
D Ö N E M : 8 C t LT : 31 TOPLANTI: 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

1 ^ t 

29 ncu Birleşim 

27.12.1972 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 136 

II. — Gelen kâğıtlar 136 
III . — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 137 

1. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi 
Balcı'nın, yurt dışındaki işçilerimizin so
runları konusunda gündem dışı demeci,. 137 -.138 

2. — Çanakkale Milletvekili Zekiye 
Gülsen'in, Çanakkale'de yapılmasından 
vazgeçilen çimento fabrikasına dair gün
dem dışı demeci. 138:141 

3. — Erzurum Milletvekili Selçuk Er-
verdi'nin Anayasa Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesi (4/354) 141 

IV. — Görüşülen işler 141 
1. — Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ar
kadaşının, Petrol Kanununun bâzı madde-

Sayfa 
lerinin değiştirilmesi \e bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında, C. Senatosu Gire
sun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkada
şının, Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal 
varlığının Türk Petrolleri A. O. na devri 
ve bu ortaklıkça kurulacak dağıtım şirke
tine tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol 
Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
eklenmesi hakkında ve akaryakıt, ana-
depo, depolama satış işlerinin Devlet 
eliyle yapılması ve anadepolarm Devletleş
tirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ma
liye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
3'er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komis
yon raporu (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 
2/635) (S. Sayısı : 777) 141:206 

"4- « > • < » •<••• 



M. ÜYEeoM B : 29 27 . 12 . 1072 O ; 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Petrol Beformu kanunu tasarısı ve İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşı
nın, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin 
kaldırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri 
A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik ya
pan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklen
mesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, depola

ma satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve 
anadepolarm devletleştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 
2/635); ("S. Sayısı : 777) nin tümü üzerindeki 
görüşmelere devam olundu. 

27 Aralık 1972 Çarşamba günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime 19,34'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürh Tufan Doğan Avşargil 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/793) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı olan 29 Ekim 1973 
tarihinde Devlet memurları ile kamu sektörü ve 
özel sektörde çalışan işçilere birer maaş tuta
rında ikramiye verilmesine dair kanun teklifi 
(2/794) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Adalet ve 

Plân komisyonları raporları (1/615) (S. Sayısı ; 
774) (Dağıtma tarihi : 26 . 12 .1972) (GÜN
DEME) 

4. — İsmail oğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker'in özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/702) (S. Sayısı : 
780) (Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1972) (GÜN
DEME) 
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mRWQt OTURUM 
Açılma ISa&ti : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Tufan 'Boğ-an (Avşargü ((Kajy»e!r!il), M. 'Oılıattı CDaut !(ManSl3a) 

BAŞKAN — Millet Meolisiınin 29 njcu Birle
şimini açıyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Bir 

tezkerem var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Daha önce alınmış olan karar 

veçihil'e müzâkerelere aralıksız devam ediyoruz. 
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HI - BAŞKANLIK CDtVANININ GENEL KURULA «SUNUŞLARI 

1. — Tokat Milletvekili 'İsmet Hilmi 'Balcı' 
nın, .'yurt dışındaki işçilerimizin sorunları konu
sunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talıep-
•leri vardı. Yalnız ika arkadaşın talelbini icra 
edeceğim. 

Sayın Zekiye Gülsen1?.. Buradalar mı efen
dim?... Yok. 

Sayın İsmet Hilmi Balcı, yurt dışındaki iş
çilerin sorunlarıyle ilgili gündem dışı söz tale
binde bulunmuşsunuz, buyurun efendim. 

İSMET HİLMİ BALCI (Tokat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; yurt dışında ça
lışan vatandaşlarımızın sorunlarını kısaca izah 
etmek üzere huzurlarınızı işgal edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında çalışan 
yüzbinlerce vatandaşımız vatan hasreti, gurbet 
derdi, ana baba, eş dost yoksunluğu, el kattın ile 
başbaşa geçim savaşı vermektedirler. Batı Al
manya'da halen 1 327 000 Türk vatandaşı yaşa
maktadır. 1,5 milyona yaklaşan bu vatandaş kit
lemizin sorunları iki bölüme ayrılmak/tadır: 
Yurt dışındaki »oranlan, yurda izine dönüş so-
runlan* 

Değerli arkadaşlarım, 600 bini aşkın vaitasn-
daşıımızın çalışma şartları maalesef çok zor ve 
acıdır. Yurttan dış ülkelere gönderilirken, va-
tandaşlarımuza gerek iş kolu ve gerekse gidece
ği ülkenin dili ve yaşantısı hakkında en küçük 
bir bilgi verilmemekte ve herhangi bir kurs 
'gösterilmemektedir. Vatandaşımızı yuvadan kuş 
uçıırurc asına atıp, yasak savmaktayız. Bize mu-
kabil Yugoslavya, Batı Almanya'ya gönderece
ği işçisine üç aylık lisan ve işkolu bilgisi vere
rek, vatandaşının acemilik çekmesini önlemek
tedir. 

Sayın Milletvekilleri; vatandaşlarımız çeşit
li ve belirli yaşantı farkları yönünden çok müş
küllerle karşılaşmakta ve bu müşküllerine ma
alesef Türk Devleti sahip çıkamamaktadır. Türk 
işçisinin çalıştığı fabrikalarda idare - işçi ihtilâ
fı veya meselelerinin halli için çalıştırılan Türk 
tercümanların parası maalesef işveren veya 
yabancı fabrikalarca ödenmektedir. Gayet tabii
dir ki, ihtilâflar çoğu kez işveren lehine bitiril
mekte, aynı görevi yapan İspanyol, İtalyan, 
Yugoslav tercümanların paralarını, sözü geçen 

memleketler kendileri devi öt olarak ödenmekte
dirler. 

Yine işçilerimizin sayıları oribinleri aşkın ço
cuklarının sorunları da ayrı bir dert olarak bi
rikmektedir. Eğitim öncesi ve eğitim sorunları 
şöyledir : 

Bir aylık çocuklarını yurda bırakan anala-
n n evlât hasreti daimî göz yaşlarına sebebol-
maktadır. Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay 
teşkilâtlanınız, kreşler açmak suretiyle, bu so-
ranu halletmek yönüne eğilmelidirler. Böylece 
işçilerimiz, kendi paralarıyle bu çocuk sorunla
rını halletmiş olmamın huzuruna ka.vuşturulma-
lıdırlar. 

Vatandaşlarımızın çocukLannın eğitim so
runlan 'da ayn özellik arz etmektedir, öğret
men sayısı hissedilmeyecek kadar azdır. Kaldı 
ki, gönderilen öğretmenlerimizin bilhassa maaş 
ve yabancı dil yönünden kendilerine has sorun
lan vardır. 1 000 DM alacak öğretmen arkada
şımızın kendi geçim sıkıntısı ayrı bir sorun ha
lindedir. 

.Sayın milletvekilleri, Batı Almanya'daki bü
yük şehirlerde yoğun Türk nüfusu meydana gel
miştir. Münih'te 150 bin ve Köln'de 100 bin Türk 
işçisi vardır. Sadece Köln'de Ford fabrikaların
da 20 bin Türk işçisi çalışmaktadır. Bu, Anka--
ra, İzmir ve İstanbul'dan sonra büyük Türk nü
fusunu teşkil eden Alman şehirlerinde vatandaş
larımızın çeşitli sorunlarını halletmekle görevli 
konsolosluklarımız kalite ve kanltite bakımından 
yetersiz memura sahiptirler. Nüfus, askerlik, no
ter v.s. gibi vatandaşlık muameleleri yapan me-
mud adedi beş veya yediyi geçmemektedir. Bu 
itibarla, izin şartları çok zor olan vatandaşları
mız büyük güçlüklerle başbaşa kalmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Batı Almanya'nın en 
büyük ekonomi dergisinden bâzı istatistik ra
kamlar arz edeceğim. 

Batı Almanya'da yaşayan Türk nüfusu 
1 327 000'dür. 1971 yılında bu vatandaşlarımız 
Batı Almanya'da 4 800 000 00O Mark harcamış
tır. Türk işçisinin 100 000'e yakın otomobili var
dır. Yani beşte bir işçimiz otomobil sahibidir. 
Yine Türk işçisi 236 000 televizyon almıştır 1971 
yılında. 
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1964 - 1965 yıllan arasında Almanya'ya gi- j 
den işçilerimiz 3 ilâ 4 yılda geri dönerken, 1966' 
dan sonra giden işçilerimiz, sekiz ilâ on yılda 
dönmekte vieya hiç dönmeni/ektedir. Bu rakam
lar, Batı Alman Hükümetini şöyle düşündür
mektedir; Türk işçisi, iyi müstehlik, iyi çalışan 
insan, ağır hizmetlere mütehammil insandır. Ka
zandığını harcayan insandır. O halde, iyi vatan- I 
daş olur. Nitekim, seçimlerde partilerarasmda 
en büyük münakaşalardan biri de, yabancı işçi 
»sorunu idi. Willy Brandt iktidarı, Parlâmento- I 
suna, yaibancı işçinin bâzı şartlarla vatandaşlı
ğa kabulünü öngören tasarılar sevk etmekte
dir. Eyaletlerde günün konusu, beş veya daha 
fazla yıl çalışan yabancı işçinin memleketlerine 
iadesi konusudur. Bu bir taktiktir. Böyle bir 
kampanya sonunda, acele çıkarılacak vatandaş
lık kanunu ile, vatandaşlık talebi daha da art
mış olacaktır. Yaşantısı ve kazancıyla Batı Al
manya şartlarına alışmış insanı, oradan kopar
mak çok zor olacaktır. 

Şu hale göre, Parlâmento olarak, Hükümet 
olarak, düşünülecek, tartışılacak konu halime 
gelmiştir bu konu. 

. (Değierli arlkadaşlarıım, yurt dışında çalışan 
insanlımız, çoğunlukla köylülerimizdir. Vatanı
na, bayrağına, imanına, ailesine, ocağına bağlı, I 
samimî, sadık insanlardır. En büyük arzuları, 
hiç olmazsa yılda bir defa bu hasreti gidermek
tir. Gel gör ki, gümrük duvarları basit, hasis, 
haris, gayrikanunî ve gayrimeşru arzular yü
zünden, bu garip insanların iyi duygularının öl
mesine seıbelbolm aktadır. Yurduna kadar dört 
gümrük aşan vatandaşımız, kendi gümrüğünde 
gayriimsanî hareketlere mâruz kalmaktadır. Bu 
olaylar, izdn dönüşümde de aynen tekrarlanmak
tadır. Bu insanları döviz makinesi kabul edeıme-
yıi'Z. Dün, Viyana kapılarına kadar giden cen-
gâverlerin bu torunları da; bilek güçleriyle, 
yurtlarının efcomomikman büyümesinin en bü
yük âmilleridir. Politikamın kaygan, hereümerç, 
isteklerin belirsiz olduğu şu yıllarda yurt dışın
da yaşan insanımızın ekonomimize katkısı, gö
ründüğünün de birkaç katıdır. 

(Simidi, derhal bir • araştırma önergesi verile
rek bu konuların âriz anıiik, Yüce Parlâmento- I 
ca araştırılması gerektiği kanaatindeyim, Ma
hallî hükümet ve parlâmentolar nezdinde temas 
#e tetkikte bulunulmalıdır. 1,5 milyon Türk va- \ 

j tandaşınm sahipsiz ve kendi kaderi ile başbaşa 
bulunmayacağı kanaati, ciddî vte gerçek olarak 
uyandırılmalı ve belirtilmelidir. Gümrük giriş 
ve çıkışları tanzim edilmeli, muafiyetler, Yüce 
Parlâmentoca kanunla tanınmalı, bu aziz vata
nı ayakta tutmuş Türk köylüsünün binbir müş
külâtla kazanarak köydeki evini süsleyecek bâ
zı eşyaları getirme hakkı tanınmalıdır. 

Dışişleri Bakanlığı - konsolosluk kadroları
nı, Çalışma Bakanlığı kendi Bakanlığının kad
rolarını ve özellikle, biraz önce arz ettiğim fab-

I rika - işçi ihtilâfının hallinde kullanılan tercü
man kadroları Devletçe karşılanmalıdır. Kızılay 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu, oradaki işçilerimi
zin okul öncesi sorununu, kreşler kurarak hal
letmelidir. 

Değerli aıkadaşlarım, işçilerimizin en büyük 
sorunlarından biri de, İspanya, İtalya, Yugos
lavya ve Avusturya memleketlerinin Alman tc-

I levizyonlarında saatlerce kendi meımlefcetlerinin 
turistik ve tarihî programlarla propagandaları
nı yaptıkları ve hiç olmazsa haftada bir defa 
yarım saatlik bir televizyon prograıuııyle işçile
rimizin yurt hasretini o ekrandan gidermek ça
bası, TRT'ye ve Sayın Çalışma Bakanlığına, 
Turizm Bakanlığına düşmektedir. 

Değerli arfkadaşlarum, halen Alman banka
larında, Tüılk işçilerinin 4 milyar marka yakın 
paraları yatmaktadır. Bu tasarrufların yurda 
biran evvel sokulması Hükümetçe ele alınacak 
konulardan biridir. Saygılarımı arz ederim. 

2. — .Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'-
in, Çanakkale'de yapılmasından vazgeçilen çimen
to fabrikasına dedr gündem dışı demeci. 

BAŞKAN" — Sayın Zekiye Gülsen, Çanakka
le'deki çimento fabrikasıyle ilgili olarak buyu-

I run. 
•ZEKİYE GÜDSEıN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; 
Çok uzun sürmemek üzere, beş dakikaya sığ

dırarak, hepinizi bir parça, seçim bölgem olan 
'Çanakkale'li addettiğim için, konunun üzerinde 
önemle durulmasını baştan istirham ediyorum. 

I Konum; Çanakkale'de yıllar önce açılması 
kararlaştırılmış olan çimento fabrikasının, 36 
milyon gibi büyük bir yatırandan sonra kaldırı
lıp, inşaası bitmeden, tamamlanmadan, 36 mil
yon lira toprağa gömüldükten sonra, bir başka 

j ile gütmesi ile ilgilidir. Mühim olan, bir fabri-
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kanın herhangi bir ilden diğerine gitmesi değil
dir. Burada mühim olan, önceliîkle ele almamız 
gereken konu; 36 milyon lira gibi fazla miktar
da bir Devlet parasının toprakta gömülü kal
mış olmasıdır. • 

(Muhterem, arkadaşlarım, 1973 programımı 
daha henüz Meclise indirmiedilk. Sanayi Bakan
lığının bütçesi, Bütçe Karma Komisyonunda he
nüz etüdedilmıedi. Faıkat, Plânlamanın yaptığı 
büyük bir hatayı, müsaadenizle önünüze ser-
,me!k itsiyoruım. Çanakikale'de, yalnız beyaz çi
mento istihsal edilecek bir fabrikanın kurulma
sını Çimento Sanayii de öngörmüştür. Fakat, 
beyaz çimentoya büyük miktarda ihtiyaç var-
:ken, başka illerdıe normal çimento istihsal ede
cek fabrikaların yapımına müsaade edilmiş, 36 
milyon lira gibi büyük bir para sarf edilmiş ol
masına ve müessesenin 140 000 metrekare gibi 
büyük bir araziye sahip bulunmasına rağmien, 
hu imkân Çanakkale'ye verilmemiştir. Neden? 

Çimento Sanayiince düşünülen kapasite, yıl
da yüz bin tondur. Bugün yurt içinde beyaz 
çimento talebi, her nevi çimentodan daha çok
tur ve 50 000 ton kadardır. Dışarıdan ise, mem
leketimizden, durmadan beyaz çimento talep 
edilmektedir, halen yurdumuzdan yıllık elli 
bin ton çimento talebi ile karşı karşıyayız. Mi
marinin değişmesi yönünden, ileride beyaz çi
mentoya olan ihtiyacın artacağı aşikârdır. 

Ham maddeye gelince, beyaz çimento için 
gerekli olan ham madde, kaolin ve beyaz mer
merdir, malûmunuz. Bu iki madde her yerde 
bolca bulunmadığı gibi, ikisi bir arada da bu
lunmuyor. Çanakkalemiz, bu iki kıymetli 
maddeyi bir arada, yanyana ve hemen, çimen
to fabrikasının kurulmasının kararlaştırıldığı 
arazinin pek çok yakınındadır. 

Bundan başka, Çanakkale'de istihsali edilecek 
beyaz çimento, Türkiye'nin ve ihraç için de 
dünyanın her tarafına aynı kolaylıkla sevk edi
lebilecektir. Arazi, tamamen liman niteliğinde
dir ve Çanakkale'nin en güzel kuytu sahilinde-
dir. 

Bundan başka, Çanakkalemiz sanayi bakımın
dan hiç bir tesise sahip değildir. Akfa Salça 
Fabrikasının ve özel teşebbüs olan seramik fab
rikasının dışında Çanakkalemizde maalesef bir 
tek baca tütmemektedir. Bugün, tarihi ile övün
düğümüz bütün tabiî güzellikleriyle övündüğü

müz, iftihar ettiğimiz Çanakkale'mizin şehitler 
âbidesinin tam karşısına gelen bu Çimento Sa
nayiinin arazisi üzerinde de bir sanayi âbidesi
nin yükseltilmesini hepinizden istirham ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız bu beyaz 
çimento ile kalmıyacak, yapılacak olan bu te
sis, diğer taraftan mimaride kullanılan sunî 
mermer ve çimentodan imal edilen inşaat ele
manları, ondan sonra prefabrik olarak yapılar
da süslemeyi yapacak olan birtakım mozayik 
işler de burada imal edilebilecektir. Bunun dı
şında İstanbul, İzmir gibi, bu işe çok ihtiyaç 
gören pazarlara gayet kolay ve gayet rahat sevk 
edilebilecektir. 

Plânlama şöyle bir düşünceyi ortaya atmış: 
Bugün Niğde ve Konya'daki Çimento fabrikala
rımız bir .miktar siyah çimento istihsal etmeye 
çalışıyor, fabrika durduruluyor, ondan sonra 
temizleniyor, beyaz çimento istihsaline çevrili
yor. Bu, hem iş bakımından, hem kapasite ba
kımından çok hatalı bir unsurdur. Bir defa be
yaz çimento her ne kadar bu işlemle elde edilirse 
de, değirmenler bakımından beyaz çimentonun 
değirmeni ile, diğer çimentoların yapıldığı 
öğütme, malzemeyi öğüten değirmenlerin yapısı 
ayrıdır ve elde edilen malzeme hiç, bir zaman ka
liteli olmaz. Bu sebeple bizim beyaz çimentomuz 
gri renge dünüştüğü için, biz, beyaz çimento
yu Fransa ve İtalya'dan satmalıyoruz. Bunun 
için bugün fevkalâde ihtiyaç içinde olan bu ma
teryalin hazır yeri var, 36 milyon liralık ya
tırımı var. Binaenaleyh, özel bir fabrika ola
rak Çanakkale'de inşasının öngörülmesini iste
riz. 

Diğer taraftan bu fabrika, yaptığım etütle
re göre, yüzde 94 malzemesi yerli olarak yapı
lacaktır. Konuşmalarım, tamamen bir etütten 
sonradır. Çimento Sanayii ile yapılan işbirli
ğinden sonradır. Çimento Sanayii Genel Müdür
lüğü, plânlamaya en önde bunu teklif ettiği 
halde, ihtiyaç bu olduğu ve daha ilk senesinde 
10 milyon lira kâr yapacağı hesap edildiği hal
de, plânda öngörülmemiştir, etüt edilmemiştir. 
Tekrar etüdü mümkün oluyor. Sizlerin süzge
cinden, Parlâmentodaki değerli arkadaşları
mın süzgecinden geçerken elbetteki gözden kaç
mayacağı kanısındayım. 

Bugün sabit yatırım olarak 130 milyon dü
şünülmüştür. îç para olarak 101 milyondur. 
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Dış para da 30 60ü 000 Türk Lirasıdır. Binaen
aleyh, bizim 36 milyon yatırımımız da burada 
olduğuna ve temeller atılmış bulunduğuna, ayak
lar hâlâ ayakta durduğuna göre, bu lütfü ar
kadaşlarımın esirgemeyeceğine ve Plânlamanın 
bu işe tekrar eğileceğime, neden, ihtiyaç bu 
iken, zaruret bu iken, dış talep bu iken ve si
yah çimento talebi bir gün duracağı meydanda 
iken, niçin bu başka yere götürüldü? 

Plânlama bize şöyle bir şey diyordu ve re
form Hükümetinin iddiası şu idi. Yeni işler de
ğil, yarım kalmış işlerden faaliyete başlayaca
ğız. İşte ben kendi önlerine yarım kalmış bir 
iş, memleket gerçekleri ve ihtiyaçları içinde 
olan bir işin teklifini getiriyorum. Her halde 
üzerine eğiîinileceği ümidindeyim. Teşekkür 
eder, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, tezkerenizi 
tetkik ettim, İçtüzüğün 147 nci maddesindeki 
sarih hüküm, arzunuzu yerine getirmeıme mâni. 
Bu arzunuzu yerine getirdiğim takdirde, tama
men hukuk dışı bir davranış içine girmiş olu
rum. Hiç bir sayın üye de hukuk dışı bir talep 
verilse dahi, icra etmeyi istemez. O düşünce 
ille... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Müsaa
de eder misiniz, Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Evet, bir şey mi söyleyeceksi
niz efendim? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Bir hu
susu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, İçtüzüğün 147 nci maddesi bir millet
vekilinin buradaki konuşmasını zapta geçirmedi
ği takdirde, engelleme durumuna itiraz edemez. 

BAŞKAN — Efendim, orda başka yetki var. 
Sayın Kıratlıoğlu, bir dakikanızı rica ederim, 
orada yetki var. Okursanız orada başka türlü 
yol göstermiş. «Zapta geçmeyen hususu, itiraz 
eder, o itirazı tetkik eder, Başkanlık o itiraz 
üzerine zapta geçmeyen kısmı zapta geçirir» di
yor. Başka yol, var. İkinci yolu da konuşmak 
suretiyle kürsüde icra eder diyor ve onu ertesi 
gün icra eder, diyor. Pazartesi günkü konuş
ma için Çarşamba günü böyle, bir düzeltmeyi si
ze sağladığım takdirde ben, bu İçtüzüğün 147 
nci maddesine aykırı bir davranışa girmiş olu

rum. Durumu, tetkik edin, haklıysanız çe
kinmeden icra ederiz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Müsaa
de ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, zatıâlinizin yerinde Demokratik Parti
den Başfcanvekili oturuyor idi. Gündeme geç
meden, tamamen zamanında itiraz ederek, sa
bahleyin gündeme geçmeden «zabıt hakkında ko
nuşacağım» dediğimde, bana söz hakkı tanı
madı. Müsaadenizle, o tanımıyor, siz böyle 
söylüyorsunuz; Başkanla milletvekili karşulıklı 
gırtlak gırtlağa kavga mı etsin,, zaptı düzelt
tirmek için? Yani burada eğer milletvekilinin 
zabıt üzerinde söz hakkı yoksa, Meclis içerisin
de milletvekilinin sıfatı nedir, Sayın Başkanım? 
Bir Başkan müsaade etmiyor, siz bugün buyuru
yorsunuz, siz niçin bunu söyılemeıdiiıiz diye. 

BAŞKAN — Efendim, «söylemediniz»; demi
yorum. 147 nci maddeyi tetkik edin, eğer Pa
zartesi günkü konuşma için bugün zabıt düzeltil
mesi konusuna gidersek, biz tamamen İçtüzü
ğün dışında lâyüsel bir uygulamaya girmiş olu
ruz. Böyle bir yetkimiz yok. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — O za
man dün kürsüyü işgal eden Başkan, efendim 
İçtüzüğe aykırı hareket... 

BAŞKAN — Başka yollunuz var Beyefendi. 
Başka yolunuz var, burada yazılı. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Efen
dim, dün müracaat ediyorum, kabul edilmiyor. 
Siz, 2 nci yolu gösteriyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Burada yazıilı, Beyefendi. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Efen
dim, dün müracaat ediyorum, kabul edilmiyor. 
Bugün de, niye dün müracaat etmediniz diye 
konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı düzelttirme yet
kileriniz var, onları ücra edersiniz. 147 nci 
madde size o hakkı vermiş, lütfen o yollara 
baş vurdunuz mu, o dediğiniz, aynen yerine 
gelir. Gelımiyecek bir konu değil bu. 

Lütfen tetkik edin, hakikaten bu tutumu
muz yanlışsa daha buradayız, müzakereler de
vam edecek, yarın var, öbürsü gün var, bu 
yanlışlığı tashih ederiz, ama şu anda yaptığım 
tetkikte hiç bir yanlışlık yok. 147 nci madde 
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gayet, sarih. Lütfen, tetkik edin efendüm, her 
§ey bitmiş değil, burada. 

BİT önerge var, okutuyorum. 

5. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin Anayasa Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi (4/354) 

BAŞKAN — Sayın üyenin istifasiyle ilgili 
önergeyi okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa ve Adalet komisyonlarında görevli 

bulunmaktayım. Partideki vazifem sebebiyle 
bütün toplantılara iştirak imkânından yoksu
num. Her iki komisyondan bu sebeple ayrılıyo
rum. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Erzurum 

Selçuk Erverdi 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV - GÖRÜŞÜLEN 1ŞI3JB 

1. — Petrol Reformu kanunu tasarısı ve İs
tanbul Milletvekili Reşit (Ülker ve 13 arkadaşı
nın, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, C. Senatosu Griresun Üyesi İlhan To-
paloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal
dırılması ve mal "varlığının Türk Petrolleri 
A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayûı kanunların bâzı •maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi 
hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama sa
tış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepo-
larm Devletleştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye /Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon 
raporu (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/635) (S. 
Sayısı : 777) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakerelere devam ediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adma Bayın 
Reşit Ülker, konuşmalarınızı tamamlamak üze
re, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; dün yaptığım konuşmada Petrol Ka
nununun 1960 dan sonra nasıl değişme ihtiya
cının ortaya çıktığını, nasıl teklif yapıldığım, 
komisyonda müzakere esnasında nasıl «bu ka-

(1) 777 ıS. ^Sayılı basmayazı 27 nci Birleşim tu
tanağı sonuna eklidir. 

nunda değişikliğe lüzum yoktur» diye resmen 
beyanda bulunulduğunu, sonra 1965 seçimle
rimden .çok kısa bir süre önce Adalet Partisi 
Saym Genel Başkanının Petrol Kanununda 
değişiklik yapılması ihtiyacını nasıl kaıbul et
mek zorunda kaldığını ve o günden bugüne an
cak 1969'da bir kanun getirildmğni ve 12 Mart'a 
kadar da Petrol Kanununda değişikliık yapıl
ması lâzımdır diye, gereklidir diye söylendiği 
halde değişiklik yapılmadığını, bu arada iki 
petrol araştırma komisyonunun çalıştığını, bu 
komisyonların büyük gerçekleri, Petrol Kanu
nunun değişmesi lâzımgeldiğini, ATAŞ Rafine
risinin usulsüz 'genişletildiğini ve diğer boru 
hattının satılmaması lâzımgeldiğini nasıl tes
pit ettiğini izah etmiş ve demiştim ki; «Bugün 
Petrol Kanunu karşısında siyasî partilerin du
rumunu tayin ederken, bu geçmiş uygulamalara 
bir göz atmak lâzımdır.» 

Ondan sonra, Petrol Kanunu üzerinde yapı
lan müzakerelerin, bâzı temel konuların çö
zülmesine bağlı olduğunu, bunlardan »bir ta
nesinin «Türkiye'de petrol var mı?» sorusu ol
duğunu, buna verilecdk cevabın da Türkiye'de 
petrol vardır olduğunu, bunun delillerini, ya
bancı uzmanların söylediklerini, Petrol Araş
tırma Komisyonu önünde millî uzmanlarımızın 
söylediklerini ifade etmiş ve nihayet burada 
konuşulurken 38,5 milyon ton rezervimiz var
dır, bunun 21,5 milyon tonu tüketilmiştir, çıka
rılmıştır, elimizde ancak Türkiye'nin çok kısa 
bir zaman ihtiyacını karşılayacak petrol rezer
vi olduğunun ifade edildiğini söylemiş ve de
miştim ki, Türkiye'de petrol yok, nedir bu gü
rültü, nedir bu mücadele, nedir bu reform id
diası?». 

— 141 — 



M. JVfeolsi B : 29 27 . 12 . 1Ö72 0 : 1 

Reform iddiası, bir ülkeyi ilgilendiren önem
li konular üzerinde cereyan eder demiştim ve. 
1954 Petrol Kanunu gerekçesinde Türkiye'de 
240 milyon tonluk bir rezerv olduğunun tahmin 
•edildiğinin kaydedildiğini, genel olarak Türki
ye'de 100 - 150 milyon tonluk bir rezervin 
olduğunun birçok kimseler tarafından beyan 
edildiğini, burada da Sayın Bakanın aynı söz
leri tekrarladığını, iyimser bir tahminle 100 -
150 milyon ton petrol rezervi vardır dedikle
rini, buna mukabil Petrol Araştırma Komis
yonu raporunda sarih olarak 60 - 70 milyon ton 
dendiğini ve nihayet Petrol Kanununun müza
keresine geldiğimiz zaman bunun harcananla
rı çıkarırsanız on küsur milyon tona indirildi
ğimi ortaya koymuş idim. 

