü de
recede arzuladıkları 'bir'husustur. 

'Şöyle ki, ;bu maksatla meselâ, Türkiye'de 
milyonlarca dolar arama, ve sondaj yatırımı 
yapmaları ve bunun sonucunda 'bulacakları öz 
îham petrolümüzü kıymetlendirmeleri gereke
cektir. Yurt dışındaki petrol 'kaynakları çok 
mebzul olan şirketlerin bu [mebzul 'kaymakları
na rağmen büyük yatırımlar yaparak bu yola-
kendiliklerinden gitmeleri imkânsızdır. Ancak 
ve 'ancak Petrol [Kanununun amacının gerçek
leşmesi bu üçüncü yolla kabil olabilir. V<e 'ka
nunun belirttiği esats kural: da 'budur. 

Diğer taraftam esas 'kurallın 'bu olmadığı ve 
yurt içinde mevcut kam petrol 've «nidan elde 
edilen ürünlere rağmen yabancı kaim petrolden 
sağlaman ürünlerin ithalâtını sınırlamanın doğ
ru olmıyacağı tezini ileri sürenler vardır. 

Bu noktada bir an durarak bu hususta ya
bancı sermayeye olan ihtiyacımız hangi 'alan
dadır sorusunu! cevaplandırmak zorunluluğu 
vardır. Petrol Kanununda esas amaç, T. C. 
petrol: kaynaklalrımın ıgelişitirilmesi 'olduğuna, 
göre, yatırımların bu alamda temerküzü şart
tır. Hal 'böyle iken, yabancı 'ham petrolden 
sağlanan ürünlerin yurt içime sokuluşun sımır-
lammayışı, petrolü kendi ülkemizde arayıp 
'bulmak üzere yatırım, yapacak yabancı şirket
leri biınnetice kaçmaya izorlıyacalktır. 

ithalât Amerikan Şirketleri tarafından 
yapıldığı halde, Birleşik Amerika ithalât 
miktarları kemdi öz üretimimin karşılıya madiği 
miktarlara hasretmiştir. Framsada, da durum 
budur. Fransız Hükümeti hem petrolü, hem 
de ürün ithalini kısıtlamıştır. 'Batı Almanya 

6 . 6 . 1 9 6 3 O : 1 
aynı yoldadır. İtalya'da buna benzer usuller 
ve yollar yürürlüktedir. Bu bakımdan hükü
metin petrol kaynaklarıımiizın süratle ve fa
sılasız biı* şekilde geliştirilip kıymeti endlirilme-
sini sağlamı ak üzere bu esaslara uygun bir 
petrol siyaseti uygulaması şarttır. Hükümetin 
insicamlı bir petrol politikası var mıdır ? 

Petrolün emin bir şekilde ve ekonomiye en 
az külfet yükleyerek teminini hedef alam 
bir politika zaruridir. Ancak petrol konu
sunda almam kararlar ve davranışlar bu 
hedefi sağlayıcı olmamıştır. Petrolün en 
emin temin şekli yurt içi kaynaklarınım <iın-
ki safında dır. Aynı şekilde ekonomiye en az 
külfet yükleyerek temini de 'gene yurt içi 
kaymaklarımın inkişafı ile mümkündür. 

Hükümet ise, bu konuda ne yapmaktadır, 
şöyle, özeti emebilir : 

1. Petrol aramı asında en. yüksek seviyeyi 
muhafaza etlen (devlet sermayesinin çoğun
lukta olduğu) kurumlunun yabancı şirketler 
karşısında çalışma şartlarını kolaylaştırıcı 
tedbirler almaımaktaıdır. 

2. istihsal edilen yerli petrolün satış 
imkânlarının sağlanması 1962 geçiş plânında 
da teklif edilen bilâhara 1963 uygulama prog
ramına sarih bir şekilde konulan Petrol 
Ofisin T. Petrolleri A. O. lığı ile birleştiril
mesi tedbiri aylardan beri alınmamış ve bin
me tice bununla ilgili kanun tasarısı tla Mec
lise sevkedilmemiştir. 

;>. ithalât politikası gibi koruma vasıta
larını yerli petrol İdiline kuilammak için. 
yeteri! bir gayret 'göstermemiştir. Yurt için
den temin edilen petrolün satılması ve yurt 
ihtiyacının geri kalan kısmının ancak ithal 
edilebilmesi esas gaye olmak gerekirken ithal 
rejimi buna imkân, verecek şekle getirilme
miştir. Oysa ki Kalkınma Plânında (S - 522) 
ithalâtla ilgili olarak şu esaslar konulmuştur1. 
Yurt içimdeki ürctimli, ihtiyacı kısmen kar
şılayan maddeler' liberaisyon listesine alınım ı-
yacak, alınmış ise buradan çıkarılacaktın'. 
Bu giıbi maddeler için gereken kotalar mad
delerin ekonomi için. arzettdği önem, ihtiyaç 
•miktarı ve yerli üretim miktarı ile dış öde
me imkânlarımız göz önümde bulun durularak 
tesbit edilecektir. 
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4. Petrol konusundaki kararları devamlı 

ve güven yaratıcı olmamaktadır. 
Türk Petrolünün karşılaştığı bu durumu 

1962 yılı bidayetinde gören TPAO. lığı, petrol 
kanununun 2 nei ve 24 ncü maddesine daya
narak, Bakanlıklara rası kurulun toplanarak: 
doğacak durumun önlenmesi için şimdiden 
lüzumlu tedbirlerin alınmasını tatep etmiştir. 

Şimdi resmî vesikalara istırnadederek bun
dan evvelki birleşimde Sayın Bakanımızın 
huzurlarınızda arz etliği kısımları zamanınızı 
almamak ve .sabrınızı suistimal etmemek için 
atlıya raik, takat onun dışında 'kalan îbâzı 
esaslı noktalara, temas ederek mevzuu esas 
gayeye doğru yürütmeğe çalışacağını. 

Bu hususta cereyanı eden işlemleri evvelâ 
basit olarak arzetme'k (isterim. TPAO. lığı 
kendisinin bir üst mercii: bulunan Petrol Da
iresine müracaat eder. Petrol Dairesi TPAO. 
lığının görüşünü benimsemediği için bu talebi 
reddeder. Bunun üzerine TPAO. lığı bu hu
susta nihai karar mercii bulunan Bakana 
müracaat eder. Bakan, iki teşekkül arasında
ki bu fikir ayrılığına bir hail tarzı bulmak 
üzere Ticaret Mahkemesi Reisi Dr. Osman 
Tolıın Beyi Petrol Komiseri tayin eder. Şimdi 
bu noktadan itibaren Sayın Tolun 'un ifadelerine 
istinadederek nihayete doğru mevzuu yürüt
meye çalışacağım. Yalnız burada herşeyden 
evvel esas gayeyi kaybetmeımek için Petrol 
Kanunumun oturduğu temel madde olan ikinci 
maddenin ruhuma, hakikaten nüfuz etmemiz 
lâzım gelmektedir. Aksi halde mevzunun, te
ferruat içinde tekrar kaybolmak teiMikesi 
vardır. 

Şimdi Sayın Tortun'un verdiği rapordan 
bu ikinci maddeyi nasıl anlıyor, onu 'huzur
larınızda ifade edeceğim. 

«6987 sayılı Kanunun gerekçesinde (esas 
maksat) olarak tavsif edilmiş olmasına göre ka
nunun 2 noi maddesinin biri diğerine bağlı ve 
onun tamamlayıcısı mahiyetinde iki maksada 
müteveccih olduğu görülür. 

Kanunun esas maksadı (Almancası Haupt-
zweck) : T. C. Petrol kaynaklarının hususi te
şebbüs eli ve yatırımları ile süratle, fasılasız ve 
verimli bir surette geliştirilip kıymetlendirilme-
sini sağlamaktır. 

Ve kanunun tâli maksadı (Almancası Neben-
zweck) : Bu maksada - yani esas maksada. - uy
gun olduğu nisbette Türkiye dâhilinde yabancı 
menşeli petrol ile yapılan ameliyatın aynı suret
te inkişafını sağlamaktadır. 

Asıl maksada uygun olduğu nisbette yaban
cı menşeli petrol ile yapılan ameliyatın gelişti
rilmesi bahis mevzuu olduğu göz önünde tutu
lursa yabancı menşeli petrol ile yapılan ameliya
tın inkişafı mümkün olabilmek için yerli petrol 
kaynaklarından çıkarılan petrolün hiç veya ye
ter derecede memleket ihtiyacını karşılayama
ması lâzımgeldiği neticesine varılır. Zira yaban
cı menşeli petrol ile yapılan ameliyat, yerli pet
rol kaynaklarının süratle, fasılasız ve verimli 
olarak geliştirilip kıymetlendirilmesi maksadına 
uygun olduğu nisbette himaye görecek, bu da 
ancak yerli ham petrol ile elde edilen petrol 
mahsullerinin memleket ihtiyacına yetmemesi 
halinde yetmiyen kısım için yabancı menşeli ham 
petrol ithal edilerek işlenmesi ile mümkün ola
bilecektir. Kanunun sözü geçen maksat madde
sinin lafzından ve ruhundan anlaşılan budur. 

Bütün mesele, bunun ne suretle tahakkuk 
edeceğidir. Bu sorunun cevabı ve bu maddenin 
ihtilâfın halline ne suretle ışık tutabileceği aşa
ğıda açıklanacaktır. Burada sadece bununla il
gili olarak bir noktaya işaret etmek lâzım gel
mektedir. O da bu maddenin ölü bir madde 
olmadığı, Petrol Dairesinin 8 . 6 . 1962 tarihli 
yazısında belirtildiği gibi, kanun hükümlerinin 
tatbikinde çıkacak ihtilâfların hallinde görüş 
ayrılıklarının aydınlatılmasına medar olacak bir 
kıstas vaz'ettiğini aşikâr olduğudur» diyor. 

Şimdi raporun (c) fıkrasını okuyorum. 
«Ancak Mersin ve İzmit rafinerilerinin 1962 

yılında dâhilde plase etmek suretiyle işledikleri 
ham petrole ait kesin rakamlarla Batman rafi
nerisinin bugünkü istihsal ve artış durumu bel
li olmadan adı geçen ilk iki rafinerinin yabancı 
ham petrol ithalâtını dahilî ihtiyaca tekabül et
me yönünden Petrol Kanununun ikinci madde
sinin. ışığı altında halen bir tahdit konulmasına 
1 ü zu m bulun madiği» 

Bu maddenin mefhumu muhalifinden şöyle 
bir netice doğmaktadır : Zira Ataş yüksek ma
lûmlarınız olduğu veçhile Haziran'm nihayetin
de Temmuz'un başlarında ancak faaliyete geç
miştir. O faaliyete geçinceye kadar Batman'daki 
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dar Petrol Dairesi ile TPAO lığı arasında ka
nunun tefsir ve anlayışı üzerinde fark olduğu 
komiserin raporu ile de teyidedildiği şekilde, bu 
konuda TPAO lığı haklı görülmüştür. Petrol 
Dairesinin görüşleri kabul edilmemiştir. Bu gö
rüşe de bu kararı ile Sayın Bakan iştirak etmiş 
bulunmaktadır. 

O. Senatosu B : ' 
rafineri ile İpraş'daki rafinerinin mecmuu istih
sali, iç istihlâkimizin ancak bir kısmını karşıla
makta idi. 

Üçüncü maddede ise «iş bu raporun 22 ve di
ğer sayfalarında B / l i bölümünde yazılı gerek
çeye binaen Petrol Kanununun 24/2 maddesine 
istinaden 1962 yılı sonunda Petrol Dairesi Reisi
nin Başkanlığında Bakanlıklar arası bir kurul 
teşkil edilerek bu ihtilâfın ilerde tazammun ede
bileceği önemli meselelerin bu kurul marifeti ile 
incelenip karara bağlanmasının tavsiyeye şayan 
görüldüğü» ifade edilmektedir. ıNTitekim Sayın 
Bakan bu tavsiyeye uyarak şimdi arz edeceğim 
bir yazı ile Bakanlıklararası kurulu Petrol Dairesi 
Reisinin Başkanlığı altında toplamış bulunmak
tadır. Yalnız bu arada tarihleri de olaylarla be-

, raber götürmekte zaruret vardır. 

İlk müracaat, 1962 yılının Mayıs ayında ya
pılmıştır. Komiser de raporunu 1962 nih 9 neu 
ayında vermiştir. Bakan 5 ay sonra Kurulu top
lamaya karar vermiş ve böylelikle 1963 yılının 
birinci ayına gelinmiş olunuyor. Yalnız burada 
bir noktayı ifade edeyim : 

Sanayi Bakanı Komiserin raporunu tetkik 
ettikten sonra görüşünü karar halinde ifade edi
yor. Bu görüş ki, birinci karar ismini almakta 
ve şöyle hükümler ihtiva etmektedir. «TPAO 
lığının, Petrol Dairesi Reisliğine vâki müracaa-
tinde yabancı menşeli petrol işliyen raf inerlerin 
faaliyete geçmeleri sebebiyle memleketimiz pet
rol kaynaklarının süratle, fasılasız ve verimli bir 
şekilde geliştirilip kıymetlendiril m esini sağla
mak maksadı ile tedbir alınmasını istemekte ol
masına, adı geçen ortaklığın bu husustaki tale
binin kabulü petrol mevzuatının lâfzına ve ru
huna uygun düşeceğine, 'Petrol Kanununun 2 nci 
maddesinde yer alan bu hususları temin için 
alınması gereken tedbirlerin tâyin ve tesbite 24 
ncü maddede gösterilen Bakanlıklararası Kuru
lun salahiyetli bulunmasına, komiser raporunda 
da bu Kurulun toplanması tavsiye olunmasına, 
Petrol Dairesi Reisliğinin itirazlarının raporun 
bu konudaki mucip sebeplerini çürütecek mahi
yette görülmemesine ve esasen bu husustaki yet
ki şahsıma tanınmış bulunmasına binaen Petrol 
Dairesi Reisliğinin kabule şayan görülmiyen bu
na ait itirazlarının reddine ve mezkûr kurulun 
1 . 2 . 1963 tarihinde toplanması için Petrol 
Dairesi Reisliğince ilgili bakanlıklara tezkere 
yazılmasına karar verildi.» Burada bu tarihe ka-

Bundan sonra kararın son maddesine uyula
rak Petrol Dairesi Reisinin Başkanlığı altında 
ve ilgili hakanlıkların mümessillerinin iştirak 
ettiği km-ul toplanıp bir karara daha varılmış
tır. Burada calibi dikkat bir nokta vardır. Va
kıa bundan evvelki toplantıda Sayın Bakan da 
TPAO lığının mümessili oya iştirak etmemek 
kaydı ile bu toplantıya kabul edilip görüşlerini 
ifade etseydi, faydalı olurdu. Fakat sehven unu
tulmuştur, dediler. (ierçekten iki daire arasın
da, kanunu anlayış ve tatbik bakımından bir fi
kir ihtilâfı mevcut ve Bakanlıklararası Kurul da 
bu maksatla toplandığına ve komiser de bunun 
lüzumuna işaret ettiğine güre TPAO lığının bir 
temsilcisinin bu toplantıda bulunması - oya iş
tirak etmemek şartiyle, çünkü kanuni yetkisi 
yoktur - faydalı olurdu. Ama maalesef katıla
mamıştı!'. Zaten bu yüzden de meselenin halli 
bir miktar daha maalesef gecikmiştir. Bu top
lanan kurul kararının netice kısımlarını arz 
ediyorum : 

«Bu durum muvacehesinde ihtilâfla ilgili 
konu hakkında Petrol Kanunu ve Nizamnamesi 
hükümleri içindi1 ayrıca bir tedbir almaya ma
hal görülmemiştir.» der ve aşağıdaki fıkrada ise 
«kuruluş yeri itibariyle nisbeten gayrimüsait 
durumda bulunan ve tamamen yerli ham pet
rol işliyen Batman rafinerisinin âzami kapasite 
ile çalışmasını ve bu suretle başta benzin olmak 
üzere mahsullerinin tamamiyle satılabilmesini 
temin için Petrol Kanunu dışında gerekli ikti
sadi ve ticari bâzı tedbirlerin alınmasına ihti-
yacoldıığu mütalâa edilmiştir.» diye neticeye 
varırlar. 

Burada istitraden bir iki noktaya- dokun
mak istiyorum. 

Birincisi, komiserin tanzim ettiği ve huzu
runuzda bir kısmını okuduğum raporda da 
açıkça ifade edildiği gibi, Kanunun 24 ncü mad
desi uyarınca Bakanlıklararası Kurulun toplan
ması ve bu topluluğun tahaddüs edecek olayla
ra tedbirler alması ve çareler bulması vazifesi 
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iken bu Kurulun maalesef böyle bir tedbiri al
madığını görüyoruz. Şayet, bu madde ki, kanu
na hayatiyet veren bellibaşlı bir maddedir, bu 
toplanacak heyet doğmuş olan veya doğması 
muhtemel bulunan ihtilâflara bir hal tarzı bu-
Iamıyacak nisapta ve yetkide ise kanunda der
piş edilmesinde bir maksat olmazdı. Bu bakım
dan da anlıyoruz ki, bu Kurul mutlaka doğ
muş olan ihtilâfa birtakım tedbirler alması, me
seleyi benimsemesi tedbirleri teker teker vaz'-
etmesi lâzımgelirdi. Belki yanlış tefsirle olacak, 
durumu, Petrol Kanununun dışına itmiş ve ge
ride kalan konuyla 2 nci derecede ilgili Ticaret 
Bakanlığı olduğuna göre, Petrol Kanunu dışın
da gerekli iktisadi ve ticari bâzı tedbirleri al
mak meselesini Ticaret Bakanlığına intikal et
tirmiş oluyor. Ve bu husus1 ikinci karar olarak 
Sayın Sanayi Bakanı tarafından kabul ve ilân 
ediliyor. Buradaki iki karar arasında bir zıtlaş
ma ve çelişme bulunmaktadır. Birinci kararda 
kanunun lâfzına ve ruhuna uygun' olarak 24 ncü 
madde mucibince toplanacak Bakanlıklararası 
Kurulun bir kısım tedbirler alması lâzımgeldiği 
görüşünü Bakanlık benimsemişken ikinci ka
rarda bunun dışına çıktığı, nerede ise bu ilk 
kararı nefyedici bir karara doğru gittiği gö
rülmektedir. Bu suretle meseleye bir hal tarzı 
bulma sorumluluğu Petrol Kanunu dışında Ti
caret Bakanlığına intikal ettirilmiş oluyor. Bu
nun üzerine bundan evvelki oturumda Sayın 
Bakanın da huzurunuzda ifade ettiği gibi, me
seleyi önemli bir memleket meselesi gördüğü ve 
kabul ettiği için, yine içi el vermiyerek, bu se
fer Enerji Dairesinin Başkanlığı altında bir ku
rul toplıyarak Petrol Kanununun dışında aca
ba birtakım tedbirler alabilir miyiz, diye bir 
çabaya giriyorlar. Bu Kurul da 27 . 3 . 1963 
tarihinde toplanıyor ve huzurunuzda şimdi ifa
de edeceğim protokolle şu esasları tesbit edi
yor : 

«1. Millî petrol kaynaklarımızdan elde edi
len mahsullerin tamamının yurt içinde istihlâki
nin sağlanmasının millî ekonomimiz bakımın
dan kaçınılmaz, bir zaruret olduğu nazara alı
narak : Yerli ham petrolden elde edilen başta 
benzin olmak üzere bilûmum mahsullerin istih
lâkinin sağlanabilmesi için yurtta mevcut rafi-
nerelerdc ithal ham petrolünden elde edilen 
mamullerin yurda satış veya devir yoliyle so-
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kulmasında cari olan sistem yerine ön müsaa
deli bir ithal sisteminim tatibik edilmesi; 

2. Petrol Ofisini TPAO lığına iştiraHi bir 
ortaklık haline getirilmesi hakkındaki tasarının 
bir an evvel kanunlaştırılmasının millî petrol 
sanayiimizde istenilen ve beklenilen inkişafla
rın sağlanması için zaruri görüldüğü», hususu
nu hükme (bağlıyor. Bu protokol tanzim edile-
dıırisım, biraz evvel arz ettiğim ikinci karar bir 
yazı ile Sanayi Bakanlığı tarafından Ticaret 
Bakanlığına gönderiliıyor. (Bunun üzerine Tica
ret Bakanlığında 10 . 4 .1963 taırilhinde bir top
lantı yapılıyor ve bu nihai toplantıda şimdi il
gili maddelerini okuyacağım hususlar tesbit 
ediliyor. 

«1. Yerli ham petrol mahsullerinin yuritda 
tamamının istihlâkini temin için yabancı men
şeli ham petrollerden elde edilen mahsullerin 
•memlekete ithalinin müsaadeye tabi tutulması 
ve bu hususun bir- kararnameye bağlanmasının 
ieabettiği; 

2. iş bu kararname .metninin, (Petrol Ka
nununa göre dış ticaret rejimimiz esasları dâ
hilinde yabancı memleketlerden yurda getirilen 
iham petolden elde edilen petrol mahsullerinin, 
rafinerilerden satış veya devir suretiyle mem
lekete iröhali Ticaret Bakanlığının müsaadesine 
taJbidir.) şeklinde hazırlanması; 

3. Konu ile ilgisine binaen kararnamenin 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar 
Kuruluna setvka, 

4. Kararnamenin tatbik- şeklinin, Ticaret 
ve Gümrük Tekel Bakanlıklarınca müş'tereken 
tesbit edilmesi» şeklinde protokol tanzim ede
rek memleket gerçeklerine, millî ekonomimize 
en uygun olan hal tarzını bir protokole bağla
yıp Ticaret Bakanlığına arz ediyorlar. 

Mulhterenı arkadaşlar, şu, 1963 yılı 4 ncü 
ayında alınan karar, «Çok uzun işlemlerden 
sonra görüyoruz ki, TPAO lığının 1962 Mayıs 
ayında talelbettiği, beklediği karardır ve bu ka
rar 1 Haziran talihinde Resmî Gazetede ilân 
ediliyor. Müsaade buyurursanız kararı okuya
yım. 

«Dış ticaret rejimi hakkındaki karara ek 
karar; 

1. Petrol Kanununu ve dış ticaret rejimi 
esaslarına ıgöre yabancı .memleketlerden yurda 
ıgetirilen ham petrolden elde edilen gümrük 
dışı petrol ürünlerini rafinerilerden satış veya 
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devir suretiyle yurda ithali Ticaret [Bakanlığı
nın müsaadesine tâbidir.» 

Mulhterem senatörler, millî ekonomimizin 
mutlak ve en ta!bix hakkı olmak Mızımıgelen bu 
talebinin teslim edilebilmesi için bir seneyi mü
tecaviz î'bir zamanın geçmesi milyonlarca dolar 
değerinde akar* yakıtın istihsal .edilememesi ve 
iç piyasada sürülememeisi, daire ve baikanlıklar 
arası yazışmalar ve toplantılarda binlerce iş 
•saatinin sarf edilmesi ve TPAO lığının 19'63 yılı 
iç programında Ön gördüğü arama ve istihsal 
kapasitelerinin artırılmasına mütadair yatırım
lar - ki, bunlar için 96 milyon T.L. tahsis edil
miş durumda idi - tahakkuk ettiremiyeceik du
ruma düşülmesi mi gerekirdi? 

Bunların hepsinden önemli olarak halen 
Türkiye'deki petrol müstaıhsıllarınm; endişe et
meden her yıl petrol istihsallerini ıbiraz daha 
artırarak, sonunda memleket ihtiyacının tama
mını karşılıyalbilmek inanç ve güvençleri sarsıl
mış 'bulunmaktadır. 

iBu uzun çekişmelerin sonunda bu durumda 
1 Haziran tarihli kararla, özlediği huzura bul
duğunu zanneder ve bunu değişmez bir prensip 
haline getirmek isterken bu sefer de 3 Haziran 
tarihli yani bir gün sonra yepyeni bir kararla 
•karşılaşmış bulunmaktadır. Şimdi de size bu 
kararı okuyorum. 

31.12.1962 tarihli ve 6/1241 sayılı karar-
B nameye ektir. 

Yabancı memleketlerden getirilen ham pet
rolden eilde edilen petrol ürünlerinin tevziat 
müesseseleri tarafından yurda ithaline dair ili
şik, «Dış ticaret rejimi hakkındaki karara ek 
karar» m yürürlüğe konulması ve 28 .6 .1963 
tarihli ve 6/1784 sayılı Bakanlar Kurulu kara
rının 'kaldırılması; Sanayi Bakanlığının isteği
ne dayanan Ticaret Bakanlığının 1 . 6 . 1 % 3 ta
rihli ve 5/8073 sayılı yazısı üzerine 5383 sayılı 
Kanunun 12 nci ve 2 . 1 . ,1961 tarihli, 197 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddelerine göre, Bakan
lar Kurulunca 3 .6 .1963 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

Görülüyor ki, bu ıkararlara dayanan aranan 
teminat pamuk ipliğine bağlanmış bulunmakta
dır. Yarın bunları tamamen kaldıran bir kara
rın allıomıyacağımn teminatı nedir? Şimdi yük
sek huzurlarınızda bir gün fasıla ile alınan ve 
'biri diğerini değiştiren, aynı istikamette olmı-
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yan hu iki karar arasında'ki farkın neden iba
ret olduğunun burada a/çıfeça ifade edilmesini 
ve böylece son kararda kullanılmış olan özel 
akar yakıt antrepo sistemi yolundaki tedbirle 
ne ifade edilmek istenildiği açıkça teshit edil
mek gerekir. İlk kararda yaJbancı ham petrol
den elde edilen bütün petrol ürünlerinin yur
da. ithali veya devir suretiyle Türk Petrol pi
yasasına intikal ettirilmesi Ticaret Bakanlığı
nın müsaadesine tabi tutulduğu halde ikinci 
kararda yaJbancı ham petrolden elde edilen 
ürünlerin genel olarak itihali değil, sadece özel 
akar yakıt antrepo sistemi dâhilinde tevziat 
müesseseleri tarafından yurda itihali Ticaret Ba
kanlığının müsaadesine tabi tutulmuş bulun
maktadır. 

Burada her iki karar arasındaki farkı ve 
özel akar yakıt antrepo sisteminden ne kaste
dildiğini, hu sisteme dâhil ve 'hariç (bulunan 
unsurların hiçhir tereddüde ve şüpheye mahal 
bırakılmıyacak açıklıkta ifade edilmelidir. 

Ayrıca yaibancı ham petrolden istihsali edi
len her türlü ve her nevi petrol ürünlerinin 
Türk piyasasına devir ve sair suretlerle ithali 
Ticaret Bakanlığının müsaadesine tabi midir, 
değil midir? 

Rafineri ortağı olan şirketler Gümrük re
simlerini her hangi 'bir anda ödeme sayesinde 
Ticaret Bakanlığının müsaadesini lalmakisızın 
bir kısım petrol ürünlerini Türkiye'ye ithal, 
yani Türk: piyasasına devir ve intikal ettirmek 
imkânına sahip midirler, değiılmidirler ? Bu hu
suslarında açıkça ifade edilmeisinde petrol poli
tikamızın teshit ve tescili bakımından zaruret 
vardır. 

Çok önemli bir yurt meselesini Senatomuz
da müzakere konusu yapılmasına firkat verdik
leri için önenge sahiplerine ve bunu kalbul eden 
Hükümete teşekkürlerimi sunarım. Sanayi Ba
kanlığı, memleket meselelerini çok ciddî kalbul 
ederek birbirleriyle mücadeleye girişen mües
seselerine sahibolduğu için ne kadar iftihar etse 
ve onlara müştereken ne kadar teşekkür etee 
azdır. Hürmetlerimle. Kalkışlar) 

V. T. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN 
ORHON (Giresun) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına genel görüşme mevzuu hususundaki gö
rüşlerimizi kısaca ifade etmeden önce hepinizi 
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ve Sayın Vekil ve Hükümet erkânını saygı ile 

-selâmlarım. 
Geçen «Salı günü başlıyan genel görüşmede, 

sayın 'hatiplerin verdiği geniş izahlardan da 
anlaşılacağı veçhile 'Türk ham petrolünden elde 
edilen mahsullerin tevzii ve satışı ve bu konu
daki görüşmeler, en hayati meseleyi teşkil et
mektedir. 

Filhakika son çıkan kararnamelerle bu mev
zu bu'gün için emniyet altına alınmış gibi gö
rünmektedir. 

Böylece beynelmilel sahada da grift menfa
atlerin çatıştığı bu mevzuda aylardan beri, 
gayrimesul kimselerin, hattâ işi şahsiyata kay
dırmaya mütemayil bir polemikle memleket ve 
dolayısiyle dünya e!fkârında husule getirilmek 
istenen münakaşaların da son bulmasını temen
ni ediyoruz. 

Hükümetin son kararnamelerini memnuni
yet verici olarak telâkki etmekle beraber, bu
na mütefefri diğer ekonomik tedbirler alınma
dığı takdirde, görüşmelerden ulaşılması umu
lan neticeye vâsıl olunamıyacağmdan endişe 
etmekteyiz. 

(Bugün Devlet petrol rafineri 'mahsullerinin 
satışı, vazife olarak Petrol Ofisine terettübet-
mektedir. Bu müessesenin durumu ise, 1962 
ve 1963 yılı 'bütçe müzakerelerinde Ticaret Ba
kanlığına taallûk eden safhasında da ifade et
tiğimiz gibi, malî imkânsızlık, teçhizat ve te
sisat kifayetsizliği ve bilhassa kalifiye eleman
dan mahrumiyeti neticesinde düştüğü ataletten, 
memleket satışlarmdaki hissesinin her yıl mü-
tezayit şekilde düştüğü vakıadır. 

işte Yüksek Senatonun ve Hükümetin bu 
vakıaya parmak 'basarak enerjik tedbirler 'al
maktan gecikmemesini Yeni Türkiye Partisi 
olarak temenni etmekteyiz. 

Bugünkü gazetelerden de 'öğrendiğimize gö
re 'Güvenlik Kurulu istihsal müessesesi ile tev
zi müessesesinin 'birleştirilmesini prensibolarak 
kabul etmiştir. 

Şimdi, mesele, bu müessesenin dünya çapın
daki rakipleri ile boy ölçüşebilecek seviyede 
teşkilâtlandırılabilmesi ve faaliyete geçirilme
sidir. 

Rakiplerinin malî imkânları, beynelmilel 
safhadaki yüksek tecrübeleri ve bâzılarının mem
leketimizde, vatan sathında yaygın teşkilâtları 
muvacehesinde yeni bir kuruluş ile ortaya cı-
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kaçak bu .millî müessesemizi müşkül bir rekabe
tin beklediğine şüphe yoktur. 

Bugün Petrol Kanunu ve dış ticaret rejimi 
ile ana hatları çizilmiş bir millî petrol siyase
timiz vardır. Ancak geçen Salı günü gerekli 
müzakerelerde ortaya çıktığı veçhile, bu ana 
siyaset, petrol aramadan, istihsal, rafinaj, 
nakliyat ve tevziata kadar tam bir koordinas
yonun sağlanamaması yüzünden zedelenme ve 
hattâ tahribolma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

öteden beri hazırlanmakta olduğunu duydu
ğumuz böyle bir koordinasyonu sağlıyacak ta
sarının kanuniyet kesbetmesi Beş Yıllık Kal
kınma Plânımızın 1963 yılı uygulama plânında 
ön görülmektedir. Binaenaleyh bu yolda başlı
yan çalışmaların hızlandırılmış olmasından 
duyduğumuz memnuniyeti de burada belirtmek 
isteriz. 

Bu çalışmalarda hâkim anlayışın, ana hat
ları Petrol Kanunu ve dış ticaret rejimimizle 
tavazzuh etmiş bulunan millî petrol politika
mızın tevem olacağına şüphe etmiyoruz. 

Bu münasebetle Sayın Bakanın bu husus
taki son Hükümet çalışmalara hakkında malû
mat vermesini talebediyoruz. Böylece hazırla
nacak bir tasarının müzakereleri sırasında Yük
sek Senatoda görüşlerimizi ayrıca belirtmeye 
çalışacağız. 

Fakat şimdiden işaret etmek istediğimiz 
husus, yabancı sermayenin Türkiye'nin ikti
sadi kalkınmasındaki mühim fonksiyonudur. 
Bunu memleketimizde idrak etmiyen kimsenin 
bulunmadığını yüksek Senatonun takdir edece
ğine şüphe yoktur. 

Ancak yeni bir hüviyet alacak olan bu millî 
müessesemizi bekliyen rekabetin, memleketi
mizin zaman zaman estirilmek istenen yabancı 
sermaye düşmanlığı polemikleri ile ihtilâf ya-
ratmıyacak şekilde tedbirlerin alınması: sure
tiyle izalesi çarelerinin şimdiden nazara dikkat
ten uzak tutulmaması temennisi .ile huzurunuz
dan ayrılırım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Daha sonra 

görüşeceğim efendim. 

BAŞKAN — Vaz mı geçtiniz? 
MEHMET HAZER (Kars) — Hayır efen

dim; konuşacak arkadaşlar var, onlardan son
ra konuşacağım. 
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BAŞKAN — Sayın Dağlı 
Yalnız Saym Hazer, hu sefer en sona geçe

ceksiniz. 
MEHMET HAZEE (Kars) — Uruplar 

adına konuşmalar var. 
BAŞKAN —• Gruplar* adına, söz, dilediği 

zaman değil. Söz alanlar zamanında belli oldu. 

Buyurun Saym Dağlı. 
CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PAR

TİSİ GRUPU ADINA HAZIM DAĞLI (Çan
kırı) — Muhterem -arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Köylü Millet Partili arkadaşlarım namına ge
nel görüşmede söz almış bulunuyorum. 

Hepinizce malûm bulunan petrolün dünya 
siyaseti ve iktisadiyatı üzerindeki müessiriyeti
ni izaha lüzum görmüyorum. 

Bilhassa iktisaden zayıf ve geri kalmış 
memleketler yönünden petrolün hayati ehem
miyeti daha büyüktür. Cankurtaran simiti 
gibidir. Bu da sizce malûmdur. Yeraltı ürün
lerimizin kıymetlendirilmesi bizi hem siyase-
ten kuvvetlendirecek, hem de milyonlarca dö
viz ödemeden kurtaracak ve belki de bizim 
için belli başlı ihraç metaı haline gelince dö
viz gelir kaynağımız olacaktır. 

Bu düşünceler sebebiyle yeraltı ürünlerimi-' 
zin kıymeti endirilmesini temin maksadiyle ge
rek yerli ve gerekse ecnebi firmaları teşvik 
ve himaye eden Petrol Kanunu ile geniş im
kânlar bahşedilmiş bulunmaktadır. 

Petrol Kanununun bahşettiği imkânlarla 
memleketimizde yerli ve yabancı firmalara faa
liyete geçmiş bulunmaktadırlar. 

Yerli firma olarak Türkiye Petrolleri Ana
nım Ortaklığı vardır. Evvelâ, bu ortaklığın 
mahiyeti ve çalışması üzerinde durmak, on
dan sonra ecnebi firmalara geçmek ve sonra da 
ihtilâf konusunu incelemek kanaatimce en sa
lim yoldur. 

Petrol Kanununun ikinci maddesi, maksat 
maddesidir. Bu maddeye göre petrol kaynak
larının hususi teşebbüs eliyle kıymetlendiril-
•ınösi esa;s olarak alınmış iktisadi Devlet Te
şekküllerine yer verilmemiştir. Bunun da se
bebi, sizce de malûm olduğu üzere, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ticari bir zihniyetle çalış
madığından, maliyet esasına ehemımiyet ver
mediklerinden, memur zihniyetinden kurtula
madıklarından ve israfa kaçtıklarından dolayı 
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olsa gerektir. Bununla beraber şurasını da 
tebarüz -ettirmekte fayda vardır. Hususi te
şebbüsün toprak altı petrol ürününü çıkarmaya 
yetecek sermaye ve yatırıma sahip bulun
madığından Devlet, Ticaret Kanunu hükümle
rine göre kurulan Türkiye Petrolleri Ano
nim. Ortaklığına % 92 hisse ile katılmıştır. Ve 
Umum Müdürü Sanayi Bakanlığınca inha ik 
Heyeti Vekile tâyin eder. 

Bu teşekkül, faaliyeti sahası bidayette Dev
let eliyle kurulan Siirt bölgesinde teksif et
miş Batman, Raman, Garzan, Kurtalan ve Mağ-
rip'dc açtığı mütaaddit .sondaj kuyularındam 
sonra 7 yerde petrol membaları bulmuştur. Bu
lunan petrolle ı- toprak üstüne kendiliğinden 
fışkırımıamakta pompalar vasıtasiyle elde 'edil
mektedir. 

Şirketin bütün personeli Türktür. Çalış
maları tam .bir Avrupai ve ilmî esaslara ve ik
tisadi işletmeciliğe uygundur. Bu çalışmalar 
müsmir netice vermiştir. Grafik mütemadiyen 
yükselmekte, Türk Milletine ümit kaynağı ol
makta ve beş sene içinde 150 bin ton ham pet
rol istihsalinden 500 tona çıkmış bulunmakta
dır. (io "plânında bu 615 bin tona çıkacaktır. 
Yeni plânlamada, 750 bin tona çıkarılması der
piş edilmiştir. Bu ham petrolü işliyecek rafi
neri tesis edilmiştir. .750 bin ton ham petrolü 
işliye bilecek bir seviyede bulundurmak için ra
finerinin de tevsiine gidilmektedir. 

Halen elinde işlenmiş 15 bin ton stok ben
zin mevcuttur. Kıymeti 30 milyon liradır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına kuş 
bakışı bakılmıştır. Bu mevzua son verirken şu 
hususu da tebarüz ettirmek bir hakşinaslık 
olacaktır. 

Sayın Vekil ilk konuşmasında kendisine 
bağlı Petrol Dairesi Başkan ve memurları için 
mebzulen minnet ve şükranları bildirilmiştir. 
Sermayesinin % 92 «i Devlete aidolan ve ken
disinin de alâkalı bulunduğu bu ortaklık hak
kında bir muvaffakiyetsizliğe de işaret etmedi
ğine göre, gönül isterdi ki, Sayın Bakan mu
vaffak olan bu ortaklığa da, Petrol Dairesine 
gösterdiği mebzul minnel ve şükranlarından 
bir nebzecik ayırsın. 

Bununla beraber Yüksek Senato 6.2.1963 ta
rihli 41 nci Birleşimde şirketin faaliyetinin 
müsmiriyeti karşısında takdir ve tebriklerini 
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bildirerek idealist Türk mühendis ve işçilerini 
taltif ve teşvik etmiştir. 

Ve yine Senatodan mahalline giden bir he
yet, Batman'daki çalışma ve faaliyetler hakkın
daki müşahedelerini buradan anlatmışlar ve 
ortaklığı övmüşlerdir. 

İkinci kategori, ecnebi şirket ve firmalardır. 
'Memleketimizde petrol arama belgesi alarak 

birçok firmalar arama faaliyetine geçmişler
dir. Bu şirketlerden bir kısmı müspet netice 
alamamış olmakla beraber bu şirketlere de min
net ve şükranlarımızı sunmak, bizim için bir 
borçtur. 'Bizim için bulmak kadar, 'bulmamak 
da mühimdir. Çünkü o sahalarda da arama ya
pılacağından yeni masraflardan kurtarmışlar
dır. 

Bu firmalardan en mühimleri Sheel, Mobil, 
(B.P. ve Caltex'dir. Bunlar birçok sahalar ka
patmışlardır. 

Mobil çalışmasında Adana'nm şimal batısın
daki Bulgur dağında iyi bir kuyu bulduğunu 
ve müspet olduğunu ilân etmekle beraber he
nüz istihsale geçmemiştir. 

Sheel ise faaliyetini Diyarbakır sahasına 
teksif etmiş, açtığı (30) kuyudan günde beş-
yüz varil ham petrol istihsal etmekte bulun
maktadır. Yeni bulduğu G-ürkan'daki kuyunun 
çok müspet olduğu "bildirilmiştir. Sheel istihsal 
ettiği ham petrolü Mersin Rafinerisinde işle
mektedir. 

Rafineriler 
Sheel, Mobil, B.P. ortaklığı 'ham petrol iş

lemek için Mersin'de 3 200 000 ton kapasite
li bir rafineri kurmuşlardır. Gayesi Türkiye'de 
elde edilecek ham petrolü burada rafine etmek
tir. Fakat henüz ihtiyacı karşılıyacak bir is
tihsal olmadığı için Petrol Kanununun tadil 
edilen 2 nci maddesinden istifade ederek hariç
ten ham petrol getirmektedirler ve burada iş
lemektedir. 

Petrol Kanunu hükümleri 'hariçten gelen 
ham petrolden 'gümrük ve resini almayı menet-
miştir. Harici-ez memleket vaziyetindedir. Şim
dilik faydası Türk işçisi ile işlemektedir. İleri
de petrol sanayii kurulunca daha büyük fay
dası olacaktır. Hele Türk petrol istihsali art
tıkça faydası çok mühimdir. 

Bir de Caltex ile Petrol Ortaklığının izmit'
te kurduğu 1 milyon kapasiteli rafinerisi var-
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dır. Tabiî bu rafineriler, ortaklarının dışarda 
sahiboldukları ham petrolü de işlemektedirler. 

Tevzi şirketleri : 
Petrol Sanayii üç merhaleyi ihtiva etmekte

dir. istihsal, rafine etmek, tevzi etmek. Bu ga
yeye varmak için ortaklar bir de tevzi şirket
leri kurmuşlardır. Bu şirketlerin kuruluşu, 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göredir. 
Şurasını ifade edeyim, rafinerilerin kuruluşu 
Petrol Kanunu hükümlerine ıgöredir. Fakat tev
zi şirketlerinin kuruluşu Ticaret Kanunu hü
kümlerine göredir. Rafineride işlenen mallar 
bu tevzi şirketlerine intikal etmektedir. Eder
ken bu şirketler gümrük ve resim ödemekte
dirler. Bu suretle işlenen mallar Türkiye'nin 
her tarafına sevk edilerek istihlâke arz olun
maktadır. 

Türkiye Petrol Anonim Ortaklığının istih
sal ettiği benzini satacak bir tevziat müessesesi 
yoktur. Bu vazifeyi nisbeten Petrol Ofisi ile 
diğer şirketler yapmakta idi. Halbuki bir se
nedir, diğer şirketler bu malı satmaktan im
tina etmişlerdir. Petrol Ofisi de hem ticari zih
niyetle hareket etmemekte, hem de ortaklığını 
yaptığı Caltex'in malını satmaktadır. Aynı za
manda diğer şirketlerin sahibolduğu geniş tev
ziat imkânından mahrumdur. Bu sebeple Tür
kiye Petrol Ortaklığının elinde bulunan geçen 
sene 8 000, bu sene, de 15 bin ton stok mal dur
maktadır. Bu hal sebebiyle stoku koyacak yer 
olmadığı ıgibi satılmadığından 30 milyon lira 
da ölü vaziyette • durmakta vebinnetice ya fa
aliyeti tatil etmek ve Türk petrollerinin ıgeliş-
m e m esi karşısında kalınmaktadır. 

İhtilâf 
İyi ve verimli çalışan, günden güne inkişaf 

eden Petrol Ortaklığı elinde bulunan stoku sa
tamama ile karşı karşıya daha gelmeden iki 
sene evvelinden müdebbir bir tüccar ıgibi vazi
yeti Petrol Dairesi Reisliğine şifahi olarak in
tikal ettirmiştir. Bu mütaaddit müracaatlar Reis
likçe müspet karşılanmayınca işi resmiyete 
dökımüş, 24 Mayıs 1962 de yazdığı bir yazı ile 
tedbir alınmasını istemiştir. 

Bu müracaatında Petrol Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Türk petrollerinin tercihan 
satılması lâzımgeldiğini iddia etmiştir. 

Reislik bu tercihan kelimesi üzerinde fazla 
durarak Petrol Kanunu bu hakkı size verme-
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ye karşı haksızlık ve itimatsızlık husule 'gelir. 
Gaye Türk petrolünü himaye etmektir. 

Binaenaleyh gerek kanunun ikinci maddesi 
ve gerekse 24 ncü maddesi gereğince Türk pet
rolünün korunmasını temin etmek Petrol Daire
sinin vazifesidir. "Bu vazife bâzı mütalâalarla 
bertaraf edilemez. Bu kadar sarahat karşısında 
Sanayi Bakanı, işin komisyona sevk edilmesi 
işinin uzatılmasına sebebolmuştur. 

C. Senatosu B : ' 
mektedir, tedbir almaya lüzum yoktur, bütün 
şirketlere sıyyanen muamele yapmak hem ka
nunun ruhu icabı, hem de vazifem icabıdır de
miştir. 

Benim kanaatime göre, «tercihan» kelimesi 
üzerinde durulmadan Türk petrolünü bu çık
mazdan kurtarmak için Petrol Dairesi bir ça
balama bir telif yolu aramamıştır. Bunu dal
landırıp budaklandırmadan pekâlâ tedbir alabi
lirdi. Zira bir sene öncesine kadar ecnebi tevzi 
şirketleri Türk petrolünü satıyorlardı. Bir te
masla bir imkân sağlanabilirdi. 

Kaldı ki, Petrol Kanununun, ikinci madde
sinin birinci fıkrası Türkiye Cumhuriyeti pet
rol kaynaklarının hususi teşebbüs eli ve yatı-
rımlariyle süratle, fasılasız ve verimli bir şekil
de geliştirilip kıymetlendirilmesi demekle, ka
nun süratle fasılasız ve verimli (bir şekilde 
geliştirmeyi kıymetlendirmesi esasını koydu
ğuna göre bu gelişme ve kıymetlendirmeyi en
gellendiren hususları bertaraf etmeyi düşün
müştür. 

îkinci fıkra 
Bu maksada uygun olduğu nisbette Türki

ye dâhilinde yabancı menşeli petrol ile yapılan 
petrol amelivatmm aynı surette inkişafını sağ
lamaktır, demektedir. 

Demek ki ikinci fıkra Türk petrolünün ge
lişme ve kıymetlendirmesini esas tutmuş ve bu 
maksada uygun olması demek suretiyle bir 
tahdide varmıştır. 

'Memleketimizde petrol arama hakkını taleb
eden şirket veya firmalar kanunun bu madde
sini muhakkak surette bilmektedirler. Ve bil
meleri lâzımdır. Binaenaleyh bu madde Türk 
petrolünün inkişafını korumayı derpiş ettiğine 
göre hariçten gelen ham petrolün memleket ih
tiyacından fazla (gelen petrolü önlemek kanu
nun ruhuna ve maksadına uygundur. Bilfarz 
100 ton benzin sarf ediyorsak 15 ton Türk pet
rolünün işlenmesini temin için, 85 ton petrolün 
girmesi üzerinde durmaktır. 

Eğer burada rafineri kuran firma fazla 
miktarda, yani Türkiye'nin ihtiyacına kâfi ve 
hattâ fazla mal çıkardığı vakit kanunun ikinci 
maddesi gereğince Türkiye Petrol Ortaklığının 
himaye maksadiyle her hangi bir tedbir alın
maz ve imkân verilemez. Alındığı vakit kanu
nun hükümlerini ihlâl olur ki, ecnebi sermaye-. 

Kaldı ki, 24 ncü maddeye istinaden tedbir 
de alınmıştır, ister ikinci madde, ister 24 ncü 
madde ile tedbir alınsın mesele Türk petrolü
nün inkişafını temindir. Zaten kanunun '24 ncü 
maddesi de Petrol Dairesi Reisvekilinin riyase
tinde Bakanlıklararası toplanılarak bir karar 
almayı emretmiş olduğundan bu karar bu se
herde gecikmiştir. Bakanlıklararası toplantı 
27.3.1963 te yapılmıştır. Burada bir komisyon 
kurulmuş, bu komisyon 14.4.1963 tarihinde top
lanmış, alınacak tedbir müspet imiş ve bir ka
rarname çıkmıştır. 

1 Haziran 1963 te çıkarı kararname : 
Petrol Kanunu ve dış ticaret esaslarına gö

re yabancı memleketlerden yurda getirilen ham 
^ t ro lden elde edilen gümrük dışı petrol ürün
lerinin özel akar yakıt antrepo sistemi dâhilin
de tevziat müesseseleri tarafından yurda ithali 
Ticaret Bakanlığının müsaadesine tabi olmakla 
antrepo sistemine gidilmiştir. Kanaatimize 'gö
re, bu sisteme gitmekle tedbir alma kararı nis-
beten suya düşmüştür. Rafinerilerden satış ve
ya devir suretiyle yurda ithali Ticaret Bakan
lığının müsaadesine tabidir. 

Bu kararname Bakanlıklararası bir ihtisas 
heyetinin kararma istinaden çıktığı halde, er
tesi günü çıkan ikinci kararnamenin Bakanlık
lar Kurulu ihtisas heyeti tarafından çıktığım 
gösteren bir belgeye sahip değiliz. Ve ikinci 
kararname ile birincisinin değiştirilmesinin se
bebi bizce hangi esbabı mucibeye dayandığı da 
belli değildir. 

Bizim anladığımıza göre ikinci kararname, 
bu tedbirler yanında, en mühim mesele serma
yesinin % 92 si Devletin olan Türkiye Petrol 
Ortaklığının daha iyi, daha plânlı çalışabilme
si için tevzi teşkilâtını süratle kurması iktiza 
eder. 

Bunun için de iki senedir kanunu hazırlanan 
Türk Petrol Ofisi ile Türk Petrol Ortaklığını 
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birleştirmek lâzımdır. Bugünkü gazetelerde bu 

pususun gerçekleşeceğine dair havadisler var
dır. 

ıSaniyen Petrol Ofisinin Bakanlıklardan ala
cağı paranın verilmesi, lâzımdır. 

Hulâsa arkadaşlarım, kanunla nizamname 
ile ecnebi şirketlere tanınan haklara müdahale 
etmek ne Türkiye Hükümetinin bir düşüncesi
dir, ne onu murakabe etmekle mükellef Türki
ye Büyük Millet Meclisinde vardır. Bilâkis Tür
kiye Hükümeti de Meclis de kanunların ecnebi
lere tanıdığı hak ve salâhiyetlere tam mânasiy-
le sadık ve müdafiidir. Bunda hiç kimsenin şüp
hesi olmaması gerektir. 

Ecnebi firmaların Türkiye'de yaptıkları 
araştırmalar şayanı şükrandır. Elde edilen ne
ticeler Türk petrollerine ve Türk iktisadiyatı
na büyük faydalar temin etmiştir. Bu araştır
malar inkişaf ettikçe memleketimizin iktisadi 
gelişmesi yükselecektir. Ve bundan ümitvanz 
ve firmalara müteşekkiriz. Bilhassa Sheel ve 
Mobil bu hususta daha büyük faaliyet göstere
cektir. 

Yüksek Meclisiniz Türk Anonim Ortaklığı
nı himaye eden bir tedbir almayı de&il, Türk 
petrolünün inkişafının, kıymetlendirilmesinin 
teminini düşünmektedir. Türk petrolünün hi
mayesinde gerek yerli ve gerekse ecnebi şirket 
arasında bir fark gözetmeyi Yüksek Meclisiniz 
asla ve asla düşünmez. *Ve düşünmiyeoektir. Bu
nun için gereken her türlü tedbiri alacağız. 

Bu sebeple bu genel görüşme teklifini geti
ren senatörlere teşekkür eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nevzat ıSemgel. 
NEVZAT SENGEL (Cumhurbaşkanınca 8. 

ü.) — Sayın Başkan ve sayın senatörler, 
Memleketin petrol dâvasını ele almamıza ve 

Senatomuzda enine boyuna bu mühim mevzuu 
dile getirmeye vesile olan takrir sahibi arkadaş
larımı tebrik ederken, geçen oturumda bizlere 
geniş malûmat vermek lûtfunda bulunan Sana
yi Bakanımıza da teşekkür etmeyi bir vazife 
bilirim. 

Sözlerime başlarken geçen oturumda Sayın 
Vekilin konuşmalarını dikkatle dinlediğimi, fa
kat maalesef takrir sahiplerinin öğrenmek iste
diklerine hiç de temas edilmediğini gördüm. 
Yani yaraya neşter atılmadı, yalnız Petrol 

Dairesi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
mı arasında geçen yazışmalar, petrol komiseri
nin raporu, Sanayi Bakanının komiserin rapo
runu aylarca masasında muhafaz* etmesi ve 
nihayet Türkiye petrollerinin Danıştaya müra
caat mecburiyetinde kaldığını öğrenmiş bulun
duk. 

Sayın senatörler, esas mesele şu : Türkiye 
petrollerinin bugün için elinde 15 000 ton ben
zin stoku var, bunu satamıyor ve bir tedbir bu
lunması için Sanayi Bakanından talepte bulu
nuyor. Zira bu gidişle yakın bir zamanda ra
finerideki tanklarını benzin ile dolruracak bir 
müddet sonra da mallarını satamadığı için ra
fineri faaliyetini durdurmak zorunda kalacak
tır. îşte biz Sayın Bakandan bu hususta ne gi
bi bir tedbir düşündüğünü, bize bu kürsüden 
açık bir şekilde izah etmesini istiyoruz. Türki
ye petrollerinin elinde mevcudolan stok benzin 
olmayıp hanı petrol olsaydı bunun çaresini 
Petrol Kanunu hükümlerine göre halletmek ga
yet kolaydı; çünkü yabancı şirketlere aidolan 
rafineriler evvelâ Türk hanı petrolünü işliye-
c-ek ve Türk ham petrolü kâfi miktarda mevcut 
değilse mütebaki kısmını hariçten ithal edebile
cekler diye hüküm ve sarahat mevcuttur. 