Değerli arkadaşlarım, gene bu arada ;bir 
noktayı daha tebarüz ettirmiştim: «Türkiye'
nin bulunduğu alam Orta Doğu'num petrollü 
sahaları ve civarıdır.» Ve hurada Dünya'nm 
en zengin kaynaklarının bulunduğunu ve bun
ların rakamlarını başta Sovyet Rusya olmak 
üzere İran, Irak gibi ülkelerin petrol rakamla
rını ifade etmiştim ve bunun yanında bu kadar 
petrol üzerinde hassasiyet gösterilen Türkiye 
ile komşumuz Suriye ve İsrail'in 1970 rakamla
rını vermiş idim. 

Şimdi, bizim 1970'deki üretimimiz 3 460 000 
ton, 

Suriye'nin aynı yıl üretimi 4 223 000 ton, 
İsrail'in üretimi 4 577 000 ton. 
Şimdi, bunlar ortaya koyuyor ki, mütehassıs

ların raporlarda belli tevatür olmaktan öteye 
geçmiş beyanlarıyle Türkiye petrollü bir alan
dadır, Maden Tetkik Arama Enstitüsünün Ge
nel Müdürü de Petrol Komisyonu önünde Tür
kiye'de petrol olduğunu ifade etmiştir. 

Şimdi, bütün bunlardan sonra Türkiye'de 
petrol yoktur iddiasını kabul etmeye imkân 
yoktur. Petrolle milliyetçiliğin yakın ilgisi ol
duğunu ifade ettim. Milliyetçilik, Türk Ulusu
nu kalkındırmak demektir. Atatürk de tam ba
ğımsızlığı 1919'da ifade ettiği zaman, tam ba
ğımsızlığın içerisinde ekonomik bağımsızlığın da 
olduğunu ifade etmiştir. Ve tam bağımsızlığın 
unsurlarından bir tekinin eksik olması, tam ba
ğımsızlığı ortadan kaldırdığını ifade etmiştir. 

Gerek Ziya Gökalp'in, gerek Atatürk'ün, ge
rek Anayasamızın giriş kısmının milliyetçilik 
umdesi ve 1961... 

NUREDDİN ÖZDEMİR (Gümüşane) — 
Onunla ne alâkası var? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) —• Siz, ne alâ
kası olduğunu söyleyin, alâkasını bulanlar an
larlar onu. 

NECMETTİN CEVHERİ (Urfa) — Ziya 
Gökalp petrol çıkaramaz bir daha. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Anayasamızın giriş kısmında milliyet
çiliğin yer aldığını, sosyal bir Devlet kuruldu
ğunu, Devletimizin sosyal bir Devlet olduğunu, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının yapılmasının 
bu sebeple, gerekli olduğunu ve aynı zamanda 
millî ihtiyaçlarla, toplumun ihtiyaçlarıyle ge
rekli alanlara doğru Devletin kuvvetlerini yö
neltmesi lâzım geldiğini ifade etmiştim. Bu ara
da da işte petrol bunların başındadır, çünkü, 
petrol yalnız millî ekonomimiz bakımından de
ğil; güçlü Türk Ordusu, Türk savunması bakı
mından da hayatî bir ihtiyaçtır diye ifade etmiş 
ve Türk halkının parti farkı gözetmeksizin pet
rol davasını geçmiş hâdiselerin ışığında, (Kıb
rıs hâdiselerinin ışığında) çok iyi değerlendir
diğini, bundan dolayı petrol davasının millete 
malolduğunu ifade etmiş idim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; böylece Türkiye 
petrollü bir memlekettir, petrol çıkarabilir. Bu 
petroller 1954 Kanunu ile yabancılara, yabancı 
şirketlerin çıkarmasına terkedilmiştir; fakat 
yabancı şirketler bu işi yapmamışlardır. Bugün 
Türkiye'de çıkan petrol, millî kuruluş olan Tür
kiye Petrolleri A. O.'nm ve onun bugün içinde 
olan, bugün dışında olan, bugün hayatta olan, 
bugün hayatta olmayan elemanlarının milliyetçi 
çabaları neticesinde ortaya çıktığını söylemiş
tim. 

Petrol Kanunu, (1954 Petrol Kanunu) mün
hasıran özel teşebbüs eliyle yapılacağını, asla 
bir Devlet teşekkülünün, bilhassa yabancı ser
mayenin karşısına çıkamayacağını gerekçesinde 
belirtmiş ve 121 nci maddesinde de 150 milyon 
sermayeli - 121 nci madde 150 milyonu yazmaz; 
fakat - Devletçe bir teşekkül kurulacağını ifade 
etmiştir. Buna göre Türkiye Petrolleri A. O. 
Kanununun çıkartıldığını ve bu kanunun çıka
rılmasının zorunlu olduğunu ifade etmiştim. 
•Çürikü, Maden Tieıtikik Arama Enstitüsünün mil-
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yonluik, on milyonluk, yüz milyonluk değerleri
nin, laboratuarlarının petrolle ilgili tesisatının, 
eğer böyle bir madde konulmamış olur ise ha
raç - mezat satılacağını, böyle bir madde ve bu 
maddeye dayanılarak çıkarılan kanun sayesin
de böyle bir skandalin önlenmiş olduğunu, ya
hut çürüteceğini, çürüttüğü zaman da dedikodu
su olacak, millet görecek, çürütüldüğü zaman 
da görülecek, haraç mezat satıldığı zaman da 
görülecekti; bundan dolayı bu kanunun çıkarıl
dığını ve 150 milyon lira sermaye tahsis edildi
ğini, bu sıermayenin yüzde 51'inin Devlete, yüz
de 49'umun da, özel teşebbüs dahil, diğer hisse
darlara aidoknası lâzımıgeldiğini ifade etmiştim. 

Değerli arkadaşlarını; 1954'ten bu yana bak
tığımız zaman, bu 150 milyon sermayeli kuru
luş, 1960'tan sonra sermayesini 500 milyona çı
karmış, daha sonra 1 milyara çıkarmış, daha 
sonra 1,5 milyara yakın zameuda ulaştırmış ve 
bugün boru hattı dahil, birtakım rafinerileri
miz, dahil, petro - kimya tesisleri dahil Türkiye'-

. de büyük bir millî servetin vücut bulmasına se-
bebolmuşjtur, demiştim. 

Şimdi, o arada şunu da ifade etmiştim: 
1954 - 1961 arasında yapılan üretime baktığımız 
zaman ortaya çılkan rakamları ifade etmiştim. 
Bu rakamlar birdenbire 1960tan sonra petrol 
şirketlerinin petrol çıkarmaya başladığını gös
termektedir ve o arada değerli bâzı hatip arka
daşlarımızın bu kürsüden; «Canım yabancı şir
ket gelir de niçin Türkiye'de petrol çıkarmaz» 
sorusuna cevabımı da, - haklıdırlar, belki tered
düde düşerler. Dünyadaki petrol politikasını 
ifade etmiştim - petrol uluslararası alanda çok 
önemli bir maddedir. Bunların büyük şirketleri 
vardır. Bu şirketlerin kâr etmek istemeleri ga
yet tabiîdir. Bizim kendi şirketlerimiz de aynı 
şekilde kâr etmeyi düşünürler; fakat biz, kendi 
millî çıkarlarımızı kendi açumızdan korumamız 
lâzımgeldiğini; öyle zamanlar olabilir ki, bu şir
ketlerin çılkan, kârı Türkiye'de petrol çıkart
mak değil, Türkiye'ye petrol satmak olabilir 
diye ifade etmiştim. Yani bu sual de açıkta 
kalmıyor. Neye çıkarmazlar? Eğer o günkü 
konjonktür, hesaplar, dünyanın vaziyeti, eko
nomik durum Türkiye'de petrol çıkartmasını 
gerelktirmiyorsa çıkartmazlar, ellerinde bir re
zerv olarak saklarlar ve Türkiye'ye petrol sa
tabilirler diye bu noktayı da belirtmiştim. 

Şimdi değerli arkadaşlarını, birinci sorunun 
cevabı; «Türkiye'de petrol var mıdır?» Evet, 
vardır. İkinci sorunun cevabı; «Türkiye'nin 
malî gücü var mıdır?» Evet, vardır., diye ce
vap vermiştim. Boru hattını kendi sermayemiz
le yaptık, Betro - kimya tesislerini kendi gücü
müzle yaptık, dışardan kaıtkılar da olsa, kredi
ler de olsa, kendi gücümüzle yaptık. Bundan 
sonrakilerin de kendi gücümüzle yapılması lâ-
zımgeldiği araştırmaların neticesinde ortaya 
çııktı. Bu gerçek de kısmen bugün her parti ta
rafından kabul edilmiş duruma geldi. 

«Elemanımız var mı?» Evet. Bugün ortada 
gözüken bütün eserler Türk elemanlarının ese
ridir, elemanımız vardır; üniversitelerimizde de 
kürsüler vardır. Bu kürsülerde hocalarıımız ve 
öğrencilerimiz vardır. Türk gençleri yetişmekte
dir. Hattâ bunların bir kısmı yabancı memleket
lere gitmektedirler; Türkiye'de yetişip, yabancı 
memleketlere gidip bu alanda çalışmaktadırlar. 
Ben Türk gençlerinin ağzından; «Ben petrol mü
hendisi olacağım, burada iş bulursam burada 
kalırım, burada iş bulamazsam dışarda çok iyi 
iş bulunuyormuş, çok büyük para alınıyormuş» 
dendiğini yakın zamanlarda dinledim, belki siz
ler de dinlemişsinizdir. 

Öyleyse, «Türkiye'nin malî gücü yoktur» 
iddiası sağlam bir iddia değildir. «Teknik ele
manı yoktur» iddiası sağlam bir iddia değildir. 
«Petrol için lâzım olan sermaye nereden bulu
nur ?» 

Değerli arkadaşlarım, petrol için lâzım olan 
sermaye esas itibariyle kendi tarafından temin 
edilir, verimi yüksek: bir şieydir. Takriben 330 
milyon değerinde olan bir boru hattı senede 
110 - 120 milyon getirirse, kendisini 2,5 - 3 sene
de öderse 3 sene sonra bir boru hattı bedava 
olarak kalır veyahut Devletin sermayesi olur. 

Öbür tarafta bir rafineri, ben 1967 - 1968 
fiyatlarına göre söylüyorum, fiyatlar bugün de
ğişmiş olabilir, 550 milyona mal olan bir rafi
neri 2,5 - 3 stenede amortize olursa, yani ken
di masrafını çıkarırsa, 3 sene sonra bir rafine
riye sahibölursunuz. Yani 1/2 milyar liraya sa-
hibolursunuz. 

(Şimdi bu gerçekler ortada dururken, bir 
Betro - kimyanın gelirleri de böyledir, bütün 
bunları gözönünde bulundurduğunuz zaman, 
petrolün kendikendini geliştiren bir alan oldu-
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ğunu görürsünüz. Nitekim bu Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında da eskilere nispetle büyük 
l>ir yatımm öngörülmüştür; kallkınmanın hız 
alacağı bir noktadır. Kalkınma hızı yüksek 
olan bir alan olduğu için petrol, sanayileşmemi
zin bir diğer tâbirle kalkınmamızın en fazla 
hız alacağı bir alandır. 

(Böylece petrol alanında sermaye bulmak me-
eısleısd de bu ölçüler içerisinde görülmıek lâzım
dır, imkânları bu noktaya tevcih etmek lâzım
ıdır. 

Değerli arkadaşlarım; bütün bu gerçekler 
böyle tespit edildikten sonra, ancak bu gerçek
ler üzerine bir petrol kanununun prensipleri 
münakaşa 'edilir. Bizim petrol reformu tasarımız 
neyi getiriyor? Ben bilhassa petrol reformu ta
sarısında belkemiği teşkil eden 2 nci madde, 
6 nci madde ve 121 nci madde üzerinde duraca
ğım. Çünkü bütün mesele, anatemel buradan 
başlıyor ve burada bitiyor. 

ıŞimjdi, 2 nci maddemin fcoımasyondaki metni 
şu, yani müzakereye esas olacak: 

«Bu kanunun amacı, Türkiye Cumihuriyeti 
petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun 
olarak hızla sürekli ve etkili bir şekilde aran
masını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini 
sağlamak.» Bugünkü metin bu. 

Halen yürürlükte olan tadili metin yani ta
dil görmüş, 1954'ten sonra bir tadil daha gör
müş olan metin: 

«Bu kanunun maksadı, Türkiye Cumhuri
yeti petrol kaynaklarının hususî teşebbüs eliyle 
ve yatırımlarıyle süratle, fasılasız, verimli bir 
şekilde geliştirilip, kıymetlendirilmesini ve bu 
maksada uygun olduğu nispetle Türkiye dâ
hilinde yabancı menşeli petrol ile yapılan pet
rol ameliyatının aynı surette inkişafını sağla
maktır.» 

Dikkat buyurusanız, 1954 Petrol Kanunu, 
«Hususî teşebbüs eliyle» kuralını koymuştur. 
Petrol alanı, büyük sermayelerin, anaparala
rın yatırılacağı bir alan olduğuna göre; bura
da «Hususî teşebbüs eliyle'den kasıt, «Yabancı 
sermaye» olarak anlaşılmak lâzımdır. Nitekim 
1954'ten bu yanaki tatbikat da, burada kaste
dilen hususî teşebbüsün, esas itibariyle «Yaban
cı sermaye» olduğunu ortaya koymuştur. 

Şimdi 1954 Petrol Kanununun gerekçesine 
bakalım, ne diyor: 

«Petrol kaynaklan ancak hususî teşebbüs 
veya yatırımları eliyle aranıp, işletilebilecek
tir. Hususî teşebbüs ve sermayenin müessir ola- \ 
bilecek vüsatte ve /miktarda bu sahaya girebil- i 
mesi için,» yani yabancı sarmeyenin bu sahaya I 
geniş bir ölçüde girebilmesi için, «... Devletin § 
ne arayıcı ve işletmeci, ne de herhangi bir su- j 
rette petrol hakkı sahibi olarak, hususî teşeb- j 
büsün karşısına çıkmaması icabetmektedir.» fjj 
Evet bu gerekçedir. Hususî teşebbüs Devlete | 
rakip vaziyette çalışmak istememektedir. f 

Bu gerekçenin kapitülâsyon hükmünde ol- * 
duğuda iddia edilmiştir. Tek taraflı, Devlete 
karşı tam bir taviz olduğu için, kapitülâsyon 
niteliğinde olduğu bir gerçektir. İşte, yalnızca 
yabancı sermaye eliyle işletme gerekçesi, 1954 
Kanununda budur. 

Bunun yanında, 1954 Kanunu, yani bugün
kü kanunun, 121 nci ımadesine şu hükmü koy
muştur : 

«Devletin yapacağı petrol ameliyatı : 

Madde 121. — Halen Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü tarafından yapılmakta olan pet
rol ameliyatından, jeolojik istikşaf dışında ka
lanları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 150 gün içinde, Hükümet tarafın
dan bu maksatla kurulacak bir hükmî şahsa 
devrolunur. «Bu, sonra Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı oldu.»... Bu suretle kurulan hük
mî şahıs, bu kanun muvacehesinde diğer hükmî 
şahıslarla aynı haklara sahip ve mükellefiyet
lere tabidir.» 

Yani, kanunla kurulacak Devlet teşekkülü, 
tıpkı Amerika'dan, İngiltere'den veya başka 
bir memleketten gelmiş bir yabancı şirket ne 
muameleye tabi tutulacaksa, o muamelenin dı
şında hiçbir muamele kendisine yapılamaz. 

«... Bu hükmî şahıs başlamış olduğu ve hüs
nüniyetle ıdevam ettirdiği arama sondajları sa
hası için, arama ruhsatnamesi, keşif yapmış ol
duğu sahalar için de işletme ruhsatnamesi ta-
lebederse, bu talep aynı sahalar için yapılmış 
olan diğer müracaatlara tercih olunur.;» Hüs
nüniyetle devam ettirdiği arama sondajları 
için de, yani Devletin hüsnüniyetle devam et
tirdiği, asla kendisine hüsnüniyetsizlik izafe 
edilmeyecek Devletin, hüsnüniyetle devam et
tirdiği konu böyle olacak. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım; o günkü ve bu 
gün yürürlükte olan kanunun maddesi budur 
ve bu gün yapılan şey, bu kanuna aslında uy
gun değildir. Bu kanunun maksadına, bu ka
nun yürürlükte olduğu halde, 1960'dan itibaren 
petrol davasını milletçe anlayıp, bu davaya 
girişildiği andan itibaren bambaşka bir tat
bikata girmiştir. Yoksa, böyle bir yorum yapıl
masına, Türkye Petrolerinin bu kadar müessir 
olmasına, Türkiye'de imkân olamazdı. Bu po
litikalar da yapılmıştır. 

Şimdi biz bu esas ve temel üzerinde karar 
vermek mecburiyetindeyiz. 

6 nci madde ise, yine bununla ilgilidir. 
«Bir müsaadeye, arama ruhsatnamesine, iş

letme ruhsatnamesine veya belgeye, Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına veya yabancı Devlet 
mevzuatına göre hükmî şahsiyeti haiz ancak 
bir şirket sahibolabilir.!» 

Yani bir şirket olacak. Yabancı devlet mev
zuatına göre de kurulabilir, yalnız bir şirket 
sahibolabilir; bu yerli veya yabancı mevzuata 
göre kurulmuş bir şirket olacaktır. 

Şimdi bugün reform tasarısı ne yapmak is
temektedir? Reform tasarısı, başta 2 nci sayfa
da şöyle denilmektedir: 

«I. Petrol reformunun teımel ilkeleri. 
1. Tanım. 

Petrol reformu, Anayasanın 130 ncu mad
desi hükmü gereğince, petrol kaynaklarımızın 
millî yarara en uygun şekilde aranıp işletilme
sinin yeniden düzenlenımesidir. Bu düzenleme
de petrol aranması, çıkarılması ve tasfiyesi 
faaliyetleriyle petrol boru hatlarının Devlet 
kesimi içinde yer alması öngörülmektedir. 
Anayasamızın 130 ncu maddesinin ikinci cüm
lesinde yer alan, «Arama ve işletmenin Devle
tin özel teşebbüsle birleşimesi suretiyle veya 
doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapıl
ması, kanunun açık iznine bağlıdır.» hükmü de 
gözönünde bulundurularak; millî menfaatlere 
uygun görülen ve finansman desteğiyle beraber 
üstün teknolojiye ihtiyaç duyulan hallerde, 
Devlet adına petrol faaliyetlerini yürütecek 
olan ihtisaslaşmış kamu iktisadî teşebbüsleri
nin yabancı sermaye ve teknolojiden yararla
nabilmeleri başvurulacak bir ihtiyaç olarak dü
şünülmüş bulunmaktadır. 
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2. Amaç. 
Petrol kaynaklarımızı Devletin kontrolü al

tında bulundurarak kamu iktisadî teşebüsleri 
'eli ve yatırımlarıyle süratle geliştirmek, önce
likle ülkemizin tüketimini tamamen kendi kay
naklarımızla karşılamak ve üretimimizi petrol 
ihracıedecek seviyeye yükseltmek temel ekono
mik amaçtır. 

Politik ve stratejik nedenlerle petrol kay-
naklariimızı mutlak olarak kendi kontrolümüz 
altında bulundurmak siyasal amaçtır.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bu ifade edil-
dikteîl sonra bir madde, 2 nci madde getirilmiş
tir. Bu 2 nci madde, gerekçede ifade edildiği 
gibi, karaıu iktisadî teşebbüslerini esas almış, 
komisyonda yapılan madde aynen muhafaza edil
miş, fakat gerekçesi değiştirilmiştir. Buna dik
katinizi çekerim. 

Şimdi, o gerekçe değişikliğine bakalım : 
«Petrol Reformu kanun tasarısının bâzı 

maddelerinin gerekçe değişiklikleri»... 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Ge
rekçe de değişebilir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bir defa şu
nu ifade edeyim k i ; gerekçe değişikliği diye 
bir şey olamaz. Böyle bir tatbikat yoktur. Pet
rol Komisyonunda da ifade ettim. Hükümet ta
rafından bir gerekçe yapılmıştır. Hükümetin 
teklifinin gerekçesi, gerekçedir. Eğer varsa de
ğiştirilecek bir şey, gerekçe değil, madde değiş
tirilir arkadaşlar. 

ISELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Ko
misyonda müzakere açmak suretiyle tgerefcçe 
de değişebilirdi. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bendeniz ge
rekçenin değiştirilmesi içki müzakere açıldığını 
bilmiyorum. Lütfeder arkadaşlarım, gerekçenin 
özel bir surette değiştirilebileceğini izah eder
lerse, biz de dinler ve anlarız. Ama benim an
layabildiğim, bir teklifin veya tasarının gerek
çesi olur. O gerekçeyi kendisi değiştirebilir. 
Ama komisyon o maddeyi beğenmez, maddeyi 
değiştirir ve kendisi neden değiştirdiğini ya
zar; ama gerekçesini değiştirmez, müsaade bu
yurun. Değiştirir, şu selbepten değiştirdim diye 
yazar, bu onun alınmaz hakkıdır. Ama, gerekçe
sini değiştirmek, bir başka şeydir. Şimdi o de
ğiştirilen gerekçeyi okuyorum : 
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ı«Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynakları
nın, kamu ve özel teşebbüs eliyle» «Kamu ve 
özel teşebbüs eliyle» Şimdi Hükümetin getirdi
ği metni okuduk. Kamu Devlet İktisadî Teşeb
büslerinin elinde olacak, Devletin elinde bulu
nacak, hayır burada değişiyor. Ama, madde 
aynı, yani metin aynı; (gerekçe değişiktir; de
vam ediyorumı: 

«Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklaranm, 
kamu ve özel teşebbüs eliyle hızla sürekli ve 
verimli bir şekilde aranması ve geliştirilip kıy
metlendirilin esinin sağlanması, bu maddenin 
hedefidir. Bu maksada uygun olduğu nispette, 
yabancı menşeli petrol ile yapılan petrol ame
liyeleri de bu kanunun hükümlerinden fayda
lanır.» 

Değerli arkadaşlarım, petrol aslında maden
lerin arasındadır. Fakat özelliği ve önemi iti
bariyle birçok (memleketler ayrı petrol kanun
ları yapmışlardır. Bir petrol kanunu petrol ara
masının güç olduğunu, - ki bu güçtür, bunun 
üzerinde hiç kimsenin tereddüdü yoktur - ka
bul ettikleri için bu yolla petrol araması yap
mış olanlara, petrol çıkaranlara birtakım 
mâkul kolaylıklar sağlamışlar. 

Şimdi, Petrol Kanununun amaç maddesine 
getirilmiş şu değişiklik konulmuştur: 1954'ten 
sonra yapılan bir değişiklikle, bu maksada uy
gun olduğu nispette yabancı menşeli petrol ile 
yapılan petrol ameliyeleri.. Yani yabancı men-
.şeli petrol dışardan ithal edilen petrolün üze
rinde yapılacak ameliyeler için tıpkı emekle, 
gayretle toprakların altından çıkarılmış petrolle 
yapılan muameleyi yapmak istemektedir. Hü
kümet tasarısı bunu çıkarmıştır, maddede bir 
değişiklik yapılmayarak, 'bu gerekçe getirilmiş 
konmuştur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; onun yanında 
Türkiye Petrolleri getirilmiş 6 ncı maddeye 
konmuştur. Bir ufak değişiklik yapılmış, ev
velce 121 nci madde atıf yapıyordu, Hükümet 
bir kanunla 150 gün zarfında bir teşekkül ku
rar diye, şimdi 6 ncı maddeye getirilmiş ve on
dan sonra da onunla ilgili yerlere Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı diye serpiştirilmiş
tir. Böylece; 1954 Petrol Kanunun bütün te
mel esasları aynen bu kanunda Komisyon de
ğişikliğinden sonra muhafaza edilmiştir. 

,..,. Şimdi, bizim anlayışımıza göre. Arama hak
kını 8'den 16*ya ve şu kadar bin de hektara çı

kardık, deniyor. Güzel> doğru, ama gerekçeleri 
okuduğunuz zaman Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı münhasıran bu işle meşgul olacak bir 
teşekkül. Yani ondan başka bir teşekkül ola
maz, E, olur. Nasıl olur? İktidarda şu parti olur
sa olur, başka bir parti olursa olmaz. Anlaşılı-
yorki, petrol politikası kanunla değil, uygula
malarla yürütülecek:. Ama, kanunun gerekçe
siyle maddesini okuduğunuz zaman, bugün de 
Türkiye'deki durum şu olmaktadır: Tıpkı 1964 
de olduğu gilbi, bugünde bir tek teşekkül var
dır, o teşekküle bâzı ufak tefek şeyler tanınmış
tır, bu teşekkül Devlettir arkadaşlar. Bu teşek
kül Türk Devletini temsil etmektedir, 8, 16'ya 
çıkarılmıştır. Ama, onun karşısına yurt dışın
dan veya yurt içinden şirketler gelir de, bir aıra-
ma ruhsatı almak isterlerse 8 alacaklardır. Tür
kiye Petrolleri 16 alacaktır. Yanıi, Türk Detvle-
ti iki şirlket hükmüne sokulmuştur. Değeri eğer 
bununla ölçersek iki yabancı şirkete eşittir, 
Türk Devletinin buradaki resmî temsilcisi olan 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. 

Değerli arkadaşlarım, bunun kabul edilmesi
nle imkân yoktur, 8'i çıkardık 16'ya, rakamları 
büyütünüz. Ama, millet, haLmeyelhilir. Herkes 
petrol mütehassısı değildir, bunu anlayanlar 
anlar, o anlayanların anlaması da Türk Milleti
nin lanlaması anlamına gelir. Türk Milleti bunu 
lanlar, çünkü bugün muhafaza edilen esas 1954 
Petrol Kanununun temel esası aynen muhafa
za edilmiş olmaktadır. 

6 ncı madde de Maden Kanununda ve birçok 
kanjunlarda olduğu gibi, eğer böyle bir metin 
kalacaksa Türk Kanunlarına göre kurulmuş 
şirket olması lâzım gelir. Çünkü yabancı devlet 
kanunlarına göre kurulmuş şirketlerin biz güç
lerini, batıp batmadi'klarını, ne durumda olduk
larını, ne yaptıklarını bilmemizle imkân yoktur. 
Kontrol imkânımız yoktur. Türk kanunlarına 
göre kurulmuş şirketler olması lâzım gelir. O 
dalhi getirilmemiştir. Yani, eğer 'böyle bir esas 
kalbul 'edilecekse, yani tam Devletin elinde ol
ması lâzım gelir görüşündeyiz. Fakat bu esas 
»kabul edilecekse onun getirilmesi lâzım, bu en 
büyük şikâyetlerden birisidir. Ve Petrol Araş
tırma Komisyonunun raporunda, 19 ncu sayfa
da sarih olarak ifade edilmiştir. 

«Kanunun 6 ncı maddesine göre petrol hak
kına Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya 
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yalbaneı devlet mevzuatına göre hükmî şahsiyeti 
haiz bir şirket sahibolaıbiılmektedir. Türkiye 
petrol ameliyatında bulunacak bütün şirketlerin 
yalnız Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göne 
hükmî şahsiyeti haiz bir şirket olmalarının 
mümkün bulunup bulunmadığı hususu Türk hu
kuku, Türk malî mevzuatı ve memleket yarar
ları açısından yetkili uzmanlarca incelenmeye 
değer bir konu mahiyetinde görülmüştür..» 

Bu bir komisyonun raporudur, inceleyin, 
biz, kesin "bir karara varmadık, fakat üzerinde 
durulması önemli bir konudur diye işaret etti
ği bir noktadır ve bu da yapılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi hitiriyo-
sruun ve diyorum ki, bu kanun özellikle, zaten 
'esasında tam bir şekilde petrol reformunu ifade 
ejtmesi mümkün değildir, fakat Komisyondaki 
değişikliğinden sonra bir metin çıkmıştır orta
ya, bu metiıı anaJhatları itibariyle, gerekçelleriyle 
birlikte mütalâa edildiği zaman ki, mütalâa edi
lecektir, eğer arkadaşlar derlerse ki gerekçenin 
önemi yoktur, o zaman da biz deriz ki niçin ge
rekçelerin önemi yokta siz bu gerekçeleri İsrar
la Komisyonda müzakere ettiniz ve ayrıca, gerek
çeledin değişikliği diye koydunuz. Demek ki, ica-
ibettiği zaman, reform yaptık denecektir, icaibet-
,tiği zaman gerekçeler gösterilmek suretiyle, siz 
bakmayın her ne kadar madde öyle yazılı ise de 
bunun gerçeği böyledir, tatbikatta böyle ola
caktır havasını vermektedir. Böyle yapılır veya 
yapılmaz, kestirilmez. Fakat yapılması imkânı 
vardır. Bundan dolayı da bu kanun tasarısına, 
Sayın Hüdai Oral'm da ifade ettikleri gibi, re
form kanunu demeye imkân yoktur. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına hapinizi saygılarımla 
selamlarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi var, okutuyo
rum. 