Fakat Türkiye Petrollerinin elinde mevcud
olan stok benzindir, yani mamul maddedir. Bu
nun 15 000 ton gibi bir yekûna baliğ olması 
kendisinin satış teşkilâtının olmaması ve Tür
kiye petrollerinin anallarım satmakla mükellef 
olan Petrol Ofisin diğer yabancı şirketlerin sa
tış teşkilâtlariyle rakabet edememesinden ileri 
geliyor. Bir malı yapmak kadar onu piyasaya 
arz etmek de mühimdir. Yabancı şirketler ham 
petrolü ithal ediyor ve bundan elde ettikleri 
mahsulleri kendi satış teşkilâtları vasıtasiyle 
ve en iyi bir şekilde piyasaya arz ediyorlar. 

Bu şirketler esasen uzun setıelerden beri 
dünya ham petrol istihsalini, tasfiyesini ve sa
tışlarını ellerinde tutan dünya çapında şirket
lerdir. Bu büyük şirketler yerleştikleri ve ti
caret yaptıkları memleketlerde bâzı Hükümet 
tasarrufları karşısında iş ve ticaretlerini ayar 
etmek durumunda oldukları bir hakikattir. Ni
tekim Amerika Birleşik Devletleri dahi petrol 
ithalâtını ve d.olayısiyle piyasa muvazenesini 
kendi ihtiyaçlarına göre temin etmektedir, 
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İşittiğimize göre son zamanlarda İngiltere 

Hükümeti Rusya'ya gemi satabilmek ve gemi 
tersanelerini işsizlikten kurtarmak maksadiyle 
Rusya'dan 'petrol ithaline karar . vermiştir. 
Unutmıyalım ki, dünyada sayılı petrol şirket
lerinden ikisi Sheel ve B.P. birer ingiliz şirke
tidir. Ve bunların itirazlarını Hükümet nazarı 
itibara almamıştır. 

Şu hale göre Hükümet tasarrufları ve ka
nunlarının memleket ihtiyaçlarına göre ayar
lanması en tabiî haklardandır. Binaenaleyh bi
zim memleketimizde de bu memleketin nema
larından istifade eden ecnebi petrol şirketleri
ne Hükümet kararları ile memleket iktisadiya
tında mühim olan yerli ham petrolden işliyerek 
Türkiye petrollerinin elinde mevcudolan fazla 
benzinin tevzii ve satışı mesuliyetinin kabul et
tirilmesi ve dünyanın her tarafında raslanan 
tedbirlerdendir. 

Yabancı petrol şirketlerine, memleket ihti
yacının noksan kalan kısmı kadar memleketi
mize ham petrol ithal ettirilmesi hususunda 
Sayın Bakanın müzahir olmasını rica eder, he
pinizi saygı ile salamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —' C /H . P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Hazer. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Kars) —- Muhterem arkadaşlar, çok 
önemli bir memleket meselesinin Yüksek He
yetiniz huzurunda açıkça konuşulması, enine 
boyuna tartışılması demokratik rejimin' icap
lar- nldu5u kadar, memleket efkârında uyanan 
bâzı tereddütleri de gidereceği için büvük fay
dalar sağlıyacağına inanıyorum. Meselenin 
esasma geçmeden, bir noktayı daha L huzuru
nuzda tesbit etmekte fayda görüyorum. 

Hepinizin de yakinen müşahade buyurdu
ğunuz gibi /bu mevzu bir parti çekişmesi ha
linde değil, millî ve müşterek bir mesele ola
rak tetkik edilmiştir, bu da ayrıca parlöiman-
ter rejimin yeni bir marhalesi, yeni "bir başa
rısı olmuştur. Mevzuun bir geçmişi var; bir de 
bundan sonra alınması lâzımgelen tedbirler ola-
caktiT. 

Mesele Türk efkârına, Yüksek Heyetinizce 
de malûm olduğu üzere, evvelâ hissî ve şahsi 
bir sahada, tek taraflı iddialar halinde 
intikal etmiştir. Bu tek taraflı iddialar petrol 
pazarlarında, memleket içinde veya dışında 
birtakım tereddütlere, söylentilere yol açmış

tır. Bu millî ekonomi bakımından üzüntü ile-' 
kaydedilecek bir cihettir. 

Gceen gün Sayın Sanayi Bakanının verdi
ği izahlarda son zamanlarda çıkarılan bir ka
rarnamenin derhal isviçre basınında tepki ile 
karşılanması, bu meselenin ehemmiyetini gös
teren son ve yeter bir yeni delildir. 

Arkadaşlarım mevzuu enine boyuna anlat
tılar. Bendeniz, işin teknik tarafını şimdiye 
kadar anlatılan kanım maddelerini tekrar 
ederek, huzurunuzu işgal etmiyeceğim. 

Şimdi mevzu gayet sarih, ve kolay anlaşı
lır bir safhaya gelmiş bulunmaktadır. Görü
nüşte Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının is
tihsal ettiği petrolü satmak ve stoklarını erit
mek için bir çaba sarf etmektedir. Bu millî 
bir gayret olduğu için ve millî zaviyede mü
talâa ettiğimiz zaman çok yerinde, çok mü
kemmel, takdire şayan bir harekettir. Fakat, 
işin bir de iki daire arasında kanun tatbikatı 
bakımından anlayış ve bu anlayışın bizim ida
re sistemimiz içinde, hukuki ve iktisadi sis
temimiz içindeki inikasları vardır. Tetkik bu
yuranlar görmüşlerdir ki, gerek Petrol Or
taklığı, gerek Petrol Dairesi ve gerekse Sa
nayi Bakanlığı tedbirlerin bulunması lüzu
munda müttefiktirler. Fakat açıkça cevaplan-' 
dırılması lâzımgelen iki nokta kalmaktadır. 

Birisi, matbuatta yer almış bulunan, sanki 
Petrol Kanunu kapütüler bir sistemle, bir zih
niyetle hazırlanmış olduğu iddiasının cevaplan
dırması, diğeri de Hükümetin son tatbika
tının bu istikamette inkişaf etmiş olduğu iddia
sının eevaplandırılmasıdır. 

Bu kanunun 1954 yılında müzakeresi sıra
sında o günkü Mecliste bu kanunun millî esas
lara uygunluğu, asla kapütüler bir hüviyeti ol
maması. hususunda çok mücadele edilmiştir. Bu 
maksatla kanunda her hangi bir değiştirme ya
pılmasının, yabancı sermayo şirketlerinin it
tifakı kaydını ihtiva eden hükmün kaldırıl
ması bile bu iddiaların kanunun hüviyetinde, 
maksadında, bünyesinde yer almadığını göste
rir. 

Ayrıca, Türkiye gibi kapitilâsyonları ya
kın bir tarihte bertaraf etmiş bir memleketin 
idaresi, hele bugünkü Hükümetin başında bu
lunan Sayın Başbakanın bu mücadeleyi yap
mış ve kapitilâsyonları Türkiye'den kaldırmış 
bir şahsiyet olması yeniden böyle 'bir sisteme 
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gitmenin mümkün olmadığını kabul etmeye 
yeter. Ne yazık ki, müphem bâzı iddialar bu 
istikâmette memleket efkârını bulandırmıştır. 

Ayrıca, yino müphem kalan, fakat çok şü
kür iki günden beri huzurunuzda cereyan 
eden müzakerelerde hiçbir arkadaşımız tarafın
dan telâffuz dahi edilmiyen bir nokta daha 
vardır. Şahsi menfaat iddia ve iması. Matbuata 
intikal eden iddialar; sanki bu dairelerden bi
risi hususi maksatla millî gayeler hilâfına, 
millî menfaat zararına tedbirler almış veya 
alınması lâzımgelen müspet tedbirleri önlemiş
tir. Bu konuşmalar sonunda bu cihet de vâ
ki ve vâridolmadığı anlaşılıyor. Yeniden ele 
alınması lâzımgelen tedbirlerin de bu iddiala
rın dışında olduğunu, bugün için ne bir kapi-
tilasyon sistemini kaldırmak için tedbirler 
aramaya ihtiyaç vardır, ı*e de ıbu konuda ya
pılmış suiistimaller vardır. Alınacak tedbirler, 
bugün mevcut Petrol Kanunu içerisinde mev
cut değilse, başka mevzuat ve başka imkân
lardan istifade etme esasında toplanmaktadır. 

iki daireden birisi olan petrol ortaklığı bu 
tedbirlerin Petrol Kanunu içerisinde bunun 
mümkün 'ouduğunu idida etmiş fakat asıl ka
nunu tatbikle mükellef ve o maksatla kurulmuş 
olan Petrol Dairesi bunun mümkün olmadığı ka
naatine varmıştır. Ve bu husus kanunda derpiş 
edilen merhale ve mercilerden geçtikten sonra 
kabul olunmuş bir netice olarak görülüyor. Bi
naenaleyh, bugün için ne Petrol Kanunumla bir 
değişikliğe ihtiyaç, ne de Petrol Kanununu zor-
lıyarak tedbirler bulmaya imkân vardır. Bu
günkü ihtiyacı belirtmiştir, bunun yolu, Saba
hattin Orhon arkadaşımızın çok güzel ifade bu
yurdukları gibi, bu bir koordinasyon meselesi
dir. Araştırma, rafinaj ve tevzie kadar devlet 
müesseselerini, millî müesseseleri ve koordinas
yon sistemi içinde- çalıştırmakla bu mümkün
dür. 

Bu istikâmette son alman kararlardan birisi 
iptal edilmiştir. Bu karar Petrol Kanununa ay
ları hükümler ihtiva eden bir karar olduğu için 
iptal edilmiştir. İkinci karar, Petrol Kanuniyle 
ilgili olmıyan, fakat gene millî maksatları istih
daf eden bir karardır. 

Muhterem Heyetinizce de malûm bulunduğu 
üzere, iktisadi sahadaki tedbirler bu neviden 
kararlarla, .yani zabıta kararları ile mümkün ola
mamaktadır. O itibarla bu karar belki, bir baş

langıçtır ama, bunun iktisadi kararlarla tamam
lanması zarureti vrdır. Yani. mevcut yabancı 
hanı petrol işliyen müesseseler hangi imkânlar
lan istifade ediyor, hangi sistemi tatbik ediyor

sa, bizim de - mümkün mertebe - onların imkân
larına-belki, kavuşanlayız ama - mümkün merte
be bu esaslarla teçhiz edilmemiz ve bu istiknnıet-
'o çalışmamız lâzımdır. Sadece ithali tahdidet-
nek veya yerli ürünün tercihini bir hükme bağ

lamak, maksadı temine kâfi gelmez. 
Nitekim, dünyada da bugün cari olan, bilhas

sa Batı âleminde cari olan sistem, budur. Arka-
laşîar, bu petrol mevzuunu millî politikamızın 

bir parçası olarak mütalâa etmek mecburiyetin
deyiz. Biz müttefiklerimizle, dostlarımızla birta
kım iktisadi ve siyasi münasebetler içerisinde 
bulunuyoruz. Bu iktisadi ve siyasi münasebet
lere zarar vermiyecek tedbirleri, millî maksatla
ra uygun olarak tatbik etmek, inkişaf ettirmek 
hakkına hem sahibiz, hem de bunları millî mak
satlar uğruna yapmaya mecburuz. 

Bu itibarla, millî ürünleri korumak pahası
na, dâhil olduğumuz camia içerisindeki mevkii-
mizi sarsan zecrî bütün tedbirleri almada, fayda 
yoktur. 

Petrol mevzuunda .Türkiye'nin bir iki mües
sesesi, Petrol Ofisi; Petrol Ortaklığı müessesesi 
bir araya gelerek müşterek bir tevzi sistemi kur
maları mümkündür. Bu hususlar Petrol Ortak
lığı Kuruluş Kanununda hükme bağlanmıştır. 
Bunun yanında 1963 plânının derpiş ettiği bâzı 
esaslar da vardır, işleri bu esaslar dâhilinde mü
talâa edip iktisadi ve istifadeli bir yolla .netice
ye varmak mümkündür ve lâzımdır. 

Üzüntüyle kayıt edilmesi lâzımgelen diğer 
bir cihet; iki daire arasındaki fikir ayrılığı, ka
nun tatbikatından çıkan ihtilâfın olduğu şekil
dedir. Görüş ayrılığı mümkündür. Fakat bunu 
polemik sahasına intikal ettirmek ve Sanayi Ba
kanlığının bu mevzuda lâzımgelen ilgiyi göster
memesi meselenin, maalesef efkârı umumiyeye 
yanlış cihetlerden aksetmesidir. Şimdi huzuru
nuzda Bakandan bilhassa bu hususu tavzih et
mesini rica ediyorum. Bir devletin müessesesi 
olan kanunlarla birbiriyle muayyen nisbetlerde 
münasebettar bulunan iki müessese arasındaki 
ihtilâfı halletmeye kanunların tâyin ettiği mer
cilerin yetkileri niçin kullanılmamıştır. Ve niçin 
iş, maksadının hilâfına mecrasından çıkarılmış 
ve bugün memleket efkârını, dış piyasayı t.ered-
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düde sevk eden bir istikamete gitmiştir? Bakan
lık bu mevzuda kanaatimizce mevcut kanunlara 
göre bir tedbir bulabilirdi. Eğer mevcut kanun
lar kâfi gelmiyorsa, buna göre de yine kanuni 
tedbirler aranır. Petrol ortaklığı bir anonim şir
ket olarak kurulmuş olmakla beraber, Devlet 
sermayesine dayanan bir müessesedir. Adının 
anonim ortaklık olması Ticaret Kanununa göre 
kurulan anonim ortaklıkları gibi mütalâa da kâ
fi gelmez inancındayız. Bu itibarla da, Bakan
lığın bu müessese üzerinde bir denetleme yetki
si, bir teftiş ve gözetim yetkisi olması icabeder-
di. Bakanlık bu meseleyi bu noktada da hallede
bilirdi. Ayrıca, kanunda da bu ihtilâfların bir 
ucunun Devlet Şûrasına kadar götürülmesini 
mümkün kılan hükümler de ihtiva etmektedir. 

Bu mevzuu geçen Cumartesi günü görev ve 
sorumluluk derneği adı altında yeni kurulmuş, 
ciddî çalışan tarafsız bir heyetin huzurunda da 
konuşulmuştur. Orada da tıpkı Yüksek Heyeti
niz gibi tarafsız fakat mütehassıs kimseler top
lanmış bu meseleyi konuşuyorlardı. Onların o 
günkü münakaşa ve münazaralarının hulâsası 
da şu olmuştur: Biz, millî petrol ürünlerimizi 
inkişaf ettirmeye mecburuz. Ancak bu asla bey
nelmilel taahhütlerimizi, Petrol Kanununun tâ
yin ve tesbit ettiği esasları zedelememek kay-
diyle olmalıdır. Hattâ bunların içinde Ram an 
petrollerinden çok şöhret kazanmış ve ilk defa 
bu petrol bulanlar arasında ismi o camia tara
fından takdirle anılan kimseler de var. Bunlar 
yabancı sermayenin Türkiye'ye başka yollarla 
gelmesinin petrol sahasında, çok faydası oldu
ğunu ifade etmiş ve misaller göstermişlerdir. 
Bunların bâzıları aramalar yapmış, müspet ne
ticeye varmamış olsalar bile aramalara sarf edi
len emek ve sermaye bizim o yere sarf etmeye 
mecbur olacağımız emek ve sermayenin yerine 
geçtiği için yine bir kazançtır. 

Ayrıca, bu rafinerilerin kurulması için ser
maye ve malzeme olarak, büyük emek ve para 
yatırılmıştır; bundan her bakımdan istifade et
mişiz. Bu istifadeleri Petrol Kanununun tâyin 
ettiği umumi esaslar içinde mütalâa edip ona 
göre değerlendirmek ve mümkünse yenilerini 
getirmenin teşvik edilmesi lâzımgeldiğinde işti
rak etmişlerdir, aklen de, mantıken de bu doğru
dur. 

Şimdi, Hükümetin aldığı tedbir ve Sanayi 
Bakanlığının bugüne kadar takibettiği politi-
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ka, bizim anladığımıza göre, bu istikamette in
kişaf etmiştir. Petrol ortaklığı da yine bu esas
lar dâhilinde fakat daha ziyade Petrol Kanunu
nun daha çok imkânlarını zorlıyarak bir netice 
almak istememiştir. Hiçbirine kötü niyet izafe et
mek mümkün değildir. Bir dâirenin, bir bakan
lığın yapamıyacağı işleri bakanlıklar, Hükümet, 
müştereken yapabilir. Bu müşterek çalışmala
rın esaslarını yetkili daireler, teknik daireler 
hazırlarlar. Hulâsa petrol mevzuunda bugün 
umumi efkârı meşgul eden meselenin burada 
açıkça konuşulması ve bundan sonra bu mese
lenin bu halde değil, tam ilmî hüviyeti içinde 
mütalâa.ve münazara edilebilmesi için Bakanın, 
ilgili dairelerin petrol siyasetimize uygun bir 
tutumla davranmalariyle mümkündür. Ayrıca, 
Hükümetin, yani Sanayi Bakanlığının bugün
kü tutumu ile artık* bu daireler arasında çekiş
me ve çelişmeleri kaldıran ciddî bir tutumla 
onların murakabesinin yürütülmesi lâzmıgeldi-
ği inancındayız. 

Petrol mevzuunun çeşitli yönlerini, iktisadi 
taraflarını, yetkili arkadaşlarımız burada tek 
tek anlattılar. Bizim bugün için muhtacolduğu-
muz büyük mesele dünya piyasası içinde Türk 
petrolünün değerlendirilmesi, memleket ihtiyaç
larının karşılanmasıdır. Yeni bulunan petrol
leri büyük büyük stoklara tahammül ve imkânı 
olmıyan millî müesseseleri teçhiz ve takviye et
mek ve kısa zamanda müspet sonuç almaktır. 
Hükümetin aldığı son karar zannediyorum bu 
istikamette alınmış bir karardır. Fakat bu lâ
zım olan fakat kâfi gelmiyen bir karardır. Yeni 
ve ciddî kararlarla bugüne kadar inkişaf ede-
gelmiş olan petrol sanayiimizin bundan sonra 
da aynı tempo ile ve hattâ daha hızlı intikal 
ettirmek lâzımdır. Bu hem plân icabı ve hem de 
memleket ihtiyaçları ve vatandaşların şiddetli 
arzuları icabıdır. Petrol Dairesi, Türk Petrol
leri Anonim Ortaklığı ve Sanayi Bakanlığını 
geçmişte olanları kendi hudutları ve hüviyet
leri içinde mütalâa ederek yeni, koordine ve 
birbirini tamamlıyan bir çalışma ile bu mevzuu 
sona ve esaslı bir neticeye bağlamalıdır. Bunun 
için de Yüksek Heyetinizin hahişger ve teşvik
kâr olduğunun, bilinmesi ayrıca kendileri için 
bir kuvvet olur. 

Petrol siyasetini, sağdan, soldan gelen tek 
taraflı iddialar ve esassız tetkiklerle zedelemek 
iistiyenler belki hırslarını tatmin etmişlerdir, 
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ama memleketin siyasi, iktisadi hayatına zarar 
vermişlerdir. Temenni olunur ki, bu hareketleri 
şahıslar arasında, bizim millî meselemiz ilmin 
ve hukukun ışığında halledilsin. Maalesef bu 
mevzu, Türk efkârına sadece gazete havadisi 
olarak intikal etmiştir. Bakanlığın ilgili daire
leri bu meseleyi vatandaşlara broşürlerle, ki
taplarla, konferanslarla tam mânasiyle anlat
mak için yeni bir çalışma içine girmesini de 
şahsan faydalı addediyorum. Vatandaşın çoğu. 
hattâ bizim çoğumuz mevzuu bilmiyoruz. Bil
memekte de mazuruz. Çok geniş, çok girift ve 
bir bakıma da dünya politikasiyle ilgili mevzu
lardır. Geçen gün konuşan arkadaşımızın birisi 
bu mesele, Bakan, yabancı şirketlerin mümes
sillerini çağırmak suretiyle halledilirdi, demiş
lerdi. Belki bu bir çaredir, ama yabancı şirket
lerin, nereden malûmat aldığı nasıl hareket et
tiklerini ve nasıl bir politika takibettiklerini de 
düşünmemiz lâzımdır. Bir Bakanın filân şirke
te şöyle yapma demesi o şirketi bu istikamette 
harekete getirmek için ne kâfi, ne de yerinde
dir. Hattâ çok zaman bunu yapmak da mümkün 
değildir. Petrol siyasetinin dünya iktisadiya
tında önemi ve bunun hangi merkezlerden ne 
maksatlarla, hangi ticari maksatlarla idare edil
diğini hesaba katmak lâzım. Biz de kendi poli
tikamızı, evvelâ millî esaslara göre, ki, millî 
esaslar iddiası gayet kolay anlaşılır ve daima 
hoş karşılanır bir iddiadır. Fakat millî esasları 
başkalarının menfaatlerine ve bizim muhtaeol-
duğumuz teşvikle mükellef bulunduğumuz ya
bancı sermayeyi ürkütmiyecek esaslara ria
yetkar bir hudut içinde yürütmenin de lüzu
muna vatandaşı ikna etmek efkârı umumiyeyi 
bu yolda tenvir etmek lâzımgeldiği inancında
yız. 

Hulâsa olarak petrol siyasetimizde sadece 
bir stok eritme mevzuu halinde görünen bu 
mesele aynı zamanda bize bâzı müjdeler de 
getirmiştir. Bir zamanlar Türkiye'de petrol 
ç.ıkmıyaeağmın bile endişe mevzuu olduğu, bir 
zamanlar daha bizim rafineri kurmamız hayal 
mahsulü sayıldığı da yakın bir tarih hadisesi
dir. Çok şükür istihsal ediyoruz ve bu istih
salimiz de günden güne artıyor. Millî sermaye, 
millî zekâ, millî emek, yani hepsi Türk işçisi 
ve mühendisi çalışarak çok şükür bunu da ta
hakkuk ettirmiş bulunuyoruz, ama bir kısım 
tedbirleri almak, bir kısım hazırlıklar yapmak 
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ve mevcut müesseseler arasında ahenkli bir 
iş birliği kurmak şimdiye kadar alınmış olan 
mesafeyi daha da ileriye götürmek için lâzım-
gelmiış ve yeni bir ihtiyaç halinde belirmiştir. 
Rafineriler kurulduktan sonra petrol ortaklığı 
ufuklarda görülen endişelerden dolayıdır ki 
bu tedbirleri tahrik etmek lüzumlu görülmüş
tür. Böyle bir ihtiyacın tahakkukundan sonra 
bunun tedbirlerinin de bulunacağı inancında
yız ve Hükümet de bu istikamette çalışmaya 
başlamıştır, inşallah bunda da muvaffak ola
caktır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hancıoğlu ? Yok. 
Sayın Zeren. 
Bir dakika Sayın Zeren, grupları dışında 

sayın 5 üye konuşmuş bulunuyor. Sayın Ba
kan da söz istemişler ve kifayet önergesi de 
gelmiş bulunuyor. 

Şimdi, Sayın Zeren'den sonra Sayın Bakana 
söz vereceğim. Sırada Sayın Artukmaç var. 
Artukmaç yoklarsa sıra Sayın Çağa'da. 

MACÎT ZEREN (Amasya) — Çok Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım ve Sanayi Ba
kanlığının başta Sayın Vekili ve erkânı... Türk 
petrollerinin durumunu vuzuha kavuşturmak 
maksadiyle genel görüşmeye devam ediyoruz. 
14 000 ton petrol mahsulünün satılamamış ol
ması millî endişemizdir. Bu stoku elinde bulun
duran Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, «Ben 
petrolü istihsal ettim, vazifemi yaptım, fakat 
Petrol Dairesi ve Petrol Ofisi vazifelerini yap
madığı için satış temin edilemiyor.» diyor. Sa
nayi Vekâleti Petrol Kanununu iyi tatbik etse 
ecnebi şirketler dâhilde petrol ihraceder. Ve 
hariçten ham petrol getirmezler, yerli petro
lümüzü işler, satılır biz de rekabet etmek zo
rundan kurtuluruz, deniyor. 

Petrol Ofisine gelince : O da aciz içindedir. 
Malımızı satamıyoruz, diyorlar. Şimdi mesele
yi serinkanlılıkla, kızmadan, darılmadan tet
kik edecek durumdayız. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu 
iki ihtiyacı doğru ise Sanayi Vekâleti ve Pet
rol Ofisi suçlandırmamız meseleyi tashih için 
gerekli* tedbirlere tevessül etmemiz icabedecek-
tir. Aksi halde Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığını suni bir buhran yaratmakla takbih 
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etmemiz gerekmektedir, işte durumu vuzuha 
kavuşturacak konu bu konudur. 

Muhterem arkadaşlar, petrol mevzuu bir 
iktisadi vetiredir. Yani petrol halden hale ge
çerek bir motorun iştial hücresinde yanan bir 
kuvvet olur. O halde bu vetirenin bir safhası 
istihraç sanayiidir. Vazifesi ham petrolü elde 
etmektir. 

Vetirenin ikinci safhası istihsal sanayiidir. 
Ham petrol alır işler ve bundan bilinen çeşitli 
petrol mahsullerini istihsal eder. Sonuncu saf
ha satış ve piyasanın organizasyonu safhasıdır. 

Bir memleket için ideal olan gaye bu ikti
sadi vetireye hâkim olmaktır. Başka bir ifa
de ile petrolün ağzının, 1 500 metre derinli
ğinden alınması ile yolda veya hava alanında 
motora teslim edilmesine kadar bütün safhala
rına hâkim olunur, bu ancak bir idealdir. Fa
kat bu her zaman tahakkuk edecek bir ideal 
değildir. Çünkü ya tabiat nâmüsaittir, yahut-
da işin başında olduğumuz için teknik imkân-
ılarımuz ve sermayemiz kifayetsizdir. O halde 
bu safhaların evvelâ birinden başlamak zorun
dayız. Bizde de gelişme böyle olmuştur. 1941 
yılında bar millî korunma müessesesi olarak 
Petrol Ofisi kuruimutur. Bugün bünyesinde 3 
<bin kadar memur ve işçi çalıştırır. Sermayesi
nin tamamı Devlete ait millî bir müessesedir. 
Dört büyük ana deposu vardır. Bunlar izmir, 
Istanlbul, izmit ve iskenderun'dadır. 30 Aded 
tali depoisu vardır. 700 aded acenta ve bayiliği 
vardır. 22 yılda Devletimize 1 milyarın üstün
de ; yani ortalama, seneliği 50 milyon lira ci
varında vergi ödemektedir. Bu yatırımın mu
kayyet değeri 200 milyon liradır; reel değeri ise 
yarım milyon lira civarındadır. Şimdi (bunları 
niçin anlattım? 

Petrol Ofisi bu muazzam görünüşü ile TPAO 
lığının bütün iştalhmı üstüne çekiyor, işte TP 
AO ile Petrol Ofisi arasındaki münasebetin 
manzarası budur. Kurt kuzuyu yemek niyetin
dedir. Salhanesi de var. «Malı satamıyoruz.» 
deniyor. 

Mulhterem arkadaşlarım, bana öyle geliyor 
ki TPAO lığı bâzı maksatlar için suni bir buh- | 
Tan yaratmaktadır. Bunları izah için elde kuv- | 
vetli bir delili var. Mayıs ayı bağında Petrol j 
Ofis TPAO lığına bir yazı yazıyor. Elde mev- | 
cut 14 bin ton petrolü bir kuruş kâr almadan 
satmayı teklif ediyor. Ancak, şark bölgesi iş-
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bağ halinde olduğundan garba, yani istihlâkin 
kesif olduğu 'bölgede satmayı uygun görüyor. 
Ancak ton başına tâkrilben 30 lira civarında 
olan nakliye masraflarını siz kabul edin diyor, 
TPAO lığı nakliye masraflarını, hattâ Petrol 
Ofis bayilik ücretini bile ödiyecek durumda
dır; çünkü biliyorsunuz, TPAO lığının serma
yesi 150 milyon lira olduğu halde bir yılda 70 
milyon lira para kazanır. Üstelik petrolü sanki 
dışardan getiriliyormuş gibi tıon başına 388 lira 
da pirim alır. 

Petrol Ofisi Haziran başına kadar cevap is
tediği halde TPAO lığı kendisine bu cevabı ver
mek lüzumunu dahi duymamıştır. O halde şim
di meseleyi tetkik edelim : 

Malını satmaktan endişe eden bir şirket 
müşterisinin teklifine asla bigâne kalamaz. Ka
naatimce bu buhran iktisadi mânada bir buh
ran değildir. Bâzı maksatlar için suni surette 
ihdas edilmiştir. Şimdi muhtemel bir itiraza da 
cevap vermek isterim. Denelbilir ki, 14 bin ton 
stok malın Garp bölgesinde satışına rıza göste
rilse bu defa da Ipraş'm malı o nisbette satıl
maz. Bir taraftan kazandığımızı öbür taraftan 
kaybetmiş oluruz. Bu itiraz haklı değildir. Çün
kü petnol istihsalimiz her yıl, baş döndürücü 
bir süratle artsa biz bu malı illede Şarkta sa
tacağız diye İsrar mı edeceğiz? Şark bölgesinin 
nihayet bir istühlâk hacmi ve hududu yok mu? 
Er geç Garba, hattâ yurt dışına teveccüh etmd-
yecek miyiz? 14 bin ton stok petrolü Garpte 
satarsak Ipraş'm istihsali hacmi 14 bin ton dü
şer. Bu kadarcik bir fark yüzünden Ipraş müş
kül duruma düşerse >o zaman muvaffak olmuş 
bir teşebbüs değildir. Görülüyor ki, TPAO lığı 
Ibu iddiasiyle Garpda yerli malı petrol satmak 
yerine Ipraş'm işlediği yabancı malı satmayı 
tercilh ediyor. Çünkü kendisi Ipraş'm.hem yarı 
hissesine sahiptir, üstelik TPAO lığı Umum 
Müdürü Ipraş'm İdare Meclisi Reisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 14 bin ton stok pet
rolün satıOmayısından dolayı derhal kapımızı 
çalmış bir tehlike yoktur. TPAO lığının yıllık 
kârı 70 milyon lira civarında olduğuna göre 14 
bin ton petrolü denize döksek yine de bu ortak
lığın blânçosu kâr ile kapanır. 

Millî bir dâva haline getirilen bu buhranın 
arkasında bâzı maksatlar vardır. • Ben buraya 
kadar Petrol Ofisin varlığına müteveccih olan 
nıaksadmı ifadeye çalıştım, işin bir de politik 
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cephesi var. Bu da Sanayi VekiM Sayın Fethi 
Çelikbaş'm ve Petrol Dairesi Reisinin şahısla
rını istihdaf etmektedir. İşte beni en ç;ok üzen 
de budur. Bir millî dâvayı özel dâvalarımıza 
alet etmemeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün maruzatımla 
'buhranın iktisadi mânada bir 'buhran olmadığı, 
suni surette yaratıldığı kanaatini taşıdığımı bu 
noktaya kadar izah ettim. Bu bakımdan bedbin 
değilim, nikbinim. Ancak beni karamsar bir 
düşünceye sevk eden husus var; Türk Petrol
lerinin kaderi üzerinde rol oynıyan millî mü
esseselerimiz ezcümle Sanayi Vekâleti TPAO 
lığı ve Petrol Ofistir. Bunlar bugün birbirle
rini bir içim suda boğmak üzeredirler. Çekiş
meli müesseselerden feyiz ye bereket umulmaz, 
güneşli gelecekler ancak ve ancak sulhtadır. 

Bugün gazetelerde okuduğuma göre Petrol 
Ofisi TPAO lığına ilhak edilecekmiş. Hakika
ten böyle bir füzyon olursa çok acırım. Çünkü 
çok şeyler kaybederiz. Evvelâ TPAO lığı millî 
bir müessese olmakla beraber, Devlete ait de
ğildir. 150 milyon lira sermayesinin nısfından 
fazlası (B) grupundandır. Ve hâmiline muhar
rer hisse senetleridir, ileride sermayesinin şa
hıslar eline geçmesi bu yüzden mümkündür. 
Esasen bugün bu sermayesinin bir kısmı halen 
özel şaihıslar elinde bulunmaktadır. Misal ola
rak arz edeyim : 

Ahmet Fevzi 50 bin, Fahri Dikirer 110 bin, 
Reno Kliyoki 50 bin, Alfred Nalungil 40 bin, 
Mişon De Paledo 50, Niyazi Muto 50 bin, Kmıf 
Ro Kıznıkto 50 bin, Nadi Up 100 bin, Yorgi 
Degirmencioğlu 50 bin. Demek ki, hisse senetle
rinin halen bir kısmı şahısların elindedir ve 'ba
kiyesi de şahıslarda olmasa dahi hâmiline mu
harrer olması itibariyle hükmi şahıslar elinde 
toplanabilir. Senelerin emeği ve sermayesi taaz-
zuv eden Petrol Ofisin özel teşebbüse devrini 
bir kayıp olarak telâkki ediyorum. Üstelik Pet
rol Ofisi Türkijye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na devredilirse şahıs muamelesi görecek ve di
ğer ecne!bi şirketlerle rekabet edemiyecektir. 
Çünkü Devlet daireleri Petrol Ofisi dışındaki 
müesseselerden Artırma ve Eksiltme Kanununa 
tabi olarak mal almaktadır. Petrol satışının 
Devlet eliyle düzenlenmesinde mutlaka zaıruret 
vardır. Süveyş Kanalının kapandığı zaman Pet
rol Ofisi olmasaydı çok daha büyük sıkıntılar 
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çekebilirdik. Bir noktada hehemahal kararlı 
olmamız lâzımdır. TPAO lığını istilâcı emeller
den ve politik, entrikalara katılmaktan alıkoy-
malııyız. Bu ortaklık inşallah milyarlar kapanır,. 
fakat o zaman korkarım, değil Sanayi Vekâle
tine Devlete bile hâkim olmaya kalkar. Şimdi 
işin bakşındadır. 

«Gör z'ahidi kim, sahibi irşadolayım der, 
Dün mektebe vardı, bugün üstadolayım, 

der» 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ESAT ÇAĞA (Cunıhuılbaşkanmca S. Ü.) — 

Usul hakkında konuşacağım. Tüzüğün 161 nci 
maddesi üzerinde. 

BAŞKAN — Niçin?... " ' ' . . . ' 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Bakan; mebuslar konuştuktan sonra, konuşur. 
Mebusların konuşması 'bitmemiştir. 

BAŞKAN"— Sayın Çağa Tüzüğün başka bir 
hükmü de vardır. Altı üye konuştuktan sonra 
kifayet önergesi verilebilir. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Buradan olmuyor, müsaade ederseniz kürsüden 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlar, genel görüşme yeni Ana
yasa ile kabul edilen bir müessesedir, tüzükler
de bunun yeri yoktur. Fakat tüzüklerimiz henüz 
yapılmadığı için eski Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü tatbik edilegelmektedir. Tatbik edilirken 
en şebih müessesenin. hükümlerinin buraya tat
bik edilmesi lâzımdır. Şimdi istizah diye, eski tü--
-ilikte bir müessese vardır. Binaenaleyh, bu da, 
Senatonun kendi bünyesi icabı Bakanı düşürmek 
reya ademiitimat reyini beyan etmek yetkisi 
'ıarieolmak üzere bir istizahtır. Ve tıpkı istizah7 

'a olduğu gibi bütün arkadaşlar bu müzakerata 
katılmaktadırlar. Bünye itibariyle aynıdır. Yal-, 
nız burada Senatonun kendi bünyesi icabı eskj 
'stizahla yeni istizah arasında bir fark vardır. 
lılski tüzükte bu genel görüşmeye en çok benzi-
yen müessese olmak bakımından istizaha ait hü
kümlerin buraya tatbik edilmesine bendeniz kaa-
;ıiim. 

161 nci maddesi der ki : «Vekil tarafından 
verilen izahat ve mebuslar canibinden mUkabe-' 
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leten vukubulan ifadelerden sonra hiçbir takrir 
verilmezse, Reis ruznameye geçer.» Vekil Bey 
izahatım, genel görüşme açıldığı zaman verdi
ler. 

Şimdi mebuslar konuşacaklar ki, kendilerine 
sıra gelsin, hattâ mühim bir müessese olduğu 
için bu 161 nci maddeden, 161 nei madde müfa-
dmdan kifayet takriri verilemiyeeeği dahi anla
şılmaktadır. Onun için lütfetsinler. Mebuslar 
konuşsun, Vekil Beyefendi nihai olarak burada 
cevaplarını versinler. Zaten Vekil Beyefendinin 
kalkıp burada bendenizden evvel konuşması 
maksadı temine kâfi değildir. Bana söz verecek
ler, ben konuşacağım, ondan sonra cevap vere
ceklerdir. Fikirler ortaya atılmıştır, sualler so
rulmuştur. Hükümet gelir buraya, bıi fikirler
den hangilerini kabul ediyor, bunu anlatır ve 
tedbiri varsa, tedbir lüzumunu kabul etmişse, 
onu söyler ve bu mesele düğümlenir ve niha-
yetlenir. Vekilden sonra mebus konuşur diye, 
malûm tüzük maddesine göre hareket edilmesi, 
genel görüşmenin mahiyeti ile taban tabana zıt
tır. Ve genel görüşmeyi neticeye ulaştırmaz bir 
vaziyette bırakacaktır ve düğüml'enmiyecektir. 
Efkârı umumiye, «Bu Senato bir şeyler konuş
tu, ama nereye vardı, hangi neticeye ulaştı» şek
linde düşünecek, bu belli olmıyacaktır. Onun 
için muhterem Makamı Riyasetten, genel görüş
menin mahiyetini nazarı itibara alarak, 161 nci 
maddeye göre hareket etmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, genel görüşmede tat
bik edilen usul, Sayın Çağa'nm dediği gibi, gen
soruca tatbik edilen usulün aynıdır. Bizim de 
yaptığımız budur. Sayın Çağa'da bilirler ki, şim
diye kadar tatbik edilen şekil de budur. 

Gensoruda tatbik edilen şekli aynen tatbik 
ediyoruz. Gensorudaki şekil tatbik edilirken Hü
kümetin istediği zaman söz alma hakkı ile, ay
rıca İçtüzüğün son sözün sayın üyeye aidolduğu 
hükmünü ortadan kaldırmaz. Yeni İçtüzükte kaç 
üyenin söz alacağı zikredilmiştir, ama henüz 
tatbik edilmiyor. Mevcut İçtüzüğe göre Hükü
met dilediği zaman söz almak hakkına sahiptir, 
kifayeti müzakere işlemektedir ve son söz sayın 
üyes|ndir. Bu hükümleri içtüzüğün 160 ve son
rası; maddeleri ortadan kaldırmamaktadır. Bu 
itibarla Riyaset, İçtüzüğe sadık ve bağlı olarak 
vazifesini yapmaktadır. 

6.6.1963 O l 
Buyurun, Sayın Bakan; 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri; iki günden 
beri petrol siyasetimiz hakkında, tutumumuzun 
umumi müzakere mevzuu olması, yalnız petrol 
politikamızla değil, çok değerli arkadaşlarımı
zın, memleketin büyük menfaatlerini ilgilendi
ren pek çok meselelerde, Hükümetle görüş bir
liği halinde oldukları tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 

Ezcümle memleketimizin kalkınmasında 
yabancı sermayenin mevzuat hükümleri dai
resinde yurda sokulmasının bütün arkadaş-
larca, başta Grup sözcüleri olmak üzere şayanı 
arzu olduğu belirtilmiştir. Bu, memleketimiz 
için büyük bir kazançtır. 

Bazı arkadaşlarla ihtilâfımız; kanunun 
tatbikatmdaki anlayışlardan tevellüdetmek-
tedir. Hükümet, derde deva olan tedbiri bul
mamış değildir. Fakat bir kısım arkadaşları
mız tedbirin behemehal Petrol Kanununun 
içerisinde olmasını arzu eder, fakat bir kı
sım arkadaşlarımız da mevzuata riayetkar 
oflamak suretiyle tedbiri behemehal bulmak 
hususunda müttefiktir. 

Memleketimiz petrol politikasında bir 
intikal devri içindedir. Eskiden memleketi
mizin sadece yüzde yüz ham petrol işleyen 
ve memleket ihtiyaçlarının çok dûnunda is
tihsali olan küçük bir rafineri Batman'da 
vardı. Fakat bu arada şirketlerle, resmî 
makamların uzun müzakereler sonunda bir 
mutabakata varıp, Petrol Kanunumuzda ge
rekli tadiller Meclislerce tasvip edilip yürür
lüğe girdikten sonra bu kanun gereğince 
petrol hakkı sahibi olmuş, mevzuata uyarak 
ve bir tanesinde yerli bir şirketle, yabancı 
bir şirket; diğer birinde üç yabancı şirketin 
kurmuş olduğu rafineriler malûmunuzdur. 
Bu intikal devresi içinde gözden uzak tutul
mamak lâzım gelen husus, Türkiye'de mev
zuat hükümlerinin, kanunların, nizamnamele
rin ne ölçüde tatbik edilir olduğunun Hü
kümet davranışları ile delillini vermek lâzım
dır. Rafinerilerin kapasitesi, ilgili firmaların 
o tarihte Hükümete müracaat ederek mem
leketimizde yüksek kapasitede Rafineri kur
mamak lâzım olduğunu bildirmişler ve şim-
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di 3 milyon 200 bin tonluk rafineri kurmak. 
hususunda mutabık kaldığımız bir yabancı 
firma Hükümetlimizle yapdığı ayrı bir anlaş
ma mucibince bir 'milyon ton kapasitede ra
fineri kurmaktadır. Bize 3 milyon 2 yüz bin 
tonu 2 milyon 2 yüz bin torna indirelim diye mü
racaat edilmektedir. Bunlar geçmiş olaylar; ve
sikalar var. Nihayet olaylar yürümüş ve mem
leketimizde bu günler için ihtiyacımızın fevkin
de bir rafineri kapasitesi teessüs etmiştir. Bu da 
bir vakıadır. Bunu görmemezlikten gelmek im
kânı yoktur. Bu üstün kapasitedeki rafineri
lerin çalışması şudur:. Batman yüzde yüz 
kapasite ile çalışır. Mersin yüzde 66 kapa
sitesi ile çalışır. Yüzde yüz yabancı ham pet
rol ile çalışan İPRAŞ, yüzde 96 kapasite ile 
çalışır. 

Ataş Rafinerisi % 6 - 7 raddesinde kendi 
ortaklarının bulduğu yerli ham; petrolümüzü 
de uzak mesafelerden taşımak suretiyle .işle
mektedir, bunlar realitedir, bundan gözden 
uzak tutarsak isabetli bir neticeye varamayız. 
İşte böyle bir intikal devresindeni geçerken 
Türkiye Hükümeti Türk menfaatlerlriin mev
zuata riayetkar olmak suretiyle korunacağı sa
mimî kanaatini taşıyarak merhalelerden geçe 
(geçe şimdi okuyacağım, Petrol Kanununa ka
tiyen mugayir olmıyan, memleketimizde Ti
caret Kanunu hükümlerine 'göre kurulmuş bir
takım tevziateı şirketlerin yapacakları ithalât
ta yine mevzuat (hükümlerine göre uygun ted
birleri ihtiva eden bir karar ile bunun çıkar 
noktasını 'göstermiştir. 

Bir kısım (arkadaşlarımız Petrol Kanunu
nun maksadım, fevkalâde isabetsiz olarak, 
kanunun umumi hükümleri 'dışında mücerret 
bir madde olarak telâkki etmektedirler. Hayır 
arkadaşlar... Petrol Kanununun ikinci', maksat 
maddesi, bütün hükümleri o maksada göre 
tanzim edilmiştir, mânasını taşımaktadır. Bü
tün hükümler bu maksada 'göre kademe alın
mış, tanzim edilmiş ve Yüksek Meclisçe tas-
\ib edilmiştir. 

Rafineriler petrol hakkı sahibidir. Petrol 
hakkı sahipleri rafimeriler'inden istihsal ettik
leri petrol mahsullerini yabancı ham petrolden 
istihsal edilse dahi tevziatçı şirketlere satar
ken Petrol Kanunu bunu ithalât olarak -gör-
memöktedir. Bunu» bîr devir muamelesi ola
rak: 'görmektedir; şimdi okuyacağım. Bir kı-
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•sim, değerli arkadaşlarım Petrol lKanununun 
ikinci maddesini) okudular. Fakat hu ikinci' 
maddenin ışığı altında 'kaleme alınması mu
hakkak ve tabiî dan, mevzu- ille ilgili hâzı hü
kümleri okumadılar. Şimdi ben okuyayım: 

MADDE 12. — «Bu kanunun maksadı Tür
kiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının hususi 
teşebbüs eli ve yatırımları ile süratle, fasılasız 
ve verimli ıbir şekilde geliştirilip kıymetlendi-
rilmesini ve bu maikısada uygun olduğu nisbet-
te Türkiye dâhilinde yabancı menşeli petrol ile 
yapılan petrol 'ameliyatının aynı surette inki
şafını ısağlamalktır.» 

Şimdi bir istiltrad yapmak durumundayım. 
Bu maddeyi tatbik ettiğimiz had oldu. 1901 
yılının Ekim ayı sonunda îpraş Rafinerisi yüz
de yüz yabancı ham petrolden elde ettiği pet
rol ürünlerimi Türkiye piyasasına sevk etti. 
Diğer firmalar, Ataş'ı kurmalkta olan yabancı 
firmalar petrol ürünlerini hariçten ithal etmek
te ısrar ettiler. O zaman müracaat ettiler. «Ha
yır dediler, Türkiye'de ibir rafineri kurulmuştur, 
o rafinerinin mahsulâtını almamız Petrol Kanu
nunun maksat maddesi, hükmü icabıdır. Ha
riçten ithalât yapamaızsmuz.» dedilc. Bunu tat-
bit ettik. İtiraz ettiler v. s. ve hattâ «Forise 
ediliyoruz, biz 'zorlanıyoruz» dediler. Biz, «'ka
nun hükümlerimi tatbik ediyoruz, sizin arzunu
zu yerine getirecek olursak, petrol hakkı sa
hibi olan îpraş nizi dâva eder ve kararınızı iptal 
eder. Biz, sizi zorlamıyoruz maksat maddesi
nin hükümlerini yerine getiriyoruz»1 diye de 
bir de tatbikat geçirdik. Acaba Petrol Kanu
numuz, petrol .hakkına sahiıbolan müesseseler 
balkımandan, kimdir bu? Ğ-eçen defa da arz et
tim; bu, arayıcılar, rafineri sahipleri Tevzi
atçı şirketler Petrol Kanununa tabi değildir
ler. (Sayın Hazım Dağlı arkadaşımız hu tefriki 
yaptığı halde, sonunda yine Petrol Kanununa 
işi götürdü, tamamen yanlıştır. Umumi hü
kümlere tabidir. 

^Şimdi bu şartlar içerisinde afâaba Petrol 
Kanunumuz neyin ithalâtını kasdetmektedir? 
112 nci maddenin ilgili maddeleri 'bunu da tes-
bit etmiştir. 

7 nci kısım : İthalât, ihracat ve transfer. Bö
lüm 1 - İthalât ve ihracat* 

112 nci madde; bu madde bir hayli uzun. 
Madde 2, mevzumuzla ilgili. «Petrol hakkı sahibi» 
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Kim! Rafineri sahibi veya arayıcı. «Birinci fık
ra hükmüne istinaden hakkı yürürlükte bulun
duğu müddetçe ameliyatı için lüzumlu olan pet
rolü ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf 
olarak ithal edebilir.» Yani ham petrolü güm
rük resminden muaf olarak ithal edilir. İthal 
edilip bunları işlerse, mahsulünü ne yapacaktın 

112 nci maddenin 5 nci fıkrası : «İkinci fık
ra mucibince ithal olunan petrolden, imal edi
len ,̂ petrol mahsulleri doğdudan doğruya veya 
petrol amaliyatı sayılmıyan bir faaliyet yoliyle 
Türkiye dahilinde kullanılmak veya satılmak 
üzere devredildiği takdirde. (Dikkatinizi çekerim 
devredildiği takdirde diyor) bu husus tüzükte 
de var ve daha sarih, okuyacağım. Devir tari
hinde rafineri tarafından muamele yürütülürse 
Petrol Kanunumuz bunu ithalât saymıyor, de
vir diyor. Ama, tevziatı şirket yaparsa Türk 
mevzuatına göre bu muamele ithalâttır. «Devir 
tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu 
tarife e tvellermdeki hüküm ve şartlar dahilinde 
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerine ta
bi tutulur.» Kanunun bu maddeye mütenazır 
tüzük maddesi daha da sarih. Filhakika nizam
namenin 221 nci maddesi bakınız nasıl bir hüküm 
serdetmiştir.? kanundaki bölüm başlığında: «it
halât, ihracat» diyor. Bir ba§ka kısımda de
vir diyor. Şimdi 221 nci maddenin 2 nci fıkra
sının (A) bendi. Lüzumlu mevzuatı anlamak 
için, bu bendi müsaadenizle okuyacağım. 

«2. a) Muaf olarak ithal edilen malzeme
nin muafiyetten faydalanmıyan bir şahsa, devri 
veya petrol hakkı sahibi tarafından petrol 
ameliyatından sayılmıyan bir faaliyette kulla
nılması istenildiği takdirde Petrol Dairesi, Ma
liye Vekâletinin muvafakatini almak suretiyle 
ve Petrol Kanununun 112 nci maddesindeki 

- kayıt ve şartlar dahilinde bu devre veya kullan
maya muvafakat eder ve keyfiyeti alâkalı güm
rük idaresine bir yazı ile bildirir.» 

Yine ikinci fıkranın (b) bendinde ise: 
«b) Muaf olarak ithal edilen petrolden imal 

olunan petrol mahsulleri Gümrük ve İnhisar
lar Vekâletince muamelede sürati temin etmek 
üzere tesbit edilecek usuller dairesinde ve Pet
rol Kanununun 112 nci maddesindeki kayıt ve 
şartlar dahilinde, muafiyetten faydalanamıyan 
şahıslara devredilebilir veya petrol hakkı sahibi 
tarafından ameliyatından sayılmıyan bir faali
yette kullanabilir.» 

6 . 6 . 1963 O.-l 
Muafiyetten istifade edecek şahıs kim? İçe

rideki tevziatçı şirketlerdir. Görülüyor ki, pet
rol hakkı sahibi olan rafineri sahibi şirketlerin 
rafine ettikleri yabancı ham petrolden eldo 
edilen ürünleri kendi Feil oillerine veya baş
kasına Türkiye dâhilinde satması keyfiyetini 
Petrol Kanunu ithalât muamelesi telâkki et-
meme'k'tedir. Fakat tevzi şirKetleri yönünden 
bu ithalâttır. Nitekim, kararnamede açık kapı 
görenlere ifade edeyim ki, Türk mevzuatına gö
re gümrük vergileri ithalâtçılar tarafından öde
nir. Türkiye'de petrol ürünlerinin itiıalâtiinı 
yapan şirketler kendileri gümrük vergisi öde
mektedirler. bu ikisi arasındaki fark fevka
lâde aşikârdır Hükümetin titizlik göstermesi
nin sebebi, biz petrol mevzuatımıza hürmetka
rız, bunun ihlâl edilmesini aklımızdan dahi ge
çirmemekteyiz; fakat, Türkiye iktisadi ve mali 
şartları bakımından yalnız Petrol Kanunu ile 
idare edilecek bir memleket değildir. Döviz sı
kıntısı vardır ve bu döviz sıkıntısı dolayısiyle 
geçmiş yıllar tatbikatında da iyi niyeti de 
taşımasına rağmen bu aksaklıklar görüldüğü 
için, bu mani aklımıza gelmiştir. Bu itibarla 
döviz ödemediğimiz bütün maddeler, istihsal 
edilen ürünler, ınemlekötin umumi durumuna 
göre, ben bakanınız olarak döviz tediyesine mün
cer olmıyacak imkânlar varken, önce bu imkân
ları göz önüne alırım, işte incelik bu noktadadır. 
Bilhassa şu hususu belirteyim ki, demin de
ğerli arkadaşım Zeren büyük bir vukuf ile pet
rol mevzuunun fevkalâde mudil bir vetire oldu
ğunu, mevzuat yönünden, biri yekdiğerini ta
mamlaması icabeden muazzam, bir manzume 
halinde tanzim ve tedvin edilmesi lâzımgelen bir 
konu olduğunu ifade etti. Doğrudur. İthalâtı 
ile, dış ticaret ve iç ticaret ile, onun üzerine 
kurulacak petrol, kimya sanayii ile ve saircyle 
tedvin ve tanzim edilmesi lâzımdır, dediler. 
Demin bâzı arkadaşlarımız da, Amerika'da dahi 
ham petrol ithali serbest değilken, biz de niçin 
serbest bırakılıyor dediler. Muhterem arka
daşlarım, bunların kanun hükümleri haline gel
meden evvelki safahatı vardır. Kanun hüküm
leri kendiliğinden oraya girmemiştir. Arkada
şımız Amerika 'nm, İngiltere 'nin, mevzuatının 
ne olduğunu biliyor mu? .. Hayır. Lüzum da 
hissetmiyor. Benim bir mevzuatımı köşeye ite
rek o meyzuatla yetinmek istiyor. Arkadaşlar 
bu, Türkiye'nin çıkardığı kanunlarını Hüküme-
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tinin tatbik etmediği gibi bizi bir itham altında 
bırakmak için yeter bir delil teşkil ederdi. Bi
zim mevzuatımız bunu koymuş. Geçen günkü 
müzakereler esnasında da okudum. 1956 yılın
da Hükümet muhaberesinin mühim bir vesikası
nı okudum. Müzakereler devanı etmiş, Petrol 
Kanunu 1957 yılında ona göre tadil edilmiş ve 
kabul edilen esaslerm bir kısmı o kanuna konmuş 
ve meclislerden de geçmiştir. Bir kısım nizam
nameler kanuna konur, Meclisin malûmatı da
hilinde. O demektir, bu. Bir kısmına da, hu
susi belgeler konmuştur, şartlar konmuştur. 
Ve o zaman şu hususlar müzakere edilmiştir. 