ESAT KIRATLIO&LU (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Miktarı kâfi konuşma olunca 
kifayet önergesi derhal işleme konur. 13 kişi ko
nuşmuş, sizden evvel de grup adına başka söz 
kaydettirmiş arkadaş da var. Siz ondan sonra 
ikinıcisiıniz, arz ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Petrol Kanunu tasarısı hakkında yeterince 

görüşme yapılarak konu aydınlanmıştır. Müza
kerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Mehmet Kazova 

EiSAT KIBATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterliği okuttuktan sonra 
Komisyon adına söz verme durumu olmaz, ye
terliğin aleyhinde, lehinde olur. Bir söz talebi 
yok, yeterliği oylayacağım. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Yeterliği haber verdim beye
fendi, çok rica ederim, 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Ko
misyonu ilzam eden bir konuşma yaptıkları 
için... Sormadınız.. 

BAŞKAN — Efenldim, ben sormakla mükel
lef değilim, yeterliği hatırlattım. Bir noktada 
mutabık kalmak mecburiyetindeyiz.. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Yeterliği 
geri aldım efendim, 

BAŞKAN — Tamam efendim, duydum beya
nınızı.. Burada her hangi bir konuyu Başkanlık 
olarak icra ederken mutlaka karşılıklı bir anla
yış içinde olmak mecburiyetindeyiz. Sayın Kı-
ratlıoğlu'nun, yeterlik önergesi okunduktan 
sonra, tecrübeli bir parlamenter olarak, kalkıp 
bu defa Komisyon adına söz istiyorum şeklinde
ki tutumunu yardımcı olan bir tutum olarak te
lâkki etmiyoruz. Rica ediyorum lütfen bu yola 
tevessül etmeyiniz, istirham ederim. 

Geri mi alıyorsunuz yeterliği efendim1?.. Geri 
verilmiştir efendim, söz sırası.. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın 
Başkan, bu tatbikat olmadı. Bendenizde bir 
önerge verdim, tam okunacağı, sırada 'geri alı
yorum dediğim zaman, Başkan; işleme koyduk, 
geri almak mümkün değildir, dendi. Tatbikatta 
bir ahenk sağlamak bakımınan bunu söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, eğer önergeyi 
'oylamaya geçtikten sonra böyle bir talep olsay
dı şüphesiz oylama sırasında oylamanın netice
sini etkileyeceği bir talep telâkki eder ve oyla-
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maya geçmiş olması nedeniyle Geme! Kurulun 
(takdir sahasında böyle bir işlem yapamazdım, 
daha evvelki uygulamayı bilmiyorum. Ama, 
şu anda okunmuş bir önergeyi, henüz Genel Ku
rula arz etmeden önerge sahibi geri aldığını be
yan ederse, Başkanlık olarak başka türlü bir 
hattı hareket takibetımemin mümkün olmadığı 
kanısındayım. 

TALÂT KÖıSEOĞLU (Hatay) — Sizin tat
bikatınızın doğru olduğuna inanıyorum. B'en de 
ıdün önergemi geri alıyorum dediğim zaman, 
«Umumî Hjeyete nral olmuştur geri vereım/em» 
dendi bana. Bir ahenk sağlamak için söyledim. 

BAŞKAN — Mesele yok efendim. Söz sıra
sı Sayın Hüdai Oral'da buyurun; C. H. P. Gru
bu adına. 

Komisyon söz istemişti efendim biraz evvel, 
bir dakika Sayın Oral. 

G E Ç M KOMİSYON ADINA ESAT KIRAT-
LIOĞ-LU (Nevşehir) — Sayın Oral konuşsun
lar sonra efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, siz lütfen bize hi-
tabedin. Komisyon söz istemişti. Konuşacaksınız 
veya konuşmayacaksınız, buyurun. 

ÖEÇİCt KOMİSYON ADINA ESAT KIEAT. 
LIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Oral konuşsun, 
sonra konuşuruz. 

BAŞKAN — Sonrasını ayrıca istersiniz efen
dim. 

OEÇtGt KOMİSYON ADINA ESAT KIRAT-
LIOĞLU (Nevşehir) — Peki, Komisyon aıdma 
mz istiyorum, 

BAŞKAN —> Buyurun efendim, ayrıca zama
nı geldiğinde istersiniz, icra ederim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bu Mecliste şahsı adına hiç kimse Pet
rol Kanunu üzerinde konuşmadı. 

BAŞKAN — Onun taikdiri sayın üyelerle, 
sayın grup temsilcilerine aittir; lütfen anlara 
hitap edin, onlarla görüşün daha doğrusu. 

HAsSAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu Mec
liste şahsı adına hiç kimse konuşamadığı için 
işte Meclis boş, kimse gelmiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ESAT KIRAT-
LIOĞLIT (Nevşehir) — Saym Başkan, Değerdi 
arkadaşlarını; görüşmekte bulunduğuımuz Pet
rol Kanunu tasarısı üzerinde dün ve bugün par
tileri adıma söz almış bulunan arkadaşlarımız, 
Komisyonda İkabıül edilen tasarının espirisini 

tenkit etmek maksadıyle bâzı, elbette ki kendi
lerinle göre değerli, fikirler getirmişlerdir. 

Mesele çok derin noktalardan alınıp getiril
mek suretiyle, ta Ziya Gökalp'ten ve Atatürk'
ten aktarılmış cümleler nakletmek suretiyle 
Petrol Kanununun, 1972 yıılındaSki Petrol Kanu
nunun Komisyondan çılkan tasarısının şekli üze
rimde eleştirilerde bulundular. Elbetteiki büyük 
bir Türk mütefekkiri ve milliyetçi bir Türk mü
tefekkiri olarak Ziya Gökailp'e sonsuz saygımız 
vardır; fikirleri 'gayet değerlidir. Ancak, deği
şen zaman şartları içerisinde sayın Ziya Gö-
Ikalp'in fikirleri, bizim, ikafamızda ımuhterem bil
giler olarak ve önümüzde icabımda ışık tutması 
lâzım gelen bâzı yollar olarak değerlenecektir. 
Türkiye'nin kurtarıcısı ve herşeyimizi borçlu 
bulunduğumuz Atatürk'ün ortaya koyduğu' ilke
ler, elbetteki Atatürk'ün şahsiyeti ve Türk mil
letinin bütünlüğü içerisinde devam !edip gide
cektir. Gerçeği gözümüzün • önünden uzak tut
mamamız lâzım gcilir. Atatüıtk, bâzı fikirleri 
Türk milletinin kalkınması içim ;ortaya attığı 
bâzı fikirleri, mücerret şu mesele üzerinde de 
konuşmuştur şekliyle değerlendirmeye çalışma
nın yanlış olduğunu ifade 'etmeye gayret ediyo
ruz. Değil ise, burada eğer kabul ettirmek du
rumunda bulunduğumuz bir fikri, mutlaka ka
bul ettirmek şeklimi seçelim; bunum da tek yo
lu, bütün Türk milletinin hassas bulunduğu 
Atatürk'ün ismini ortaya atalım ve ondanı son
ra da diyelim ki, bu Atatürk'ün fikridir. Neti
ce ne oluyor? Atatürk'ün1 fikri olarak takdim 
edilen bu durum kabul edilmediği takdirde1 

Atatürk reddedilmiş oluyor. Bu yanlış bir po
litikadır, bu yanlış bir politikadır. Her fikrim 
arkasını Atatürk ile takviye etmeye kalktığımız 
zaman, meselenin1 anlaşılmaz bir zemin üzerinde 
ve belki de demokratik bir düzenim sınırlarını 
aşmak suretiyle müzakereyi ve münakaşayı sür
dürmek zemini seçilmiş olur. Elbetteki, büyüik 
kurtarıcı Atatürk'ün ekonomik fikirleri olmuş
tur ve olmalk durumundadır. Zaten, o eıkonomik 
fikirlerle Türkiye Cumhuriyetinin temeli atıl
mıştır. Atatürk'ün zamanında alman ekonomik 
fikirlerin, daha doğrusu kararların bugün yüz
de yüz isabetli olduğunla ıkaniiım. Çünkü, İstik
lâl Harbinden hakikaten sıkıntılı bir vaziyette 
çıkmışız. Büyüik bir harbi dağdağalı ve gürül
tülü bir şekilde, hattâ memleketin» büyüik bir 
parçasının kaybı yolunda neticielendirmişiz ve 
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ondan sonna Büyük Atatürk, ortaya çıkarak, 
Türk milletini bu imkânsızlıklar içerisinde Cum
huriyet yapma şekline getirmiştir ve sonra da 
alınması lâzım gelen ekonomik tedbirler vardı. 
Cumhuriyetten sonra Türk milletinin elinde bu
lunan imkânlar münevver yokluğundan başla
yınca, her türlü imkânsızlıklar Türkiye Cumhu
riyetinin adetâ karşısında bir umacı gibi belir
mekte idi. Münevver yokluğu dahi büyük bir 
tehlike olarak belirmişti Cumhuriyetin ilk baş
langıcında. Zira, evvelki devirlerden aktarılıp 
geLme bir tesirin altında Cumhuriyeti devam et
tirmek sıkıntılı idi. Değerli arkadaşlarım, Türk 
ımilleti yalnız memuriyete heves etmiş, yalnız ve 
yalnız bürokratik bir tutum içerisinde idamei 
hayat etme durumunu daha ziyade seçmiş, ve-
yahutta çok küçük ticaretle meşgul olmuş. Ama, 
büyük ticaret, ama milletin kan damarı mesa
besinde bulunan birtakımı yollar yabancıların! 
elinde bulunuyordu Cumhuriyeti elde ettiğimiz 
zaman. İşte o zaman Atatürk ferdin elinde mil
leti yükseltmek, ekonomik gücü bulunmadığı 
için, fertlerin elinde, özel teşebbüsün elinde bu 
güç olmadığı için, böyle bir güç teşekkül etme
diği için Cumhuriyetin ilk anlarında Devletin 
gücünün bunların üstünde olması lâzım geldiği 
noktasından hareket etmek suretiyle Devletçi 
bâzı kararlar almak isabetliliğini göstermiştir 
o zaman. Bu tutum elbetteki Atatürk'ün Cum
huriyeti başlattığı devir itibariyle gayet yerin
de idi ve Atatürk ondan sonra ferdî teşebbüsü 
bir tarafa bırakalım zihniyeti ile hareket etme
miştir. Atatürk'ü tam okumak, Atatürk'ü tam 
anlamak lâzıan gelir. Atatürk'ü tek taraflı izah 
letmeye çalışmak milletin menfaatine olamıya-
caktır. Atatürk çeşitli beyanlarında, özel teşeb
büsün yapamıyaeağı işlerin Devlet tarafından 
yapılması lâzım geldiğini beyan etmiştir. Ata
türk'ün prensibi budur ve o anda özel teşebbü
sün yapma durumunda bulun amıyacağı gözö-
nünde bulundurularak Devletçiliğe ağırlık ve
rilmiştir. O zaman ağırlık verilen Devletçilik, 
Atatürk'ün ferdin yapamıyaeağı (düşüncesiyle 
hareket ettiği Devletçilik demek ki, ferdin yapa
bileceği durum geldiği takdirde Devletçiliğin, 
ferdin yapabileceği işlere de kaydırılmak sure
tiyle devam ettirileceğini Atatürk ortaya koy
duğu prensiple öngörmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; eğer bu böyle olma
mış olsa idi, Atatürkten sonra Reisicumhur olan 

ve ondan sonraki devirlerde Başbakanlık yapan 
İnönü, özel teşebbüsün kemdi zamanlarındaki, 
gerek Reisicumhur olarak, 'gerekse Başbakan 
olarak kendi zamanlarında, özel teşebbüs ola
rak ortaya atılan bâzı kuruluşların faaliyetini 
kısıtlayıcı tedbirler alırdı. Atatürk'ü herhalde 
iyi 'anlaması (lâzım gelirdi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu noktayı na
zar gözümüzün önünde iken, kaldı ki, Atatürk' 
ün ortaya koyduğu prensiplerden hareket etme
miz lâzım gelir. 

Tekrar rücu ediyorum, başlangıç konuşma
ma; Atatürk ferdin yapamıyacağını Devletim 
yapması prensibini öngörmüştür, Devletçiliği bu 
manada anlamıştır. 'Tekrar üzerinde durarak 
ifade ediyorum, fert güç ve kuvvet kazandığı 
zaman Devletin yapması durumunda Devleti 
zorluyan birtakım teşebbüslerin ferdin eline 
geçmek suretiyle milletin yararına hareket edil
mesi lâzım geldiği prensipini ortaya atmıştır 
Atatürk ve bu prensibin ışığı altımda bir eko
nomik sistem geliştirmişiz Türkiyemizde. Bu
nun 'adına karma ekonomi demişiz. Bu karma 
ekonomi prensibini, tahmin ediyorum, çeşitli şe
killerde Hükümet kurmuş bulunan1 veyahutta 
Hükümetlere iştirak etmiş bulunan partiler de 
inkâr etmemişlerdir. Karma ekonomi prensibi 
üzerinden hareket etmişlerdir ve bugün tama
men Devletçi bir görüş ile ortaya konmuş Hü
kümet tasarısı da aynı şekilde Üçüncü Beş Yıl
lık Plân itibariyle kabul edilmiş bulunan kar
ma ekonomi prensibine de aylarıdır. Hem plân 
itibariyle karma ekonomiyi kabul edeceğiz, hem 
de bir partinin veyahutta bir şahsın görüşüdür 
diye, eğer Devletçilik zihniyetiyle hareke^ ede
ceksek, bu Atatürk'ün fikridir diye ortaya atı
lacağız ve bunu Atatürk'ün adına müdafaa ede
ceğiz... 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ün adına he
pimiz konuşuruz, Atatürk'ün adına Pıtonuşmak 
inhisarı hiç kimsenin elinde değildir. Siz Ata
türk'ün bir cephesini izaha çalışırsanız; Ata
türk'ü iyi anlayan, Atatürk'ü iyi bilen insanlar 
olarak Atatürk'ün bir tek cepheli insan ol
madığını ve memleket menfaati için Atatürk' 
ün, memleketin yararına hareket edilmesi lâ
zım geldiğine ne gibi prensipler ortaya vazet
tiğini, Atatürk'ü öğrenen- insanlar olarak duru
mu ortaya koyma gücüne sahibiz. 
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Şimdi burada bu meseleyi bir tarafa bırak
tıktan sonra gelelim konumuza. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Reşit Ülker, 
komisyon tarafından kabul edilen tasarıda, 
Hükümet tarafından getirilen bâzı gerekçelerin 
değiştirildiğini ifade ettiler. Ben hulkukçu deği
lim; ama mantık silsilesi içerisinde hukukun ne 
demek olduğunu da kavrayan bir insanım, önü
nüze gelen tasarı artık Hükümet tasarısı değil
dir. önünüze gelen tasarı komisyon tasarısıdır. 
Hükümet elbette ki, tasarıyı bir gerekçe ile sevk 
etmiştir. Biz, Hükümetin getirmiş olduğu tasa
rının büyük bir kısmını aynen kabul etmekle 
beraber, tasarının bâzı maddelerini değiştirerek 
kaibul ettik, ve bu durum artık komisyonun ta
sarısı halinde huzurunuzda bulunuyor. O ba
kımdan komisyonun tasarısı huzurunuza geldi
ğine göre, komisyonun tasarıyla alâkalı bir ge
rekçesi elbette ki, olmak lâzım gelir. Gerekçesiz 
tasarı olur mu? îşte komisyonun yapmış olduğu 
değişiklik, komisyon tasarısı olarak gelmiş bu
lunan gerekçenin kendi anlayışı içerisinde düzel
tilmesidir. Huzurunuzda Hükümet tasarısı görü
şülmüyor ki. Komisyonun tasarısı görüşülmek
tedir... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Her ikisi 
de görüşülüyor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Komis
yon tasarısı olarak huzurunuza gelmiştir. Her 
ikisi de, elbette ki, görüşülmektedir; ama huzu
runuzda görüşülen maddeler komisyonun ge
tirmiş olduğu maddelerdir. Eğer o zaman şöyle 
bir yola sapmış olursak; ayrıca sunulmuş bâzı 
tasarılar var. O tasamılanînda maddelerini müda
faa eden arkadaşlarımız var. Yani bütün tasarı
ların esprisi burada nazarı itibara alınacak; ama 
konuşulan komisyon tasarısının esprisi içerisin
de nazarı itibara alınacaktır. Bunu nazardan ırak 
tutmamanız lâzım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisinin değerli sözcüleri burada tamamen devlet
çiliği müdafaa etmek suretiyle petrol tasarısını 
kendi noktaî nazarlarından geçirtmek arzusunu 
gösteriyorlar. Bu durum elbette ki, kendilerinin 
hakkıdır. Bu hakkı müdafaa etmeyi hiç kimse
nin, kendilerinin elinden almayı düşünmesi 
mümkün değildir. Ancak eğer böyle bir noktai 
nazardan hareket ediliyorsa, Petrol Kanununun 
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burada uzun boylu münakaşasını yapmaktansa 
tek bir noktada birleşiliyor demektir, daha doğ
rusu Halk Partisi zihniyeti olarak, prensibi ola
rak. Biz komisyon olarak buna asla katılmıyo
ruz. O zaman Madencilik Reformu kanun tasarı
sı görüşülürken Sayın Reşit Ülker'in söylediği 
gilbi, aslında bu da madendir, doğrudur, yani 
(bir yeraltı servetidir, o maddede mütalâa edil
mek lâzım gelir. Madencilik Reformu kanun ta
sarısının içinde petrol de devletleştirilmiştir, yü
rütülmesi şu şekilde olacaktır diye bir tane, iki 
tane madde koyarsınız ve bugün 38 - 40 madde
den daha fazla bulunan Petrol Reformu kanun 
tasarısını görüşmek zahmetinden de kurtulmuş 
olurdunuz. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Tabiî 
doğrudur. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ama 
espri o değil değerli arkadaşlarım. Espri tama
men başkadır. Biz komisyon olarak bu tasarıyı 
huzurunuza getirirken kendi noktaî nazarımız
dan memleketin âli menfaatini değerlendirmeye 
gayret ettik ve dün burada çeşitli partilere men
sup sözcü arkadaşlarımız da belirttiği gibi, şu
nu düşündük: Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı veyahut da zamanında bu işlemi yapan 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü tek başına bu 
meselenin altından kalkabilecek ne teknik güce, 
ne de malî gücü sahiptir dedik. Bunu söylemek
le orada çalışan değerli arkadaşlarımızı küçüm
semek yolunu asla gözümüzün önünden geçir
medik; fakat el elden üstündür prensibiyle ha
reket ettik ve çeşitli devletlerin nasıl hareket et
tiğinin misâli komisyonda günlerce; ama günler
ce münakaşa mevzuu oldu. 1972 lerin alma'k du
rumunda bulunduğu ekonomik prensipleri, el
bette ki, zamanın ve devrin prensipleri üzerinde 
memleketin gerçeklerini görerek hareket etmek 
suretiyle memleketin menfaatma sunmak hepi
mizin vazifesi olmak lâzım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, biz komisyonda hiçbir 
zaman (bir yabancıya, yahut da bir özel teşebbü
se, yahut da herhangi bir zihniyete memleketi 
çıkar olarak sunmak niyetini asla göstermedik 
ve gösteremeyiz. Bunu düşünebilmek Türklüğü 
inkâr demektir. 

Değerli arkadaşlarım, memle'ketin âli men
faati kalkınmada, burada dün yine bir sözcü 
arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi, kendi 
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yağımızla kavrulan prensibini asla kabul etmi
yoruz. Kendi yağıyla kavrulma prensibini bu
gün dünyada hangi devlet kabul etmiş? eğer 
bugün bir Alınan mucizesinden bahsediyorsak, 

. bugün Almanı mucizesinin Almanya'yı Almanya 
yapan son şeklin, elbette ki Almanya'nın tek
nik gücü olmakla .beraber, Almanya'ya akan 
Amerikan sermayesi olmuştur ve bugün o Al
manya parasını Dolar karşısında revalüe etmek 
mecburiyetini duymuştur. Daha doğrusu bir 
Mark revalüasyonu ile, Doların devalüasyonu 
ile ekonomik gücün mukayesesi bakımından 
gözönıüzün önüne ibret verici bir manzara çık
mıştır. 

işte yabancı sermayeyi millî menfaati çı
karına gayet güzel değerlendirmesini bilen bir 
Almanya, harbi kaybetmiştir ama ekonomik 
savaşı kazanmıştır. Öyleyse yabancı sermayenin 
Almanya'ya bu kadar akması Almanya'nın çı
karma değildir diye bir Almanın çıkıp da mü
dafaa ettiğini göreniniz varsa lütfen Meclis 
kürsüsüne getirsin biz de istifade edelim. İtalya 
aynı vaziyette, Fransa aynı vaziyette, İngiltere 
aynı vaziyette. Gözünüzün önünde ne kadar 
büyük, güçlü devletler varsa hepsi aynı vaziyet
te. 

Bugünün yabancı sermaye durumu geçmiş 
asırların •kapitülâsyon prensipleri içerisinde 
halledilmediğini göstermektedir. Kapitülâsyon 
zihniyeti artık 1970 yıllarının ötesinde yabancı 
sermaye yahut da yabancılarla çalışma işbir
liği ile mütalâa edilmek durumunda olamaz. 
Doğal kaynaklarda da aynı şeyi söylemek du
rumunda olduğumuzu müsaadenizle arz etmek 
isterim. Çok konuşuldu; ama «Ettekrarü ahsen 
velevkâne yüzseksen» diye bir tabir vardır. 
Galiba isabetli oluyor. Tekrarında has'en var
dır, İSO defa dahi olsa. Bu, gerçi komisyonda 
arz ettiğim gibi, günlerce devam etti, Mecliste 
de günlerce soruldu, cevap verildi, konuşuldu. 
Ancak, her zaman meseleyi bir tarafa bırakmak 
suretiyle pfoblemin başka yönünü kendi pren
sipleriyle kabul ettirmek durumunda bulunu
lursa, bununla neticeye varmak mümkün ola
maz. 

Burada konuşulanları ve konuşulanların 
içerisindeki inkârı kabil olmayan maddî vakı
aları yok olarak farzetmek suretiyle «Bu böyle 
olmuştur» diye mütalâa beyan etmenin bizi bir 

neticeye götürmeyeceğini ifade etmek isterim 
ve inanın burada maddî vakıalar belirtilirken 
bunun öyle olmayıp da, şöyle olduğunu ispata 
çalışma durumunda bulunan arkadaşlarımızın 
lütfen buradaki maddî vakıaları alâkalı, teknik 
elemanlarla konuşmak suretiyle kontrol etsin
ler. Hakikaten öyle değilse, burada bu vakı
aları ortaya getiren arkadaşlarımız mahcup 
duruma düşerler. Bu vakıalar burada konuşu
lurken sağ tarafımızda Türk petrolünde söz 
sahibi bulunan insanların bulunduğunu biliyo
ruz ve buradaki konuşmalarımızın eğer yanlış 
bir durumu varsa, onlar tarafından sonradan 
alay mevzuu olacağını da biliyoruz. Niçin bu 
duruma düşelim? ortaya attığımız mevzular 
tamamen maddî vakıalara dayanıyor. 

Komisyon huzurunuza bu şekilde bir kanun 
tasarısını getirirken yabancı sermayeden isti
fade etmeyi, işte bu konuştuğum prensipler 
tahtında düşünmüştür ve Komisyonda da de
falarca dile getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Maden Teknik Ara
ma Enstitüsü Türkiye'de ilk defa ta Atatürk 
zamanında petrol savaşına başlamıştır. Doğru
dur, 1954 yılına kadar imkansızlıklar içerisinde 
memleketçi menfaati düşünerek bir şeyler yap
maya gayret etmiştir. Tebrik ediyoruz, doğ
rudur. Ancak, bunu yapmak başka, yerin altın
daki serveti piyasaya çıkarmak başkadır, çıka
rabilmek başkadır. 

Tekrar ediyorum, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü zamanında bu petrol işlerimiz yürü
tülürken burada bir arkadaşımızın istihfafla 
dile getirdiği, fakat rahmetli Gürsel tarafından 
büyük bir müjde olarak, kendi sesinde Türk 
Milletine tepşir edildiği Bolkar Dağı petrolünü 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü zamanında 
tetkik etmişler, Maden Tetkik Arama Enstitü
sü «Burada petrol yoktur» diye bırakmıştır ve 
ondan sonra 1954 yılında 6327 sayılı kanunla 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmuş
tur ve ondan sonra Türkiye Petrollerinin Bol
kar Dağında petrol aramak hiç bir zaman ak
lına gelmemiştir. Ta ki, Mobil, Bolkar Dağın
da petrolü bulduktan sonra Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı akabinde gitmiş orada son
daj yapmaya başlanmıştır. 

Eğer orada bu derece âcil petrol çıkartma 
durumunun mümkün olduğu biliniyor idi ise, 
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niçin MabiPin petrol bulmasından sonra aci
len oraya gidilmiştir? Ve maalesef tahminime 
göre 20 - 25 milyon Tl'sı sa.rfedilm.ek suretiyle 
rakamlarda ufak tefek değişiklikler olabilir -
sondajların neticesi Türkiye Petrolleri için mu-
vafakiyetli olmamıştır ve geri dönülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu durumdan dolayı 
ben Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını kı
namıyorum, ama ortadaki bir maddî vakıayı 
da inkâr etmenin mümkün olmadığını ifade 
etmi3k istiyorum. Şelmo sahasını sizlere misal 
olarak verdim. Dahası m anlatayım, Doğu Ra
man, Batı Raman var. Şimdi burada teferru
atına gitmek istemiyorum, ama bunu da müsa
adenizle arz edeyim, ondan sonra diğer nok
talara geçmeye başlayayım. 

Değerli arkadaşlarım, bir Doğu Raman, 
Batı Raman vardır. Burası Türkiye Petrolleri
nin lojmanlarına, idare sahasına 5 - 6 kilomet
re mesafededir, kuş uçuşur. Bu Doğu, Batı Ra
man arasında bir Maymune Boğazı vardır. 
Doğu Ramanda petrol vardır, aynı strüktür-
deki Batı Ram an'da yani Doğu Raman'da 
senelerce evvel petrol bulunmasına rahmen, 
Batı Raman'da Türkiye Petrolleri tarafından 
petrol arama durumu olmamıştır. Sonra nasıl 
okutuştur?- Orada, aynı sahada yabancı bir şir
ketin de ruhsatı vardı, kendilerinin elinde kâ
fi miktarda s'ondaj makinesi o anda bulunma
dığı için, Türkiye Petrollerine .müracaat etmiş
tir, ki; tam iki sahanın da değerlenmesi için 
şöyle bir teklifte bulunuyoruz. Eğer burada bir 
petrol çıkmazsa sondaj masrafını paylaşaca
ğız, petrol çıktığı takdirde ne ise iki saha da, 
değerlenmiş olacak. Bu şartlar altında Türkiye' 
Petrolleri iki sahanın ortasına yakın - iki saha
nın bitişiği civarında - sondaj yapmıştır, pet
role girmiştir, ama ağır petrol çıkmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, bu meselenin yani, pet
rolün bu kadar basite alınacak bir mevzu ol
madığını bilmemiş lâzımgelir. Hele Türkiye'nin 
karışık jeolojik şartları arasında, petrolün 
satha çıkması Türk Milletinin eline gelmesidir. 
Eğer .mesele, petrolün satha çıkması meselesi 
ise ve satha çıkartılma durumu mevzubahis 
ise, Türk Milletinin menfaati bu kanunla tam: 
manasıyle teinin edil emiyorsa, huzurunuzdadır, 
o değişiklikleri yaparız, ama ceffelkalem, ya
bancıların Türkiye'den çıkartılması yoluyle ha

reket ettiğimiz takdirde doğru bir yolda deği
liz. 

Kaldı ki, petrol amieliyesi çok çeşitlidir 
beyefendiler. Bir ara bundan 7 - 8 sene evvel 
Türkiye'den tamamen yabancıların çıkartıl
ması için bir mücadele mevzuu açılmıştı. Pet
rol, ne yalnız sondajdır, ne yalnız jeolojik araş
tırmadır, ne de tam manasıyle elimizdeki bulu
nan teknik elemanın bu işe kifayetli veyahut-
ta kifayetli olmadığı meselesidir. Petrolün tıp
kı insanların ciğer, kalp yahutta radyografisi 
alındığı gibi kuyuların filmi alınır. Bu da çeşit
li yollarla alınmaktadır. Burada uzun boylu 
teferruata gitmek istemiyorum. Bunu yapan 
ıbizi.m için de, Mobil için de, Shell için de, şu
nun için de bunun için de bir Fransız şirketi
dir. Bu panent hakkı. 