Yerli ham petrol çeşitli yollardan temin edi
lebilir. Bu müzakere konusu olmuştur. Nedir 
bu yollar? 

1. Yabancı ham petrolü tasfije edenlere, 
yerli ham petrolden elde edilen mahsullerden 
arta kalan memleket ihtiyacı sınırları içinde 
çalışma imkânı verilmektedir. Demin bâzı ar
kadaşlarımız Amerika'da böyle, bizde de böyle 
olsun dediler. Bu husus müzakere edilmiş ve 
uygun görülmemiştir. Bu yüzden ham petrolün 
ithali serbesttir. Ne için lüzum görülmemiştir! 
iyi ki görülmemiştir; çünkü, rafineriler sadece 
kurulu oldukları memleket piyasasında, petrol 
ürünlerini satmaz arkadaşlar. Bunun böyle 
iddia edilmesi bilgisizlik olur. Türkiye'ye bir 
çok askerî yardımlar Amerika'dan gelmektedir. 
Parasını Amerika vermekle beraber, silâhlı 
kuvvetlerimize sağlanan akar yakıt yardımları
nın parası Amerika tarafından verilmekle be
raber, Amerika'daki rafinerilerden gelmemekte, 
italya'daki rafinerilerden gelmektedir. Bu iti
barla rafineriler sadece hudutları içinde, kurul
dukları memleketin iç piyasasını beslemek mak-
sadiyle kurulmazlar, dışarıya da ihraç etmeyi 
hesaplarlar. 

İkinci himaye yolu ne olabilir? Demin birin
cisini arz ettim; memleketteki ham petrol iş
lenir, bunun fazlasını, geri kalanını işler rafi
neriyi kapatırsın; bunun tabiî neticesi, budur. 
Memleketimizde 3.milyon 200 bin ton kapasiteli 
tesisler kurulduğu halde, ihraç imkânları zor, 
iç piyasa işba halinde yüzde G6 kapasite ile ça
lışacak. Bu itibarla birinci şık reddedilmiştir, 
mevzuat gereğince. 

İkinci şık : Nasıl olabilir? Yerli ham petrol 
ile çalışan rafineri sahiplerine piyasada rekabet 
etmek kudretini sağlamak ve yabancı petrol 

6 . 6 . 1963 O . 1 
tasfiye eden rafinerileri kendilerine >erli hanı 
petrol'teinin edildiği takdirde onu kullanmaya 
•'•ıccbursnn, kaydını koymak... Rekabet irinde 
iki tane rafineri var; yabancı ham petrolle ça
lışıyor ve diyor ki, «yerli ham petrol vereceğim,, 
bunu işlet kendi aranda rekabet et.» işte, Tür
kiye -mevzuatı konuşulmuş, görüşülmüş, kanun
laşmış... Bu ikinci şıkkı prensibolarak kanuna,, 
nizamnameye ve belgelere ithal etmiş. Nitekim 
Mersin ve izmit Rafineri belgeleri verilirken 
ikinci yol, belgelere şart olarak konmuş. Ve ar
kadaşlar beni Yüksek Millet Meclisinin itimadı 
devam ettiği müddetçe bu mesuliyeti deruhde 
edecek bir insan olarak asıl üzen taraf şudur : 
At aş Rafinerisi kurulacağı zaman kanun " gere
ğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
bir itirazı olup olmadığı sorulmuş, itiraz prose
dürü yürüsün diye bir cevap alınamamış. Kendi 
mahsulünün satışının zorlaşacağını v. s. görmüş 
ama itiraz ediyorum, dememiş. 

Şimdi arkadaşlar, bütün bunlar herkesin gö
zü önünde cereyan ederken ve bu mevzuat, bu 
esaslara göre vaz'cdilmişken, onu bir köşeye itip, 
illâ Petrol Kânunu bunu derpiş etmiştir deme
nin ; hele başka mevzuatımızla hal yoluna gir
dikten sonra, amelî ne faydası vardır? Hiç ar
kadaşlar. 

Ama birtakım hisleri tatmin etmek arzusu 
olabilir... Fakat milletin yüksek menfaatleri 
mevzuubahsölan ahvalde hislerimizi şu veya bu 
noktada gerilere itebilmek, bizim için vazifedir. 
işte bu konuda titizlik göstermemizin sebebi, 
gayet sarih olarak; ikinci kararnamemizin hiç
bir açık kapısı yoktur. Yabancı ham petrolden 
elde edilen petrol ürünleri tevziatçı şirketler ta
rafından memlekete sokulurken Ticaret Bakan
lığı tarafından müsaadeye tabidir. Bâzı arkadaş
larım bunu, «Vekil tasrih etsin» dediler. Orada
ki özel antrepo sisteminden kasıt bugün filhal 
tatbikatın bu olmasıdır. Crümrük ve Tekel Ba
kanlığı rafineri kendisi dahi, rafineri içinde sak
lamış olsa dahi özel antrepo tatbikatı içinde mu
amele yürütmektedir. Bu mevzuata uygun, tat
bikata uygun, yüzde yüz isabetli bir tedbîr ve 
memleketin şerefini de koruyan ve kurtaran bir 
tedbirdir arkadaşlarım. Petrol Dairesine teşek
kür etmişim de Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına teşekkür etmemişim. Her vazifelinin 
vazifesi; üzerine aldığı vazifeyi iyi yürütmek
tir, bu bir prensip. Ama arkadaşlar, günlerden 
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beri yapılan çirkin, hissî neşriyat karşısında va
tandaşın hissiyatını fevkalâde kolaylıkla tah
rik etmeye niüsaidolan ve Orta - Doğuda suhu
letle bu yola gidildiğinin delillerini, vukuatını 
yaşadığımız bir muhitte bu arkadaşlarımızın ka
nunun ruh ve mânasını korumak için yaptıkları 
mücadele bçninı mesuliyet anlayışıma göre tak
dire değerdir, onun için teşekkür ettim. Kendim, 
sadece bir hizmetkârım ve gücümün yettiği nis-
bette yine hizmet etmeyi vazife bilirim, kanunla
ra riayetkar olmak şartiyle... 

Şu hald.e şimdi, maksat maddesinden ne anla
şıldığını zabıtlara tescil ettirmek istiyorum. Pet
rol Kanununun maksat maddesi, metinde yazıl
dığı gibi, bu kanunun maksadı kaydı mevcud-
olduğuna göre diğer maddelerdeki sarahate mu
halif olarak tefsir edilemez ve edilmemelidir. 
Kanun koyucu kanunun diğer maddelerini ka
nunun maksadına uygun olarak koymuştur, bu
nun aksi iddia edilemez. Kanundaki bütün mad
delerin kanunun maksadına uygunluğu yasama 
organı tarafından kabul ve tescil edilmiştir. Pet
rol Kanununun 112 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
ham petrol ithalinde petrol hakkı sahibine nasıl 
hak tanıyorsa, «devir» diye tasrih etmiş ise ve 
kanunun 112 nci maddenin beşinci fıkrası ya
bancı menşeli ham petrolden imal edilen mahsul
lerin Türkiye'de özel veya tüzel kişilere devrin
de rafinericiye bir hak veriyorsa, rafineri sahi
bine verilmiş olan bu hakların, kanunun maksa
dına uygun olmadığı iddiası ile elinden alınması 
Petrol Kanununa göre düşünülemez. Ama demin 
arz ettim, bir memleketin mevzuatı sadece bir 
tek kanundan ibaret değildir. Koskoca bir mem
leketin bütün ithalât politikası muayyen bir 
istikamette yürütülürken, ben bu politikanın 
dışında muayyen kanunlarla tanzim edilmiş sa
haları ayrı göremem. 

İşte, iki kararname arasındaki azim fark bun
dan doğmaktadır, arkadaşlar. 

Şimdi, şunu öğrenmek isterini ben: Eğer 
Hükümetin, mevzuatın tatbikinde bu titiz dav
ranışı olmasaydı, bir ihtilâl geçirmiş, devamlı 
ihtilâl çalkantılarının da olduğu zaman zaman 
zuhuratla sabit olmuş ve yabancı memleket
lerde yatırım yapılabilecek memleketlerin 
listesi yapıldığında bir hayli arkalarda yer 
almış olan yurdumuzda, 1962 başından itiba
ren, 1963 Mayısının sonuna kadar 98 milyon 
liralık filhal kıymet gelir miydi, titiz davran-
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masaydık 1961 sonuna 'kadar 1951 yılından 
itibaren gelen 138 milyon, 16 ayda - 17 ayda 
gelen 98 milyon. E., insaf edilsin arkadaşlar. 
Bunun bir mânası olmak lâzııngelir. Bu iti
barla bir Hükümetin umumi tutumu şudur 
ki, memleketin içinde ve dışında bu memleket
le alâkalı olan vatandaşlarına ve sair ülkeler
de oturanlara itimat telkin eder veya itimat
larını sarsar. Bu itibarla büyük bir görünüş 
içinde bunları değerlendirmek lâzımdır. Bir 
kanunun bir maddesi, bir fıkrası. Hayır arka
daşlar. Silâhlı kuvvetler mensupları arkadaşla
rımız daha iyi bilirler; strateji ve taktik ayrı 
şeylerdir. 

Birtaraftaıı Müşterek Pazara girmek id
diası, gayretleri içindeyiz. (Bu bâzı felsefî gö
rüşe ve davranışların bugünden memlekette 
sorumluluk taşıyanlar tarafından kabul ve 
tescil edilmesini âmirdir. Sorumluluk taşıyan
lar hiç olmazsa o felsefi görüş istikâmetinde 
tedvin edilmiş olan mevzuatın bir köşeye itil-
meyip Hükümetçe tatbik edilmesini arzu et
melidirler. Aksi davranış bu görüşle bağdaş
maz, arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri.) Bu 
bağdaşmaz... Umumi bir strateji içinde Hü
kümetin çalışmalarını değerlendirmek lâzım
gelir. Şunu da ifade edeyim ki, mevzuatımı-
za göre çalışan yerli veya yabancı bütün 
vatandaşlara, hükmü hâkimle suçları sabit 
olmadığı müddetçe «istismarcıdır» damgası
nın vurulmasına gönlümüz razı değildir. (Bra
vo sesleri, alkışlar.) 

Sureti katiyede Sayın G-ürsoytrak'm bu
nu bilmesini istemekteyiz, suçu olan vatandaş 
mahkemede hüküm giyer arkadaşlar. Yerli 
ve yabancı vatandaşlarımızdan, mevzuatımı/. 
gereğince, dürüst çalıştıkları, hilafı sabit 
olmadığı müddetçe hükmü hâkimle çalışan
ları bağrımıza basmıyaeak olursak «biz efen
dim yatırıma taraftarız, yabancı sermayenin 
girişine taraftarız» gibi sözler mücerret lâf
lardan öteye geçemez arkadaşlar. Kelimelerin 
muhtevasını efalimizle, davranışlarımızla de
ğerlendirmek durumundayız arkadaşla r. 

SUPHİ GÜKSOYTRAK (Tabiî Üye) 
Biz aksini söylemedik ki, sayın bakan. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAS 
(Devamla) — Hayır istismarcı dediniz de 
onun için. (Gürültüler) 
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Şimdi arkadaşlar Almanya'nın bir şehri 

olan Stutgardda dolaşırken, bir manzarayı 
arz edeyim: Stutgard muayyen bir sanayi 
bölgesi, Daimler Benz Firması orada yayıl
mış. Otelinden, lokantasından, mağazasından, 
kahvesinden, her yerine kadar Daimler Benz 
kartpostalları, ilânları v. s., bir yıldönümüne 
raslıyordu, aynı zamanda, Topluluk bağrına 
basıyor. Bana ekmek veriyor, işçiye iş ve
riyor, Devlete varidat getiriyor, bağrına ba
sıyor. Bu havayı memleketimizde yaratmadığı
mız takdirde, gayretlerimizden umduğumuz ne
ticeyi almamız mümkün olmaz. Bu nasıl olur? 
Bu, yürekten mevzuatımıza bağlı kalmakla 
olur arkadaşlar. Yürekten.. Kâfi gelmediği 
yerde millî menfaatler gerektirdiği takdirde 
onu tadille olur. Bunları bir köşeye bırakalım, 
uluorta, vatandaşları müteessir eden hücumlar 
yapalım. Bir iş adamı geçenlerde ağlamış ar
kadaşlar. Uluorta konuşulduğu için. «Hırsız
lık malıdır, bunlar.» Hayır arkadaşlar, buna 
hakkımız yok. Ferden ferda, suçlar da ferdî
dir, cezalar da ferdîdir, suç varsa bir ihbar ya
pılır. Bu mevzuda neşriyatta bulunan arka
daşlara rica ettim. Dairemizdekiler şunu yapı^ 
yor, bunu yapıyor. Elinizde delil varsa lütfen 
gösterin tetkik ettireyim, tahkik ettireyim. 
Yoksa bu doğru değil. Hiçbir yerden şu âna 
kadar böyle bir delil gelmemiştir. Kendim de 
dâhil olduğum halde, başlarında mesuliyet taşı
dığım için bahtiyarlık addettiğim bütün şerefli 
personelim hakkında ne zaman bir ihbar yapı
lacak olursa olsun takibettirmeyi mesuliyetim 
ieabı sayarını, ama böyle bir takibata mevzu 
olmadığı müddetçe, îmalı bir şekilde olsa dahi, 
onların hücumlarına kendi göğsümü gererek 
cevap vermeyi bir vazife bilirim arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

Şimdi bütün bu tatbikata rağmen, acaba 
Türkiye'de ham petrol istihsalinde gerileme mi 
olmuştur'» Hayır arkadaşlar. İstihsal edilmiş 
ham petrolden tasfiye edilmiyen miktar mı 
si ok olarak birikmiş? Hayır, yok böyle şey. 
Aramalar devamlı olarak inkişaf etmektedir. 

Şimdi, 1962 de kaydedilmiş inkişafları oku
yacağım. Sondajlar genişliyor, istihsal edilen 
ham petrol artıyor. Bir intikal devrinde mem
leketin ancak. 15 günlük ihtiyacına yetmez, 
bir stokun birikmiş olmasını bu yolda mâna-
landırmanın sebebi var mıdır arkadaşlar? Hü-
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kümet üzerinde tedbir almakta iken bu doğru 
mu? Bunun bir mânası var mı? Yoktur. Bu 
itibarla hâdise olduğundan çok daha büyük.gös-
terilmek istenilmiştir. Ben hangi - maksatlara 
matuf olduğu hakkında bir şey söylemiyece-
ğim. Şu anda bunu zait görmekteyim. Fakat 
arkadaşlarımızın bize tutmuş oldukları ışıktan 
istifade ederek ve bilhassa Sayın Hazer arka
daşımın söyledikleri gibi, bir Bakanlık içinde 
biri öyle, biri böyle şeyler yapıyor, bir tedbir 
alınamıyor. Bakan arkadaşınız tedbir almak
tan âciz arkadaşınız değildir. Mevzuatımız Ba
kana bağlı olmakla beraber özel şirketin /Tür
kiye Petrolleri Anonim .Ortaklığının dâv|ı et
me hakkını tanımıştır. İstediği avukatı tutmak 
hakkını tanımıştır. Ona hürmetkar olmak be
nim vazifem . 

Şimdi ne gelişmeler kaydetmiştir, rakam
larla onu göstereceğim; hilafını arkadaşlar 
gösteremedi, yalnız 16 bin tonluk stok. İŞedir 
bu? Memleketin ancak 15 - 20 günlük ihtiya
cıdır, o kadar. Ve bir arkadaşım perakende sa
tış fiyatlarından değerlendirmek suretiyje 30 
milyon liralık stok, dedi. Hayır arkadaşlar. 
18 - 19 milyonluk stoktur. Ve bir başka şirke
tin stoku 16 değil, 25 bin ton. Başka bir şir
ketin kendi mevcut stoku o tarihte 25 000 
ton. Bunlar bir intikal devresinden geçer
ken olağan meselelerdir. Kaldı ki, demin bir 
arkadaşım anlattı, satıcı bir müessese olan Pet
rol Ofis müracaat etmiş, tzmir tarafında, is
tanbul tarafında satayım. Ama bâzı menfaat 
çatışmaları olduğu için, kâr almamak sureciyle 
satmayı da teklif etmiş, olmamış. Mersin, Ra
finerisinden bâzı müesseseler, şirketler müba
dele edelim, demişler. Batman mahsûllerini 
muayyen şartlar içerisinde biz satalım, siz de 
bizim mahsûllerimizi, bize yak ın ' olan yerlerde 
meselâ îzmir bölgesine, Antalya bölgesinde 
de siz satın. Bütün bu muhabereler vardır. 
Gecikme, bunların neticesini beklemek yüzün
den vukubulmuştur. Bir ticari müessese, muay
yen teşebbüslere giriştikten S0nra teşebbüs
lerinin neticesini alıp da, hele böyle birta
kım hukuki prosedüre tabi ise, bizim netice 
alıp müracaat etmedikten sonra müdahale et
memiz, bugünkü tenkidlerden daha ağırlara 
mâruz kalmaya bizi behemahal mahkûm ede
cektir. Onun için, dört ay Bakanın makamın
da şey etmiş... E ; muhterem arkadaşlar, ben 
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bir vesikanın altına imza atarken bunu dü
şünürüm. Ben, Petrol Kanunu tasarısını dahi 
hazırlandığı zaman tetkikine imkân bulma
dan, Bakan arkadaşlar bilirler, kanunlaır Ba
kanlıklarda nasıl tetkik olunur; ne kısmı ile 
Bakan meşgul olur, ne kısmı ile servisler 
meşgul'olur. Bu ihtilâftan sonra saatlerce, gün
lerce bu kanunu tetkik etmişimdir, tüzüğü 
tetkik etmişimdir ve görmüşüm, (komiserin ra
porunu tetkik etmişim,. Şimdi, Sayın Gürsoy-
trak dedi ki, «birinci kararında benimsemişti, 
kamımın ruhunu ve lâfzına uygun değil mi 
idi» Gönül istiyor arkadaşlar, ama kanuni im
kânlar elvcrmezse ona hürmet etmek lâzım. 
Gönül isteği ile yürütülecek değil. Nitekim, 
Sanayi Bakanlığının mevzuu olmadığı halde 
nihai kararı alır almaz Enerji Dairesinde mese
leyi tezekkür 'ettirdim. Fakat tanzim edilen, pro
tokol, onu da ifade edeyim id, kanunu o toplu
lukta. vazife almış arkadşlar, Petrol Dairesi ka
dar iyi bilmediği için, bir manzume, bir protokol 
Petrol Kanununa aykırı olarak kaleme alın
dı, geldi. Bakan, ilgili Bakana bunu intikal et
tirirken' tashih etmek durumundadır. 
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Ham petrol istihsalimiz 1963 yılının, Ocak 

ayında Türkiye Petrolleri yabancı, şirketler, 
Mobiloil ve Shell, Ocukta; 58 bin 464 ton, Şu
batta 47 bin 441 ton, Martta 55 bin 833 ton, 
Nisanda 57 bin 523 ton. 

Bereket Nisanda 57 bin tona çıkmış. Çık
mamış olsa idi arkadaşlar beni tenkid edecek
lerdi. 
Bu devre içinde istihsal v erit esi neticeye 
•bağlanır-; değerlenir. Bu itibarla yıllık istihsa
lin, hanı petrolde, görülen imkân ve ihtimalle
re göre artacağı muhakkak gibidir, arkadaş
larını, gerileme yoktur. Şimdi bizim bu titiz 
davranışımı/dır ki, memleketteki yabancı ara
yıcıları da gayretle, Türkiye Petrolleri Aııanom 
Ortaklığının gayretlerine muvazi olarak arama
ya sovk etmektedir. 

Mobil, Şarkla, Silvanka No. 1 adı verdiği 
Kurtalan striktürünün Kuzey - Batı uzanımın
da ve Garzan, Kemıik sahasının 12 kilometre 
Kuzeyinde açtığı bir kuyu ile, 4 . 10 .1962 ta
rihinde petrollü olarak bu açma işi ikmal edil
miş; böylece Silvanka petrol sahası keşfedil
miştir. Rastlanan petrolün gravitesi 20 APÎ de
recede. Kuyu verimi yakında başlıyaeak olan 
pompaj teerübelCiTİ sonumla te&bit edilecektir. 
Yalnız, bir gündelik gazetede, nakliyat için 
ilânını gördüm, bunu da kestim. 14 Mayıs 1963 
•tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, Mobilin, şu ilâ
nı var: «Taşınma mesafesi 800 Km. miktarı gün
de 40 ilâ 80 ton, i§ müddeti 3 veya daha fazda 
olmak üzere mütaahlhit nakliyeci aranmakta
dır.» Şu halde, demek ki, 1962 yılında bir ne
tice daha istihsal etmişiz. 

Şunu da arz edeyim; ağır olduğu için bâzı 
sarnıçlı kamyonlar, trafik mevzuatına aykırı 
diye durduruldu. Derıhal alâka göstererek, ser
maye yatırmış olan bu teşeblbüs erbabının ve 
aynı z a inamda ham petrolün işlenmesi imkânı
nı sağlıya u nakliyatın durdurulması mahzur
larını ileri sürerek Bayındırlık Bakanlığı nez
dim! e müdahalede bulundum. Doğrudan doğ
ruya bizim mevzuumuz değil arkadaşlar. Fakat 
memleketin bir servetinin değerlendirilmesi. 
Bu endişeden doğmaktadır. Ve bu mevzu da 
iş'arı ahara, kadar halledilmiş durumda. Nak
ledebilecekler. 

Bir başka buluş da, 1962 de, «Bada numara 
ibir» Reşan striktürünün Kuzey - Batı uzanımm-

Her daire bir vekâlet içerisinde Bakanda 
koordinasyon bulur. Bir daireden çıkar, ama1? 
Bakan o vekâletin umumi politikası içinde ona 
renk verir. Böyle tezkereleri bendenizin iade 
ettiğim çok, bunu .da ifade edeyim. îyi niyet 
mahsûlü olduğunu işaret ettiğinden dolayı 
teşekkür edeceğim. Hakikaten memleketin mü
him oton bir mevzuudur. Ama mevzuata göre 
çare bulmak iktiza eder. Gördüler ki, bunu 
yapmışım. Ama arkadaşım «niye 1 nci karar
name muteber değil de, açık kapı bırakan 
ikincisi muteber» diyor,-Demin arz ettim, ikinci 
kararnamenin tek açık kapısı yoktur, bu bir. 

İkincisi, birinci kararname, «petrol hakkı 
sahibi olan rafinerilerden devir» demektedir. 
Rafinerilerden devir müsaadeye tabi değil, bu
rada- madde var. Hazım Dağlı arkadaşımıza 
da cevap vereyim. Rafinerilerden devir diyor. 
Halbuki biz bağlama limanını, petrol hakkı 
sahibi olanlarda bulmadık. Ya nerede "bulduk?.. 
Umumi hükümlere göre, cjalışân' tevziatçı şir
ketlerde bulduk, oradan işi yürütüyoruz. Ve 
bu husus mevzuatımıza tamamen uygundur. 

Ham petrol istihsalimiz azalıyor, çoğalıyor 
ve saire oluyor. 
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da ve Garzan kazasının bir kilometre Batısında 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 
açılan bu kuyu 17.11.1962 tarihinde petrollü 
iOİarak ikmal edilerek Bada petrollü sahası keş
fedilmiştir. Rastlanan petrolün gravitesi 30,5 
APÎ derecesinde. Bu kuyunun veriminin tes-
biti için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bir başkası da Shellin Diyarbakır çevresin
de, geçen gün vesikasını da okudum, terk edil
miş bir saha iken, bilâhara Shelle verilmiş, 
33 gravite de 1 400 küsur derinlikte petrole 
rastlanmış, çalışmalar daha da devam etmek
tedir. 

Şimdi arkadaşlar, bu mesut inkişaf da mem
lekette Türk ham petrollerinin gelişmekte ol
duğunun bir işareti değil midir? 

Bir de sondaj istatistiğini yaptırdım. Son
dajlar çeşit, çeşit. Acaba bu sondajların tenev-
vüü önümüzdeki aylar ve yıllarda Türkiye'de 
gerilemekte midir, yoksa bir inkişaf temposu 
içinde olduğunu göstermeye hizmet için." 

1962 yılında 28 tanesi Türk Petrolleri Ano
nim Ortaklığı ve 12 tanesi de ecnebi şirketler 
tarafından olmak üzere 40 kuyu açılmıştır. 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 
açılan 28 kuyudan 6 sı arama, 9 u tesbit, 12 si 
inkişaf ve bir tanesi de enjeksiyondur. 

Ecnehi şirketler tarafından açılan 12 kuyu
dan 10 tanesi arama, - bakınız istikbali göste
ren arama. Yani bu iş olmuyor, vazgeçelim de
mişler. Evet tam 12 kuyu açıyor, 10 tanesi ara
ma, 1 tanesi tesbit ve bir tanesi de inkişaftır. 

Şu halde arama hakkı sahiplerinin Türki
ye'deki çalışmaları da, memleketimizdeki ham 
petrole bağlanan ümitlerin tahakkukuna imkân 
verecek bir seyir takibetmektedir. Bu da tutu
mumuzun isabetinin bir başka delilidir. 

:Şimdi, değerli arkadaşlarımın suallerini ce
vapsız bırakmayı arzu etmemekteyim. Sabrınızı 
suiistimal edeceğim. Ama, izninizi rica edece
ğim, mümkün olduğu kadar kısa olmakla bera
ber tesbit ettiğim sualleri cevaplandırmak isti
yorum. 

Petrol politikası, arama, istihsal, tasfiye, 
nakliye, tevzii safhalarının kâffesini bir otori
te altında sevk ve idare etmek prensibine da
yanmaktadır. Elimde dünyada Mobilin nasıl ça
lıştığına dair organizasyon şaması vardır. Vak
tinizi işgal etmemek için arz etmiyeceğim. Ama 
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Mohilin beynelmilel şirketi, petrol - kimya ha
ricindeki şirketler, Kanada ve Amerika'daki 
şirketler, Uzak Doğudaki şirketleri dışında bey
nelmilel Mobil Kumpanyası adını taşıyan şir
ket, sadece 80 memlekette 100 ayrı şirketin fa
aliyetini koordine etmektedir. Bunların hepsi 
merkezde büyük bir şirket tarafından umumi 
plânlama, hedeflerini tesbit, politikanın tâyini 
yolunda bir çalışmaya tabi tutulmaktadır. Bu 
itibarla memleketimizde ayrı ayrı teşekküllerin 
elinde bulunması, bidayetten itibaren mahzurlu 
görülmüş 1962 yılının Eylülünde bir tasarı ha
zırlanmış, ama nedense sevk edilmemiş, meri
yete girmemiş. Mevzuatımızın hükümleri dik
kate alınmak suretiyle memleketimizde bu işin 
bir elde toplanması, koordinasyon içinde yürü
tülmesi hususundaki çalışmalara, bütün tasarı
ları da dikkat nazarında tutarak, Cumartesi 
günü saat 10 da başlıyacağız. 