Almancası Schrunberg olan bir Fransız Şir
ketinin elindedir. Ancak bu filmlerin çeşitli 
yönlerle, sonik usullerle, sununla bununla alı
nan bu filmlerin mütehassısları tarafından de
ğerlendirilmesiyle olur. 

işte enterpetasyon dediğimiz bu noktada 
da yine teknik güç, ben böyle değerlendiririm; 
onu, siz başka türlü değerlendirirsiniz ötesinde 
sismik çalışmalar, bunu Türkiye'mizde Prakla 
denilen bir Alman Şirketi hem bizim için, hem 
de yabancılar için yapar. Jeofiziğine esas ça
lışmalarından birisi olan, son zamanlara kadar 
itiraf etme'k lâzımdır ki Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı için kuyu çi mentol aması bi
zim ihtiyaçlarımızın dışında olan bir mevzu 
idi ve bunu Halıbortcn denilen bir Kanada Şir
ketin yapardı. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, petrol öyle tek 
manasıyle ele alınacak bir mevzuu değildir. O 
bakımdan, lütfen yabancı sermayenin Türkiye' 
deki çalışma şartlarını millî menfaatlerimiz ile 
bağdaşır şekle getirdikten sonra yabancı şirket
lerin çalışmasını engelleyici değil, bilâkis yerin. 
altındaki servetin yerin üstüne çıkaltılması ba
kımından destekleyici bir gösterimizin miemle-
ketimizin yararına olduğunu düşünüyoruz. 
Bunu Rusya'da yapmış. Nasıl yapmış? Birisi 
komünist, birisi kapitalist ve kan düşmanı iki 
millet, birisi Amerika, diğeri Rusya, elbetteki 
çok bt'ryük teknik güce ve malî imkâna sahip 
olan bir memleket, ama buna rağmen bir nokta-
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da doğal kaynaklar mevzuunda imkânsızlığını 
görmüş ve Amerika'ya Sibirya'da bulunan ba
kır, nikel madenlerinin hem aranma, hem işlet
me, hem de sermaye durumunu Amerika'dan 
temin etmek, işçisini de Rusya'dan sağlamak su
retiyle bir anlaşma zemini aranmaktadır ve bu 
hulusta büyük bir çalışma, gelişme olmakta
dır. Bugünlerde belki de faaliyete geçilmek du
rumundadır. 

Dikkat buyurun; arama, işletme, bunlar tek
nik güç, sermaye, işte yabancı sermaye. Buna 
karşılık Rusya ne veriyor? Doğal kaynağını 
Amerikan teknik gücüne ve sermayesine ve 
ayrıca işçisini veriyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, burada kalkıp denir
se ki, ha o başka, Rusya'nın durumu başkadır, 
bizim durumumuz başkadır. Onu onlara yapa
bilir ama, biz yapamayız. 

Aziz arkadaşlarım, bu bizi nereye götürür! 
Çok istirham ederim. Şartlarımızı gayet güzel 
ayarladığımız takdirde bu anlaşma protokolü
nü imza edebilecek, memleket menfaatini temin 
edebilecek, şartları değerlendirebilecek teknik 
gücümüzün olduğunu da inkâr etmeyelim. Bu 
babda eğer orası böyle yapıyor da biz böyle 
yapmaya devam edemeyiz, diye düşünürsek, bu 
bizi bir noktaya götüremez. Japonya'da da ay
nı vaziyet olmuştur. Pipe - Line meselesinden 
konuşuyoruz; «Japonya Sibirya'daki petrolü, 
gazı, Japonya'ya nakletmek için, kendisinde 
bulunmayan bu serveti Japonya'ya nakletmek 
için milyarlarca dolar parayı Sibirya çöllerine 
dökme durumundadır, işte size yabancı serma
ye. O başkadır, bu başkadır dersek Amerika 
misalini gözönüzün önünden uzak tutmayın. 

Yalnız böyle mi? Hayır. Almanya ile de te
mas etme durumundadır. Almanların ekono-
mii'k mecmuası «Kapital» Haziran ayları içinde 
şöyle bir makale neşretmişti, daha doğrusu bir 
röportaj : Rus Başbakan yardımcılarından bi
risi - ismini şimdi hatırlıyamıyorum. - Haziran 
ayı içinde Almanya'ya geliyor, Alman tekniği
nin ve sermayesinin, Sibirya'da doğal kaynak
ları değerlendirmek için Rusya ile Almanya'yı 
bu mevzuda bir protokole bağlayarak karşılık
lı çalışma havası içine sokmak istiyor. «Bu du-
rumıları konuşmak üzere geldim, Sibirya'daki 
doğal kaynaklanmazı Alman teknik gücü ve 
Alman sermayesi ile birlikte değerlendirmeye 

çalışacağız, bunun için anlaşma zemini arıyo
ruz..» diyor. 

Şu anda ne gibi bir gelişme görülmüştür, 
bilmiyorum. Ama vaka bu. Yabancı sermaye bu 
şekilde mütalâa ediliyor. Yugoslavya'sı yapmış, 
Macaristan'ı yapmış. Onlar doğal kaynakları
nı bizim zihniyetimizle düşünemeyecek kadar 
milliyetsiz midirler? Parti prensibi başkadır, 
memleket gerçeği başkadır. Biz komisyon ola
rak memleket gerçeğini bu şekilde mütalâa 
ederek huzurunuza bu kanun tasarısını getir
miş bulunuyoruz. 

Kaldı ki değerli arkadaşlarım, samimiyet 
lâzım her şeyden evvel; meseleleri samimiyetle 
vazetmek lâzım. Bundan yedi sekiz sene evvel: 
başka türlü konuşmak, simidi başka türlü ko
nuşmak, o zaman öyle idi, şimdi böyle oldu dü
şüncesiyle hareket etmek, bizi memleket ger
çeklerinin bilinmesi ve memleket değerlerinin 
yükselmesi yönünden bir hedefe götüremez. 

Şimdi bu durumu huzurunuzda izah ederken 
bir iki vesikayı konuşturmama müsaadenizi is
tirhamı edeceğim. 

HÜDAl ORAL (Denizli) — Komisyon adı
na mı konuşuyorsunuz, Parti Grubu adına mı?.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ko
misyon adına konuşuyorum. Hiçbir zaman grup 
adını burada kullanmadım. 

ORHAN BtRGİT (Ankara) — Şu postane
nin önünde Aydın beyden aldığın vesikaları 
mı?.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet 
beyefendi, ancak Aydın beyden değil, başka bir 
milletvekili arkadaşımdan aldım. Hem de 
C. H. P. sinden istifa etmiş bir milletvekili ar
kadaşımdan aldım. Burada hiçbir meselenin 
gizli kalmasına tahammül eden arkadaşınız de
ğilim. O arkadaşım bana bugün komisyon tasa
rısı olarak buraya getirilen tasarı üzerinde şid
detle ve başka türlü beyanda bulunan arkadaş
larımızın durumunu gözünüzün önüne sermesi: 
bakımından memleket yararına faydalı bir hiz
mette de bulunduğuma kaniim. Evet, vesikayı 
C. H. P. sinden istifa etmiş bir milletvekili ar
kadaşımız verdi, kendisine müteşekkirim. Çün
kü bu durumu doğrusu bu -kadar açıklıkla ben 
bilmiyordum. Şimdi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, komisyon. 
adına beyanda bulunduğunuz malûm. Bir tasa-
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rı gelmiştir, bu tasarıda komisyon olarak en 
iyi şekli Meclis adına şüphesiz hazırladınız. 
Komisyonun getirdiği bu metni savunurken şu 
veya bu siyasî teşekkülün, şu veya bu şahsın 
geçmişte şöyle, bugün böyle demiş gibi bir geç
mişin kavgasına meseleleri ve müzakereleri gö
türücü bir davranışa sıfatınız müsait olmadığı . 
gibi, hitapta bulunduğunuz Yüce Meclisin kür
süsü de müsait değildir. Mümkün olduğu ka
dar, mevcut tasarının hangi espri içersinde ge
tirildiğini, biraz evvel gayet veciz bir şekilde 
ifade ettiğiniz temel espriler içersinde, izah ile 
müzakerenin devamına imkân vermenizi rica 
ediyorum. 

"ESAT KIRATLIOĞLÜ (Devamla) — Sayın 
Başkan, arzunuza uyuyorum. Elbette im müza
kere, ben komisyon üyesi olarak müzakereleri 
bitirdiğim zaman bitecek değildir. Meclise ve 
Riyasete saygılı, meşruiyetçi bir insanım, O ba
kımdan meseleyi,- şurada sizin bahsettiğiniz is
tikamette bir münakaşa, mevzuu yapmak iste
miyorum. Fakat, İm müzakere devam edecek
tir, münasip bir fırsatta arz edeceğim hususlar 
baş'ka bir plâtformun durumu itibariyle müda
faa edilecek, dile getirilecektir. 

Değerli arkadaşlarını, komisyonun burada 
getirmiş olduğu tasarının aşağı yukarı anaes-
prisi budur ve Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına yurdun her tarafında daha geniş ça
lışma imkânı . tanınmıştır. Bu böyle değildir, 
demek hakikati bilmemek veya başka türlü gös
termek demektir. Komisyon, tasarıda birtakım 
değişiklikler yaparken bu açıdan bunu değer
lendirmeye gayret etmiştir. 

«Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ne
den Türkiye hudutları içersinde arama ve ça
lışma hakkı tanınmamaktadır, neden Devletin 
çalışma hakkı-sınırlanmaktadır?» tarzında, mü
talâalar beyan edilmektedir. Komisyon adına 
ifade etmek isteriz ki, hiçbir- zaman Devlet adı
na burada bahsedildiği mânada bir sınırlama 
olmamıştır. TPAO'nm bugünkü durumunun 
ötesinde, ileriki yıllarda iktisap edeceği teknik 
güc çerçevesinde çalışma imkânı eski kanun. 
metni değiştirilmek suretiyle verilmiştir. Bir 
sahada. 150 bin hektara kadar çalışılmakta idi. 
Bu, Türkiye Petrolleri için bir sahada 800' 000 
hektara, çıkarılmıştır. Ama, diğer özel ve ya
bancı şirketlerin çalışma durumu eskisi gibi 
aynen muhafaza edilmişti\\ 

Burada, TPAO'na bir hak tanınmıştır dü
şüncesi nasıl müdafaa edilebilir? Birisine 150 
bin hektarlık sahada çalışma hakkı veriyorsun, 
bir ruhsat sahası itibariyle, millî kuruluşumuz 
TPAO'na aynı sahada 800 OTO hektarlık çalış
ına imkânı veriyoruz. Kaldı ki, bunu biraz ev
vel arz ettiğim gi'bi, Türkiye 11 bölge olarak 
düşünülürse, bu bölge imkânları izafidir, 20, 30 
bölgeye eıkartılabilir, 67 bölgeye eıkartılabilir, 
her bölgede 800 000 hektar çalışma imkânı ve
rildiği takdirde, yani bu bölgeler genişletilmek 
suretiyle verildiği takdirde, dünyadaki en bü
yük güçteki petrol şirketlerinin dahi altından 
kalkamayacağı bir saha meydana çıkar. Kaldı-
ki değerli arkadaşlarım, TPAO bu kanunla baş
ka imkânları da haizdi. Nedir onlar?.. Mevcut 
statüsü içinde TPAO, şirket kurma durumunda
dır. Yani yavru şirket kurma durumundadır ve 
nitekim kurmuşturda. Halihazırda çeşitli alan
larda, rafineride, gaz sahasında kurduğu şirket
leri vardır. Bu şirketleri kurdurduğu takdirde 
de, TPAO'nm yavru şirketleri olduğu için, ay
rıca saha kapatma hakkı var. Kerede devletin 
millî şirketinin sınırlandırılması, hudutlandırıl-
nıası?.. Ama kalkar da, ben hem yabancı şirke
te imkân vereceğim, onu çalıştıracağım diye 
bir madde çıkartırsınız, arkasından da bir mad
de getirirseniz, bir yabancı şirket falan sahada 
çalışma hakkı talebetti 15 gün içinde Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı müracaat etti mi, 
adamın elinden sahayı alıp Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına veriyorsunuz... Bu bir ko
va! amaca olur, bunun mânası kalmaz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Komis
yonda bunu 4 güne indirmişsiniz. 

ESAT KIRATLIOĞLÜ (Devamla) — 4'e de
ğil beyefendi, iyi dikkat buyurun. .16 sahaya çı
karılmıştır. 150 bin hektar da 8O01 bin hektara 
çıkmıştır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 4 gün 
meselesi... 

ESAT KIRATLIOĞLÜ (Devamla) — Beye
fendi, bilmiyorsunuz, burada ben ne konuşuyor
sam odur. 800 bin hektar bir bölgede çalışma 
hakkı vardır Türkiye Petrollerinin ve ruhsat 
sahası da 16'dır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Gün 
meselesi farklı. 

DSAT KIRATLIOĞLÜ (Devamla) — Hayır, 
gün değişmemiştir,, aynen muhafaza edilmekte-
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dir. Komisyondan nasıl çıkmışsa öyle muhafa
za edilmektedir. 

HARAN TOSYALI (Kastamonu) — Hükü
met teklifiyle Komisyon arasında fark var. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ola
bilir, biz burada Hükümet tasarısını değil, ko
misyonumuzun kararını müdafaa ediyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 
ikisinin arasındaki farkı belirtiyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Beye
fendi karşılıklı münakaşa mevzuu yapmayalım ; 
ıgrup adına söz alın gelin konuşun. 

BAŞKAN — Devam buyuran, ayrıca sora 
ihakları var efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değer
li-arkadaşlarını 800 bin hektar, 16 bölge. Bu ü 
milyon hektar yapar. Hektarın.matematik mâna
sını burada ben size izaüı etmek durumunda bulu-
ımrs-am buradan teeddüp ederim; hektarın ne de
lmek okluğunu biliyorsunuz. 9 milyon hektarın, 
satha itibariyle ne demek olduğunu şöyle gözünü
zün önüne getiriniz. Eğer, dün de bir vesileyle1 

ifade olunduğu gibi, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı bu 9 milyon hektarlık saha üzerinde 
full bir çalışma yapaibilecek teknik güce sakip-
•tir diye burada birisi iddia ederse onun akılın
dan şüphe etmek lâzım gelir ve böyle bir kimse
nin çıkacağım da ben tahmin etmiyoram. Ne 
Türkiye Petrollerinden bir yetkilinin, ne de baş
ka bir yetkilinin.. 

Öyleyse devletin sınırlandırılması nerede 
beyefendiler?.. Ama yabancıya, yahut da özel 
slenmayeye hak tanıyacağız derken, ondan son
ra da bir madde getirmek suretiyle İm hakkı ta
mamen ortadan kaldırırsanız, bunun bir kome
diden başka mânası kalmaz, 

Memleket gerçeğini iyi takdir edip, iyi de
ğerlendirmek durumunda bulunulmamız lâzımı 
geldiğini hatırlatmak isterim değerli arkadaşla
rım. 

Komisyon adına şimdilik arz edeceğim hu
suslar bunlardan ibarettir. Elbette ki, bu tartış
ıma mevzuu devaım edecektir ve konuşmalar sü
recektir. 

'Saygılarımı sunarım. 
MEHMET ATAĞÜN Kırklareli) — Sorum 

var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atagün. 

"MEHMET ATAGÜN Kırklareli) — Petrol 
mevzuunun Türkiye'nin hayatî bir mevzuu ol
duğu ıızunboylu ifade edildi, özür dilerim, an
layamadığım iki mevzuu var, bunu Sayın Ko
misyondan sorarımı. 

iBiriııeisi şu : Demirperde gerisimde dahi ya
bancı sermayeden istifade edildiği misaller ve
rilmek suretiyle gerek Komisyon gerekse bâzı 
konuşmacılar tarafından ifade edildi. Yaıbancı 
sermaye ile, bir devletin yabaıncılardan kredi 
almak suretiyle' işletme yapmasının ayrı ayrı 
konular olduğunu takdir •edersiniz. Binaenaleyh, 
Demirperde gerisindeki devletler yabancı bir 
devletten kredi almak suretiyle mi bu petrol 
meselesini daha büyük sermaye ile hallet
meye ('alışmışlardır veyahut da. yabancı özel 
sermaye gelmek suretiyle mi, burada petrol ara
ma, çıkarma ve rafine etmek suretiyle mi yap
mışlardır? Bu konuda aydınlanmak istiyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU Devamla) — Müsaa
de buyurursanız bunu hemen cevaplayayım; 
ikinci sorunuza ondan sonra geçeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika... 
Bitti mi etendim sorunuz? 
M:rcHMKT ATAGÜN (Kırklareli) — Bir ta

ne daha var; müsaade ederseniz önce bunun eıe-
vaıbını alayım, bilâhare ötekini sorayım. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Kıratlıoğlu, 
•soru anlaşıldı herhalde. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın 
arkadaşım gayet güzel bir noktaya temas ede
rek soru sordunuz. Amerika ile Rusya arasında
ki anlaşma mevzun kredi almak suretiyle değil, 
tam mânasıyle teknik gücün oraya gelmesi ve 
yabancı sermaye olarak oraya gelip işletilmesi 
•ve bunun karşılığında da maden cevherinin alın
ması şekliyledir. Yani sermaye oraya tamamen 
yalbancı olarak gelmektedir. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Arama da
hil mi? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hepsi 
dahil, arama da dahil. 

BAŞKAN — Bir dakika, soru sahibinin ilâ
ve edeceği husus var mı? Yeni sorunuzu sora
caksınız, buyurun. 

MEHMET ATAOÜN (Kırklareli) — Petrol 
Türkiye için-hayatî bir mevzu ve yabancı ser
maye için de kazanç mevzuu olduğunu ifade et
mekte herhalde isa-bet var. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — An
layamadım efendim, tekrar eder inisiniz? 

BAŞKAN —• Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun soru bitsin. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Türki
ye'de petrolün aranması, bulunması, işletilmiesi 
Türk Devleti ve Milleti için hayatî bir mevzu
dur; hedefimiz zaten budur. Yabancı sermaye 
yahut sermayeler için de bir kazanç mievzuu ol
duğu gayet tabiî ve basit. Dünkü konuşmalarda 
vıe Komisyonun izahaıtmda Türk petrollerinin 
rezervi, saniyen ikinci unsur olarak da Türkiye-
nin jeolojik yapısı itibariyle, uramaınm çıkartma
nın diğer yerlere nazaran büyük masraflara 
'valbeste olduğu da ifade edildi. Şu hale göne, 
yafbancı sermayenin daha kolayı varken ıberhanlgi 
(bir düşünceye yer verilmiş midir; Komisyon bu
nun hakkında ne düşünmektedir 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Ataigün, burada zâtıâlinize vereceğim cievap şu
dur : 

BAŞKAN — Genel Kurula hitabediyorsu-
nuz, hatırlatmak isterim Sayın Komisyon. Bu
yurun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başlkan, bu mevzuda verilecek cevap şudur: 
Evıeit, doğrudur; Türkiye'nin hayatî meselesi
dir. Şu bakımdan hayatî meselesidir: Eğer faz
la petrol bulunursa Türkiye'de, istihlâkimizi 
karşılama bakımından ve aynı zamanda bu is
tihlâkimizin değıerlıenmesi bakımından, döviz 
kayfbına uğramamak için hayati bir meseledir. 

İkincisi, yabancı sermaye elbette ki, Türki
ye'ye bizim kara kaşımız kara gözümüz için de 
ıgıelmemektedir. Bunun karşılığında bir kazanç 
sağlamayı da düşünmektedir. Bunun da aksini 
düşünmek mümkün değildir. Ancak, işte ayrılı
ğımız nokta, Komisyon olarak: aksi fikrî müda
faa edenlerden ayrıldığımız nokta oradadır ki, 
biz bu kâr mevzuunu biliyoruz; bunu bilmemek 
için tecalhülü ârifaneden gelmek lâzım gelir. 
Ancak bu kâr mevzuunu, hem milletin doğal 
kaynağını satha çıkarırken yabancı sermayeye 
imjkân verelim ve buna imkânı verirken de ona 
bir kâr haddi tanıyalım. İşte bu kâr haddi, hem 
yalbancı sermayenin yatırmış olduğu sermayenin 
karşılığında beynelmilel standartlar içerisinde 

bir değer kazansın, hem de öyle bir had tespit 
edelim ki, Türkiye'nin millî menfaatinin aley
hine olmasın. 

Arz edeceğim cevap budur. 
BAŞKAN — Sayın Oral, buyurunuz soru

nuzu. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Kıratlı

oğlu Komisyon adına cevap vermekte olduklan-
nı söylediler. Komisyonun Başkanlık Divanının, 
kendisine Komisyon adına konuşma yetkisi ve
rip vermediklerini bilmiyorum. Ancak, Sayın 
Komisyon Başkanı ve sözcülerinden şöyle elde 
edebildiğim kadarıyle bu yetkinin nasıl verildi
ği ve Komisyon adına birçok polemiklere nasıl 
igireibiMiklerini izaih etmek mümkün değil. 

Ancak, mademki şu anda Koımıisyon adına 
'kürsüdedirler', şunları da Komisyon adına ce-
vaplanırmalarmı rica ediyorum. 

1. — Yabancı şirketler bugüne kadar Tür
kiye'ye tüm olarak nakit, malzeme, hak olarak 
ne getirmişlerdir ? Malî portesi nedir ? 

2. — Yalbancı şirketler, bugüne kadar ithal 
haimpetrolünden, rafinerilerinden, yerli haımpet-
rolden ve tevzi şirketleri vasıtasıyle Türkiye'den 
sağladıkları net kâr nedir? Doğmuş transfer 
haklan n'edir 1 

Bunun hakkında bir bilgileri varsa kesin, 
lütfetsinler. Yoksa, Komisyondan sonradan öğ
renebilirim cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, soru anlaşıl
dı her halde. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben Komisyon üyesiyim ve burada, Bir
leşim açıldığı zaman Komisyon Başkanı arkada
şımızla Komisyonun yegâne temsilcisi olarak 
bulunmaktaydık. Sayın Komisyon Başkanı ve 
benden başka, Meclisin içerisinde, bir de üye 
olanak Hüsıeyin Baytürk arkadaşımız vardı. Sa
yın Komisyon Başkanı bir mevzu dolayısıyle dı
şarı gitme durumu ile karşılaştı ve bizzat yanı
ma gelerek, «Bir mevzu var, ben hemen dışarı 
gidiyorum. Lütfen Komisyonu benim adıma tem
sil edin» dedi ve dışarı çıktı. Bu bapta Komis
yonu temsilen söz aldım. 

İkinci olarak; teknik mevzuda sorduğunuz 
sorulara şu anda kaibataslak cevap verebilirim; 
ama belki tanı tatminkâr olmaz. Sayın Nalhit 
Menteşe'nin elinde, sizin sorduğunuz sorulara 
tam matematik olarak cevap yerebilecek rakam 
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vardır. Müsaade buyurursanız Sayın Başkan, 
kürsüyü, bu hususta devam etmek üzere Saym 
Nahit Menteşeye terketmek isterim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Diğer so
rular da var, onlar hakkında beyanınızı alalım, 
sırası geldiğinde o soruyu cevaplandırmak is-
.tersieniz imkân veririz. 

Sayın Balan buyurun, sorunuz vardı değil 
mi efendim? 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının istihsal ettiği 
ıhampetrolün rafineriden, tonu kaça mal olu
yor? 

İthal edilen hampetrol rafineride kaça mal 
oluyor? Bunu öğrenmek isterim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Bir beyanınız olacak mı efen
dim? Buyurun, cevap verin Saym Balan'm so
rusuna^ 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Saym 
Balkan, şu anda sayın arkadaşımızın sorduğu 
sioraya rakam itibariyle cevap verecek durumda 
değilim. Eğer müsaade buyurulursa, kısa zaman 
içerisinde 'bu rakamı tedarik edip, sayın arkada
şımıza, müsaade buyurduğunuz takdirde bu 
kürsüden cevap verme imkânımız olacaktır. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim;? Bu
yurun Sayım ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Saym Başkan, 
Saym Komisyon Başkanlık Divanı, Hükümet 
tasarısının Komisyonda değiştirilmiş şeklini be-
nim'semekte midir, benimsememekte midir? 
Benimsiyorsa, tümüyle mi, yani ne kadarı ile be
nimsemektedir? Bunu lütfetmelerini rica ediyo
rum... 

BAŞKAN — Komisyon?.. Evet.. Komisyon 
(tasarısını.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hükümet ta
sarlısının Komisyonca değiştirilmiş şeklini tü
müyle mi, yani ne kadarını betnimsemektedir? 
Bunu lütfetmelerini rica ediyorum, 

BAŞKAN — Şimdi, Saym Ölçmen, yine Sa
yın Komisyon temsilcisinin, sözcüsünün cevap 
verme hakkı mahfuz.. Yalnız, takdir edersiniz 
'ki, Komisyon, benimsediği maddeleri veya ge
rekçeyi Genel Kurula getirmiş, basılmış, dağı
tılmış durumda. Yani arada bunlar var. Bunun 
dışında bir beyanda bulunaca:klarsa, buyurun 
etenim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Saym 
Başkan, Komisyon.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Yeter artık in, sa
yın Kıratlııoğlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Lütfen 
imüdaihalede bulunmayın sayın Aybar. Burada 
Komisyonu temsilen bulunuyorum, sizi değil. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Orada Komisyonu 
temsil edemezsin saym Kıratlııoğlu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — İki 

günden beri devam etmiyorsunuz, çıkmış gel
mişsiniz, müdahalede bulunuyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Devam ediyoruz da.. 
Orada konuşamazsınız. Söylediğiniz sözler sizi 
ilzam eder, Komisyonu ilzam etmez. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, aranızda 
görüşeceğiniz konuyu burada lütfen görüşmeyin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Saym 
Başkan, saym ölçmenin sorduğu saraya cevap 
vereyim müsaade buyurursanız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Komisyon yet
kiyi geri aldı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Kendileri 
'beyanda bulunabilirler, arzu ederlerse ikaz 
edelbilirler. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hükü-
mıet tarafından sunulan ve Komisyon tarafından 
kabul edilen tasarı ortadadır. Neleri kalbul etti
ğimiz, neleri de reddettiğimiz, kabuil etmediği
miz, zâtı âlinizin de kürsüden beyan ettiği gibi, 
dağıti'l'mıştır ve arkadaşlarımızın elindedir. O 
bakımdan, nelere katılmışız, nelere katılmamı
şız? İfadesini bulmuştur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. Komis
yon adına devam edeceksiniz konuşmaya, öyle 
mi efendim? Peki buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Muğla) — Saym Başkan, saym 
milletvekilleri; 

Saym Ölçmen tarafımdan, sual bana tevcih 
edildiği için ifade ediyorum. Komisyon, gerekli 
çalışmayı yapmış, - takdim konuşmamda bunu 
söylemiştilm - düzeltebildiği kadar düzeltmiştir. 
Ve dedim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi en 
iyi şekli verecektir. Pürüzler olabilir, gözümüz-
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den kaçan noktalar olabilir. Takdir Yüce Heye
tinize aitt olacaktır. O bakımdan, benim, şurasını 
ihcniimısedim, şurasını benimsemedim gibi fikri-
>mi sormak her halde yerimde olmasa senektir, 
sayın ölçmen. 

Sayım Hüseyin Halan arkadaşım, rafineri ma
liyetleri hakkında sual tevcih ettiler. Şu anda 
bunu ifade etnuemize imkân yok. Esasen, bura
da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da, bir 
'şirkettir bunu, bir ticarî sır olarak da telâkki 
.etmektedir. Eğer temin edebilirsem, kendilerine 
yine takdim edeceğim. 

Sayın O rai arkadaşımız, içeri girdiğim anda; 
yabancı sermaye hakkında, yabancı şirketler 
hakkında malûmat istediler. Arz edeceğim. 

Yabancı, arama ve rafineri şirketleri adına 
İ9C34 - 1971 yılları arasında tescil edilen sermaye 
ile, yapılan 1raosferleri arzediyorum; 

Tescil edilen sermaye; Nakit; 75 236 884, 88 
dolar. Malzeme; 98 656 346, 71 dolar. 

Diğer kıymetler; - hizmet olarak - 76 02.') 735, 
82 dolar: 

Toplam arz ediyorum; 249 910 9f>7, 44 dolar. 