Mevzuat hükümlerini dikkate almak, dedim. 
Demin bâzı arkadaşlarım karıştırdılar; Petrol 
Kanununa göre, petrol hakkı sahibi olacak şir
ketin özel şirket olması, maksat maddesinde zik
redilmiştir. Bu itibarla bunu, bir İktisadi Dev
let Teşebbüsü hâlinde organize etmeye, madde
miz müsait değildir. Buna aykırı ise bunun es-
baJbı var, niçin öyle girmiş? Ona da hürmet et
mek istiyoruz. Bu itibarla bu koordinasyon ça
lışmaları neticelenip, gerekli Hükümet tasarıları 
da kanuniyet kazandıktan sonra, memleketimiz
de, arama, istihsal, tasfiye ve tevzi işlerinin 
daha olumlu olarak yürütülebileceği kanaatini 
taşıyorum. 

Sayın Çetintaş arkadaşım ve diğer hâzı ko
nuşan hatip •arkadaşlarım bunu sordular. Bu
nu sarih olarak cevaplandırmış oldum. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını yüz
de 100 Devlet hissesi haline getirmelidir, onu 
da arz ettim, kanunun ikinci maddesi huna 
aykırıdır. Esasen eskiden 'Türkiye'de bu iş, 
yüzde yüz Devletin olan Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü tarafından yürütülürdü. Petrol Ka
nununun, 6326 sıra numarayı taşır, ikinci mad
desinde «Bu kanunun maksadı Türkiye Cum
huriyeti petrol kaynaklarının hususi teşebbüs 
eli ve yatırımlarıyla...•» ve saire v>e saire ibare-

' sini taşıdığı için M. T. A. dan derhal alınmış 
ve Petrol Kanununun numarası 6326 iken on
dan sonra hemen 6327 numara ile Türkiye Pet-

— 449 — 



G. Senatosu B : 72 
rolleri Anonim Ortaklığı kurulmuş tur. Buma ; 

riayet etmek durumundayız. i 
'Sayın Gürsoytralk arkadaşımız Mam benim- ; 

semediğimiz noktai nazarı, tamamen benimse- \ 
yip onun e'ksp özesini yaptıktan sonra bâzı su- i 
aller sordular, ©unları cevaplandı nacağım. 

Petrol mevzuunda, mevzuatımız, ilân edil
miş fiyatlar üzerinden memlekete petrolün so
kulmasını âmirdir. Şimdi, hu yüksektir, ve 
sairedir. Bunu hemen şurada cevaplamak du
rumunda değilim. Fakat 'her •ekonomik konul 
'gibi petrol konusu da özel sermaye için kâr (sa
hasıdır, arkadaşlar. Kâr etmek için yatırım 
yapılır. IBu sebepten, eğer arkadaşımız bu mev
zuda 'kanunda mevcudollduğu halde 'bizim yan
lış tatbik ettiğimiz bir nokta biliyorlarsa getir
sinler, memnuniyetle tetkik edelim. Yalnız 
fikriniz olsun için müsaadenizle dünyayı ilgi
lendiren hu petrol mevzuunda petrolü, satışla
rında siyasi maksatlarmia «göre kullanan bir 
memleketin taitibükatmdan fiyat vereceğim: Bu 
memleket Çekoslovakya'ya petrolü satarken 
- memleiketin ismi parasından meydana çıka
cak, onun için mesele kalmıyor - tonunu 98 
rubleye satmaktadır, Şarkî Almanya'ya 'satar
ken 79 rubleye satmaktadır, Moğolistan'a sa
tarken 102 rubleye satmaktadır. Polonya'ya 
9'5 e, Fransa'ya !51, Garbi Almanya'ya 49 a, 
İtalya'ya 51 e, Arjantin'e 44 e, isveç'e 40 
rubleye »atmaktadır. Bu da bir fiyattır; ama 
politik bir fiyattır. Bu itibarla 'Sayın arka
daşımızın, yaın'i heş yılda 'ham petrol satışları
nın sağladığı kârlarla rafineriler amorti edi
liyor hesabı, evvelâ kanunun 'hükümlerine ria
yetkar olmamaktan doğuyor ise, onu 'göster
mesini rica edecektim. O iddia yok. Buna 'gö
re, ikinci ricam şu olacaktır: Bu (hesaplar 
gerçekten birtalkım müstehıidata dayanıyorsa 
kanunda bu fiyatlar olmasına rağmen müzake
re etmek için - ne netice alınır bilmem - mü
zakere etmek için, Türkiye'nin umumi ekono
mik durumu bu derece yüksek kâr temin eden 
fiyatlarla ithalât yapılmaya müsait değildir, 
gelin şunu bir müzakere edelim, kanunumuz 
hudur, ama her halde size muvafakat ettirmek 
imkânını bulaibiliriz, diye sırf müza!keT»e için 
bunu rica ediyorum. Bu itibarla kendisinden 
bu hesapları beklemekteyim. Başka memle
ketlerin ham petrol ithalâtını sınırlaması ken
di mevzuatları iktizasıdır, onu 'cevapladım. 
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Sayın Şevket Akyürek arkadaşım haklı ola

rak petro - kimya üzerinde haissasiyetle durul
masını söyledi. Benim de esasen konuşmala
rım, petro - kimya sanayiinin 'kurulmak üzere 
bulunduğu sırada (hammaddesi meşkuk hır po
litikaya sahip kılınmasının mahzurlarına işaret 
etmekti, onları söyledim. Ham petrol Mı ali 
serbesttir'. Ne için?.. Dışarıda da satılabilir. 
mahsullerini. Memlekette kurulacak olan pet
rol müştekkatmm hammadde olarak 'kullandı
ğı sanayie,, itimat telkin 'eder. Ham petrol ge
liyor, (hammaddemi tamamen' bulabileceğim; 
çünkü ham petrolden istihsal edilen nesnedir 
diyebilir. Ve arkadaşımızın okuduğu ölçüler
den daha geniştir. Türkiye'de kıırulmak iste
nilen petro - kimya kompleksi ve sentetik kau-
cufe da vardır. Kimyevi gübre ve birtakım 
poli etilen, ve .sairenin dışında memleketimizde 
kurulu hariçten dövizle getirtmekte, olduğu
muz pek çok maddelerin hammaddesini dışarı
dan getiriyoruz. O hammaddeyi de yapmak 
üzere, kurulmaktadır". Müracaat vâki olmuş
tur, üç müracaattır esasen. 'Şunu arz ede
yim, 'kanunun tatbikatı ve politikamızın ama
cı Türkiye'de çıkan ham petrol ile, petrol mah
sulleri ve petro - kimya, sanayiini kurmakta
dır. Amacımız nedir, diye sual sordulardı. O 
amaca vâsıl olmanın yolunu mevzuata, riayet
kar olmalkta bulduğumuz için titizlik 'gösteri
yoruz. Bütün endişemiz odur. Bu itibarla 
•aramada olsun, istihsalde olsun, rafineride ol
sun kanun hükümleri aynen tatbik edilmekte
dir. 

Hükümetin insicamlı bir petrol politikası 
var mıdır? Arz ettim. Memleketteki ham pet
rolü 'gerek petrol mahsullerinin iç piyasa ihti
yacını karşılamak, 'gerek petrol >müştakkatı-
'îiıa dayanan petro - kimya .sanayiini kurmak: 
gibi fevkalâde geniş bir malksadı istihdaf eden 
insicamlı bir politikamız vardır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ka
nunda. diğer petrol hakkı sahiplerinin hakları
na sahip, mükellefiyetlerine tabi tutulmuştur; 
rüçhanlı bir politikaya mazhar değildir . Ka
nunda madde vardır. 

«Petrol Ofisi birleştirme tedbiri aylardan be
ri alınmamıştır, ve tasarı Meclise sevk •edilme
miştir» deniyor. Ben Sayın Gürsoytrak arkadaşı
mızdan, bu konuyu Hükümetimiz için bir ten-

450 — 



C. Senatosu B : 7 
kid konusu yapmamasını, haklı olarak ister
dim. 

Bu tasarı 1960 yılının 9 ncıı ayında hazır
landığı; lıalde, kanuniye!, kazanmamış. Bu iti
barla şu kısa devrede, bizim bu tasarıya kanu-
niyet kazandırmak istemediğimiz neticesini çı
kartmak ve bizi tenkid etmek istiyorlarsa hak
lı değildirler. «İthalât politikası gibi koruma 
vasıtaları ile korunmamıştır», işte onu arz et
tim .: İthalât vasıtaları ile korumaktayız. İtha
lât politikamız yerli hanı petrolün mükemmel 
verim ve mahsullerini korumaktadır. «Petrol 
kararları devamlı ve güvenli olmamaktadır.» 
Şimdi kazai mevzu olduğu için arz etmiyeyim. 

Rafineriler içerisinde lojmanlarda kullanı
lan bâzı petrol ürünleri gümrük resmine tabi 
midir, değil inidir? Münakaşası olmuştu!'. îpraş 
ve Ataş müracaat etmişler, Daire «dâhil değil
dir, Gümrük Vergisine tabisiniz» demiş. Ataş 
peki demiş, tpraş kabul etmemiştir. Ipraş'a 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığımız da or-
takdır. Bu itibarla kararlar güven verecek isti
kamettedir. 

Ben bir mevzuu tahkik edeceğim, yani pa
ra bulmama yüzünden bâzı akreditifler açıla
mamış ve binnetiee Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının yatırımları bu yüzden aksamış; 
bunu tahkik edeceğim. Bana aksetmiş bir konu 
yoktur. Biz ikinci maddenin ruhuna Sayın Gür-
soytrak'tan daha çok nüfuz ettiğimiz kanaatin
deyim. Maddenin mefhumu muhalifi, kendi bil
diğim, bizim anlayışımız istikametindedir ve 
bununla bir kere daha teyidetmiş olmaktayım. 

Şimdi Bakan kararından nükûl etmiş... Ha
yır arkadaşlar, .esasen bu mevzu soruldu, şir
ketin Danıştaya intikal eden dâvası dolayısiyle 
ben ancak istişari olarak kararda fayda gör
müşüm. Bütün siyasi hayatımda nihai kararı 
almak hususunda hukukî bâzı müesseseler var
dır, onların fikirlerini alırım. Fakat nihai ka
rarın ne olduğunu elbette ki kararı veren şa
hıs olarak ben bilirim; yoksa her hangi bir 
kimse hunü bilecek durumda değildir diye ce-
vaplandırmışımdır. 

Mevzuun okunan şekilde Petrol Dairesi Re
isliğine (Bakanlıklararası Komisyonda tezekkür 
edilmek üzere o formülle intikal ettirilmiş ol
ması keyfiyeti sadece ve sadece gönlümün iste
diğini ifade etmek maksadına matuf bulun* 
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maktadır. Yoksa sarih bir karar mânasını taşı
mamaktadır. Eğer o mânada bir kararım olsa 
o heyete tetkik ettirmem, öyle bir kararım ol
sa heyet toplamanın ne amelî faydası kalır, 
kararımı tebliğ ederim. Şimdi bakınız, uzun 
sürmesi : Komiser, bir kere tercihli satışların 
Petrol Kanununun ruhuna ve lâfzına aykırı 
olduğunu sarahaten tesbit etmiş, tercihli satışa 
imkân yok diyor. Ama, 1962 yılının sonunda 
ç.ok ihtimaller olabilir; bu ihtimalleri bugün
den derpiş etmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere 24 ncü maddenin ikinci fıkrasında görü
len Komisyonun toplanması tavsiyeye' şayan 
görülmüş. Daire «lüzum yoktur» diyor. Daire 
lüzum yoktur, komiser vardır, deyince, bunun 
üzerine ciddî olarak eğilmek lâzımgelir. Benim 
mesuliyet anlayışım budur. Ve samimî kanaa
tim, Türkiye'de petrol mevzuatımızı, bu mevzu
atın meydana gelmesi tarihinden itibaren tatbi
katının her safhasında çalışmış olan dairenin 
diğer alâkalılardan çok daha iyi bildiği merke
zindedir. Bu da benim samimî kanaatimdir. Bu 
ihtilâfa rağmen ben heyetin toplanmasına karar 
vermede gecikmiş olabilirim. Bu, mesuliyet an
layışımın beni daha çok titiz davranmaya zor
lam asmdandır. Bunun mesuliyetini her zaman 
tekabbül ediyorum. 

Şimdi Bakanlıklararası Kurula niçin acaba 
hiç ehemmiyetsiz, basit bir meselede Dışişleri 
Bakanlığından mühim bir dairenin Reis Mua
vinini iştirak ettiriyoruz1? Çünkü konu ilk an
dan itibaren bu mahiyette bir konudur. Bu ko
nunun müzakeresi, daha rafineri kurmak isti-
yen müesseselerle müzakereler zamanında Ha
riciye Vekâleti vasıtasiyle yürütülmüştür. Bu 
bir titizliğin neticesidir. Daire bu titizliğe ilk 
andan itibaren riayetkar olmuş ve bunun çok 
faydasını da görmüşüzdür. 

iSonra «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
davet edilseydi iyi olurdu» dedi. Hayır böyle 
bir şeyi, ben söylemedim. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının davet edilmesi için top
lantılarda hiçbir talebolmamış, üyelerden hiç 
kimse talebetmemiştir. Talebetselerdi .gelirdi, 
Bakan da onu da alın, bunu almayın demez. Bu, 
âmiriyet ve memuriyet münasebetinde baştakile-
rin sorumluluk anlayışlarıdır. Karşılıklı saygı 
ve davranışla ilgili bir tutumdur. Nihayet ar
kadaşımız kabul ediyor, iyi niyet ve memleket 
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severiik gayreti ile neticelendirmek için çalışı
yor, ama mütehassısların hazırladıkları proto
kole göre birinci kararname çıkmışken onu ip
tal ettiriyor, ikincisini yapıyor. Çünkü birinci 
protokol Petrol Kanununa göre yanlıştır, ikin
ci protokol Petrol Kanununa uygundur; Türk 
mevzuatının, kâffesine uygundur. Yalnız şu ka
rarı da vermişimdir: Tevzi işlerimiz Ticaret 
Bakanlığında, «biz bunu Petrol Dairesinde yü
rütmek kararını verdik. Tasarıda tadilât ya
pıyoruz. Petrol Kanununun 17 nci maddesi, 
Petrol Kanununu tatbik etmekle görevli olan 
mülhak bütçeli bir daire kurmuştur. Şimdi biz 
karışıklıklar gördük, başka dairelere veriyo
ruz.. Petrol Kânununa aykırç birtakım protokol
ler amza ediyor, formüller getiriyorlar. Bunu 
en iyi tatbik eden hangi daire ise bir kararla 
oradan yürüteceğiz, ileride kanuniyet kazana
cak. Yani Sanayi Bakanlığında petrol mevzuu 
ile ilgili ne işimiz olursa Petrol Kanunundan 
gayrı sahalarla ilgilenmişse onu bunu Petrol 
Dairesinde kendi kararımızla yürütmek duru
munda bulunuyoruz. 

Bidayette titizlik gösterdim. Dairenin tek 
vazifesi Petrol Kanununu tatbik etmektir ve 
bunun dışında tedbir bulmak lâzımdır; şu hal
de Enerji Dairesi ile yürütelim, dedim; netice
yi gördükten sonra bütün işlerin o dairede yü
rütülmesinin mevzuata uygun kararlar alabil
mek için daha isabetli olacağı kanaati ile bu 
yola gittim. 

Bakınız, arkadaşım, «Ticaret Bakanlığında 
hazırlanmış birinci kararname» diyor. «Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir yıl ev
velden istediği karardır.» îşte o Petrol Kanu
nuna . aykırıdır, beni teyidediyor. Biz aykırı 
bir karar almak yerine uygun bir karar alma
yı daha basiretli bir hattı hareket olarak görü
yoruz. (Besmî Gazetede var sesleri) Var, fa
kat bir gün sonra da imzam var. Doğru olanı 
değerlendirme imkânı varken, illâ eğri olanı 
üzerinde durmak, politika hayatında muayyen 
bir maksada ulaşmanın taktiği olarak da değer
lendirilebilir. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan pek teferruatına 
girmeyin lütfen. 

'SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ (De
vamla) — Muahhar kararlar mukaddem karar
lara takaddüm eder. Hukukun bir prensibidir. 
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«Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bundan 
dolayı milyonlarca dolarlık ham petrol istihsal 
edememiş.» Bunu da tahkik ettireceğim. 

Sayın Sabahattin Orhon arkadaşımın suali
ne cevabımı demin arz ettim. Zannederim, ar
kadaşımı tatmin etmiştir, her halde. 

Koordinasyon çalışmalarımız. Hazım Dağlı 
arkadaşımın suallerine cevap arz ettim. Yalnız 
bir beyanını tashih etmek istiyorum. Türkiye'
de rafineri sahibi veya ortağı olanlardan Sheel 
ve Mobil arama yapmaktadır. Caltex ve British 
Petroleum arama yapmamaktadır. Bunların da 
arama yaptığından bahsettiler, doğru değildir. 
Protokollar, kararnameler kendisinin de tenkit
lerine cevap teşkil eder. 

Sayın Nevzat Sengei arkadaşınım suallerine 
şimdiye kadarki konuşmalarımda cevap vermiş 
bulunuyorum. «Fakat Petrol Kanunu içerisin
de bir tedbir arıyor gibi 'geldi» şeklindeki Sup
hi öürsoytrak arkadaşımın suallerine de cevap 
arz ettim, 

!Saym Mehmet Hazer arkadaşımın, Bakanlı
ğın iç tutumuyla alâkalı tenkitleri değerlendir
meye gayret edeceğim. Mevzuat hükümlerine 
riayetkar kalarak tabiî... 

Sayın Macit Zeren arkadaşım, meseleyi eko
nomi yönünden ele aldı ve bâzı noktaların tah
lilini yaptı. Bu mevzular üzerinde durmak 
istemiyorum. Çeşitli yönler vardır. Gerçekten 
mesele mühim, ama emin olsunlar ki, millî men
faatler neyi gerektiriyorsa, hiçbir hissin zebu
nu olmadan çalışmalarımız bu neticeye tevec
cüh edecek ve memleketimizdeki petrol politi
kamızı Petrol Kanunu hüküümlerine de riayet
kar olarak en verimli, süratli ve fasılasız yürü
mesi maksadına mâtûf, çeşitli organizasyonlara 
kavuşturacağız. Petrol Ofiste çalışan arkadaş
lar için üzüntüyü mucip bir neticede hâsıl ol-
mıyaeaktır. Bunu da ayrıca ifade etmiş olayım. 

Şimdi sözlerimi bitirirken Salı günü temas 
ettiğim bir hususa siyasi mesuliyet taşıyan bir 
arkadaşınız sıfatiyle tekrar dönmek ve kısaca. 
birkaç cümle söylemekte fayda görmekteyim. 
Türkiye, çeşitli cereyanların dünyada çalfcan-
dığı ve bu cereyanların ortasında bulunan bir 
memlekettir. Bugüne kadarki ^ taahhütlerimiz 
Türkiye'nin siyasi kaderini Meclislerin ve umu
mi efkârımızın t as vib ettiği istikamette tâyin 
etmiştir. Şurada veya burada Türkiye'nin bu 
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kader sisteminden ayrılmasına mâtûf çeşitli ce
reyanlar olduğu lıiç kimsenin gözünden kaçma
maktadır. Bu, siyasi sahada natüralist bir 
politika takibetmekten tutunuz da, alış veriş-. 
lerde Müşterek Pazara şöyle girilsin, böyle gi
rilmesin, Türkiye'nin Müşterek Pazara kabul 
edilmesi millî menfaatler aleyhine demekle her
kesin kendi kabiliyeti, kudreti ve maharetine 
göre çeşitli şekillerde ifadelendirilerek Türki
ye'yi bir başka istikamete çekmek istiyen cere
yanlar vardır. Bu itibarla bu cereyanları mem
lekete çekmek istiyenlerm tatbik ettikleri ba-
zan gizli, baz an sarih, fakat memleket mevzu
atı teker teker namuslu vatandaşların namus
suzlardan korunmasını âmirken namussuz ve 
suçlu varsa bunlar, mahkeme hükmü ile sabit 
olmak lâzımgelirken o yola gitmeden, ferden 
ferda vatandaşları delilleriyle aidolduğu mer
cilere tevdi etmeyip, uluorta bir zümreyi kötü
lemek bir taktiktir, arkadaşlar. On parmağında 
on kara, şu insanlara kötüdür demek, o yola 
hizmet etmenin taktiğidir; çünkü bendeniz 
uzun yıllar bu sistemin nasıl çalıştığını hoca 
olarak tetkik etmişimdir. Hürriyet mi, burju
va hürriyeti, kapitalist hürriyeti. Sermaye mi? 
(Burjuva sermayesi, kapitalist sermayesi. De
mokrasi mi? Burjuva demokrasisi, halk de
mokrasisi. Enternasyonal kongrelerde söyle
mişimdir, vatandaşları teshir eden birtakım 
müesseseler vardır. Demokrasi vatandaşı cez-
beder, teshir eder; adalet, cezbeder, teshir eder. 
Sormuşumdur beynelmilel kongrelerde; neresi 
halk demokrasisi, neresi? Reyini mi kolaylıkla 
izhar edebiliyor vatandaş? Siz de tuzağa düş
müşsünüz, dedim. Halk demokrasisi diye kitap
larınıza geçirirsiniz, birtakım masum vatandaş
lar, o âlemde gerçek demokrasi var zanneder 
ve üstelik demokrasinin füsunkâr havasına 
«?halk» kelimesini de eklemek suretiyle bunun 
en ileri demokrasi olduğunu iddia ederler. Ha
yır, dedim, siz de yanılmışsınız. 

(Bu itibarla memleketimizde nasıl, vatandaş
ları dinî yönden tahrik ederek, kendi amaline 
hizmet ettirmek istiyen varsa; nasıl vatandaş
ları adalet duyguları ile tahrik ederek muay
yen hedeflere götürmek istiyen var ise Türki
ye'nin kaderini insan haysiyetine hürmet eden, 
serbest reyine hürmet eden ve Devleti bir va
sıta değil, hür insanların emrinde, onların ser
best iradeleriyle teşekkül eden demokratik ida-
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rede, vasıta telâkki eden bir sisteme karşı Dev
leti bir gaye, insanları onun emrinde köle ka
bul eden bir sistemi, mücadeleyi oraya teksif 
edip, buraya götürmek istiyenler vardır. 

Onlar bu demokratik nizam içinde umduğu
nu bulamıyan, fakat demokrasinin hürriyetlerin
den faydalanarak bir kere vatandaşın, milletin 
başına çullandıktan sonra, kopkoyu diktatörlük 
kurmak istiyen kıpkızıl insanlardı*. (Bravo ses
leri, alkışlar) • Nerede olduğumuzu açıkça bile
lim. Türkiye'de aşırı sağa, aşırı sola, vatandaş 
vicdanı katiyen taraftar değildir. p 

18 yıldan beri geçirdiğimiz büyük demokrasi 
mücadelesinde hür insan olmanın, köyünde ken
tinde haysiyet sahibi olmanın şerefine ulaşmı-
şızdır, arkadaşlar. Bu konu böyle bir mevzuda, 
masum vatandaşlarımızı, gayretle çalışan, millî 
menfaatlere hizmet etmenin yolunun bu olduğu
na kanaat getirmiş ve kanunları öyle tatbik et
miş olan insanları şikâr gibi vatandaşın husu
metine teslim etmek istiyen maksatlı bir cereya
nında mevzuu haline getirmiştir. 

• işte bu sebeple soruyu veren ve bilâhara bu
nu umumi müzakere mevzuu haline getirmek 
lûtfunda bulunan değerli senatör arkadaşları
ma, böylesine mühim bir memleket konusunu, 
sorumsuz insanların elinden kurtarıp sorumlu 
insanların eline vermek imkânını bahşettiklerin
den dolayı teşekkür ederim. Tekrar, bu mevzu
da Türkiye'de muayyen görüşlerin mutlak hâki
miyetini kürsüden ifade eden bütün arkadaşla
rıma teşekkür eder; böyle çetin bir mevzuda 
selâbetli bir, politikanın çıkması imkânını bah
şetmiş ve bunun tesciline imkân vermiş olduğu
nuzdan dolayı muhterem Senatoya da teşekkür 
ve minnetlerimi arz etmek isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN -— Sayın Bakan, sualler var. Yal
nız sualler çok kısa cevaplar da çok kısa olacak. 

Sayın Fehmi Alpaslan. 
FEHMİ. ALPASLAN (Artvin) — Bakandan 

ricam şu : Bu mevzuun görüşme sebebi olan ya
zışmaların asıl, Türk Petrolleri Anonim Şirketi 
Umum Müdürü hakkında yapılmakta olan bir 
tahkikatın kapatılması için olduğu söylenmekte
dir. Bir karşı cepheden de bu tahkikatın bu ya
zışmalardan sonra bilâhara açıldığı hakkında ce
vaplar verilmektedir. Bu mevzuda Bakandan 
malûmat istirham ediyorum. 

Umum müdür hakkında bir tahkikat var mı
dır? Varsa ne zaman açılmıştır? Mevzu nedir? 
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BAŞKAN Cevap gayet kısa olsun, efen

dini. 
SANAYİ BAKANI FETHİ OELÎKBAŞ. (De

vamla) — Efendim, Türkiye Petrol İşletmeleri 
Anonim Şirketi Umum Müdürü hakkında, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü Umum Müdürü 
bulunduğu sırada, zamanın İşletmeler Bakanı
nın emri ile, vazifeyi suiistimalden 7 milyon kü
sur liralık, vaktiyle, inkılâptan sonra açılmış bir 
tahkikatın benim samanımda neticeye ulaştığı 
varittir. 1962 Mayıs ayında önüme gelen dosyalar 
içinde, benim bakanlığını, İktisadi Devlet Teşek
külleri kalabalık olduğu için, bu çeşit mevzulara 
çok mâruz kalmıştır. O dosya içerisinde kanun 
gereğince ücretle yaptırılmak lâzımgelen bâzı 
hizmetlerin, ücretsiz olarak özel bir şahsa yaptı
rılması sebebiyle açılmıştır. 7 milyon küsur lira
lık bir tahkikat, muamelesi intaçedilmiş ve adlî 
mercilere veril mistir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - -

Efendim, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın avukatı Muammer Aksoy'un bâzı gündelik 
gazeteler ve haftalık mecmualarda bu işi enine -
1)oyuna ele alıp. yazmış olduğu malûm. Ve zan
nediyorum, Fethi Beyde üstü kapalı bir şekilde 
İrandan bahsettiler. Bu neşriyatın karşısında Sa
yın Vekil bu neşriyatta bir mahzur görmekte mi
dir. görmemekte midir? Buna ait ne gibi bir ted
bir alınmıştır1? Veya almayı düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Çok şahsi oldu sualiniz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) • -

Avukat... Ücretli avukat... Oraya bağlı bir avu
kat olan Muammer Aksoy, gazetelerle ve hafta
lık mecmualarla bu dedikoduyu yapmış ve mese
le ondan sonra efkârı umu m iyeye intikal etmiş
tir. 

Arzum şu : Bu neşriyatı Vekil Bey nasıl kar
şılar? Bir tedbir almış mıdır? Ücretli bir avu
kat bunu yapabilir mi yapamaz m i l 

İkincisi, Petrol Ofisi bugün bütün satışların 
yüzde kaçını Türkiye'de yapmaktadır, diğer şir
ketlerin dışında... Bu nisbet o şene evvel ne idi? 
Bugün nedir? Arada fark varsa, bu fark neden 
ileri gelmiştir. 

?i ncü sualini. Petrol şirketleriyle Hükümet 
oturup bu meseleyi müzakere etmiş midir? Yani 
bugünkü müşkül vaziyete düşme meselesi, stok 
bırakmak ve depolama imkânını, diğer şirketler-
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le Hükümet bir araya gelip bu meseleyi, ilerisi 
için teminat altına almak için konuşmuş mudur? 
Bir tesisin kapasitesi tâyin edilirken ne kadar za
manda tanı kapasite ile çalışabileceği evvelden 
derpiş edilebilir mi? Bu bir esas mıdır? Ve Mer
sin'in 3 milyon 2ÜÜ bin ton işlediği malın, kendi 
kapasitesinin % 66 sun teşkil ettiği, İzmit'in % 
96 kapasite ile çalıştığını, Batmaıı'm ise % 100 
kapasite ile çalıştığının sebeplerini izah etme
den, bunları miktar itibariyle Vekil Bey ver
miştir. Bu neden ileri gelmektedir? Batman % 
100 çalışırken, İzmit neden % 96, Mersin % 66 
kapasite ile çalışmaktadır. Ve daha önce suali
min başında sorduğum kapasite tâyini daha ev
velden tesbit edilmiş midir? Ve bu tesbit edil
miş kapasite uygun mudur? Bu nisbet evvelki 
protokol icâbı mıdır? Yoksa satılmadığından mı 
mütevellittir? 

Petrol tesislerinin kapasite fazlalığı ne za
man kapatılabilir? Ne gibi tedbir alınmakta
dır? 

BAŞKAN Buyurun. 
SANAYİ BAKANİ FETHİ CELİKBAŞ 

(Devamla) -— Şimdi, cevap verirken Avukat 
arkadaşa, hu konunun 'böyle konuşulması mah
zurludur, bildiğiniz kusurlar varsa takiıbedilmek 
lidere delillerini bana bildirin, demişimdir. El
bette hu gibi neşriyat mahzurludur. Hele ikaza 
yolunda, seyreden bir husus olunca... Danıştay-
dadır bu is, Ben hukukun inçliklerine pek vâ
kıf değilim. Fakat mahkemeye intikal etmiş ıbir 
hususta bu gibi ^neşriyat .mahzıuriudur. Yalnız, 
yazılarda ithamkâr kısımlar da vardı. «Yaban
cı firmalar iltizam ediliyor, şu oluyor, ton oluyor» 
diye.. Şirkete, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına üvey evlât muamelesi yapıldı, diye 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Umum Mü
dürlü güne resmi bir yazı ile, sayın yazarın ya
zılarında geçen itham yerlerini sıralıyaraık, te
ker teker, Umu \ Müdürlüğün görüşünün ne 
olduğunu sordum. Kendisi değerli bir hukukçu 
olmak itibariyle, avukatları olduğunu, 3 dâvaya 
bakmakta bulunduğunu, şimdilik 10 »bin lira ıbü-
rüt bir ücret verildiğini, (Ortadan, ayda mı, 
sesleri) hayır, ücreti vekâlet olarak. Ve avu
katlık vesilesiyle bu meselelere nüfuz etmenin 
kendi üzerinde yarattığı intibaları, kendi yaz
mış olmasından ibaret bulunduğunu Uıniıum Mü
dürlükle bir ilgisi olmadığını ifade eden (bir res
mi yazı alm ışınıdır. 
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Şimdi kendisine, ne akla gelebilir arkadaş

lar, §ıı avukatı tutma, bu avukatı tut. Bendeniz 
bunu yapamam. Tenezzül addederim. Bu itibar-, 
la, hier müesseseyi kendi hukuki statüsü içerisin
de çalışmaya sevketmek bir vazifedir. Benim 
aleyhimde yazı yazsa dahi ehemmiyet vermem 
ve küçüklük addederini meşgul olmam. 

Petrol Ofisinin satışları, yüzde itibariyle geri
lemiştir. Nıisbetler, şu anda Petrol Ofisi bana 
bağlı olmadığı için bilmemekle beraber, gerile
miştir. Elbette bu rafineri filiyatı olan şirketle
rin • fevkalâde çetin rekabetinin neticesidir. Ve 
hissolumır nisbetlerde gerilemiştir. j 

Petrol şirketleriyle Hükümet bu durumu mü
zakere etmiş midir? > 

Mevzuatımız bu mevzularda takibedilecek pro
sedürün ne oldfuğunu göstermiştir.' Neşriyat ve 
tenkidlerin tahripkâr karakteri meydanda. Bu 
itibarla, itiraf edeyim ki, Ikendileri gelip gittik
leri müddetçe her iş sahibiyle olduğu gibi Iko- | 
nuşmuşumdur. Ama bu mevzu üzerinde gelin, ; 
bir müzakere yapalım, dememişhndir. Eğer bu i 
bir noksansa ıbunu bağışlamanızı rica edeceğim, j 
Fakat böyle bir müzakerenin yapılmasında, Salı ', 
günikü konuşmamda da ifade ettiğim gibi, lüzum 
görmökteyim. Umumi Heyet önünde ıbu işleri bu 
şekilde açıldıktan sonra iş kolaydır, arkadaşlar, : 
Fakat, burada müzakereden evvel bu çeşit neş- j 
riyait karşısında teşebbüs etmek mahzurludur. ' 
Bundan sonra (konuşulacaktır. j 

Tesislerin kapasitesi hesaplanır, demin arz I 
ettiğim, 3 200 bin ton kapasite ile ATAŞ'ı .kur- j 
maya karar vermişler, Britişh Petroleum, Mo- | 
bil Oil, Shell, Oaltex. Fakat Caltex bilâhare ; 
va'z geçmiş, istanbul tarafından Türk Petrolleri j 
Anonim Ortaklığı 1 milyon küsur kapasiteli bir ; 
şirket kurmak kararını vermiş, Hükümetin mu- ; 
vafakati dahilinde. O zaman, Mersindekiler biz \ 
bunu 1 milyona indirelim demişler, Hükümet , 
bunu Ikaıbul etmemiştir. Ve bu suretle kuruluşla- ; 
rında düşük kapasite ile çalışacakları onlarca da ' 
malûm olmuş. İşte bunun neticesi. Batman öte- \ 
den beri, yüzde yüz kapasite ile çalıştığı için ve 
tesisleri de bu ölçüde olduğu .için yüzde yüz ça- ! 

lışmış; Aıtaş ;% 66, Jpraş % 96. Bu petrol politi
kasında, imalât, istihlâk vesaire büyük kumpan
yalar için, satıştan itibaren yulkarıya gelir. Ne 
ölçüde rafine edeceğini, satış servislerinden aldı
ğı bilgiye göre ayarlamakta; ama bizim plânı
mız rafinerileri orta mahsul denen motorine gö-
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re ayarlama mecburiyetini koymaktadır. Gaz 
yağı ile ithâl ettiğimiz için, dövizden tasarruf 
bakımından gazyağmı mümkün olduğu kadar 
çok çıkartmayı arzuladığımızdan, Türkiye'deki 
bütün rafineriler, orta mahsûl denen motorine 
göre tasfiye etmektedir. Bu hususta bugüne ka
dar bir şikâyet de almamışız. «Biz yüzde 66 ile 
çalışıyoruz; Batman yüzde 100, Ipraş yüzde 96 
.ile çalışıyor, ıbu haksızlıktır» diye Ataş'tan yâ
ni Mersiin rafineri sahiplerinden bir şikâyet al
amamışız. Binnetice, elbetteki kapasitesi önceden 
hesap edilir. Ne Ikapasitede bir rafineri kurmak 
•lâzımdır, ne kapasitede muayyen imalât yapan 
fabrika ikurmak lâzımdır. Bunlar hep hesapla
nır, doğrudur. Onlar 2 milyon 300 bine inmek 
istemişler; Hükümet muvafakat etmeyince 3 mil
yon 200 bin üzerinde çalışmışlardır. Bunun ve
bali ve mesuliyeti kendilerindedir. Bilmiyorum 
başka sualler var mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Efen

dim birinci sualim : Mersin Rafinerimi bir mil
yon ham petrol işliyebilecek kapasitededir. Bir 
milyon ham petrolü işlediği zaman, 230 bin ton 
bonzin elde ediliyor. Halbuki elimizdeki donele
re, göre 120 bili ton benzin elde edildiği gözükü
yor. Eğer 120 bin ton benzin elde edilmiş olu
yorsa o zaman memleketin motorin ve gazyağı 
ihtiyacını, benzini yedirmek suretiyle bunun 
istihsali artırılmış olur. Bu benzin istihsalini, 
elde fazlaca, kalmaması için de, azalmış oluyor. 
Eğer böyle ise, Mersin Rafinerisinin yüzde 66 
kapasite ile çalıştığına göre, onun da bu sistemi 
tatbik etmesi için bir konuşma yahut bir çalış
ına olmuş mudur? Veyahutta teklif edilmiş mi
dir, Bakanlık tarafından?. 

İkinci sualim;... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teker teker mi 
cevaplandıracaksınız, yoksa hepsini birden mi? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — İlgili arkadaşlara so
racağım, ondan sonra cevap vereceğim. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Memle
ketimizde üç tane rafineri tesisi vardır. Her ne 
kadar Batman tesisimizde istenilen yerli petrolün 
16 gravitesi, diğerlerinin 32 gravitesi vardır. 
Fakat yalnız Batman tesisleri senede 122 000 
ton asfat temlin etmektedir. Diğer iki rafineri de 
asfalt temin etmektedir ve hal böyle iken, 1962 
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senesinde - asfaltın kullanıldığı yer malûmunuz
dur Haziran 'ayında Batman tesisleri revizyona 
alınmıştır. Bu revizyon yüzünden, 'muhakkak ki, 
asfalt elde edilmesinde aksaklıklar olmuştur. Bu 
hususta da her hangi bir tetkik ve, tahkik mev
zuu olmuş mudur? Diğer iki rafineri tesisleri
mizde de asfalt istihsal etme cihetine gidilmesi 
düşünülmüş müdür? 

Üçüncü sualim; Vekil Bey buyurdular ki ; 
«1950 - 1960 senesi arasında memlekette 138 
milyon dolarlık bir yatırını yapılmıştır. Halbu
ki, bir sene zarfında 98 milyon dolarlık l i r ya
tırım yapılmıştır;». Bu yatırımlar arasında Ereğ
li Kömürleri ve Çelik Fabrikasının yatırımı da 
var mı? 

SANAYÎ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Var. 

Şimdi, izmit Rafinerisi motorine göre ayar
landığından %23 olan benzin istihsali %13 e 
düşmüş. Mersin'de ise bu husus evvelce yapılmış. 
tpraş şöyle bir teklifte bulunmuştur, arkadaş
lar, yani nelere mâruz kalıyoruz. Benzin istih
sali fazla, iç piyasada satılamıyor. Dışarıya ih
raç güç. Resmî yoldan giderek, «benzin istihsa
linin sürümünü artırmak için mazotlu kamyon 
ithalini durdurun.» Böyle şey olmaz, dedim. 
Var mı böyle yapan memleketler, dedim. Böyle 
yapan bir tane memleket Lübnan varmış. Lüb
nan'da para konverbilıtesi vardır, dedim. Türk 
ekonomisi, Lübnan ekonomisi seviyesine geldi
ği anda hiç sizin bize gelmenize, bizim sizin pe
şinize düşmemize lüzum kalmaz, dedim. Bu iti
barla bu teklifler içinde insanı hayrete düşüre
cek bâzı tekliflerde bize gelmiştir. Ama hariç
te benzin satmak için gayrete gelmişlerdir ve 
1962 de 6 milyon küsur dolarlık (eğer hafızam 
beni aldatmıyorsa) bir ihraç da yapılmıştır. Arz 
ettiğim gibi ilk plân, benzin, ihtiyacımızdan 
fazla istihsal edildiği için ve buna mukabil bu 
sene 21 bin ton daha gazyağı ithal etmek duru
munda olduğumuzdan orta mahsûl denen moto
rine göre ayarlanmakta.. 

Şimdi, ne kapasitede çalışacaklarını kendile
ri tâyin etmektedir. Ancak hangi maddeyi istih
sal etmek hedefine müteveccih olacakları bi
zim tarafımızdan bildirilmektedir. Mesele, ka
pasitesini o hedefe müteveccih olarak tâyin et
mektedir. Meselâ, son zamanlarda gazyağı is
tihsalini, biraz daha arttırabilmek için Mersin 
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Rafinerisi yüzde 6G yerine yüzde 68 kapasiteye 
yükseltmenin etüdlerini ytpmaktadır. 

İki rafineri asfalt elde etmiyor. Batman elde 
ediyor. Bu bir pazar meselesidir. Herhalde kârlı 
görmüyorlar ki, bunu elde etmiyorlar. 

Dün bahsetmiştiniz, L. P. Gr. gazından. Ben 
Kars ve Erzurum'a ve Ağrı'ya gittim, dolaştım. 
izmit rafinerisinin (L. P. G.) gazlarının ilk 
kullanılmasında, bunun merasiminde bulundum. 
Kendim meşgul oldum. Bu, Türkiye için büyük 
imkânlar sağlıyabilir. Fevkalâde yakından alâ
kalıyım. Vatandaşlarla bu mevzuda konuştum. 
Ayda 30 lira ve tüpler içinde sarf ederek yerine 
göre bunun havagazmdan da daha iyi yandığı
nı söylüyorlar. Kullanır mısınız, diye bu mev
zuu asker ve sivillerle, subaylarla görüştüm. 
öyle ise bu L. P. Gr. gazından Batman'da da 
vardır, dedim. Ve T. Petrolleri Anonim Ortak
lığına tezkere ile durumu yazdım. Bu gazı zayi 
ediyor musunuz, dedim. «Zayi etmiyoruz, kendi 
ihtiyacımızda kullanıyoruz, ama ilerde biz de 
istihsal etmeyi düşünüyoruz, dediler. Ipraş'ı da 
bu mevzuda çok teşvik etmişimdir ve hangi vi
lâyetlerde satış teşkilâtının olduğunu dahi ilgi
lilerden sormuşumdur. Hakikaten memleketin 
hiç olmazsa hali vakti müsaidolan ailelerde mü
him bir dâvayı hallediyor. Ankara'ya 60 Km. 
olan bir köyde köylü vatandaş aldığı için, ta
til gününde arabama binip gittim, resmi kü-
şadını yaptım. Memleketin mühim bir derdine 
deva olacaktır, Çünkü, italya'da görmüşümdür. 
Ve orada ela bu gaz çok kullanılmaktadır. 

Şimdi Mersin rafinerisi de L. P. G. gazını 
değerlendirmek için tesisler kurmakta imiş; bu 
mevzu üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Se
natör arkadaşlarımız da her gittikleri yerlerde, 
memleketimizdeki rafinerilerde istihsal edilen 
bu gazların vatandaşlar tarafından istihlâk edil
mesi hususunu propaganda ederlerse, cidden 
büyük bir memleket dâvasını hal yoluna sok
muş oluruz, kanaatindeyim, italya, meseleyi 
geniş ölçüde bu şekilde halletmiştir. Servis çok 
mükemmel; tüp bitince telefon ediliyor, hemen 
yeni bir tüp yarım saat sonra geliyor. Bizde 
servis o mükemmeliyette olmamakla beraber, 
muhtelif yerleri gezdiğimde gördüm, Anadolu'
da yaygın bir hale gelmiştir. Hattâ her vilâyet 
ve kasaba merkezinde iki üç firma birbiriyle 
rekabet ediyor; bu çok mühim bir mevzudur: 
hassasiyetle üzerinde duruyoruz. 
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Şimdi, bu konuşmalardan sonra eski ürkek

liğimiz kalmıyacaktır. Bizim ne kadar ıstırap 
çektiğimizi gelin bize sorun. Kolay mevzu de
ğil, fevkalâde hassas bir mevzu, fevkalâde. 

Bugüne kadarki çalışma tarzımız kendi mu
hitimiz ve başka taraflarda ve sairede, kendi 
iş tutumumuz hakkında yeter fikir verdiği için 
bu kadar tahribat karşısında ezilmedik. Yoksa 
kolay iş değil. Arkadaşlar, Iran birbirine 
girdi bu yüzden Musaddık devrini unutu
yor musunuz? Bu mevzuda hakikaten fev
kalâde samimî olarak minnettarım. Ve ilk ko
nuşmamda da dediğim gibi, ne biliyorsanız bu 
mevzuda lütfen söyleyiniz ki, vatandaşın şüp
hesi kalmasın. 

Benim notlarımda bu kadar var. Bilmem baş
ka soracaklarınız var mı? 

FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Müsaa
de edermisiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yalnız lüt
fen kısa olsun. 

FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Hükü
metin yabancı sermayeyi, tamamiyle Türkiye'
ye getirmek gayreti içinde bulunduğuna kaa-
niiz. Ancak, demin adı geçen avukatın da ha
zır bulunduğu ve dış petrol mümessillerinin de 
katıldığı bir toplantıda bakanlığınıza mensup 
olup bu toplantıda bulunanlardan yetkili veya 
hukukî durumu itibariyle orada bulunması 
ieabeden bir şahıstan; «gerektiği takdirde rafi
nerilerin devletleştirilmesi yoluna gidilecektir.» 
gibi bir beyanının sâdır olup olmadığı hakkın
da Sayın Bakanın malûmatı var mıdır ve böyle 
bir beyan üzerinde yapmış oldukları tetkikat 
mevcut ise neticeyi rica ediyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Şu anda muttali oldum. Bu konu 
Temsilciler Meclisinde, Anayasanın hazırlan
ması sırasında, devletleştirme müessesesi üze
rinde tartışmalar cereyan ederken, kuliste, sağ
da ve solda söylenilmiş lâflardır. Yeni değildir. 
Cumhuriyet Hükümetinin bugün rafinerileri 
devletleştirme niyeti yoktur. (Bravo, sesleri) 

BAŞKAN — Tamam, Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De

vamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç, söz sıranızı 

Sayın Çağa'ya mı veriyorsunuz?... O halde Sa
yın Çağa'nm konuşmalarından sonra yeterlik 
önergesi vardır, okutacağım. 
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! Buyurun, Sayın Çağa. 
| ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
j Muhterem arkadaşlarını, takrir sahiplerinden 
i birisi olmam sıfatiyle ilk sözü aldığım zaman 
I yalnız meseleyi vaz 'etmek ve gerekli gördüğüm 
; sualleri sormakla iktifa ettim. 

j Mesele şu idi : Memlekette bir fazla tasfiye 
i kapasitesi mevcuttur. Eldeki üç rafineri asga-
| ri bir kâr ve amortisman payı elde etmeleri

ni sağlıyacak optimum bir istihsal seviyesin
de çalışsalar dahi yine memleket ihtiyacından 
fazla mahsul elde edilmektedir. Bu netice, ra
fineri sahibi şirketleri kıyasıya bir rekabete 
sevk etmektedir. Rekabet sahasında handikape 
vazıyetteyiz; çünkü bizim. Batman ve Ipraş 
rafinerilerinin (iki rafinerinin) mahsulleri tek 
bir Petrol Ofis tarafından satıldığı halde, Mer
sin Rafinerisinin mahsulâtı, ticari sahada daha 

j tecrübeli, daha kuvvetli bayi şebekesi kurmak 
j hususunda malî imkânları daha fazla 4 şirket 
| tarafından satılmaktadır. Bu rekabet dolayı-

siyle Batman. Rafinerisinde 16 bin ton benzin 
birikmiş bulunmaktadır. Bu biriken benzin, 110 

| bin ton kadar ham petrole muadil bulunmakta
dır. Geçen sene 510 bin ton istihsalde bulunan 
Batman, bu scneki program, gereğince yüzbiıı 

i tondan fazla istihsal etmek mecburiyetindedir. 
Halbuki elindeki bu 16 bin ton miktarındaki 
benzini harcıyabilmesi için, yüzbin ton noksan 

I istihsal etmelidir ki yetirebilsin. Binaenaleyh, 
i biz ileri gideceğimize, Batman sahasında geri 

gidiyoruz. Bendeniz bu hali millî petrolcülü
ğümüzün istikbali bakımından bir tehlike ola
rak görüyorum, dedim. Maddi mesele bu idi. 
Bu meseleyi ortaya attıktan sonra Sayın Ba
kandan şu sualleri sormuştum. Müşahhas su-

I al ler : 

i. Türk petrolünü himaye zımnında Ba
kanlık ne gibi tedbirler almayı düşünmektedir? 
Kanuni olabilir, idari olabilir, iktisadi olabi
lir, ticari olabilir? Kongre sual. 

2. Türkye, Petrolleri Anonim Ortaklığı ta
rafından, daha bundan bir sene evvel, Petrol 
Dairesi ile Bakanlığa tehlike bildirilmiş ve 
bir tedbir alınması talebedilmişken neden dola
yı şimdiye kadar vakit geçirilmiştir? 

o. Yabancı ham petrolden istihsal edilecek 
ürünlerin memlekete ithalini Ticaret Vekâleti-

i nin müsaadesine tabi tutan 28 . 5 .1963 tarihin-
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de ittihaz edilen karar, neden 3 .6 .1963 tari
hinde tekrar değiştirilmiş ve mânası pek anla-
şılmıyan bir karar ittihaz edilmiştir1? 

Nihayet son sualim, Türk petrolünde otar
şiye varmak gayesinden vazgeçilerek, yerli 
ham petrolü, yabancı ham petrolle rekabetine 
imkân verildiği mabette istihlâk ve istihsaline 
yani petrol müstahsılhğmdâın tasifiyeciliğe inti
kale karar verdiğimize dair idi. 

Sayın Bakan çok yoruldular. Birinci defa
sında 2,5 saat kadar konuştular; şimdi de ko
nuştular, fakat bendenizin bâzı sualleri bu ko
nuşmalara rağmen ortada cevapsız kaldı ve 
tahmin ediyorum ki buna da sebep gazetelerde 
Muammer Aksoy ile Bakan arasında başlamış 
ve devam etmekte olan polemiğin tesiri altın
da bulunmuş olmasıdır. Çünkü ortadaki husu-
satı, bu polemikle devam eden mücadelede ne 
söylem işse, burada aynen söylediler. Halbuki 
burada sorulan husus bu değil ve müteessir ol
muşlar kendileri hesabına, daireleri hesabına; 
bak vermemek elden gelmiyor, ama eskiden 
bir lâf vardır : «Kurb'u ıSultan, âteşi Suzan» 
derler. 

Bugün sultanın yakınında bulunmak demek, 
aşağı - yukarı iktidarda bulunmak demektir. 
İktidarda bulunanlar her zaman bu şekil it
hamlara veyahut hücumlara mâruz kalacaklar
dır. Demokrasi bunlara tahammülü icabettiri-
yor. 

Onun için Bakan kendisini bu polemik tesi
rine kaptırmamış olsaydı zannederim ki ne 
kendisi bu kadar yorulacak, ne de Muhterem 
Heyetiniz bu kadar zaman zayi edecekti. 

Bendeniz evvelki mâruzâtımda Petrol Ka
fi unlunun Hükümete yerli ham petrolümüzü 
yabancı rekabet karşısında 'himaye etmek 
için gereken tedbirleri almak yetkisi verdiği
ni, söylemiştim. Ve petrol komiserliğini yapan 
hukuk doktoru Osman Tolon'unda yine kara
rında bu noktaya işaret ettiğini de söylemiş
tim. Kendileri halâ Petrol Kanunun bir hima
ye tedbiri vermediğinde musirlar. Ben de ka
naatimde ısrar ediyorum. Ama, bunun hukukî 
münakaşası burada delildir. Binaenaleyh, 
bu münakaşayı terk etmeyi daha muvafık 
buluyorum. Çünkü, ne muhterem bakan bende
nizi ikna edebilecek, ne de ben kendilerini ik
na edebileceğim. Ama yalnız şu da muhak-' • 
kaktır ki, Suphi Gürsoytrak arkadaşımızın 
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işaret ettiği kararında kendisi bu çeşit ted
birlerin Petrol Kanununa istinaden alınabile
ceğini kabul etmiş ve bu tedbirler hakkında 
tavsiyelerde bulunması için bakanlıklararası 
koordinasyon heyetini toplamış. Ama şimdi 
rucu etmişler. Hukukî kanaatler acayiptir. 
Bugün bakarsınız böyle bir kanaat edinirsi
niz, yarın tekrar okur hayır böyle değil diye 
rueu edersiniz. Bu ruçudan dolayı ben ken
dilerini tayip etmiyorum. İnsanlık hali. Şim
di bendeniz bakandan şu hususun şalim bir 
mecra takibetmesi için şunu bekliyordum. Ev
velâ ben bir takrir sahibi sıfatiyle şunu iddia 
ediyorum: Biryangm var, bir tehlike var. 
Türk petrolcülüğünü tehdit ediyor, diyorum. 
Nedir bu tehlike? Bu tehlike 15 bin ton ben
zinin birikmesi yeni kuyuların açılmasına mâni 
olduğu gibi, mevcut kuyularında tam randı
manla çalışmasına mâni oluyor. Geriliyoruz. 
Biz böyle »görüyoruz. 

Evvelâ sayın bakan ile maddi vakıa üze
rinde anlaşmamız lâzımdır. Sayın bakan ya 
diyecekti ki, «arkadaş zatiâliniz galatı ba
sar sahibisiniz. O yangın diye uzakta gördü
ğünüz pırıltı batan güneşin cama vurmasın
dan hâsıl olan bir inikastır» diye ifade ede
cek, bendenizi ikna edecekti ve mesele bura
da kapanacaktı.. Artık, madem ki, orta yer
de bir tehlike yok, o halde ne tedbir ne şu, 
ne bu hiçbir şey mevzubahs değildir. Ama 
muhterem bakan bu noktaya halâ sarih bir 
cevap vermiş değil. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Verdim, verdim; iyi ' 
dinlememişsiniz. 

ESAT ÇAĞA (Devamla) — Müdahale et
meseniz çok iyi olacak. Bendeniz, efendim 
bir parça ihtiyarladım, silsilei kelâmı kaybe
diyorum. Arkadaşlarım beni müşkül mevkide 
birakmak istemezler her halde. 