Transferleri de zannediyorum sormuştunuz. 
Transferler yıllar itibariyle şöyledir; 
1962; 1 619 781,64 dolar, 
1963; 5 541 378,13 dolar, 
1964; 8 522 575,16 dolar, 
1965; 8 938 300,44 dolar, 
1906; 7 635 518,83 dolar, 
1967; 14 925 569,41 dolar, 
1968; 20 674 381,03 dolar, 
1969; 17 346 457,60 dolar, 
1970; 16 275 322,24 dolar, 

1971 transferi ise 15 871 856,16 dolardır. 
Transferlerin: yekûnu, 62-71 arası 117 350 740,64 
dolar. 

Teşkil edilen sermaye bu suretle yüzde 47 
nispetinde olmaktadır. Bu noktada, başka bir 
husus yoktur, zannediyorum. Sayın Başkan, ön
ce (bulunmadığım için rica ediyorum, acaba di
ğer yaibancı petrol şirketlerin in. ürettikleri ham
petrol ler hakkında bir sual tevcih edildi mi? 

BAŞKAN — Sayın komisyon başkanı, soru
ları cevaplandırma sadedinde beyanda bulundu
lar. İlâve edilecek veyahut tekrar sorulacak so
ru var mı efendim? 
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HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz, tekrar sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Balan. 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş

kan, soruma ilâveten, sayın komisyon başkanı
nın izahatından sonra şu soruyu sormak istiyo
rum. Ecnebi şirketler şu kadar sermaye getirdi
ler, şu kadar transfer götürdüler. Ancak, bugü-. 
ne kadar yabancı şirketler ne kadar petrol, is
tihsal etmişlerdir, bunun değeri, döviz değeri 
nedir, bundan Türkiye'nin kazancı ne kadar
dır? 

BAŞKAN — Bitti mi efendim, sorunuz? 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Evet, Sa

yın Başkan, sorum (budur. 
BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
(İEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI' NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Efendim, yabancı pet
rol şirketi erinfrı, ham petrol miktarını soruyor
sunuz. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Bir ra
kam olarak vermenizi rica ediyoruz. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — 1961-1971 
arasındaki rakamları takdim ediyorum. Sadece 
SHELL'i veriyorum, 1.961... 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Tek bir 
rakam. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bir ra
kam evet, "1.961'de 86 938 varil, satış bedeli ola
rak 358 611 Türk Lirası, ürettiği hampetrol ola
rak. 1962'de 248 267 varil, satış bedeli olarak da 
11 104 354. 1963... 

BAŞKAN — O rakamlar lira değil mi, 
lira? 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Evet 
Türk: Lirası. 

1963'de 468 675 varil, satış bedeli 16 800 244 
Türk Lirasıdır. 1964'to 749 662 varil, satış bede
li 26 716 097 Türk Lirasıdır. 1965'te 2 540 643 
varil, satış bedeli 79 708 890 Türk Lirasıdır. 

1966'da 5 211 751 varil hampetrol üretil
miş, satış bedeli 146 495 810 Türk Lirası. 1967' 
de 7 752 178 varil, satış bedeli 192 551 176 
Türk Lirası, 1.968'de 10 milyor küsur varil, sa
tış bedeli 258 milyon küsur Türk Lirasıdır. 1969' 
da 13 458 000 varil, satış bedeli 358 000 998 
Türk Lirasıdır. 1970'de 14 224 varil, satış be
deli 427 703 734 Türk Lirasıdır. 1971'de 
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12 594 073 varil, satış bedeli 584 230 432 Türk 
Lirasıdır. Türk Lirası olarak ceman yekûn 1961' 
den 1971'e kadar ŞHELL Şirketi 2 102 709 831 
Türk Lirası değerinde hampetrol üretmiş bulun
maktadır. Bunun yanında Möbil'itı rakamları 
vardır. 

SELÂH ATTIN KILIÇ (Adana) — .Mec
muunu söyleyin, Mobil'in sadece mecmuunu söy
leyin. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Diğer 
şirketler vardır. Mobil'in mecmuunu söyleyeyim. 
Varil üretimi... 

SELÂHATTİN KİLİÇ (Adana) — Hayır, 
hayır, lira olarak. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Lira ola
rak, 787. 523 753 Türk Lirası değerinde lıam
petrol ürettiği tespit edilmiştir, 1961'den 1971 
arasında. 

Muhterem arkadaşlarını.... 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — 210 mil
yon dolar. 

NAHİT MENTEŞE (Adana) — Ersan'nı hep
sinin var, diğer şirketlerin. Zamanınızı almak 
istemiyorum, eğer aKkadaş;larım, isterlerse bu 
rakamları kendilerine vermek mümkün olacak
tır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ham 
petrol üretim maliyetleri, demin Sayın Ba-
lan'm sorduğu suale cevap arz ediyorum. Ma
liyetleri, diğer ticarî şirketlerde olduğu gibi 
ve tatbik edildiği gibi, hiç bir yerde açıklan
mamaktadır. İthal malı ham petrolden biraz 
daha pahalıya mal olduğu söylenmektedir. Bu
gün için ithal edilen ham petrol rafinerlere ge
tirilmesi CİF olarak, yani maliyet, sigorta 
ve navlun olarak tonu takriben 20 dolar civa
rında bulunmaktaılı r. 

Arz ederim, efendim. 
BAŞKAN — Hükümetin, sayın üyelerin 

sordukları konularda meseleye vuzuh verici bir 
cevabı olacak mıdır? 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAN
LIĞI MÜSTEŞARI TAHSİN YALABIK — 
Şimdilik yoık. 

BAŞKAN — Şunun için şu soruyu tevcih edi
yorum. Cevaplandırdığınız konuların, üyelerin 
tereddüt ettiği bir kısım konular, daha çok Hü
kümetin öteden beri ya.ptığı tatbikatın sonucun
dan istihsal edilecek meseleler olduğu için katı-
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lacakları bir konu varsa, o imkânı vereyim di
ye soruyorum. Çünkü yeterlik vardır. Tekrar 
söz verme olanağı belki bulamam. O bakımdan 
hatırlatıyorum. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAN-
LIĞI MÜSTEŞARI TAHSİN YALABIK — Şim
dilik bir beyanımız yok efendim. 

BAŞKAN — Bir beyanınız yok. 
Şimdi, yeterlik gelmiştir, ancak Komisyon 

konuştuğu için bir üyeye daha söz vermem ge
rekiyor. Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Sayın Hi.id.ai Oral'm, buyurun, 
efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Kifayet 
aleyhinde konuşmak istiyorum, Sayın Başkan. 

Sayın O rai, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL (De
nizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 
Petrol Reformu Kanun tasarısı üzerinde değerli 
grup sözcü arkadaşlarımız dünden beti görüşle
rini ifade etmektedirler. Bu arada sayın Ba
kan ve Komisyon adına konuşan değerli arka
daşımız Nahit Menteşe görüşlerini dün ifade et
mişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Nahit Meııte-
şe'niıı bir iki noktaya değinen görüşlerine Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına cevap vermek 
isterim. Devletçilik görüşü ile ilgili olarak Sa
yın Menteşe «böyle hür görüş Türkiye'yi sefalete 
götüreceği kanısındayız» dediler. Devletçilik 
anlayışının geri kalmış toplumları sefalete gö
türdüğü, dünya tarihinde görülmemiştir. Geri 
kalmış toplulukların sefalete ve yabancı sermaye 
hakimiyeti altına girmesine yol açan tutumları, 
genellikle bilebildiğimiz kadar, siyasal ve eko
nomi tarihindeki bilgilere, bulgulara göre 
klâsik, liberal, kapitalist ekonomi anlayışı ol
muştur. Bugün Orta Doğu petrollerinin, dün
yanın petrol rezervinin yüzde GO'ıııı taşıyan Or
ta - Doğu petrollerinin kimlerin elinde bulun
duğunu bir dakika düşünmek, bizi hangi du
rumdan nasıl bir neticeye doğru gitmek için bi
zim reform ilkeleriyle buraya gelmek istediği
mizi gösterir. 

Değerli arkadaşlarım; geri kalmış toplumlar 
(Arap ülkelerinde olduğu gibi) yabancı dev 
şirketlerin, yabancı ülkelerin hakimiyetinden 
kendilerini kurtaramamışlardır. Arap ülkeleri
nin yıllarca milyonlarca tonu bulan yıllık üre-
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timilerinin üzerine çöken ve imtiyaz alan dev 
şirketlerin arkasında büyük, ekonomileri geliş
miş devletlerin bulunduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bu, o kadar bir gerçek ki, bunun karşısına 
Türkiye Petrolleri A. O. gibi, bu dev şirketlerin 
karşısına sade bir şirketle çıkmak değil, bir dev
letin genel petrol pollit'ikasını tam anlamıyla yü
rütecek bir devletçilik anlayışıyla çıkmadığımız 
takdirde Türk toplumunun bu kaynaklarının 
halk yararına işletilmesine olanak tanıyan bir 
tutum içine girmiş olamayız. Bırakınız yabancı 
şirketleri, sermayeyi Türkiye'de imtiyaz, hak, 
petroil hakkı, m'aden hakkı almakta serbest 
bırakınız, Türk topraklarında ruhsatname ile 
kapatılmış olmayan tek bir doğal kaynak, beş -
on sene sonra, göremezsiniz. 

Doğal kaynakları çok, yüksek, rezervleri 
büyük olduğu iddia edilen ve sedimanter bir 
arazi üzierinde de petrol kaynakları bulunduğu 
daima söylenen Türkiye üzeninde yabancı şir
ketlerin gayet tabiî, hem kendi devletlerinin 
politikasını burada yürütebilmek, izleyebilmek, 
hem de çıkar sağlayabilmek için Türkiye'ye gel
mek isteyecekleri ve gelip buraları kapatacak
ları aşikâr. îşte, Borax KonsoMtated Limited.. 

Biz buraya gelirken, reform niteliğinden 
bahsederken geçmişteki uygulamalardan doğan 
hataları tashih ederek, kendimizi yenileyerek 
Türk toplumuna faydalı biir reform kanununu 
çıkarmak için toplanmış bulunuyoruz. Ama gö
rüyorum ki, siyasî tercihlerimizi buraya getirir
ken, bunun altında yatan gerçekleri, halk ger
çeklerini dile getirmekten, halk yararını dile 
getirmekten nedense arkadaşlarımız çekinmekte
dirler. 

Değerli arkadaşlarım; siyasî partilerimizin 
burada siyasal tercihlerini ve görüşlerini yansıt-
mallarım doğal buluyorum. Bu yansıtmaları ya
parken Türkiye'deki petrol kaynaklarının ya
bancı şirket elliyle ve özel sektör eliyle kalkına
bileceği yolundaki 6326 sayılı Kanunu savun-
maik da mümkündür. Bunu aksine bugüne ka
dar yapılan uygulama sonucu, yabancı şirket
ler yoluyle, özel sektör yoluyle Türlk kaynakla
rının, Türk toplumunun yararına petrol kay
naklarının işletilemeyeceğini savunmak daha 
'doğrudur, bu da bizim siyasî tercihimizdir, si
yasî poltikamızdır. Şimdi, bu politikalar ara
sında bizim bulmak istediğimiz nedir? Gerçeği 

bulmak gerekir. Bu gerçeği bulabilirsek için ise, 
birbirimizle burada demokratik rejimle ilgili 
birçok tartışmaların içine girmenin ötesinde, 
petrol Ikaynakl arımızın aranıp işletilmesinde 
millî yararların nerede olduğu noktasında bir 
eğilim içine girmemiz gerektiği kanısındayım. 
Bu eğilim içine girebilmek için, gayet tabiî, siyasî 
görüşleriımizi ifade ederken bunların, sıra sıra 
dokümanlarını dile getireceğiz. Yalnız şunu 
ifade etmek istiyorum, bugün burada tercih is
tediğim nokta şu : 

Türlk doğal kaynaklarında yabancı sermaye 
değil, ondan önce gelen yabancı şirkete, yaban
cı tüzel îkişilere hak, yani 30 sene, 40 sene, 99 
sene (madende ve petrolde) hak tanıyarak 
bunların bu kaynakları kapatmasına, işletmesi
ne müsaade edecek miyiz etmeyecek miyiz? 
Tercih burada. Geçmişin tartışmasını buraya 
getirerek, geçmişte şöyle demiştük: Böyle uy
gulama olmuştu, şöyle söylemiştiniz, bırakımız 
bunları. Bugün bir noktaya gelmiş bulunuyo
ruz, bu tercihimizi burada göstereceğiz. Ee, 
biz bunu burada yapmıyoruz. Burada, sayın 
Bakan dâhil, çıkan arkadaşlarımızın mütema
diyen söyledikleri nokta şu: Yabancı şirketler 
memlekete faydalı olmuştur. Sayın Enerji Ba
kanı, yabancı şirketlerin memlekete faydalı 
olduğunu, yararlı olduğunu söylediler. Hattâ 
benim bir konuşmama değinerek şunları ilâve 
ettiler; ki, ben onu cevaplandırmak için çıkmış 
bulunuyorum, yoksa sayan Adalet Partsinin, 
Demokratik Partinin siyasal tercihleri, görüşle
ri, ekonomi anlayışları üzerinde şu anda bu
rada tartışmaya girmiş değilim. Bu siyasal ter
cihlerin bugünkü Türkiye topluımunun, geri 
kalmış Türk toplumunun gerçeklerine uygun 
olmadığını söylemek benim hakkım, onu söyle
rim ben. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yok 
canım, diyemeyiz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; şöyle söylüyorum, sayın Bakan için 
şunu söylemiştim: 

«Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
nın sunuş konuşması yabancı şirketleri savu
nur hava içinde, reform anlayışından uzak bir 
mahiyet taşımaktadır.!» demiştim, bunu izah 
edeceğim. Bu sözleri durup dururken Cumhuri
yet Halk Partisi adına söylemiş değilim. Bu 
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sözlerin altında yatan gerçekleri size ifade et
meye çalışacağım. 

Sayın Bakan, ilk sunuş konuşmasında bütün 
rakamları dile getirerek ve «Bunların altını 
çizelim» şeklinde konuşma yaparak ve «Ya
bancı şirketlerden müstağni kalamayız» şek
linde düşümleyerek ve dün son konuşmasıyle 
da gerçekten benim daha hafif, yani daha çok 
şey bir ifade kullandığımı imâ ettiler. Doğru
dur. Ben o sözümü şu şekilde sayın Bakanın 
konuşmasından sonra değiştiriyorum; o hava 
içinde değil, bir yabancı şirket müdafii gibi 
bu kürsüden konuştular sayın Bakan. Lütfet
sinler de ımadem bu kadar bizim o konuşmalını
zı öyle tefsir ettilor,~"bunun sebeplerini arz ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bunun aksini diğer 
arkadaşlarımız da gelirler söyleyebilirler, bu 
bizim görüşlerimiz açısından bir değerlendir
me. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi konuşmama 
geçmeden evvel bir noktaya temas edip sonra 
sözlerime son vereceğim. 

Demin bir sual sormuştum. Ben isterdim ki, 
bir arkadaşımız, komisyonda çalışan arkadaş
larımız, evvelâ grup adına söz aldıktan sonra 
grup adına söz gelmemesi ihtimali karşısında 
derhal komisyonun tarafına giderek komisyon 
adına söz istiyorum şeklinde söz alıp, buraya 
çıkıp kendi siyasal görüşlerini yansıtmamalı idi
ler. Siyasal görüşlerini grup adına rahatlıkla 
yansıtabilirler istedikleri şekilde burada konu
şabilirler ve istedikleri ithamlarda bulunabilir
ler. Ancak komisyon adına konuşan arkadaşı-
ımızın bir komisyon adına, Türkiye Cumhuriye
ti Millet Meclisinin, Parlâmentosunun komis
yonu adına o komisyon ağırlığı ve ciddiyeti 
içinde burada sorulan suallere cevap verir. 
Yoksa bir siyasî partinin polemiğini yapmak 
için komisyon adına söz alınmaz. Nitekim, de
ğerli Başkanımız, komisyon adına konuşmanın 
ciddiyetini, ağırlığını kendilerine söyleyip uyar
dıkları zaman başka polemiklere girmekten ka
çınmanın gerektirdiği sayın arkadaşım anla
dılar ve yine o ana gelinceye kadar polemik 
yapmış olmalarına rağmen ve komisyon adına 
ciddî olarak sorulan suallere cevap vermeme
lerine rağmen, ondan sonra yerlerine oturmak 
zorunluluğunu hissettiler. 
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Değerli arkadaşlarım; konuşmalarımızın ba
şından beri demokratik rejim, normal demok
ratik rejime dönüşü kolaylaştırmak için 
Parlâmento olarak, partiler olarak bugüne ka-
darki tutum ve davranışlarımızın ağırlığı altım
da dikkat ederseniz birbirimizin siyasal tercih
lerine ve politik anlayışlarına saygı duyarak 
.•burada konuşmalar yapıyoruz. Bu konuşmaları
mızı yaparken, reformdan ne anladığımızı da 
ifade etmeye çalışıyoruz. Bu da hakkımız grup 
adına, sizin de hakkınız, sizler de konuşacaksı
nız; ama lütfediniz bunu kişisel, karşılıklı sür
tüşme şeklini alan ve birbirimizi rencide öden, 
Parlâmentonun da çalışma düzeninde bir sonuç 
vermeyen bir mecraya sokma istidadından lüt
fen sayın hatipler bizler hep beraber çekinme
ye ve kaçınmaya çalışalım.. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi değerli komis
yon Başkanı arkadaşıma bir sual sormuştum. Bu 
sualden evvel bir hazırlığımın bulunduğunu, sa
nıyorum ki, gerek Komisyon, gerekse değerli 
arkadaşlarım takdir buyurdular. 

§imdi sizse bir rakam vereceğim. Bu rakam 
şu; sorduğum sual şu idi: 

1. — Bugüne kadar yabancı şirketler ithal 
hampetrolünıdem ne kâr sağladılar? Yani dışar
dan getirip kendi rafinerilerinde, Ataş'da tas
fiye ettikten sonra bunun satışından bugüne ka
dar ne kâr sağladılar? 

MEHMMT AYÖÜN (Kırklareli) — Komis
yon bunun cevaıbmı verdi. 

,'HÜDAİ OBAL (Devamla) — Bunlar bende 
var bu rakamlar, şimdi size arz edeceğim. O de
ğil, verilen rakamlar o değil, verilen rakamlar 
transferle ilgili kısımlardır. Transfer ayrıdır, 
neft kâr, kazanç, doğan hak ayrıdır; onu size 
arz edeceğim. Her zaman da onu transfer et-
m!ek için müracaat edebilirler. O bakımdan arz 
ediyorum. 

(Sorduğum sualden ikincisi bu yalbancı şir
ketlerin Türkiye'de bugüne kadar yerli hampet-
rolden sağladıkları net kâr nedir? 

Arkadaşım, «şu kadar milyon liralık, en son 
yaklaşık olarak 548 milyon zannediyorum, şu 
kadar varil, 10 milyon varil çıkarmışlardır, de
di. Benim sorduğum o değil, bundan dolayı da 
ekle ettikleri net kâr nedir? Kazanç nedir? 

3. — Bu şirketlerin ithal hampetrolü rafine 
edildikten sonra, tasfiye edildikten sonra elde 
eıttükleri net kâr nedir ? 

161 — 



M. Meclisi B : 29 27 . 12 . 1972 O : 1 

4. — Yabancı şirketlerin tevzi yoluyla Türk 
Milletine sattıkları nıaıhsull erden bugüne kadar 
elde ettikleri net kâr nedir? 

Evvelâ bir gerçeği Parlâmento önüne ser
mezsek, yabancı şirJketlcr memlekete faydalıdır, 
değildir tartışmasını bu rakamların dışında ya
parsak gerçekleri göremeyiz. 

Şimdi, yaklaşık olarak, benim ekle edebildi
ğini rakamları arz ediyorum: 

'Bııgüne .kadar, söylediler, nakit, malzeme ve 
hak hizmetleri olaraık Türkiye'ye yabancı şir
ketlerin getirdikleri tüm olarak 2 milyar. Şu 
ana kadar elde ettikleri kâr, net kâr 8 milyara 
yaklaşıyor; net kâr. Şimdi bu net kârı nasıl 
bu'lduk biz? Net kârın hesabını yaptık. Buraya. 
çıkarken, yabancı şhlketlier bu memleketi sömü-
rüyor mu, söırnür müyor mu; istismar ediyor 
.mu, Gitmiyor mu; doğal kaynaklardan çıkması 
gerekir mi, gerekmez mi derken, nasıl Borax 
Konsalidated Limited Şirketinin dört milyon 
liralık bir sermaye ile Türkiye'ye gelip 250 mil
yon tonluk, tonu 30 dolar olan bir rezervi ka-
paıtjtığını iddia edip bundan çıkarılması lâzımgel-
diğirii söylediğimiz zaman, nasıl değerli arka
daşlarım tüm olarak bütün Parlâmento üyeleri 
«ınillîl eştirilsin» şeklinde bir noktaya gelebil-
mişsek, şimdi tekrar bir noktaya gelebilmek 
için biz de size bâzı bilgile timıizi sunmak iste
riz. Halbuki bu yabancı şirketlerin bütün ulus
ların siyasal hayatlarına, yönetim tarzlarına mü-
dakaleisi ayrı bir şey. Bunun müdahalesini his
setmiş, yönetimde bulunduğu sırada bu müda
haleyi gören bir arkadaşınız olarak size arz edi
yorum. Bu müdahale lâfla müdahale değildir, 
bu müdahale yapılmıştır. İthal hampetrolünden 
% 1 dahi indirimi yok dünyada diye afişe fiyat
lardan indirim yapmak istemeyen yabancı şir
ketlerle ilk görüşmelere başlayıp, sonra, A. P. 
li arkadaşlarımız da devam ettiler; o sırada ya
bancı şirketti erin bize nasıl kök söktürdüklerini 
bilen arkada şmızıım. Yüzde 1 indirim yok der
ken nereye kadar indirim yapıldı görünüz. Sen 
'ben yaptırdık meselesi değil, bu davayı ele al
dık hep beraber yürüttük. Onu burada yapar
dık, indirim yok derdik, istedikleri fiyatla alır
dık, yılda 500 - 600 milyon lira hu fakir imi İle
tin parası açıktan gitmiş olurdu. 

Şimdi konuyu bu açılardan ele alıp da de-
ğerlendirınem iz ger eki iken, m üce r ret y aib a neı 

şirket hayali, iyiliği veya kötülüğü yönünden, 
onun yakut özel seiktöreü yönünden, benim kar
ma ekonomi anlayışım budur şeklinde işi değer
lendirmeye çalışmak yerinde olmaısa g^erek. 
Yurt gerçeklerimizi birçok noktalarda birleşti
rebiliriz; politikamız, siyasî tercihlerimiz, eko
nomik anlayışımız ne olursa olsun. Ye bunları 
kademe kademe çözümlemek de mümkündür. 

Bizim talihsizliğimiz nedir bilir misiniz de
ğerli arkadaşlarını, şu anda bu tartışmaların ta
lihsizliği? Eğer bugünkü Partilerüsıtü Hükümet
te partisiz sayın bir Balkan olmasaydı,' belki bu 
konulardaki birçok noktalar önümüze daha ger
çek bir şekilde gelebilirdi. Komisyonda başka 
türlü, ilk taslak başka türlü, Birinci Erim Hü
kümeti programı başka türlü, diğer programlar 
başka türlü; Komisyonda konuşma başka tür
lü, buraya gelme başka türlü, burada Komis
yon Başkanıyle hemfikir mis gibi konuşmalar, 
Koımisyondalki konuşmalar başka türlü. Bütün 
bizi bu şekilde açmazlara götüren devamlı bu 
görüşmelerin buraya kadar yansımış olmasıdır. 
Ve onun için O. H. P., millî iradenin tam anla-
nııyle seeimlerlle dem/okratiik rejime dönüşü için, 
süratle seçimlere gidilmesi gerektiğini savunu
yor. İktidara kim gelirse gelsin, millî iradeyle 
buraya gelen insanlar o iradenin gereğini ya
parlar. Ama biz, bu şekildeki tutum ve davra
nışımızla halka olan saygımızı, millî iradeye 
olan saygımızı gösteriyoruz; reform anlayışı 
üzerindeki görüşlerimizi ifade ediyoruz ve bîr 
gün de O. TT. P. bu anlayışlarıyle, bu görüşüyle, 
bu halkçılık anlayışıyle iktidara geleceği kanı
sında olan bir siyasî örgüt olarak da huzurunuz
da rahat konuşuyor. 

HİBEYİN BABAN (Ankara) — Hayal ku
ruyorsunuz haya 1. 

A)HMET BUTiDAıNLI (Muğla) — İktidara 
gelmeniz inkıtalı oluyor. 

HÛDA İ O RAB (Devamla) — Bizim gelişi
miz pek inkıtalı olmaz ama, sizinki sık sık in
kıtaa- uğruyor. 

^NiEOMETTİN OEVHERİ (Urfa) — Ondan 
sonra da millî iradeden bahsediyorsunuz. 

HÜDAİ OKA D (Devamla) — Lütfediniz de 
şey ötmeyelim efendim ; biz millî iradeye saygı 
duyuyoruz, inkıtalı olmasın işitiyoruz ve bütün 
samimiyetimizle söylüyoruz, siz bana müdahale 
ediyorsunuz gelemezsiniz falan diye. Ama olmu
yor'. 
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AHMET BULDANDI (Muğla) — bizin sa
yenizde inkıta oluyor, inkıtaa sizin sayenizde 
uğruyor. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Hayır, bizim o 
inkıta ile alâkamız yok. 

AHMET BUDDAXLI (Muğla) — tivet, si
zin sayenizde oluyor inkıta, 

TIÜDAİ OliAL (Devamla) — Hiçbir zaman 
olmadı ve olmayacak da. Bunda samimî olduğu
mu kabul buyurunuz Sayın Buldanlı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi benim elde ede
bildiğim raikaımları size söyledim. Hepsi 2 mil
yar küsur getir-miş, 8 milyar lira net kazanç 
sağlamış. Ne zamandan beri? "1961.'de üretime 
geçmiş diyorsunuz; rafineriler de daha 1957'-
den sonra falan kuruldu diyorsunuz, At aş rafi
nerileri. Düşünün bu 1954'ten itibaren buraya 
giren şirketleri tüm olaraik ele aldık, 2 milyar 
küsur liralık bu yatırını diyelim, bu sermaye 
diyelim. Buna karşıllik götürdükleri, elde ettik
leri net kazanç 8 milyar liraya yakın eleğerli 
arkadaşlarımı. 

iŞimdi, bunu söylemekten maksadım şu; bu 
tabiî değerlendirilecek, irite daha evvelki duru
mumuz, rafineri kurmalar falan onlar ayrı. Ben 
size rakam veriyorum ki, konulan değerlendi
relim diye. 

(Balkınız bu konuyla ilgili biraz daha tefer
ruatlı bilgi vermek istiyoranı. Türkiye'de ham-
petrol ithali bugüne kadar 4.1. milyon tondur. 
Muhafazakâr bir mikamla ve 1962 Alman Hükü
meti raporundafki esasları alırsak 5 dolardır ton 
başına kâr. 84 milyon ton da Ataş Rafinerisin
de üretilen rafineri kân, 84 milyon tondaki 2,5 
milyarı buluyor. 8,5 da diğeri buluyor. Yerli 
hampetrol ile ilgili olaraik da sağlanan kâr 15 
milyon tonda, arkadaşla mm gene 5 tonu da 
onun üzerine hesabedeııseniz 15 X 75 = 1,1 
milyar lira; bütün bunların hesapları yapıldık
tan sonra neticede tevzi kârları, satış şirketleri 
dahil 8 milyar liraya yakın bir rakam bulmuş 
olmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bunu söyledim; 
söyledikten sonna da size diğer arkadaşlarımı
zın konuşmalar ıyl e ilgili bir iki noktada görüş
lerimi arz edeceğim. 

'Yüksek huzurunuza getirilen tasarı, tasarı
ya genel reform niteliği vermek isteyen bir ge
rekçeden raporda yoksun olarak getirilmek is-
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tenmiştir ve bu gerekçe çıkarılmıştır. Hükümet 
tasarısındaki gerekçe çıkarılmıştır. Hükümet 
tasarısındaki bu gerekçe cılkarıldı diye Sayın 
Bakan bu gerekçenin çıkarılışına itiraz etmedi. 
Burada çıkıp da kürsüye; biz bu gerekçede ıs
rar ediyoruz demedi. Lütfederseniz, bizim buna 
olsun itiraz hakkımız olsun ve Sayın Nahit 
Menteşe de, değerli arkadaşını, lütfettiler, bu
nunla ilgili olarak 180 ncu maddenin 2 nci ben
dini niçin okumuyorsunuz şeklinde bize sual 
tevcih ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size bu tasarı
nın metinden çıkarılan gerekçesini aynen oku
tmak istiyorum. Bu gerekçe ile Sayın Bakanla 
Sayın Komisyon Başkanı Menteşe müttefik mi
dirler? İttifak halinde midirler'? Bu gerekçeden 
Sayın Bakan ayrılmış mı1? Önemli olan nokta 
bu. Oünlkü tasarıyle ilgili görüşlerimizle bu ge
rekçenin ilgisi vardır. 