Sayın bakan tehlikeyi kabul ediyor mu, 
etmiyor mu? Buna daha henüz cevap verme
di. Kendileri kabul etmiyorlar belki. Çünkü, 
bir aralık, evet dediler, 15 bin tonun birik
mesi Türkiye istihlâkine göre bir şey değil. 
Bu olsa olsa intikal devresinin yarattığı ge
çici biı* haldir. Bunun çaresi bulunur, dedi
ler. Güzel, ama kendilerinin mensubolduğu 
Hükümetin kendilerinin de imzası var ittihaz 
ettiği kararname ile tehlikenin mevcudiyeti-
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ni kabul ediyorlar. Kendisine göre, muhte
rem bakanın ifadelerine göre, bu ithal edile
cek petrol mahsullerini kotaya tabi tutmak, 
Ticaret Vekâletinin müsaadesine tabi tutmak 
oldukça ağır bir tedbir. Beri yandan Ortak 
Pazara giriyoruz, ecnebi sermayeye ihtiyaç 
vardır. Bizim verdiğimiz söze itimat ederek 
milyonlarca yabancı sermaye yatırım yapmış
lardır. Bu yatırımı da bir tarafa itemeyiz, di
yorlar. Ama aldıkları karar, 2 nci karar dahi, 
biraz itme mahiyetini taşıyor. Demek ki, teh
like var. Muhterem bakan burada tehlikeyi 
küçümsediği halde mensubolduğu Hükümet 
bunu mühimsemiş ve oldukça ağır bir karar 
itihaz etmiştir. 

KASAN KANGAL ('Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — İç bir su daha. 

ESAT ÇAĞA (Devamla) — Bir de afiyet 
olsun derseniz çok teşekkür edeceğim. 

iSonra en mühim sual şu idi: Acaba biz 
otarşiden vaz geçiyor muyuz? Bakanın bura
daki izahatına göre, şu alınmış tedbirlere 
rağmen, yine de vaz geçmek . niyetindeyiz. Hal
buki mevcut plân devresi sonunda Türkiye'
nin bütün ihtiyacatı, yabancı petrolle değil, 
yerli petrolden istihsal edilmiş, mahsullerle 
karşılanmasını âmir. Demek ki, bakanın bu
radaki beyanatı hükümetin karariyle bağdaş
madığı gibi, takibedeceğini söylediği siyaset-
de pânla bağdaşmıyor. Şimdi, demek ki, bi
rinci sualin cevabı şu şekilde çıkıyor. «Bir 
tehlike vardır ama geçicidir.» 

2 nci sualin cevabı «yerli petrolü himaye ede
ceğiz, ama yabancı sermayeyi teşvik etmek ga
yesinin müsaade ettiği nisbette.» 

Muhterem Bakandan, iki kara!- arasındaki 
mübayeneti de sordum. Birinci karar, yine hu
kukî olduğu için ne kadar söylesem kendilerim 
ikna etmeye imkân yoktur, Petrol Kanununa 
uygun. Devirden bahsettiler. Ha devir demişsi
niz, ha satış demişsiniz. Gümrüğü alındığı anda 
bu ithal edilmiştir. Kanun ne diyor? Rafineri
den başkasına devredilince gümrüğü alınır, di
yor. Alındı madem ithal edilmiştir ve tahdit 
ithalle beraber başlar, diyor. 

Binaenaleyh, birinci karar kanunun ruhun.;, 
metnine, lâfzma, her şeyine uygun. 

ikincisi açık kapı bırakıyor, onu arz edeyim. 
Şimdi şöyle oluyor. Rafineride bunlar istihsal 
edilir, depolara konur. Yalnız Batman rafineri-
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sinin depoları, ana depo olarak kabul edilmişti]'. 
Diğer tasfiyehanelerin depoları, ana depo ola
rak kabul edilmemiştir. Bunlar ana depo kabul 
edilmediği için bu tasfiyehanelerin depolarında 
kaldığı müddetçe bu petrol Türkiye'de ithal 
edilmiş sayılmaz. Kendilerinin memleketin muh
telif yerlerinde depoları vardır. Eğer bunları 
oraya naklederse, yine ithal edilmiş sayılmaz. 
Ama nakletmiş olduğu depodan tevzi eden mü
esseseye, yani petrol ameliyesi ile ilgili olmı-
yan bir müesseseye devretti mi, memlekete it
hal edilmiş sayılır ve gümrüğü alınır. Şimdi, 
kendilerinin ittihaz buyurdukları ikinci, karar, 
bu rafineriler dışındaki depolardan yani «özel 
akar yakıt antrepo sistemi dâhilinde» demek is
tediği bu. Şimdi, Mersin'de Mobil Oilin hissesi 
var. İstihsal ettiği petrol Mersin'deki deposun
da. Bunu oradan aldı, götürdü Beykoz'daki 
Serviburnu deposuna, kendi deposuna koydu. 
İşte bu özel depolama sistemine girdi. Şimdi Ser
viburnu deposundan çıkarken, devredilirken. 
ithal sayıyorlar, oradan çıkarılmayı müsaadeye 
tabi tutuyorlar. Peki, kanuni bir engel mi var? 
Rafinerinin kendi deposundan, petrol ameliya-
tiyle alâkası olmıyan bir kimseye devretmesin
de. Yok.. Mersin rafinerisine bir tane tanker 
yanaşıp da, kendi deposundan bu petrolü doğ
rudan doğruya verse Sayın Bakandan cevap is
tedim, bunun hakkında bir cevap vermediler.. 
Bunu ben kendi anlayışıma göre söylüyorum, 
eğer bir hatam varsa tashih buyursunlar. Bir 
tanker yanaşıp da doğrudan doğruya kendi 
deposundan alırsa bu ithal midir, değil midir? 
Eğer ithal ise, orada da bir müsaadeye tabi tut
mak lâzım geliyor. Halbuki ikinci kararda bu, 
ihtimalin dışında kalıyor. Suphi Beyin açık ka
pı bırakılıyor demesinin gayesi de tahmin ede
rim budur. 

Sonra Sayın Bakanın ve mensup olduğu Hü
kümetin tedbiri almada teehhürü vardır. Bu
nu da kabul etmek lâzım. Diyorlar ki, Petrol 
Kanununu tetkik ettim. Petrol Kanununun tet
kiki o kadar uzun zaman almaması lâzımgelir, 
Nihayet kendisinin vaktini alıyorsa, bulunduğu 
teşkilâtta Petrol Kanununu iyi bilen birisine 
konkre olarak sualinizi sorarsınız, alacağınız 
cevaba göre hareket edersiniz. Bu bakımdan 
bir teehhür vardır. Bendeniz bu teehhür dola-
yısile, bunlar birikmiştir dedim. 

— 459 — 



O. Senatosu B : 72 
O halde bütün bunlardan sonra şu Genel Gö- • 

, i 

rüşmeyi bir neticeye bağlamak lâzım. Genel I 
Görüşmeden çıkan netice şu: Tescil edilsin di- j 
ye söylüyorum. Hükümet 15 bin ton petrolün 
birikmiş olmasını, petrolcülüğümüzün akibetini 
tehdit eden, ciddî bir tehlike olarak kabul et
memektedir. Birincisi bu. 

İkincisi; Petrol Kanununun koymuş oldu
ğu gayeye ve plânın yüklediği mecburiyete rağ
men 'Türk petrolünü, memleketin ileride, plân 
devresi sonunda bütün ihtiyarlarını karşılaya
cak derecede inkişaf ettirilmesi gayesinden, 
ecnebi sermayeyi teşvik pahasına şimdilik fe
ragat edilmiştir. Ten'kidolarak söylemiyorum, 
vakıa bu. Bunun mesuliyeti kendilerine râci. 
Çünkü memleketin siyasetini yürüten kendile
ri, bana ne? 

Bu iki noktayı tesbit ettikten sonra tedbir 
olarak da; şahsan şıırm ileri sürerim. Sayın 
Bakan nasıl ihatadan rücu etmeyi bir fazilet 
sayıyorlarsa, ikinci kara.rna.meyi de bir daha, 
gözden geçirsinler ve 'bendenizin, arz -ettiğim, 
eğer açık kapı mevcut ise, bunu da kapatmak 
yoluna gitsinler. 

Bu suretle memlekete itihal edilecek yaban
cı petrollerin ürünü evvelâ Türk petrolünden 
temin edilip, aradaki acık yabancı petrol 
ürünleriyle temin edilirse, bunda İki. fayda 
vardır. 

Bir defa şirketler rafinerilerini optimum is
tihsal seviyesinden daha. aşağı düşürmeye ya-
naşmıyaeaklardır. iBıı hal ticari ve sanayi kai
delerine aykırıdır. Binaenaleyh, itlbal edeme
dikleri fazla petrol ürününü ihraç çarelerini 
arayacaklardır. Bunun için de tecrübelidirler. 
Onlar bu 'hususta, muvaffak oluyorlar. îBu da 
memleket için faydalıdır. 

İkincisi: 'İhracına imkân bu I amaçlarsa, çfı-
re-i selâmeti, Türk petrolünü işlemekte bu
lacaklardır. Çünkü Türk petrolünden istihsali 
edilen mahsuller böyle bir tahdide tabi değildir. 
Kuyu açacak, yatının ya,pacak, petrolcülü
ğümüzün inkişafı için. bu. şirketlere. hizmet et
tirilmiş olacaktır. Vekil Beyefendiden bu hu
sus üzerinde düşünmelerini 'hassaten rica edi
yorum. 

'Sonra yine 'kulağıma 'gelen bir şey var? Ben 
Mo'b'il - Oil 'Müdürüyle de temas ettim, tek ta
raflı dinlemiş olmamak için. Bana. dedi ki, 
«benzin sarfiyatı azalmaktadır; çünkü könu-
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lan vergi ağırdır» ve biliyorsunuz, en çok sa
tılması müşkül olan mahsûl benzindir ve bütün 
dünya meşbu halde satılamıyor. Muhakkak 
satacaksınız, sokağa dökemezsiniz ya.. Bina
enaleyh, bugün hakikaten denilen şey varitse 
benzin üzerine konmuş olan verginin benzin 
istihlâkini engellemiyecek şekilde yeni hastan 
gözden geçirilmesinde fayda, vardır-. Bizde en 
az istihlâk edilen gazdır. Biz gazı ithali ede
riz. Rusya'dan alıyorlar, zannediyorum. Hal
buki motorin, fiyatı ile gaz fiyatı arasında son 
vergilerden dolayı bir fark olmasından ötürü 
köylü motorin İle işi iyen vasıtaları gazla işlet
me yoluna 'gitmiş, i Böyle devam ederse moto
rin pahallilaşaeaik ve gaz sıkıntısı da beraber 
gelecek. 

Tedbirlerin üçüncüsünü, yine plân derpiş 
etmiştir; İstihsal ile satışın, yani Petrol Ka
nunu içinde bütün petrol mamullerini bir el
de birleştirmekte fayda -vardır. Ve plân bunu 
'bir tedbir olarak derpiş etmiş, bu senenin 
programına koymuş ve şu ufak kitapta da, ic
ra plânında da «> aylık zaman diye, zaman tâ
yin ediyor, «derhal»' denmiştir. Halbuki der
hal bunun yapılmasını âmir olduğu halde, Plân 
da. altı aydır meriyettedir; henüz daha Ba
kan lar 'Kurulunda bu kanun müzakere konu
su olmaktadır, burada da geç. kalınmıştır. 
Bunun da bir an evvel Meclise (getirilmesi pet
rolcülüğümüzün. akıbeti ıbâkımından lâzımdır. 
Kendileri bize bu ıgenel görüşmeden dolayı te
şekkür ettiler. Ben de 'kendilerine uzun uzun 
zahmete girmiş olmalarından dolayı çok teşek
kür ederim. Hiçolmazsa biraz, müzakere ka
rışık cereyan etmekle beraber, arz ettiğim gribi 
bâzı esaslı noktalar da tebellür etmiş variyet
tedir. Zaten Senatoda yapılacak genel görüş
meden de nihayet bu kadar bir netice istihsal 
edilebilir. Hepinize gösterdiğiniz sabırdan do
layı teşekkür ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Daha 9 sayın üye söz allmış bu
lunmaktadırlar, Sayın Bakan da söz istemişler
dir. ^Gruplar adına 5 sayın üye, şahıslan <adnua 
da 6 saym üye konuşmuş bulunmaktadır. Şimdi 
yeterlik önergesi gelmiştir, okutacağım. 

SUPHİ. GÜRSOYTKAK (Tabiî Üye) -
Efendim, benim sarf etmediğim bâzı sözler 
Sayın Bakan tarafından kürsüden benim tara
fımdan sarf edilmiş gibi kabul edildi. Buna is-
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tinaden bâzı hükümler ve görüşler ileri sürül
dü. Bu bir nevi sataşmadır, bu 'bakımdan söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Biraz önce Sayın özdeş de si
zin 'hakkınızda Gürsoytrak bana sataştı iddia
sıyla Riyasete bir önerge vermişti, biz kendisi
ne böyle 'bir sataşmanın vâki olmadığını bildir
dik, rica ettik, geri aldılar. 

S.HPHİ GÜUSOYTItAK (Tabiî Üye) — 
Söylemediğim sözleri Bakanın bana atfederek 
yaptığı ithamları kendisine iade ettiğimi yük
sek huzurunuzda ifade ediyorum. 

BAŞKAN - Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Biyasete 

Türk petrolleri .hakkında j^apılmakta olan 
genel görüşmede, mesele, şimdiye kadarki ko
nuşmalarla aydınlanmış olduğundan, müz'ake-
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renin kifayeti cihetinin oya konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Muammer Obuz 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi eğer kabul 
edilmezse şüphesiz ıSayın Bakan ve diğer söz is-
tiyen arkadaşlar konuşacaklardır. 

Sayın Çağa, yeterlik önergesi var dediğim 
zurnan aleyhinde konuşacaktınız. Şimdi konuş
muyorsunuz. Değil mi? 

ESAT ÇAÖA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Hayır. 

BAŞIKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündeme igeçiyoruz. 
(Yöklamıa yapılsın sesleri) 
BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım, efen

dim. Yalnız yoklamıadan önce nir takrir var 
onu okutavmı. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. — Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl 
Tevfik Karasapan'ın; Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Kuruluşu ve görevleri hakkındaki tasarının 
havale olunduğu Hariciye, Basın - Yayın ve Tu
rizm Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan beşer 
üyenin kahlmasiyle kurulacak geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi 

-BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına . 
. Millet Meclisinde kabul edilmiş olan «Turizm 

ve Tanıtma Bakanlığı kuruluşu ve görevleri hak
kındaki kanun» tasarısı mezkûr Yüksek 'Meclis
te ivedilik ve önerdikle müzakere edilmiş oldu
ğundan Yüksek Cumhuriyet Senatosunca da 
gündeme almıp 'aynı şekilde .müzakere edilebii- j 
mesi için söz konusu tasarının Hariciye, Balsın - | 
Yayın ve Turizmi Komisyonu ide Plân (Bütçe) 
Komisyonundan beşer üyenin 'katılmasiyle kuru- ] 

laeak geçici bir komisyonda görüşülmesi huşu-
susunun «bir karara bağlanmıasım yüksek tensip
lerine arz ederim. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 
Afyon Karahisar .Senatörü 

Celâl Tevfik Karasaıpan 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisinde 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluşu r e 
görevleri hakkındaki kanım tasarısı görüşül
müş, bizim komisyonlarımıza havale edilmiş
tir. İki Komisyonda ayrı ayrı görüşülmesi lâ
zımdır. Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve 
bir de Bütçe komisyonlarında... Adı geçen ilki 
Komisyondan beşer kişi seçilerek kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesi hususunu oy
larınıza arzediyorum, kabul edenler... etmi
yenler... kabul edilmiştir, iki komisyondan 
seçilecek beşer kişiden müteşekkil bîr geçici 
komisyon kurulacaktır. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Vakit gecikmiş bulunduğun

dan 11 Haziran 1963 Sak ğünüi saat 15-00 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum.. 

Kapanma saati : 20,00 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sezai 
O'kan'm, Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğüne dair, yazılı soru önergesine Millî 
Eğitim Bakanı Şevket Rasit Hatipoğlu'nun 
cevabı. (7/69) 

2. 2. 1963 

Cumhuriyet Senatosu Baş/kanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığınca aşağıdaki hu

susların yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâle-tlerinlizi arz ederimi. 

Sezai O 'kan 
Tabii Üye 

1. — Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün ana fonksiyonu nedir ? 

2. — Bu Genel Müdürlüğün, 
a) Teşkilâtı, 
b) Personel Kadrosu (İhtisas kadroları 

tasrih edilerek) 
3. 1953'ten 1963 bütçe devrelerinde adı 

geçen Genel Müdürlük ihtiyacı için her seme 
(ayrı ayrı göterileoek) kaç lira istenilmiş ve 
o senenin bütçe kanununda ne kadar tahsisat 
ayrılmıştır ? 

T..C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3. 6. 1963 

Talim ve Terbiye 
Dairesi 

Sayı : 1084 

Konu : Tabiî Senatör Sezai O'kan'm 
yazılı soru önergesi H. 

İlgi : C. Senatosu Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 5. II. 1963 tarih 
ve 1800. 7/69/2272 sayılı yazı : 

CuımihuTİyet Senatosu Başkanlığına 
C. Senatosu Üyesi -Sezai O'kan'm, Eski 

Eserler ve Müzeler Oenel Müdürlüğüne dair 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini emirlerine arz «derim. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Millî Eğitilm Bakanı 

l'onksiyoii : 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hiz

met görmekte olan Eski Eserler ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğünün ana fonksiyonu 2287 sayılı 
Bakanlık Teşkilât Kanununun 16 ncı maddesin
de açıklanmaktadır. Sözü geçen madde aşağıya 
aynen dercedilmiştir. 

«Müzeler Müdürlüğü tarihî ve bedii kıymeti 
haiz eserlere mahsus müzelerin idare, tesis ve 
idameleri, tarihî âbidelerin muhafaza ve tamiri 
işleriyle iştigal, arkeolojik hafriyat için vâki 
müracaat]eri tetkik ve hafriyata nezaret eder.» 

Yukardaki kanunun maddesinde «Müdür
lük» olarak gösterilen bu daire, 4926 sayılı Ka
nun ile «Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü» haline getirilmiş olup kanunun yürürlü
ğe girdiği 1946 yılından beri bu isim altında va
zife görmektedir. 

Teşkilât : 
Genel Müdürlük Teşkilât Kanununun 16 ncı 

maddesinde üç bölümde gösterilmiş olan ana 
mevzuları üç şube müdürlüğü vasıtasiyle bütün 
memleket sathına şâmil olmak üzere sevk ve ida
re eder. 

I - Şube : Müzelerin tanzim, teşhir ve yöne
timi, müzelerin ödenek ve bütçe işleri, personel, 
fotoğraf ve film alma konulariyle, 

II - Şube : Yerli ve yabancı arkeolojik kazı
lar, tetkikler, meslekî yayınlar, çeşitli dillerde 
yayınlar (Arkeoloji ve Etnografya Dergileri, 
rehberler v. s. gibi) memleketimizde ve yabancı 
memleketlerde açılan müzelerle ilgili sergiler, 
define araştırma isteklerinin kontrolü ve bu ko
nuda gerekli müsaadenin verilip verilmemesi 
hususlarının incelenmesi v. s. gibi konularla, 

III - Şube : Asarı Atika Nizamnamesi ve di
ğer mevzuatla umumi kontrolü Bakanlığımıza 
bırakılmış olan gayrimenkul anıtlarımızın ko-
rımmalariyle ilgili hususları takip ve Bakanlığı^ 
mızca ayrılan ödenekle bu eserlerin restorasyon
ları (Yedikule, Rumelihisarı, Topkapı Sarayı, 
Ankara, Maraş, Diyarbakır kaleleri v. s. gibi), 
istimlâk işleri, yeni müze inşaatı (Konya, Efes, 
Urfa... gibi,) anıtların tescil ve rölöve işleriyle 
meşgul olur. 
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Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında halen 

bu üç şube müdürlüğünün bünyesi içinde maaşlı 
ve ücretli olmak üzere 28 eleman çalışmaktadır 
ki, bunların 4 dü arkeolog, 2 si sanat tarihçisi, 
i i filolog, 2 si yüksek mimar, 5 i tekniker, 2 si 
fotoğrafçı ve mütebakisi de büro elemanıdır. 

Genel Müdürlük yukarda açıklanan vazife
lerini memleket sathında müze müdürlükleri ve 
memurlukları ile yürüttüğü gibi, müze teşkilâtı 
olmıyan yerlerde de, bilhassa gayrimenkul eski 
eserlerle ilgili mevzuları, Millî Eğitim müdür
lükleri veya ilköğretim müdürlükleri kanaliyle 
ifa etmektedir. 

Cumhuriyetin kuruluşu sırasında İstanbul'
daki Müzei Hümayun ismi altında kurulan (*Bu-
günkü Arkeoloji Müzesi), Konya ve Bursa'da da 
<;ok iptidai birer şubesi bulunan müzelerimizin 
sayısı halen, Topkapı Sarayı Müzesi (buraya 
bağlı Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, Rumelihi
sarı) istanbul Arkeoloji Müzeleri (buraya bağlı 
Eski Şark, Mozaik ve Yedikule müzeleri), Aya-
sofya Müzesi'(bu müzeye bağlı Kariye Camii, 
Fenari Isa ve Sentiren gibi tarihî yapılar.), An
kara Arkeoloji ve Etnografya müzeleri, Konya 
müzeleri, izmir Efes, Bergama, Çanakkale, An
talya, Adana, Afyon v. s. gibi müdürlükle idare 
edilen 27 müesseseye yükselmiştir. Ayrıca (Si
nop, iznik, Yalvaç, Urfa... v. s. gibi) 25 müze me
murluğu mevcuttur. 

Bundan başka Ankara'da ilk Büyük Millet 
Meclisinin toplanmış olduğu tarihî bina, «Birin
ci Büyük Millet Meclisi» ne ait hâtıraları muha
faza etmek üzere Bakanlar Kurulunun 15 . 6 . 
1952 gün ve 3/15179 sayılı Karariyle Bakanlığı
mıza tahsis edilerek, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Müzesi» kurulmuştur. 6780.sayılı Kanun
la her türlü hizmetleri Bakanlığımıza devredil
miş olan Anıt - Kabir ile Çanakkale Şehitler' âbi
desinin bakım ve idaresi (Millî Savunma ve Ma
liye Bakanlığı ile yapılan yazışmalardan sonra) 
geçen yıldan beri bu Genel Müdürlüğe verilmiş
tir. 
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Personel : 
Müzelerde maaşlı olarak 

a) ihtisas (2530 sayılı Kanuna bağlı kadro
lar) 

b) Yönetim, 

e) Teknik eleman, (Mimar, mühendis) 
olmak üzere üç grup personel çalışmaktadır. 

4926 sayılı Kanunda taşra teşkilâtına ait 56 
ihtisas, 4 mimar ve 146 yönetim memuru kadro
sundan ibaret olan Genel Müdürlük, her yıl ar
tan ve inkişaf eden müze hizmetlerini görebil
mesi için son defa çıkan 58 sayılı Kadro Kanunu 
ile ihtisas kadroları 219 a yükselmiştir. Ayrıca 
Bakanlığımızın diğer dairelerinden 5439 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinden faydalanılarak bil
hassa yönetim işlerinde çalıştırılmak üzere ele
man sağlanmaktadır ki, bu suretle halen ihtisas 
kadroları haricolmak üzere yönetim memuru ve 
çeşitli hizmetlilerin yekûnu 881 e baliğ olmuş
tur. Bu rakam 1963 bütçe yılı içinde «D» cetve
linden verilmesi teklif edilen 90 bekçi v. s. gibi 
hizmetliler, yevmiyeli olarak alınması için Mali
ye Bakanlığına teklif edilmiş olan 12 aded tek
nik eleman dâhil değildir. 

1953 - 1963 yılları arasında müzelere 
alman ödenekler 

Sene 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Teklif edilen 

1 502 500 
2 750 000 
4 250 000 
3 500 000 
4 250 000 
5 300 000 
8 206 870 
9 300 000 
12 000 000 
12 150 000 
13 450 000 

Alman 

1 250 000 
1 250 000 
3 000 000 
3 250 000 
4 670 000 
4 645 000 
4 850 000 
5 650 000 
6 000 000 
6 400 000 
13 450 000 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YETMÎŞlKÎNCİ BİRLEŞİM 

6 . 6 . 1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dai
resi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik harita
da Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gösteril
mesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/160) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversite
lerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılmasına 
dair Millî Eğitim ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/166) 

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

6. — 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) 

7. — 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) 

8. — 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) 

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine 
Fuel Oil yakılmasına dair, Maliye, Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/174) 

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

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk 
Işık'ın, Van Millî Eğitim müesseselerinin öğret
men ve bina ihtiyacına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/180) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İçişleri Bakanının yayın
ladığı bir tamime dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/181) 

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

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

17. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 9 ncu Bölge Devlet Su 
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İşleri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilâyet
lerde yapılan işlerle sarf edilen para miktarı ve 
bu sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup bulunma
dığına dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (0/184) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik İnci'nin, balık istihsaline dair, Davlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/185) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, 1982 - 1983 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, Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/186) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, köylerle ortaokul bulun-
mıyan kasabalardaki öğrencilere dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/187) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra toplanan silâhlara dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188) 

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

23. — Cumhuhriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, sözlü soruları İçtüzüğün 
152 nci maddesi gereğince Gündeme alınmaları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından 
sözlü sorusu (6/190) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

!V 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ 
ŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Turizm müesseselerince yabancı mem
leketlerden getirilecek eşyanın Gümrük ve di
ğer İthal Vergi ve resimlerinden ımuafen ithali 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma

lî ve İktisadi İşler, Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/140, C. Senatosu 2/48) (S. Sayısı : 
135) [Dağıtma tarihi 3 . 6 . 1963] 

2. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariy-
le diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tu
tarlarının değiştirilmesi hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/51, C. Senatosu 2/52) 
(S, Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi 3 . 6 . 1963] 

X 3. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşki
lâtı Müşterek Enfrastrüktür Programları gere
ğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işleri
ne dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun mütalâası ile Dışişleri, Basm - Yayın ve 
Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/291, C. Senatosu 
1/207) (S. Sayısı : 141) [Dağıtma tarihi : 
4 . 6 . 1963] 

X 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1983 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/449, C. Senatosu 1/231) (S. Sa
yısı : 147) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/17) (S. Sayısı : 139) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 .1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki GQ sayılı Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/1) (S. 
Sayısı : 132) (içişleri Bakanlığı ile ilgili) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi: 18.10.1962] 
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X I . — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası ile 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/243, C. Senatosu 2/49) 
(S. Sayısı : 136) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağiı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/282, C. Senatosu 1/212) (S, Sayısı : 137) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 3. — Spor kulüpîerince oyunculara ve 
karşı kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulu
nan transfer ücretleriyle teşvik pirimlerinden 
mütevellit vergi borçlarının bir defaya mahsus 
olmak üzere affı hakkındaki kanım teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt

çe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/175, C. 
Senatosu 2/54) (S. Sayısı : 140) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1963] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları. 
(M. Meclisi 1/345, C. Senatosu 1/215) (S. Sa
yısı : 142) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1963] 

5. — Türk Eczacıları Birliği Kanununun 
31 ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi 1/358, C. Senatosu 1/218) 
(S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi : 4.6.1963] 

6. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(M. Meclisi 1/353, C. Senatosu 1/219) (S. Sa
yısı : 144) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1963] 

7. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi 1/168, C. Senatosu 1/226) (S. 
Sayısı : 145) [Dağıtma tarihi : 4 . 6.1963] 