Arkadaşlarını; bakınız şimdi Hükümetin ge
tirdiği gerekçeyi okuyacağım. Buraya tasarı 
ve teklifler gelir. Kanun teklifini her millet
vekili ya-par; komisyon kabul eder veya etmez. 
Ama o teklifler de burada görüşülür". «Kanun 
teklifleri veya. tasarılar komisyona, girdikten 
sonra, o komisyonun raporundan sonra, o kanun 
teklifinde bulunan parlamenterin, kendisinin 
teklifleri üzerinde görüşemeyeeektir» diye bir 
nokta yoktur. Onlar zaten buraya basılmış du
rumda ve tevhiden getirilmiş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım; maddenin Hükümet 
tasarısındaki gerekçesini okuyorum ve böylelik
le de Sayın Menteşe'ye cevap vermiş oluyorum. 

Anayasamızın 180 ncu maddesine göre: «Ta
biî servetlei' ve kaynakları, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve iş
letilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve işlet
menin, Devletin özel teşebbüsle birleşmesi su
retiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması Kanunun açık iznine bağlıdır.» 

Petrol Kanununun 1 nci maddesinde de... 
«yani 6826 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde», 
şimdi Hükümet izah ediyor, bakınız ı 

«... maddesinde de (Türkiye petrol kaynak
larının Devletin hüküm ve tasarrufu altında ol
duğu) açıkça belirtilmiştir. 

Bu açık hükümler, Devlet arama ve işletme
ciliğinin esas, özel teşebbüs arama ve işletmecili
ğinin ise istisna olduğunu göstermektedir.» 
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Ama sayın komisyondaki sayın arkadaşımın 
da çıkıp, «Evet, Türkiye'de 130 neu maddeye 
göre Devlet 'işletmeciliği esastır, kabul ediyo
ruz» demesi iktiza eder. Sayın Komisyon Baş
kanı katılmıyorsa, hiç olmazsa Hükümetin çı
kıp, «Evet, esas budur» demesi iktiza eder. 
Ama arkadaşım öyle demedi: «Anayasanın bu 
maddesine göre, devletçilik de olur, özel sektör 
de olur», dedi. «Asıl unsur budur», demedi. Şim
di müsaade ederseniz, Sayın Bakanı bu noktada 
tenkit edejdm. Kendi tasarısı île tasarısını sa
vunmadığını söyleyeyim. Okumaya devam edi
yorum. 

«Özel teşebbüsün arama ve işletme yapması
na izin verilmesi, Devletin arama ve işletme hak
kını hiçbir surette ortadan kaldırmaz» Tasarı 
ortadan kaldırıyor. Tasarı, Devletin bu arama 
ve işletme hakkını ortadan kaldırıyor. Kime ve
riyor? Şurada şimdi size getirdiğim, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı adı altındaki, Tica
ret Kanunu hükümlerine ve tamamen özel hu
kuk hükümlerime göre çalışan; iştirakleri, ser
mayeleri özel kişilerde bulunan, ama genellikle 
.Devletin iştirakleri olan bir teşekküle veriyor. 
Devlet var mı ondan sonra? Yok. Neye arka
daşlarımız 16 ruhsattan fazla ruhsat alamaz? 
Onu Devlet gibi kabul ediyorlar, evet. Diğer 
100 tane şirket 8'er taneden 800 tane alır. Ama 
yerli şirket olur, o da alır. Bizimkisi ise ala
maz. Bir bölgede ancak 16 tane alacaktır. Tas
lakta bu tahdit kaldırılıyordu, şimdi o da çıka
rılmış. Sayın Bakana baktım, buna da uymuş, 
ittiba etmiş. O kadar güzel konuşuyordu ki, ne
rede ise hemen bu tasarı, komisyon raporu ol
duğu gibi çıksın, bu reform niteliğinde olacak
tı r, diye bir anlam içinde dün burada konuş
tu. 

Şimdi, bizimde iddiamız şudur: Bu kanuna 
göre; kamuya öncelik vermij^orsunuz. Âmme 
idaresi, kamu idaresi olarak Devlete, istediği 
yerde arama, işletme ruhsatnamesi almak imkâ
nı tanımıyorsunuz. Sayın Komisyon Başkanı da 
ifade etti, tanımıyor. Şimdi maddeyi okuyaca
ğım. Tanınmadığına göre, biz burada Devlet 
olarak şu Anayasanın şu maddesinin nesini uy
guladık, buraya reform olarak getirdik? Ana
yasaya uygun reform yapılacak. Hangi reform? 
Bu esası bile koymayalım, diye tasarıdan çıkar
tıyoruz. Yani, 6326 sayılı Kanunun genel espri

si, özel sektör ve yabancı şirketlerin tamamen 
petrolde işletme yapacağına dair genel gerek
çesini buraya koyuyoruz, işte bunun için reform 
niteliğinde değildir, diyoruz. 6326 sayılı Ka
nun 1954 yılında çıkmıştır. Koşullar çok - de
ğişti. O zaamnki millî iradeyi temsil edenler 
böyle görmüşler ve uygulamışlar. Hepimiz o 
uygulamalardan geçtik; ruhsatlar verildi, ya
bancı şirketler geldi. Baktık ki, yabancı şir
ketlerin bu kanunla Türkiye'yi sömürmek iste
dikleri Türkiye'nin menfaatine değildir, müca
deleyi açtık. O kanunlar kaldırılmadan, her 
bakan ve her yönetici de burada bulunan bü
tün arkadaşlarımız da, Petrol Dairesinde veya 
orada çalışanlar ruhsatname vermek zorunda 
idiler; müsaade ve ruhsatname verdiler ve sok
tular. Hepsini suçlayalım mı; hepsini bu şekil
de itham mı edelim ? 

Aslı şudur: Bir şürket buraya gelir. Boraks 
Konsolited Limited Şirketi yüz yıl evvel gelir
ken, 250 - 500 milyon yahut 1 milyar tonluk 
sodyumlu bor minerali bulunacağı biliniyor 
muydu ? 

Değerli arkadaşlarım; konuyu bir parça da. 
koşullara göre ve zamanla değerlendirmeye Par
lâmentolar mecburdur. Biz, burada 30 - 40 se
ne evvelki bir yönetimi o günkü koşulları altın
da değerlendirmeye mecburuz. O günkü ko
şullar altında değerlendirip, bugünkü koşullar 
altında, toplumun bugünkü yepyeni atılımlar 
içerisindeki yepyeni görüşlerini değerlendirme
ye mecburuz. Reform budur. Reform, yenileme 
ve köklü değişikliktir. Bu reformları yaptığı
mız zaman da toplum içindeki birçok huzursuz
luk ve siyaısî bunalımlara çözüm yolu bulmuş 
oluruz. Bunun arkasında devamlı olarak «sol 
çevrelerin etkisi altında tasarı hazırlanmıştır» 
demek, marifet değildir. Bugünkü anarşik or
tama gelişimizin sosyo - ekonomik nedenlerine 
Parlâmento olarak eğilmeye, çözüm bulmaya 
•mecburuz ki, sosyal - siyasal - ekonomik huzuru 
sağlamış olabilelim. Bu da reformlarla olur. 
6326 sayılı Kanunu veyahut da, bundan 40 sene 
evvelki kanunu müdafaa etmek, bir tutuculuk 
anlayışı içinde, «Evet, benim siyasî tercihim 
odur» demek, hiçbir zaman çözüm yolu getir
mez, hiçbir zaman da sosyal sorunlara eğilmek 
anlamını taşımaz. 

Değerli arkadaşlarım; maddenin .gerekçesi
ni okumaya devam ediyorum : 
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«Özel teşebbüsün arama ve işletme yapma
sına izin verilmesi Devletin arama ve işletme 
hakkını hiçbir surette ortadan kaldırmaz.» Oy
sa ki, 2 nci madde.. » Petrol Kanununun, «...Dev
leti arama ve işletme yapmaktan ve özel teşeb
büse rakibolmaktan alıkoymak maksadını güt
müştür.» Buna katılıyorum. Sayın Bakan da 
çıksınlar buraya, «Halen mevcut olan duruma 
göre bu böyledir» diye lütfen söylesinler. «Şu
rada sayın arkadaşım izah etti, ben de konuşu
yorum. Gerçekten yabancı şirketlerden müstağ
ni kalamayız», diye böyle yuvarlak kelimelerle 
bir petrol sorununun çözümlenmesi mümkün 
değildir. Parlâmentoya gerçekleri anlatalım ve 
millî iradeyi temsil eden Parlâmento tercihini 
yapsın. 

Birebirimizi «polemik yapıyor» diye muayyen 
uçlarda bâzı şeyler arar hale sokmayalım. O 
uçlarda dolaşan insanlar çok vardır, olabilir. 
Ama aslolan, memleketin gerçek uçlarını bulup, 
onu toplum yararına çalışır hale getirmek ge
rekir. 

Değerli arkadaşlarım; bu getirilen tasarı
daki madde gerekçesi çok açıktır. Şimdi okuma
ya devaim ediyorum : 

«...Bu husus 6326 sayılı Kanunun gerekçe
sinde yazılı olduğu gibi...» Yani Devlete işlet
me, arama hakkı tanınmayacağı, 6326 sayılı 
Kanunun gerekçesinde yazılıdır, diyor Hükü
met tasarısında. «6326 sayılı Kanundaki bu ge
rekçeyi, bu espriyi ortadan kaldırmak için ben 
bu reform niteliğindeki bu tasarıyı getirdim», 
diyor Hükümete. Sayın Hükümetin Üyesi, çıkıp 
bu savunmayı burada yapmıyor; ben yapıyo
rum. Desinler ki, «Hayır efendim, biz buna ka
tılmıyorduk. Bu gerekçe yanlış geldi» 

O bakımdan Nahit Menteşe arkadaşıma hiç
bir şey demiyorum, haklıdır. Hem kendi siyasî 
partisinin görüşlerini ifade etmiştir. Hem de 
komisyonda çıkarılan bu gerekçeyi gelmiştir, ra
hatlıkla burada ifade etmiştir. Ben kendisine 
birşey söylemiyorum. Ama kendisinin karşısın- ! 
da söylediğim şey şudur : | 

«Sayın Menteşe, bu şekilde reform olmaz. 
6326 sayılı Kanunda teknik değişiklik olur, bu 
reform değildir.» Benim söyleyebildiğim, Gru-
buim adına söylediğim sözler bunlardır. 

.Madde gerekçesini okumaya devam ediyo
rum : 

«...Bu husus 6326 sayılı Kanunun gerekçe
sinde yazılı olduğu gibi, kanunun 6 ncı ve 121 
nci maddelerinde yeralan hükümlerle de belli
dir.» Yani bu saha kısıtlamaları ve hangisi, 
kimler hak alabilir, şimdi biraz sonra onu oku
yacağımı; nıer'i hükümler karşısında Devletin 
arama ve işletme olanağı yoktur. Devletin ara
ma, işletme yapma olanağı yoktur, diyo>r. Şimdi j 
gelen bu Komisyon raporu ile bu hak verildi' 1 
mi? Verilmedi... Kaldırıldı bu gerekçe verilme--I 
di. Şimdi rte noktadayız, bunu bilmemiz gere- 1 
kiyor. Anayasanın 130 ncu maddesine aykırı >* 
düşen bu duruma da, Anayasanın 130 ncu mad
desine bu 6326 sayılı Kanunun esprisi, gerek
çesi ile aykırı düşüyor Hükümet, getirdiği ge
rekçede. Bu gerekçesine aykırı düşen bu duru
ma son vermek için 2 nci maddede değiştirilmiş 
ve Devlete petrol kaynaklarının aranıp işletil
mesine olanak sağlanmıştır. İkinci maddeyi ni
çin değiştirdiklerini ifade ediyorlar, biz de ona 
cevap veriyoruz. Biraz sonra önergemiz gelecek. 

Türkiye'deki bütün petrol kaynaklarının 
aranması ve işletilmesinde kamu idarelerine, 
kamu iktisadî teşebbüslerine, yani Devlet eliy
le fasılasız, süratle değerlendirilmesiyle ilgili bir 
madde getiriyoruz. Anayasanın bu esprisine ve 
bu gerekçeye de uygun ve böyle yapıyor. On
dan sonra istisnaî maddeler mi koyacaksınız, bâ
zı görüşler mi ifade edeceksiniz, evvelâ aslî un
sur burada... Bunu kaldıramayız,, bu kaldırıldı
ğı takdirde bu tasarı reform niteliğini alamaz. 
Hiçbir aldatmacaya girmeyiniz, Türk kamu
oyunu, Türk halkını reform yapıyoruz aldatma
cası içine giremezsiniz. Girerseniz aldatmaca 
olur, reform yaptık iddiası içine giremezsiniz. 
6326 sayılı yabancı şirketlere geniş imtiyaz ve 
kapitüler hükümleri veren tasarının genel espi-
risi içinde gene eski bildiğiniz bir kanunu yürür
lüğe koyduk deırsiniz. Bunun başka anlamı 
yok, burada belki politika yaparız, burada 
belki bir iki arkadaşımız bir birine bâzı lâflar 
eder, ama onun ötesinde kamuoyu bunu bilir, 
kamuoyunca da petrolde ne yapıldığı anlaşılır. 
'Sorulan sual açıktır, siz şimdi Sayın Komisyon 
Başkanından soracaksınız; Türk Devleti ve Tür-
•kiye'nin Devletine ait bir şirket, lütfen 16 ruh
sattan başka ruhsat alabilecek mi bir bölgede di
ye sorun. Alamayacak diyecek size. E, öyle ise 
8 den 16'ya çıkarmak bir reform mu dersiniz. 
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Müsaade ediniz de ibıı konudaki sorularımızı 
yuvarlak kelimelerle geçiştirmeyelim. Reform 
yaptığımızı da kendi kendimize iddia etmeye 
çalışmayalım. Anayasanın 130 neu maddesine de 
aykırı düşen bu duruma son vermek için de İbıı 
tutumu bırakalım. Öte yandan maddeye 6987 sa
yılı Kanunla eklenen ve bu maksada uygun ol
duğu nispette Türkiye dahilinde yabancı men
şeli petrolle yapılan petrol ameliyatının aynı sü
ratte inkişafını sağlamak cümlesi, kanunun ruh 
ve maksadına ve millî menfaatlere uygun görül
mediğinden çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, mil l.î menfaatlere şu 
metin uygun değildir diye çıkardık diyor tasa
rının gerekçesi, sayın Bakan çıkıp da bunu sa
vunmak cesaretini kendinde göstermiyor ve ya
bancı şirketlerin müdafiiymk gibi şu tarihten 
şu tarihe kadar şu kadar üretim yaptılar» diyor. 
Ben de kendisine şunu söylüyorum. Bu kadar 
üretim yaptılar, bu kadar ithal hampetrolü ge
tirdiler, .rafine ettiler, bu kadar satış yaptılar 
ve tanı 8 milyar lira kazandılar, 2 milyar lira 
getirmek .suretiyle. Bu kadar müddet içinde 
diyorum. Cevap venscnize buna ? 

Devlet adına su kanunla kurulan Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının dışında herhangi 
bir şirket, devlet, devlet müessesesi, kamu ik
tisadî teşebbüsleri arama, işletme hakkını ala-
bileceklermi? Ben cevabını vermeye çalışayım, 
alamaz. Bitti, Nerede bunun reform niteliği, 
nerede bunun devlet eliyle, kamu kesimiyle do
ğal kaynaklarımızın değerlendirilmesinin zo
runlu bulunduğuna dair bugüne kadar ileri 
sürülen gerekçeler? Reform burada yatıyor. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı kamu iktisadî teşebbüsü mü
dür, değil midir, 440 sayılı Kanunun tamanma 
girer mi girmez mi? Bunların tartışmasına gir
miyorum. O ayrı mevzu. Söylenecek tek şey 
şu: Devlet eliyle denildiği vakit, parantez açar
sınız, karanı idareleri, kamu iktisadî teşebbüs
leri ve Devletin kuruluşları şeklinde tahsis 
edersiniz, Devlet burada öncelik alır. Ondan 
sonrasını, ondan sonra yaparsınız. Evvelâ, ya
bancı şirketler özel sektör diye başlarsanız 
amaç maddesini, yine 6326 sayılı Kanundaki 
gibi bâzı şeyler tanırsanız bunu çözmek müm
kün değil, bu reform olmaz ve Anayasaya uy
gun bir tutum içinde olmaz bu tasarı. 

Değerli arkadaşlarım ;... 
BAŞKAN — .Sayın Oral, bir başka konuya 

girmeden çalışma süremizin bittiğini ifade et
mek istiyorum... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Eğer lütfe
dersiniz, bir kaç dakika ile bağlayayım. 

BAŞKAN — Hayhay, çok kısa sürecekse 
devam buyurun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Evet.. 
Değerli arkadaşlarım; sayın Bakanın ilim ve 

bilimle ilgili olarak yabancı şirketleri müdafaa 
eden tutumuna dikkat ediniz. Diyor ki, «Lâbo-
ratuvar, araştırma lâboratuvarları hepsi 
bunlar alınabilir ama, bize vermedik
leri öyle bilim var ki, 'bizim de yapa
madığımız öyle şeyler var ki, bunları verme
dikleri için işte burada gelip petrol çıkarıyor.» 

Şilindi, sayın Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Genel Müdürlüğü camiasında değerli 
çalışmaları olan arkadaşları yalkındaıı tanırım. 
Hepsi pırıl pırıl. Bugün Amerika'nın hangi 
şirketinde olursa olsun, en iyi mevkilerde görev 
yapacak güçtedirler ve çokları gitmişlerdir. 
Türkiye Petroller] Anonim Ortaklığının Genel. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuda siyasal 
.görüşleriyle değil, komisyon görüşleriyle, 130 
ve 2 nei madde, onun uygulamaları, anlamı şu
dur. Tasarıdaki bu gerekçeyi okudum, sayın 
Nahit Menteşe ile bu konudaki siyasal görüş
lerimiz, gayet tabiî ki, ayrı olacaktır. Günkü 
ayrı partilere mensubuz. Ancak Hükümetin içinde 
bulunduğu çelişkiyi.size analıatlarıyle arz etmeye 
çalıştım. Buradan çıkaracaksınız, basın toplan
tısı yapacaksınız, «Petrol Reformu kanun ta
sarısını getirdim; Petrol Reformu veya Maden 
Reformu kanun tasarısı çıkmazsa istifa ede
rim.» diyeceksiniz. Bu lâfları bırakmak gerek. 
Bunlar doğrudan doğruya bir reform anlayışı 
içinde olmayan, çelişkiler içinde olduğu anlaşı
lan bir kişinin sözleridir. 

Değerli arkadaşlarım; 6326 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, deniyor. Burada da Sayın Menteşe'ye söyle
mek isterim. Lütfederler açıklama yaparlarsa 
ımemnun olurum. Müsaade, arama veya işletme 
ruhsatnamesiyle, belge almak hakkı Devlet 
adına 6327 sayılı Kanunla bu maksatlar için 
kurulmuş olan Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına aittir.» Lütfeder izah edebilirler mi, 
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Müdür Yardımcılığına gelen insanların bugün 
Amerika'da olduğunu bilirim. Bir zamanlar 
Petrol Dairesinde çalışan birçok mühendisin 
bugün Amerika'da, şirketlerin emrinde çalıştık
larını bilirim, dilerlerse kendileri çıkar açıklar
lar. Var mı böyle insanlar diye sual soruyo
rum?.. 

Şimdi, bütün bu değerlerin, bu çalışan arka
daşlarımızın, MTA'da da nice değerler vardır. 
Konuşmalarımın başında da ifade ettim. Bir 
talihsizliktir dedim. Lütfen talihsiz okluğumu
zu kabul ediniz. Niçin biz beşinci bölgede Pet
rol üretiyoruz, kendi Devlet müessesemizin bu
lunduğu petrolleri üretiyoruz ve yabancı şirket 
6326 sayılı Kanundan istifade ederek Türkiye' 
ye geldiği zaman gidip de Konya'nın dağların
da petrol aramaz? Gidip de Tekirdağ'ın bil
mem neresinde de petrol aramadı, gidip de 
Mersin'de petrol aramadı?. Nereye gitti? MTA' 
mn elinde bütün bilgiler var, hepsini aldılar 
adamların önüne serdiler, yabancı şirketin 
adamı doğrudan doğruya gitti orada da incele
meleriyle, anlaşmalarıyle o petrol mıntakasma 
girdi ve Beykan, Kürkan o bölgeleri ruhsatı al
tına aldı.. Kanun müsaitti girdi aldı. 

Şimdi, burada girip de o bölgeleri kapat-
tıktau sonra, o bölgede tesadüfen 2 000 metre
de petrol bulan Shell'in yerine yine teknik ele
manlara sahibolaıı Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı girseydi bulamayacak mı idi? En 
ağır petrolü nâmüsait şartlar altında çıkarıp 
memlekete katkıda bulunmaya çalışıyor. İnce 
petrolleri bulmuş olsaydı bütün bu üretimin 
içine Türkiye Petrolleri de girecekti. Şimdi, 
girememiş, güzel, giremediğine göre, yabancı 
şirketin teknik bakımından çok büyük güce 
sahibolduğunu kabul etmek de mümkün değil
dir. 

Giderler her birisi sondajlarda Prakla di
ye bir Alman şirketini çalıştırırlar. Türkiye 
Petrolleri de çalıştırır, diğer şirketler de çalış
tırır. Niçin, niçin kendi hesabımıza yapmıyo
ruz? Eğer bâzı noktalarda bilgi bakımından, 
teknik bakımından bâzı şeyler yapacaksak on

ları yapmıyoruz Kendi hesabımıza, hak vere
rek, imtiyaz vererek değil, o topraklara soka
rak değil. Bir arkadaşımıza sumu söylenmek iste
rim. Yabancı sermaye ile yabancılara hak ver-
.mieyi de karıştırdı bir arkadaşımız. Yabancı 
sermaye Türkiye'ye bir çok yollardan 6284 sa
yılı Kamum kanıateıldasn <g&rtiyor. Bumun terttışmjaısı 
ıayrı.. Yıaibaıncı semnayemin ğirmieali çıaüoısjmıam fodlam.. 
Bir de doğal kaynaklarımızda yabancı şirket
lerin hak sahibi olması var. Evvelâ bu hakkı 
ortadan kaldırmak gerekir. Biz, bunun üzerin
de duruyoruz. Onun için şunu bilhassa ifade et
mek istiyorum. Bugünkü anlayış içerisinde 
Hükümet getirmiş olduğu tasarıya sahip çık
mamış, yabancı şirketlerin .müdafii imiş gibi, 
gerçekleri bir tarafa bırakarak bir konuşma 
yapmış ve yabancı şirketlerin bugüne kadar 8 
milyar lira net kâr sağladıklarını ifadeden çe
kinmiş ve böylelikle de Türkiye'de Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, bulgünkü pek 
mütevazı olarak kabul edebileceğimiz ham pet
rol üretimini yapabilecek duruma gelmesi 
imüımkün iken, Türkiye Petrollerini bir nevi 
küçümser hava içinde, yabancı şirketlerin gü
cünü burada dile getirmek istidadı içerisinde 
konuşma yapmış, Amayasa'nın 130 ncu madde-
sinin kendi getirdikleri tasarıdaki gibi anlayı
şını dahi burada savunmaktan çekinmiş? Böy-
Jıelükle pettfol reformunun tüm olarak gelişi iti
bariyle, Hükümetin anlayışı itibariyle reform 
niteliğinde olmadığı bir kere daha tescil edil
miştir. 

Bu nedenlerle CHP bu tasarının tam an-
lamıyle, tümünün karşısındadır ve reform ni
teliğini kazanabilmesi için gerekli değişiklik 
önergelerini Yüksek Meclisinize takdim ede
cektir. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Çalışma süremiz bitmiştir, 
busgün saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşime 
ara Veriyorum. 

Kapanıma saati;: 13,04 

< » > I • 
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1KİNCI1 OTURUM 
Açıta saati : 15,00 

BAŞKAN : Başta/vekili ;VaShit (Bözatll 
KÂTİPLER : 'Muâitaifa 'Orîıan IDauit (Manâsa), 'Tufan Doğan Avşargil (Kayseri') 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Birle
şiminin 2 nci oturumunu açıyorum., 

Petrol Reformu Kanun tasa.risıının müzake
resine devam ediyoruz. 

Yeterlik önergesinin verildiğini ifade et
miştim, önerge sa;hibj sayın Zekiye Gülsen ikin
ci bir tezkere ile yeterlik önergesini 'geri al
dıklarını ifade ettiklerinden, yeterlik önergesi 
ıgeri verilmiştir. 

Komisyon adına sayın Ay bar söz istemişler-
-dir, buyurun efendim 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE-
MA AYBAR (Mardin) — Saym Başkan, değer
li milletvekilleri; 

Petrol Reformu Kanun tasarısı üzerinde 
günlerden beri yapılan genel görüşme sona er
imek üzeredir. Komisyon olarak müşahade etti
ğimiz bir konuyu Yüksek Heyetinize arz etmek 
ihtiyacını duyuyoruz. 

Genel görüşmeler, yapılacak reformun ma
hiyetinden ziyade yabancı şirket, yabancı ser
maye konulu bir açık oturum halini aldı. 

Şimdi 3 - 5 noktayı tavzih etmekte zaruret 
var. Anayasamızın 130 ncu maddesi gayet sa
rih. «iTalbiî servetler ve kaynaklar Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir.» Bu 
kesin, «Arama ve işletmenin Devletin özel te-
şelbbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan 
'doğruya Özel teşefabüs eliyle yapıkriaısı, kanu
nun açık iznine bağlıdır.» Burada da ölçü; mil
lî yararlardır, fazla istihsaldir, memleket eko
nomisine yararlı teşebbüsleri teşvik etmedir ve 
dolayısıyle kalkınmaya hizmettir. 

Nitekim, tasarının amaç maddesine bu ko
nu açık ve seçik olarak da geçirilmiştir 

Bugün, mer'i Petrol Kanunumuz var. Öyle 
bir Petroıl Kanunu var ki, onun 2 nci maddesi 
aynen şöyle der : «Bu kanunun maksadı Tür
kiye Cumlhıiıriyeti petrol kaynaklarının hususi 
teşelbbüş eli ve yatırımları ile süratle, fasılasız 

ve verimli bir şekilde geliştirilip, kıymetlendi-
.rilnıesiui ve bu maksada uygun olduğu nispet
te Türkiye dahilinde yabancı menşeli pieltrol ile 
yapılan petrol ameliyatının aynı surette inkişa
fını sağlamaktır.» Bugünkü mer'i Petrol Ka
nunu Devlete, Devletin kamu sektörüne dalhi 
'arama müsaadesi ve imkânı vermez ve seneler
den beri bu kanun bugüne kadar da uygula
na gelmiştir. 

Nitekim, Devlet olarak petrol aramak için 
de Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi 'kurul
mak ihtiyacı duyulmuş ve böylece Devleıt ken
dini bu maddeye uydurmak, bu kanuna uydur
mak için kuruluşlar tesis etmek zaruretini his
setmiştir. Bu amaç değiştirilmiştir, günün şart
larıma aykırıdır, Anayasa'nın 130 ncu madde
sine aykırıdır. Madde sırası geldiği zaman da 
(görülecektir, gayet ıtitizlikle hazırlanan bu 
amaç maddesi Anayasa'nın özüne uygun bir ha
le getirilmiştir. Ve orada bu kanunun amacı, 
Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının mil
lî menfaatlere uygun olarak hızla, sürekli ve 
etkili bir şekilde aranmasını, değiştirilmesini 
ve değerlendirilmesini sağlamaktan ibarettir. 
Bu nasıl olur? Devlet bunu yaparsa yapar, Dev
let bunu yapamazsa yabancı sermayeye mi, 
özel sektöre mi başvurur, millî yararlar nerede 
ise. Devlet orada olur, Tabiî servetlerin yeryü
züne süratle çıkarılması, yurt ekonomisine ka/t-
kıda bulunması hangi yol ile daha müsait ve 
dalha mümkün, millî yararlara hangisi daha 
uygun ise Devlet o yolda olur, o şekilde karar
lar alır. Amaç da bu hale getirilmiştir. 

Şimdi, yabancı şirketler ne götürüyor, ne 
'getiriyor; yajbancı sermaye petrol konusunda 
ine getirmiş, ne götürmüş; onun üzerinde bu 
kanun vesilesiyle tartışma yapmaya imkân yok
tur. Sebebi şu; 

Mer'i Petrol Kanunu yabancı şirkete de, ya
bancı sermayeye de imkân vermektedir. 6224 sa
yılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun de-
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ğişikliği talep edilmemiştir. Onun üzerinde bu
rada görüşme yapılamaz. 

Ayrıca, yabancı şirketlerin durumu üzerin
de iboı tasarıda bir hüküjm getdımeaniiştir, 
onun üzerinde de konuşma yapılamaz. Komis
yonun çalışması sınırlıdır ve ancak Hükümet 
tarafından hazırlanan tasarı üzerinde geçici 
komisyon çalışmalarını yapmış, bitirmiş. Değiş-
tiritlniıesi istenen maddeler üzerinde değişiklik
ler yapmış veya kaibııl etmiş, tasarıyı böylece 
getirmiştir. O itübarla yabancı şirketi ne iyi, 
ne kötü göstermeye komisyon olarak bizim yet
kimiz yoktur. 

Şimdi kanunun, sırası geldiği zaman görü
lecektir, 6 ncı madde!sinde bir değişiklik geti
rilmiştir, bu vesile ile yabancı şirketler mem
leket ekonomisine faydalı mıdır, zararlı mıdır 
münakaşası yapılıyorsa, komisyon olarak bu
nun üzerindeki görüşümüz şudur: Mer'i kanun
da bir müsaadeye, arama rahsatınamıesine, iş
letme ruhsatnamesine veya belgeye, Türkiye 
Gnmlhuriyelti kanunlarına veya yabancı devlet 
mevzuatına göre hükmî şahsiyeti haiz bir şir
ket sahip olabilir. Mer'i kanunumuz bu. 

Yaibancı şirketler bu kanuna istinaden Tür
kiye'ye girmiş ve çalışmaya başlamışlardır. Bu 
kanunda yine, 130 ncu maddeye uygun olarak 
bir değişiklik getirilmiştir, bu anlayışa uygun 
olarak arama müsaadesi veya işletme rulhsat-
namesiyle belge alına hakkı, Devlet adına İk
tisadî Devlet Teşekküllerine aittir diyor, Hü-
ıkümett. Bu 130 ncu maddeye tamamen uygun
dur. Komisyon bunu Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına vermek suretiyle, 130 ncu mad
denin de gereğini yerine getirmiştir. 

Bu kanunun esaslarına uygun olmak şartıy-
le, kollektif ve âdi şirketler dışında kalan ve 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyl'e yabancı dev
letler mevzuatına göre tacir olan tüzel kişile
re de müsaade; arama ve işletme müsaadesi ve
rilebilir. Bu kişilere, sermayelerinin yarıdan 
fazlası devlete ait olmak kaydıyle ve Bakanlar 
Kurulu kararıyle belge verilmesi mümkündür. 

Dermek ki, bu kanuna göre de yabancı ser
maye ve yabancı şirkete müsaade verilebilir. 
Fakat, Hükümette, komisyonun ka'bul ediş sek
ili de, sermayesinin yarıdan fazlasının Devlete 
ait olması kayıt ve şartını koymuş olmakla, yi
ne yukarda arzettiğimiz Anayasamızın 130 ncu 
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maddecinin anlayışına uygun bir şekle getiril
miştir. 

Hükümet yabancı şirketler ve yaibancı ser
mayeler konusunda bu kanunda daha başka bir 
değişiklik istemıemiştir. Mevzuu kapalı geçmiş
tir. Biz bu maddeyi komisyon olarak, bundan 
sonra uygulanacak bir madde olarak kabul et
mişiz. Ama yabancı şirketler bugün Türkiye'de 
vardır. Greçmiş kanuna göre aldıkları hakları 
devam ettirmektedirler. Aldıkları hakları ne-
zedici bir hüküm yoktur, hükümet böyle bir 
teklif yapmamıştır. Komisyon olarak ta, şimjdi-
ye kadar petrol konusunda yabancı şirketlerin 
•devanı edegelen faaliyetlerinin devamında bir 
zaruret var mıdır, yok mudur, mütalâasını be
yan etmeye hakkımız da yoktur, münakaşasını 
da yapmaya hakkımız yoktur. Böyle bir konu 
»komisyonun huzuruna 'gelmemiştir. Komisyon, 
yukarıda arzettiğim gibi, tasarı toptan bir re
form tasarısı olarak değil, geçmiş mer'i kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi gibi bir ta
san ile karşı karşıya kalmıştır. Çalışmalarını 
'bu sınır içerisinde yapmıştır. Vıereeeği karar 
da elbette İçtüzüğe uygun olarak bu sınırlar 
dalhilinde kalacaktır, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Başkanı 
Saym Menteş'e. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAM NAKİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri. Tümü üzerinde iki günden beri, 
ıhattâ üçüncü gün olarak telâkki edebiliriz Pa
zartesi günü de Sayın Bakanın beyanını nazarı 
itiibare alırsak, uzun bir zamandan beri müza
kere etmekteyiz. Meseleyi uzatmak: istemiyo
rum, ancak; sayın CHP sözcüsü isim zikretmek 
suretiyle beyanda bulunmamış olsalardı huzu
runuza çıkmayacaktım./ 

CHP s'ayın sözcüsü, devletçilik hakkındaki 
'görüşlerime takılmış ve Anayasa'nın 130 ncu 
maddesini yeniden tefsire tani tutmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif kereler 
izah ettiğim üzere, Anayasa'nın 130 ncu mad
desi üç hali derpiş etmiş bulunmaktadır. Sayın 
arkadaşım diyor ki, prensip olarak yeraltı 
servetleri devlet tarafından aranır ve işleti
lir. Anayasa bu hükmü koymuş. Ben buna bir 
şey demiyorum. Ancak, ikinci Ve üçüncü fıkra
ları da mütalâa etmek gerektiğini ifade ediyo* 
rum. Yani, devlet bunu karma ekonomi pnen* 
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siplerine uygun olarak yapabileceği gibi, doğ
rudan doğruya özel teşebbüse bırakmak sure
tiyle arama ve işletme yapabilir hükmünü Ana
yasa getirmiş bulunmaktadır. 

Şu halde, Türkiye "Büyük Millet Meclisi ka
nun çıkarırken elbette millî menfaatler meyi ica-
bettiriyorsa, millî çıkarlarımız neyi icalbettiri-
yorea, onu yapacaktır. Yani kanun yolu he.r üç 
hal için de açıktır, diyorum sayın arkadaşlarını. 

Bu şelkilde bir devletçilik anlayışına gider
sek, Türkiye'yi fakir bırakırız demiştim, dün, 
Çünkü burada sayın CHP sözcüleri kendi yağı
mızla kavrulalım, felsefesini savunmuşlardır. 
Ben buna iştirak etmiyorum. 

Benim klâsik liberalizmi müdafaa ettiğim de 
iddia olundu. Böyle bir beyanda da bu kür
süden bulunmadım. Bugün ekonomide klâsik 
liberalizmi düşünmek mümkün değildir. Bugün 
İ'nıgfiilltereVle muhafazakâr parti ilkltfcllaıııdıa bukım-
mıafeltıaidır. Başbalkan Heath, ekonlomiiıye müda
faa etmektedir ve bildiğiniz gibi fiyatları ve 
ücretleri üç aylık bir müddetle dondurmuş 
(bulunmaktadır. Demek ki, klâsik liberalizmi 
müdafaa etmek mümkün değil. 

Biz, ifade ediyorum, komisyonun anlayışı da 
bu şekilde tecelli etmiştir, reformu, devletleş-
tirmı'e olarak kaJbul etmiyoruz. Reform ile dev
leti eştirmenin karıştırılmaması iddiasında bulu
nuyoruz. He.r şeyi devletleştirme, kaynakları 
iharefceıMzIDiğo mahkûm etmektir, diyoruz. Re
form devletçi olmadığı takdirde yozlaşır mı? 
Yine buna hayır, diyoruz muhterem arkadaşla
rım. Türkiye'!de fukaralık mücadelesindeyiz, 
çağdaş bir Türkiye yaratmak gayretindeyiz. 
•Sayım Oral birtakım memleketleri saydı, İran, 
Libya dedi, Irak dedi, herhalde bu memleket
ler yabancı tekniğinden veya yabancı sermaye
sinden istifade etmek suretiyle petrolü çıkar
mışlardır. Demek ki yabancıların tekmolojfein-
den istifade edeceğiz, sermayesinden istifade 
edeceğiz, petrol, dün de belirttiğim gibi, büyük 
sermayeyi ıcalbettiren bir yatırım safhasıdır, sa
nayi koludur. Elbette yabaıncı memle'ketlerin ve 
o sayılan memleketlerin birtakım tecrübeleri 
bize örnek olmalıdır. 1954'den bu yana tatbik 
igönen mer'i kanun bizim için tecrübe olmalıdır, 
bunun boşluklarını doldurmak bizim yapacağı
sınız bir iştir, vuzuhsuz noktalar varsa bunu 
açıklığa kavuşturmak elbette Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin vazifesidir, 

3 ncü madde üzerinde sayın Oral arkada
şımız tenkitte bulundular; Komisyonca TPAO' 
lığı cümlesinin kanuna girmesinden yakındılar. 
3 ncü madde muhterem arkadaşlarım şöyle ol-
ımuşitur; ('6 ncı maddeyi değiştiren 3 ncü mad
de) «Müsaade, arama ve işletme ruhsatnamesi 
sille belge alma luıjkkn devlet adımla 6327 sayılı Ka-
nuMİa bu maksatlar için kurulmuş olan TPAO' 
na aittir.»' 

TPAO'lığı 6327 sayılı bir Kanunla 'kurul
muştur, kendisine birtakım vazifeler verilmiş
tir; petrol arama, istihsal, taşıma, rafinaj, da
ğıtım gibi işlerle görevlendirilmiştir. Sermaye
sinin büyük yekûnu Hazineye aittir: Hazine 
% 5İ1 A grubu sermayeye sahiptir, B grubu 
% 9, % 40 yine Hazineye aittir. Emekli Sandığı 
% 27,37 sermaye ile buna iştirak etmiştir. Or
du Yardımlaşma Kurumu 7,72 ile iştirak et
miştir. Etibank 1,67 ile, tş Bankası % 1 ile, 
ıSüme-rbank % 0,50 ile ve diğer birtakım ku
ruluşlar g'ori kalan hisseleri satın almışlardır. 
Bunların arasında TPAO'lığı Yardım Sandığı 
da vardır. 

Demek ki, muhterem arkadaşlarım; bunu 
bir özel şirket olarak kabul etmek mümkün de
ğildir. Bir kanunla kurulmuş ve kendisine bir 
takım görevler verilmiştir. Daha evvel de. ifa
de attiğim gibi, petrol ameliyatında bulunmak, 
çok büyük yatırımları icabettirmektedir. Malî 
kayna'kları birleştirmek suretiyle bu vazife Dev
let adına TPAO'na verilmiştir. Kamu İktisadî 
Kuruluşları arasındaki gücümüzü dağıtmayalım 
diye bu görev TPAO'na verilmiştir. Ama Yük
sek Meclis bunu değiştirir, başka Kamu İkti
sadî Teşebbüslerine de. bu görevi verebilir. Tak
dir Yüce Meclisin olacaktır. Ama düşündüğü
müz gibi arkadaşlarım, zaten kıt olan gücümü
zü bir elde toplamak suretiyle ve TPAO'lığına 
bu reform tasarısıında birtakımı ömcelliik ve üs
tünlükler vermek suretiyle kanunu huzurunu
za getirmiş bulunmaktayız. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, iki adet. 
Komisyondan sonra kaydettiğimiz söz sıra

sına göre Adalet Partisi Grubu adına söz sa
yın Ki ra t lıo ğlu 'n un dur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) ,,— Sayın 
Başkan, grup adına 5 - 6 defa konuştular, şa
hıslara daiha bir defa konuşma hakkı vermedi
niz. 
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BAŞKAN — Ondan sonra grup adına. siz 
sıradasınız sayın Tosyalı. 

Buyurumuz sayın Kıratlıoğlu. 
A. P. GRUBU ADINA ESAT KIRALIOÖLU 

(Nevşehir) — Sayın Başkan, e ok değerli arka
daşlarım ; 

Huzurunuzu fazla işgal etmeden bâzı mü-
t e mimini malûmatı takdim ve görüşlerimize bu 
babta ışık tutması meyanmda gerekli olanları 
arz edip, huzurunuzdan ayrılacağım. 

iDeğerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin tu
tum ve davranışını bâzı çevreler bilhassa petrol 
ve maden mevzuunda âdeta yabancı çevrelere 
çıkar temin ediyor düşüncesiyle A. P. Grubunu 
baskı altında tutmak istiyorlar. Bu durumda 
ne kadar lüzumsuz bir görüş altında bulunul
duğunu ve ne kadar insafsızca hareket edildi
ğini huzurunuzda bir iki vesikayı dile getir
mek suretiyle canlandırmak istiyorum. 

Adalet Partisi devamlı surette ifade edildiği 
veçhile memleketçi bir görüşle, telifçi bir zih
niyetle yurt kalkınmasını hızlandırmak mak
sadını gütmek gayesiyle ortaya birtakım pren
sipler koymuştur ve bilhassa petrol mevzuun
da yaibancı sermayenin durumu komisyon ra
poru itibariyle de huzurunuza getirilmiştir ve 
grup olarak çeşitli zamanlarda huzurunuza iş
gal etmek suretiyle görüşümüzü de bildirdik. 

Ancak bunlar bildirilirken karşımızda bulu
nan alternatif sahipleri görüşümüzün birtakımı 
çıkar çevrelerine menfaat temin etmek olduğu
nu çeşitli koıraşmalarıyle beyan ettiler. Bu du
rumun iyi anlaşılabilmesi için huzurunuzda bir 
iki vesikayı okumama müsade etmenizi istir
ham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Senatosu
nun 3 . 1 . 1964 günlü oturumunda zamanın 
Başbakanı Sayın İsmet İnönü şu şekilde ko
nuşmuştur: «Üzerindeki görüşler ne olursa ol
sun 6326 sayılı Kanunun var olduğu ve tat
bik edileceğini» demek ki, 6326 sayılı Petrol 
Kanunu, yani şimdi bira^; değiştirilmek suretiy
le daha da memlekete, devlete yarar getirmek 
(düşüncesiyle buraya getirdiğimiz bu Kanun
dan biraz daiha geri olmasına rağmen (ki bu
rada sözcüler öyle konuşuyor) 6326 sayılı Ka
nun hakkında dahi zamanın Başbakanı Sayın 
İsmet İnönü bu şekilde Cumhuriyet Senatosu 
oturumunda bir soruya cevap olarak konuş
muştur. 

Mesele bununla da bitmiyor ve daha son
ra şu durum ortaya çıkıyor. Yine Sayın İnönü' 
nün 3 . 6 . 1965 tarihli C. H. P. Millet Meclisi 
Grubunda petrol mevzuu konuşulurken yine bir 
beyanı oluyor, bu beyan 17 Haziran 1965 gün 
ve 36 sayılı Durum Dergisinin 13 ve 14 ncü say
falarında C. H. P. li bir milletvekilinin grup ko
nuşması içinde İnönü'nün gruptaki konuşması
nın nakledilmesi suretiyle kamuoyunda bir du
yurma mevzuu oluyor. Bu konuşma da şudur: 
ı«Petro'lü topyekün devletleştirmek' veya millî
leştirmek başka temelli bir politikadır. Böyle 
bir kararımız yoktur. Üzerinde uzun, uzun ça
lışmak düşünmek lâzımdır. Beynelmilel mah
zurlarından ciddî olarak sakınırım. Yani değiş
tirme mevzuunu sureti katiyede parti olar akıl
larından getirmiyorlar. 

Mesele bununla da bitmiyor değerli arka
daşlarım, zamanın Enerji ve Taibiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Hüdai Oral'm da ayrıca bu hu
susta bir beyanatı var. Anitrparamtez şunu arz 
etmek isterim. Burada ben bu durumları hu
zurunuza getirirken sureti katiyede şahsiyet 
yapmak niyetinde değilim. Meseleyi prensibola-
rak nasıl vazetmişler, biz ne söylemişiz, ne. söy
lenmiş? Karşılıklı münakaşa mevzuu olan bu 
durumdan birtakım kimselerin çıkar çevreleri
ne yarar mı, zarar mı getirdiğinin münakaşası 
yapılmaktadır; bu durumun açıklığa kavuş
ması bakımından arz etmekteyim. Kaldı ki, 
Sayın Hüdai Oral'm şahsiyetine hiçhir şekilde 
taaneylemek ne arzusundayım, ne düşüncesin
deyim. Ve Sayın Hüdai Oral'a. medenî ölçüler 
içerisinde karşılıklı müzakere ve münakaşa 
mevzularında dostluklarımızda devam eder. 
Ama prensip mücadelesinde sureti katiyede fe
dakârlık edemeyeceğimizin ifadesini dile getir
mek maksadıyle arz ediyorum. 

ıSaym Hüdai Oral 5 Ekim 1974 tarihinde 
Ankara Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği ba
sın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru 
üzerine şu cevabı vermiştir. Arz ettiğim gibi o 
zaman Sayın Hüdai Oral Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakamdır. 

Sayın Hüdai Oral şu cevabı vermiştir: «Ya
bancı Petrol şirketlerinin faaliyetleri Petrol Ka
nununun hükümlerine göre yürütülmekte ve bu
nun değiştirilmesi düşünülmemektedir.» 
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Zanıanm Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Hüdai Oral öyle konuşuyor ve bugün Cum
huriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hü
dai Oral da dinledikleriniz konuşmaları yapı
yor. 

Burada iki nokta: Petrol Kanununun değiş
tirilmesi düşünülmemektedir ve petrol işleri 
de mevcut Petrol Kanununun hükümlerine gö
re yürütülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim burada müda
faasını yaptığımız husus Türk yurdunun ka'l-
kmabilmesinde deva olabilecek noktaları mil
letin emrine ve milletin hizmetine sunmaktır. 
Eğer biz yabancı sermayenin dünden beri anla
tıldığı şekilde, efkârı umumiyeye partimiz ola
rak duyurulduğu şekliyle, millî menfaati alâ
kadar eden noktalar kontrol altında tutulmak 
suretiyle, yaibaneı sermıayeye petrol mevzuunda 
imıkân vermenin yurt menfaatinin yararınadır 
dediğimizde, bizim karşımıza geçilip de, «Çı
kar çevrelerine menfaat temin ediyorsunuz» 
diyen insanlara karşı, kendi mantıkları içeri
sinde acaba şöyle bir soru soralbilir miyiz? 

Siz o zaman bakan olarak, Başbakan olarak 
C. H. P. Gienıel Başkanı olarak Petrol Kanunu
nun değiştirilemiyeceğini, düşünülmediğini bu 
Petrol Kanununun çierçıevesi içinde işlerin yü-
irütülimesi lâzımgelddği haıkkında kesin kararlı 
olacaksınız; o zaman siz yurt çıkarlarına uy
gun harelket edeceksiniz; biz bunun müdafaa
sını yaptığımız takdirde yurt çıkarlarının alely-
fhine olacak? Bu zihniyeti anlamak mümkün de
ğildir değerli arkadaşlarım. 

Denirse ki, «O zaman öyle düşünüyorduk, 
şimdi de böyle düşünüyoruz». Bu kadar kı
sa zaman içerisinde yurt ve 'memleket çıkar
larını anlayamamak, anlamada gaflete düşmek 
her halde memleketin yararına değildir; zara-
rınadır. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lütfen ta
sarıya dönün; herkes ne maksatla konuştuğunu 
kendisi izaha muktedir ve yetkilidir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sözü
mü bitiriyorum Sayın Başkan. 

Böylece bu hususu dikkat nazarlarınıza su
narak, prensiplerimizdeki selâbetin, doğruluğun 
ve tutarlılığın değişmeden yürüdüğünü ve ge
len tasarı ile birlikte Adalet Partisinin görüş
lerini burada ifade ettikten sonra, görüşlerimi

zin yurdun zararına değil, yararına olduğunu, 
kontrol altında tutulan yabancı sermayenin, 
bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fay
dalı olacağını ve Petrol Kanununun bu bakım
dan Hükümetin getirdiği şekliyle değil, Ko
misyonun getirdiği şekliyle tutarlı olabilece
ğini ve memleektin yararına olabileceğini bir 
kere daha huzurunuzda, zamanında konuşul
muş vesikalarla dahi, karşı alternatifi müdafaa 
eden insanların konuşmalarıyle dahi tescil et
tikten sonra huzurunuzdan saygıyle ayrılır, se-
lâlnılarımı sunarım. 

BAŞKAN —• Söz sırası Sayın Tosyalı'nm 
ancak daha önce ifade ettim, yeterlik önergesi 
vardır. Son sözü verdiğim için yeterlik önerge
sini işleme koyacağım. İki adet yeterlik önergesi 
vardır, Sayın Süleyman Çağlar, Sayın Mustafa 
Fevzi Güngör'ün. Her ikisi de yeterlik mahi
yetinde olduğu için geliş sırasına göre Sayın 
Çağlar'm önergesini işleme koyuyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, her grup sekiz on defa konuştu, biz 
daha konuşmadık. Müsade ederseniz biz de ko
nuşalım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Petrol Eeformu kanunu tasarısı üzerinde 

gereği kadar konuşma yapılmıştır. Tümü üze
rindeki müzakerenin kifayetiyle maddelere 
geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aley
hinde... 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde, buyurun Sa
yın Tosyalı. 

Kısa ve yeterlikle ilgili olmasını istirham 
ediyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; petrol gibi 
çok önemli bir mevzuda Yüce Meclisimizi teşkil 
eden parti gruplarından iki grup sekizer onar 
defa grup adına konuşaıbilmişlerdir. Diğer 
gruplar bir defa konuşmuşlar veya hiç, konuş-
mamışlardır. Milletvekili arkadaşlarımız ise mil
letimizin canını kanını teşkil etmekte olan pet
rol mevzuunda hiçbir arkadaşımız şu kürsüye 
çıkıp da millet namına şahsı adına bir tek ke
lime konuşmamıştır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sıramız gelmedi Sayın Tosyalı. 

172' — 



M. MieoM B : 29 27 . 12 . 1972 O : 2 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Gruplar 
adına yapılan konuşmalardan sıra gelmemiştir. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Yirmi kişi ko
nuşunca size sıra gelmesi lâzımgelir Sayın Tos
yalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir daki
ka, bir dakika Sayın Grup Başkanvekili. 

iBu Meclisin Meclis olabilmesi için milletve
kilinin de söz hakkı olması lâzım. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Yirmi kişi ko
nuşurken ilerdeydiniz efendim ? 

HASAN TOSYALI ((Kastamonu) — Şayet 
muhterem arkadaşlarım, Meclis yalnız grup 
temsilcilerinden müteşekkil ise, ki görüntü öy
ledir, milletvekillerinin burada oturmasına lü
zum yok; o zaman dört grup temsilcisi gelir bu
raya; Meclis dört tane grup sözcüsünden ibaret 
olur. 450 kişinin buraya gelmesine, zahmet et
mesine hiç lüzum kalmaz. («Bravo Tosyalı» ses
leri.) 

ıGruplar adına konuşmalar sona erdikten 
sonra, hiç kimse şahsı adına konuşmadan ye
terlik önergesi verilmesini çok yadırgıyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Zatıâliniz de 
grup adına söz aldınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, kalkınma ihtiyacında ve zorunda 
olan Türkiye'nin başlıca üç büyük ihtiyacı var
dır. Bunların başında, birisi yol, ikincisi elekt
rik, yani enerji, üçüncüsü de petroldür. Bu üç 
konu hakkında milletin sesinin kesilmesi için 
milletvekilinin konuşmaması konuşmaması içüı 
yeterlik önergesi verilemez. Daha hiç kimse, 
bir tek fert şahsı adına, millet namına söz söy
lememiştir. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Biz ne nâmı
na konuşuyoruz Sayın Tosyalı? Lütfen söyler mi
siniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Grubu
nuz adına konuşuyorsunuz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Burada otu
ran herkes millet namına oturuyor. 

HASAN TOiSYALI (Devamla) — Grup adı
na konuşuyorsunuz. (A. P. sıralarından gürül
tüler) Evet. Grup adına konuşjma başka şey, 
450 milletvekilinin şahsı adına ve millet adına 
konuşması da başka şeydir. O zaman dört kişi 
gelsin, burada Meclisi onlar temsil etsin. İd
dia etmeyin lütfen. Abesle iştigal etmeyin Sa
yın Başkanvekili. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Abesle siz işti
gal ediyorsunuz. Anayasaya aykırı konuşuyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Millet
vekillerinin konuşmayacağını Anayasa yazma
maktadır, Sayın Başkanvekili. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, kısmen İçtü
zük uygulamasına taallûk ediyor bu konu. Mü
saade ederseniz bir hatırlatma yapmaya mec
burum. Elimizdeki İçtüzükte olsun, mutasavver, 
çıkması gün meselesi olan diğer İçtüzükte olsun 
'gruplara öncelik verilmiş. Zâtıâliniz de grup 
adına istemişsiniz, ilk sırayı almışsınız. Daha 
önce isteseniz şüphesiz bu hakkı kullanırdınız. 
Saniyen, grubunuz adına konuşma da yapıl
mış. Şimdi listeyi tetkik ettim, Sayın Kapısız 
konuşma yapmış, ikinci konuşmayı yapmışlar. 
Arzu etseniz, konuşma 14'ü geçmiş durumda, 
bunların arasına tekrar girme olanağınız var
dı. Grubun konuşması, .milletvekilinin konuş
ması diye bir tefrik yapmaya, birini diğerine 
tercih etmeye Başkanlık mezun değil. İçtüzük, 
grup için bir öncelik vermiş, onu tatbik ediyo
ruz. Arkadaşlar dilerse, çünkü bu, oyla halledi
lecek bir konu, müzakereye devam edilir. Yok, 
mesele aydmlanmışsa 'müzakereye devam etmez
ler. Bunu bilâhare oyla halledeceğiz. Lütfen ko
nu ile ilgili beyanınıza devam eden, tamamla
yan bir durumu istirham ediyorum. Buyurun 
Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, arkadaşlarınıın, benim de grup adıma 
veya şahsını adına konuşmama imkân verecek 
şekilde yeterlik önergesini reddedeceklerine ina
narak, yerterlik önergesinin aleyhinde konuşma
ma devanı ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yeterlik önergesini 
reddedelim ki.. («(Bravo, şimdi oldu, eski tat
bik» sesleri) Şu taktiğe ben de başvurayım.. Dün
yanın her yerinde, tabiî kaynaklar memleketin 
millî menfaatleri adına bir tarafta Devlet, bir 
tarafta da özel teşelbbüs eliyle işletilir. Elbet
te ki, Türkiyemizde de, petrol başta olmak üze
re tabiî kaynaklarımız, karma ekonomimizin 
çerçevesi dahilinde, Anayasamızın hükümleri 
dahilinde bir tarafta devlet, bir tarafta da 
özel teşebnüs, yerli ve yabancı özel teşebbüs 
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karması, işbirliği, ortaklığı ile işletilir. Petrolü-
ımiiz ve tabiî kaynaklarımızın Türkiye'yi sürat
le kalkındırmak için yeryüzüne mutlaka sürat-
»le ve en kısa zamanda çıkması lâzımdır. Bunda 
(hepimiz .müttefikiz. Ancak, devleti temsil etme
si lâzım gelen bir kuruluş ortada yok. Hiç bir 
(grup bu. kuruluşun yokluğundan bahsetmedi. 
Kanunun 2 nci maddesinde petrol m'evzuunda 
devleti kimin temsil ettiği açıkça yazılmamıştır, 
ancak, 2 nci maddenin gerekçesinde, «devleti 
temsil etmek üzere İktisadî Devlet Teşekkülü 
tanlamında bir şirket kurulur» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar mühim 
(bir millî konu, bu kadar kapalı ifadelerle geçiş-
ıtirileımez. Açıkla denmelidir ki, bir tarafta pet
rol gibi çok mühim olan bir tabiî kaynağımızın 
ıhalk ve hukukunu koruyan devlet, bir tarafta 
da yerli ve yabancı özel teşebbüs vardır. Mad
deye bunun açıkça yazılması lâzım. Maddede 
'böyle bir şey yok. Gerekçesinde de böyle bir 
şey yok. Bu bir. Bunları belirteeeğiım söz ve
rirseniz. 

İkincisi; ikinci noiksanlık muhterem arka
daşlarım; (ı«Yeterlik üzerinde» sesleri) Yeterlik 
üzerinde.. Yeterlik önergesi reddedildiği tak
dirde şu hususu da belirteceğimi: Ortada, görün
tüde üç tane mevzuat var. Birincisi, hali hazır 
mevcut Petrol Kanunu, ikincisi Hükümet tek
lifi, üçüncüsü Komisyon değiştirgesi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; mevcut, ha
li hazır Petrol Kanununu beğenmediğimiz için 
yıllardan beri süregelen tenkitlerimizi dikkat 
nazara alan Hükümet, bir tasarı ile Yücıe Mec
lisimize gelmiştir. Meclis adına çalışian Komis
yon, onda bir çok değişiklikler yaparak bir ye
ni tasarıyı huzurumuza indirmiştir. Şimdi, mu
kayese edelim, bir tablo yapalım; eski Kanun, 
Hükümet tasarısı, Komisyon tasarısı.. Eski ta
sarıda ve yeni Hükümet tasarısında, Devlet, 
petrol mevzuunda serbest bırakıldığı halde, 
Komisyon teklifinde, Hükümetin eli ayağı iki 
katlı iple bağlanmış. Türkiye, petrol arama ve 
işletme bakımından 11 bölgeye ayrılıyor. («Yan
lış biliyorsun» sesleri) Efendim, müsaade eder
seniz bunları anlatacağım. Bunlar dalha şimdi
ye kadar açıklanmadı. Her bölge de arama sa
fhalarınla ayrılmış vaziyette. Her bölge içerisin
de devlete 2 x 8 arama ruhsatı yerilecek, özel te
şebbüse 7 x 8 arama ruhsatı verilecek. Beyler, 

çok istirham ederim, bir tarafta devlet, millî 
servet, ona iki halk veriyoruz, özel teşebbüse 7 
ıhak veriyoruz. («Yanlış biliyorsun Tosyalı» ses
leri) Evet efendim, böyle yazıyor, yanlış değil. 
Devleti, millî servetin aranmasında, bulunma
sında serbest bırakalım, evet, bugün için dev
letimizin imkânı kıt olabilir ve fakat beş, on, 
yirmi sene sonra teknik bilgi ve sermaye imkâ
nına sahip olabilir. 

Nasıl oluyor da daha bugünden, yirmi se
ne sonraki devletin elini ayağını iki katlı si
cimle bağlıyoruz? Ona iki hak veriyoruz da, 
özel teşebbüse yedi hak veriyoruz? Hükümet ta
sarısında, Devlet, petrol işinde serbest bıra
kıldığı halde, Komisyon nasıl oluyor da Dev
letten gayri, özel teşebbüslere 7 X 8 — 56 ruh
sat veriyor bir bölgede ? 

Arkadaşlar, bunlar idile getirilmedi. Müsaa
de ederseniz daha çok şeyin üstünü açıp, millet 
namına konuşacağız. Müsaade buyurursanız bu 
yeterlik önergesi reddedilsin, şahsı adına da 
konuşacak arkadaşımız vardır, onları da dMe-
yeliim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Ha
san Tosyalı, buyurun. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, Yüce Mecli
simizin değerli üyeleri; 

Konuşma imkânına vesile olduğunuzdan do
layı hepinize teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada değerli 
gruplarımız iki günden beri, öğleden evvel, öğ
leden sonra hakikaten memleketimizin yegâne 
kaynağı olan petrol hakkında gruplar görüşle
rini belirttiler. İki tez belirdi. Birisi Adalet 
Partisinin sayın grup sözcülerinin görüşü, ikin
cisi de Halk Partisi arkadaşlarımızın görüşü. 
Hakikaten birbirini itham eder vaziyette konuş
tu, görüşler birbirini itham eder vaziyette gö
ründü. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Yok canım, gö
rüşlerimizi serd ettik. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Millet ola
rak, Meclislimiz olarak petrol konusunda mut
laka bir noktada hepimizin birleşmesi lâzımdır. 
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O nokta, millî menfattir, aziz arkadaşlarım. 
Bunun pazarlığına, çekişmesine girmeye hiç bir 
arkadaşımızın tahammülü yoktur. Petrol mev
zuunda hepimiz bir noktada birleşeceğiz. 

Bugünkü durum şudur; muhterem arkadaş
larım. Kalkınmak için Türkiye'nin en büyük ih
tiyacı başta yol, elektrik ve petrol gelmekte
dir. Petrol ihtiyacını temin için karma ekono
mi çerçevesinde bilmen ve bilinmeyen petrol 
kaynaklarımızın millî menfaatlerimize uygun 
olarak aranması, çıkarılması, işlenmesi ve pa-
zarlanması lâzımdır. Bilmen ve bilinmiyenler 
için. Bunlar içinde petrolün aranması, bulun
ması sondajı ve çıkarılması en mühim, zor ve 
masraflı kısmını teşkil etmektedir. Petrol işi
nin bu kısmını yapacaklara, petrol çıkaran 
diğer memleketlere nazaran çok daha cazip ve 
kolay teşvik tedbirlerinin ve hükümlerinin ge
tirilmesi lâzımdır. Bunda, bütün gruplarımı
zın müttefik olması lâzımdır. Yeraltındaki 
petrol enimizin aranması, sondajı, çıkarılması 
en zor, en pahalı, en çok zaman alan bir iştir. 
Bunun yapılması için komşu veya dünyadaki 
diğer memleketlerde bu işleri yapacaklara ta
nınmış olan teşvilk tedbirlerinden daha çok ca
zip teşvik tedbirlerinin bizim kanun hükümle
rinde yer alması lâzımdır. Çünkü petral çık
makta olan Kafkas'ları, Irak'ı, İran'ı, Suudi 
Arabistan'ı, Mısır'ı, Libya'yı görmüş olan bir 
arkadaşınızım. Arkadaşlarım, oralarda bîr 
hektarda değil, bir dönüm arazi içerisinde 
10 tane kuyu var, en az. 10 tane pompa ku
yusu çalışmaktadır. Orada petrol çok derin
liklerde değildir. Petrolün orada varlığı her
kesçe bilinmektedir. Aranması, sondajı, çı
karılması gayet kolaydır. Orada büyük teşvik 
tedbirlerine ihtiyaç yoktur. Bizim memleketi
miz jeolojik yapısı itibariyle çok kırıntılı oldu
ğu için büyük petrol havzalarına sahip görün
memektedir. Bu sebep petrolün varlığı sebe
biyle, kolayca çıkarılması düşünülerek petrol 
arayıcılara cazip gelmemektedir. Bizim için 
mühim olan, yeraltında bulunan, meçhul olan 
petrolümüzün bulunması, bulunanın yer yü
züne çılkaralmasıdır. Bunun için de mutlak su
rette teşvik tedbirlerine ihtiyaç vardır. O hal
de kanun hükümlerimizde, maddelerimizde teş
vik tedbirini artırmamıza şiddetle ihtiyaç var
dır. Bunda hepimiz müttefik olalım. 
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Petrolün bulunması ve yeryüzüne çıkarıl
ması için şu imkânalara sahip olmak lâzımdır: 
Birincisi; petrol ilmine sahip elemana sahip 
olmak (lâzımdır. 

İkincisi; teknik ve makine gücüne ve im
kânına sahip olmak lâzımdır. 

Üçüncüsü; büyük sermayeye ihtiyaç vardır. 
4 ncüsü; petrol politikası ve idaresini yapa

cak adette ve kalitede elemana ve teşkilâta, 
idareye ihtiyaç vardır. 

Beşincisi, petrolü işletme ve kullanma yer
lerine götürecek güce, nakil gücüne, gerek 
pipe - line, gerek tanker ve gerekse kara vası
taları bakımından nakliyat imkânına sahip ol
mak lâzımdır. 

Altıncısı; işlenmiş petrole iç ve dış pazar 
bulmak ve dış rekabete karşı koruyucu politi
kayı yürütebilmek lâzımdır. 

Bütün bunları yalnız Türkiye değil, dünyada 
hemen hiç blir Devlet yanlız başına yapamamak
tadır. Rusya dahil, Amerika dâhil hemen hiç 
bir Devlet bütün saydıklarımızı petrol işinde 
yalnız başına yapamamaktadır. Mutlaka Dev
letle, kendi memleketi dahilindeki özel teşeb
büsü ile işbirliği yapmakta veya dahilî özel te
şebbüs, haricî özel teşebbüsle işbirliği yapmak
ta ve ortaklık kurmaktadır. Biz de bunu yap
mak mecburiyetindeyiz. Bundan çekinmeye lü
zum yoktur. Bu işleri millî menfaatimize uygun 
olarak yerli ve yabancı özel teşebbüsle işbirliği 
ve ortaklık kuraralk yapmak zorundayız. 

Bizim Türkiye petrollerini aramak, bulmak, 
işlemek ve pazarlama işini millî kalkınmamıza 
ve millî menfaatlerimize uygun olarak en kısa 
zamanda, hem Devlet eliyle ve hem de Devlet 
özel teşebbüs, yerli - yabancı ortaklığı ile en 
kıs'a zamanda yapmamız lâzımdır. Arz ettiğim 
bu gayeyi Hükümet tasarısının, komisyon rapo
runa nazaran daha iyi sağlayacağı kanaatinde
yim. Yukardan beri saydığım hususların Hükü
met tasıarısvmn daha iyi sağlayacağı kanaati 
içindeyim. 

Hükümet tasarısının 2 nci maddesinde, Hü
kümeti temsil eden ve kuruluşun ne olduğu 
açıkça beyan edilmemiştir, fakat petrollerimizin 
millî menfaatlerimize en uygun şekilde aranaca
ğı, bulunacağı ve işletileceği yazılmıştır. Gerek
çesinde de Devleti kurulacak bir İktisadî Devlet 
Teşekkülü şirketinin temsil edeceğini ve onun 
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vasıtasıyle bu islerin yürütüleceği yazılmakta
dır. 

Komisyon raporunda ise, Devletî kimin tem
sil edeceği belli değildir. Gerekçesinde ise Tür
kiye Petrolleri, Anonim Ortaklığından bahsedil
mektedir. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı eslki kanunda vardı, 
beğenmediğimiz için yeni petrol reformu kanu
nunu getiriyoruz. Türikiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Devleti temsil edemez. İçerisinde yüz
de 51 Hazine hissesi varmış. Çok yabancılar da 
var. Biz istiyoruz ki, petrol gibi çok hayatî bir 
konuda Devleti hakikaten Devlet temsil etmeli
dir. Onu temisil eden bir millî kuruluş olmalı
dır. Türikiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bir 
şirkettir. Petrol gibi çok hayatî önemi haiz - is
ter bizde çıksın, ister çıkmasın - petrol mevzu
unu bir anonim ortaklığa teslim etmeyi doğru 
'bulmuyorum. 

Diğer bir mühim konu, yüksek malûmları
nız olduğu gibi, mevcut kanun tasarısı ve komis
yon raporunda belirli farklar var. Onlar şun
lar; Türikiye 11 petrol arama bölgesine ayrıl
makta, her bölge 8 arama sahasına ayrılmakta 
ve her saha azamî 5 000 hektar büyüklükte ol-
malkta, her arama bölgesinde azamî olarak 72 
arama ruhsatı verilmıe-kte, her arama bölgesin
de 11 bölgeden her birinde azamî 72 arama ruh
satı verilebilecektir. Mevcut kanuna göre Hü
kümet eli kolu bağlı idi, bunu beğenmedik Hü
kümet tasarrufumda serbest dedik. Hükümeti
mize petrol aramakta, buknaîkta, işletmekte ser
bestlik veriyorum, Hükümet tasarısında. Komis
yon tasarısında ise, Hükümete yalnız 400 bin 
hektarlık bir bölgede yalnız 2 X 8 = 16 ruhsat 
veriyoruz, Hükümetten gayri yerli, yabancı özel 
teşebbüse 7 X 8 = 56 ruhsat veriyoruz. Neden 
Hükümeti, bu kadar millî bir konuda tahdidedi-
yoruz? Hükümiet seribetst olsun, Hükümet tasa
rısında olduğu gibi, her bölgede arama ruhsatı 
almakta Hükümet serbest olsun. Ve fakat bura
da, bu bölgelerde yerli, yalbancı münferiden ve
ya kendi aralarında ortaklık veya Devletle or
taklık halinde bir arama ruhsatı istiyorlarsa; 
buyursunlar alsınlar. Sözümün başında da söy
ledim; cazip tedbirler getirelim İran >dakin den, 
Libya'dafcinden çok daha cazip teklif getirelim, 
gelsinler buyursunlar; faikat Hükümeti tahdi-
detmeyelim. Üç misli hak özel teşeMbüse, bir telk 

halk Devlete petrol mevzuunda verilmesini kını
yoruz, djoğru .değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir de mühim gör
düğümüz, belirtin ek istediğimiz konu var. Bu 
özel teşebbüse verilen ruhsatlarda Hükümete 
ait 11 bölgeden birinde bir özel teşebbüs bir 
rulhsat -alma-müsaadesi talebettiği zaman, Hükü
met o yerde durumu tetkik edecek (Hükümet 
tasarısına göre) 15 gün içerisinde hayır bu ruh
satı sana vermiyorum, burada ben yapacağım 
diyöbileceik. Bu müddet Komasyon tasarısında 
4 güne indiriliyor. Neden? Neden, kimden mal 
kaçırıyoruz, kimden zaman kaçırıyoruz, kimin 
namına çalışıyoruz? Birisi bir müracaat yaptığı 
zaman, bir bölgede ruhsat istediği zaman Hükü
mete, Devlette neden 15 günü çok görüyoruz da 
tetkik müddetini, cevap verme müddetini, Ko
misyon tasarısında olduğu gibi 4 güne indiriyo
ruz? Hükümet tasalısında olduğu gibi 15 gün 
olarak kalması doğrudur, 4 gün azdır. 

ıMuhterem arkadaşlarım; sözlerimi şu şekil
de bağlamak istiyorum. 

Türkiye'miz mutlaka kalkınma ihtiyacında-
dır, mutlaika kalkındıracağız. Türkiye'nin kal
kınması için en mühim altyapı unsuru - sözümü
zün başında da söylediğimiz gibi - yol, enerji 
ve petroldür. Yoluna, enerjisine, petrolüne sa-
hibolmayan, onun üzerinde hüküm ferma olma
yan hiçfbir devlet baki olamaz. Kanunu ile, fa
aliyeti ile bu üç konu üzerinde hükümran olma
yan hiçbir devlet payidar olamaz. 

Biz, petrollerimizin . millî menfaatlerimize 
uygun olarak, karma ekonomi prensipimize ve 
Anayasa ilkelerimize uygun işletilmesinde, ara
nıp bulunmasında fayda görüyoruz. Burada 
Devletin söz sahibi olmasını haklı buluyoruz. 
özel teşebbüse çok cazip tedbirler verilmesini 
uygun göırüyoıruz; fakat özel teşebbüsün de 
ıDevletiten çok daha ileri duruma geçirilmesini 
istemiyoruz., 

Bu sebeple Millî Güven Partisi olarak görüş
lerimizi son olarak bu şekilde belirtir, Yüce 
Meclise saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Komisyon adına saym Mente
şe, buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım; hiç söz almak niyetinde değilim, 
Saym Hasan Tosyalı o kadar birbirine çelişik 
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ifadelerde bulundu ki ve kanunu o kadar yan
lış takdim etti ki, yeniden açıklamalar yapmak 
mecburiyetinde kaldım, onun için özür dilerim. 

Bir defa sayın arkadaşımız, burada özel te
şebbüsü savundu. Eşitlik ilkelerinden de bah
setti, dün de bahsetti. Hani, Devletçiyiz diyor 
arkadaşlarım. Ama, muhterem arkadaşlarım 
hem karma ekonomiyi, düzenini savun, hem de 
ondan sonra bunca önceliklere, üstünlüklere 
rağmen meseleyi ters taraftan al. Benim buna 
bir türlü aklım ermiyor. Üstelik de yanlış bir 
takım beyanlarda bulunduğu için bunları tas
hih etmek mecburiyetinde kaldım. 

Bir defa, bahsettiği 121 nci maddedir. 121 
nci maddede Hükümet tasarısında ne diyor : 

«Arama ruhsatnamesi iktisabı için özel te
şebbüs tarafından müracaatta bulunulan bir 
arama sahasının tamamına veya bir kısmına, iş
bu müracaatı takip eden 15 gün içerisinde, Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri tarafından müracaat 
edildiği takdirde... «Ki, bu sonra Türkiye Pet
rolleri A.O. oldu,»... 52 nci madde hükmü uygu
lanmaz. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin müracaatı 
öncelik kazanır. «Yani Türkiye Petrolleri A.O.' 
nun müracatı öncelik kazanır. 

Şimdi, bu hükmü muhafaza ettiğimiz takdir
de, ne yapıyor? Bir takım şeyler koymuşsunuz 
güya karma ekonomi için, ondan sonra Türkiye 
Petrolleri A.O.'nı adeta bir petrol dairesi hali
ne getirmişsiniz, müracaat ettiği anda otoma-
tikman bütün sahalar Türkiye Petrollerinin eli
ne geçiyor. Ee, bu, yani bir güldürü muhterem 
arkadaşlarım. Deriz Petrol Kanununa lüzum 
yoktur, deriz Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 
lüzum yoktur, Türkiye'de hiç bir yabancı şir
ket arama yapamaz. O takdirde, hiç olmazsa 
samimiyetle ifade etmiş oluruz fikirlerimizi. 
Ama, hem böyle diyeceksiniz, hem öyle diyecek
siniz, bunun içinden çıkmak mümkün değildir. 

Biz, Komisyon olarak, Türkiye Petrolleri 
A.O.'na, Devlet adına arama yapacak olan Tür
kiye Petrolleri A.O.'na öncelikler tanıdık, diyo
ruz. 8 saha idi, eskiden 150 bin hektar ile tah
dit edilmişti. Bu 8 sahayı 16'ya çıkardık, diyo
ruz. Ve aynı zamanda 150 bin hektar olan tah
didi kaldırdık ve bu suretle her bir saha 50 bin 
olduğuna göre 800 bin hektarlık sahada Türki
ye Petrolleri A.O. arama yapacaktır. 11 saha 

olduğuna göre 11 'le 800 bin hektarı çarparsak 
o takdirde Türkiye Petrolleri A.O.'nm ne kadar 
büyük imkânlara kavuştuğunu göreceksiniz. Te
menni ediyoruz ki, Türkiye Petrolleri A.O. bu 
sahalara bu dar imkânlarla yetişebilsin. 

Efendim, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Mü
dürünün ihtiyarına bırakılmıştır; 15 günlük sü
re verilmiş, ama hep bunu kullanacak mı? Kul
lanmadığı takdirde itham edersiniz Türkiye 
Petrolleri A.O. Genel Müdürünü. Her genel mü
dür € 15 günlük süreyi kullanacak, müracaat 
edecek ve diğerinin hakkı sakıt olacaktır, öyle 
gülünç şey olmaz dedik, onun için bir şekil ver
meye çalıştık, Türkiye Petrolleri A.O.'na bu ka
dar geniş imkân tanıdık ve hiç olmazsa kanu
nun maksadına meseleyi uydurmaya çalıştık. 
Esasında Türkiye Petrolleri A.Ç. çok geniş im
kânlara kavuşturulmuştur sayın Tosyalı. Dün 
burada teker teker maddeler üzerinde izahat 
verdim. Ancak Güven Partisinden hiç bir arka
daşımız burada olmadığı için herhalde meseleye 
muttali olamamışsınız. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Baytürk, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Dün yaptığım bir konuşmada sarf ettiğim 
bir kelime üzerinde, hem Adalet Partisinin Sa
yın Sözcüsü ve hem de Sayın Komisyon Başka
nımız durdular. Dün sarf ettiğim söz, «kendi 
yağımızla kendimiz kavrulalım» sözü idi. Ben 
kamulaştıracağız, kamulaştırmakta fayda var
dır dediğim ve bunun misâllerini anlattığım za
man sıralardan; «O halde ne yapacağız, petro
lümüzü nasıl işleteceğiz?» diye seslenen bir ar
kadaşa cevap olarak, «Kendi yağımızla kendi
miz kavrulacağız» diye cevap vermiştim. 

Sayın arkadaşlar, bu cevabım doğrudur; bu
nun nedenleri vardır. Biz teknik yönden ve 
para yönünden en çok ihtiyacımız bulunduğu 
bir devirde Maden Teknik Arama gibi, bugüne 
kadar bilimsel temel etütlerini yapmak sure
tiyle, halen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının ve yabancı şirketlerin petrol istihsal ettiği 
bölgeleri bulan bir müesseseyi ve onun teknik 
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gücünü düşünerek bu sözü sarf ettim arkadaş
lar ve bunda da ısrarlıyım ve bu sözüm de doğ
rudur. Belki bugün bunu doğru bulmayanlar 
olur, ama her halde birkaç sene s»onra zabıtlara 
geçen, bu sözümün doğruluk derecesi çıkar. 

Sayın arkadaşlar, yine tahmin ediyorum, 
Komisyon Başkanı bu sözle ilgili olarak, «Bu
gün bizim para vaziyetimiz ve teknik gücümüz 
kendimizin çalışması için yeterli değildir» de
diler. Tahmin ediyorum Sayın Komisyon Baş
kanı bunu söylediler. Mühim değildir kimin 
söylediği. Fakat, bu kürsüden söylendi. Ben 
bunlara karşı şu sözü söylemek isterim: Gerek 
TPAO'yu yakından tanıyorum, gerek MTA'yi 
yakından tanıyorum, uzun zaman bunların ara
sında kaldım, yaşadım ve bir baek graund'ları 
var, bir mazileri var, iyi bir mazileri vardır. 
Ben inanıyorum ki, teknik güç ıbakımnnıdıaaı hiç de 
Avrupalılardan geri değiliz. Para bakımından 
dersek yabancıların getirdikleri ve senedeki sar
fiyatlarını burada arkadaşlarımız dile getirdi
ler, 60 milyon,, senede 60 milyon arama yatırımı 
yapmışlar; Bizim TPAO da aşağı - yukarı im
kânları biraz daha fazlalaştırdık mı, kendisine 
yetecek sondaj malzemesi ve bu aramada kul
lanılan bilhassa elektronik aletleri aldı mı Av
rupa'dan neye aşağı kalalım. Bizimkilerde Av
rupalıların üniversitelerinde imtihan vererek, 
imtihan kazanarak, derece alarak Avrupa'ya git
tiler, Avrupa'dan derece alarak buraya geldiler 
arkadaşlar. Geçen misal verdim. Dünyanın hiç
bir tarafından masasının başında memuriyetini 
yaparken bir çırpıda imtihana girip de doçent
lik doktorası vermiş bir müessese gösteremez
siniz, MTA hariç. 4 arkadaş bir seferde gir
diler doçent oldular ve hem de vazifelerini ak
satmadılar, 2 arkadaş da şimdi aynı şekilde ver
diler ve böylece 6 arkadaş doçent oldu. Bu 
bunların kabiliyetini gösterir. Neye bu kabili
yetleri küçümseyelim arkadaşlar? Ve şimdiye 
kadar buldukları petrol sahasında hâlâ çalışıyo
ruz, halen çalışılıyor. Ve elimizdeki kanun dün
yanın en liberal kanunu idi, şimdiye kadar. 
Dün de belirttiğim gibi, Türkiye'nin petrol so
runu küçük havzaların altında yatmaktadır. Bu 
küçük havzalar belki büyük de olabilir ama, 
bugün global görünüşü itibariyle küçük havza
lardır. Bu küçük havzalara yabancılar gelmi
yorlar, itibar etmiyorlar. Belki eskiden gelir

lerdi, ama bugün Libya'yı buldular, Şimal De
nizinde, Nijarya'da, Alaska'da ve daha birçok 
yerlerde daha az masrafla çok petrol istihsal 
edebilecek yerler buldular. Türkiye'yi kendi
leri için, bilhassa küçük havzaları kendileri için 
cazip görmüyorlar ve gelmiyorlar. Peki onları 
gelmiyor diye biz duracak mıyız? Teknik im
kânımız var, bir miktar da daha para bakımın
dan efor sarf ettik mi, bir miktar daha arama 
tahsisatını çoğalttık mı kendimiz bunu yapabi
liriz. Çünkü bunu yapmak mecburiyetindeyiz. 
Bunlar yarın iki sene sonra çekilip gidecekler. 
En liberal kanunla geldiler, 18 senedir ne bul
dular? Bir tane saha buldular mı? Yok. Bu
lunmuş sahalarda fazla sondaj yaptılar, fazla 
istihsal yaptılar. Tesadüfen de daha zengin 
damar, ince graviteli bir damar rastladı o şekil
de de istihsalleri bugün bizimkilerden yüksek. 
Doğru. 

Dün bu küçük havzalar sorununu dile geti
rirken, muhakkak Devlet tarafından finanse 
edilen ve temel bilimsel etütleri yapabilecek, 
kâr gayesi gütmeyen ya MTA veya MTA değil
se MTA gibi bir kuruluşa ihtiyaç olduğunu söy
lemiştim ve buna atılan söze verdiğim cevap idi 
«kendi yağımızla kendimiz kavrulmak mecbu
riyetindeyiz» sözüm ve bu sözüm doğrudur, bun
da ısrar ediyorum arkadaşlar. Biz bir gün 
yabancıları hususî olarak davet etsek dahi, ba
lo vererek, kokteyl vererek davet etsek dahi ge
lecekleri yok. Çünkü onlar çok büyük kârlar 
arıyorlar. Şimdiye kadar arkadaşlar okudular, 
2 milyar getirmişler, 2 milyarın biraz üzerinde 
getirmişler, fakat 8 milyar götürmüşler. Onu 
bile kendileri için kifayetli bulmuyorlar. Eğer 
Raman ve onun civarında petrol bulurlarsa ge
lirler. Fakat hiçbir zaman Çankırı'ya, Bolu'ya, 
Ankara'ya gelmezler arkadaşlar. 

Bu izahımdan sonra bir de benim bu kürsü
de hiç adetim olmadığı şekilde yine biir arkadaşa 
cevap vereceğim. Sayın Esat Kıratlıoğlu bu
raya bâzı vesikalar diye, o zamanın 1964 sene
sinin Başbakanı İsmet Paşanın Senatoda söyle
diği sözü bir vesika olarak getirdi. İsmet Paşa, 
bilirsiniz kanunlara riayet eden bir kişidir. Ken
disini, kanunlar yürürlükte olduğu müddetçe 
en riayet eden kişi olarak tanıyorum. Bu hu
susta da kendisine saygım vardır. Kanun yü-
rürülükte iken vaktiyle çok kapitüler kanun 
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dediği kanuna dahi, yürürlükte olduğu müd
detçe en çok saygı göstermesi de tabiîdir. De
ğiştiremediği müddetçe, yürürlükte olduğu 
ınıüddetçe bundan daha tabiî bir şey ben göre
miyorum. Ne diye "Sayın Esat Kıratlıoğlu bu
nu buraya vesika diye getirdi onu anlayamıyo
rum. 

Bir de, Gazeteciler Cemiyetinde kendisine 
tevdi edilen bir soruya karşılık olaralk Hüdai. 
Bey; «Şimdilik kanunu değiştirmeyi düşünmü
yoruz» demişler. Gazeteciler Cemiyetinde han
gi atmosferde, hangi havada ve hangi şekilde 
bir suale verilmiş bir cevap olduğunu bilmiyo
rum; bu o zamanki atmosferde bulunanın an
cak düşünüp anlayabileceği bir cevap şeklidir 
veya düşünce şeklidir. Ama, bildiğim kadarıyle 
Hüdai Bey, Türkiye'de bakanlığı zamanında ilk 
petrol mücadelesini başlatan bir arkadaşımız
dır. Yine Hüdai Bey, boru hattı TPAO'ya ve
ren arkadaşımızdır. Yine ilk olarak hampetrolde 
indirim için mücadele etmiş ve yüzde 10 indirt
mek suretiyle bu mücadelesini neticeye bağla
tmış olan arkadaşımızdır. Yine kendisinin büyük 
rolü olduğunu zannettiğimiz Kıbrıs buhranı 
zamanında uçaklarımıza ilik uçak benzinini yer
li kuruluşlardan temin etme onun zamanında 
olmuştur. Ve bir de son olarak, arkadaşımızın 
x\nkara Gazeteciler Cemiyetindeki vesikasına 
karşılık ben de bir vesika gösteriyorum. Bu 
vesika da eski Enerji Bakanı Hüdai Oral'm 
Cumhuriyet Senatosu, 1 . 2 . 1965 tarih ve 
36 ncı Birleşiminde Enerji Bakanlığı bütçesi 
dolayısayle petrol hakkındaki konuşmasıdır, 
bundan birkaç pasaj size okuyayım. 

«Bu arada gerek petrol politikası ve gerek
se maden politikası bakımından önümüzdeki 
günlerde Hükmete millî menfaatlerimize uygun 
istikamette birçok esaslar gelecek ve konuları 
tabiî servet ve kaynaklarımızın gerektirdiği 
'memleketin menfaatlerine kullanma imkânı 
derpiş eden hükümleri Yüksek Palâmento hu
zuruna getireceğiz.» 

Bunu da Hüdai Bey söyledi. 
'«Bu konuda daha mufassal izahatımı Bakan

lar Kurulunda bu konular ariz amik konuşul
duktan sonra Yüksek huzurunuzda arz etme
ye çalışacağım.» 

Şimdi arkadaşlar, biri Ankara Gazeteciler 
Cemiyetimde hangi atmosfer, hangi hava altın

da, hangi sual şeklinde, hangi mimik hareke
tine belli olmayan suale verilen cevap; öteki de 
Devletin, memleketin en büyük organı olan 
.Senatoda konuşmasıdır. Şimdi hangisine Yüce 
Meclis itibar eder? Bunu sizin takdirlerinize su
narım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Şahısları adına söz isteyen sa

yın üyeiere sıra gelmiştir. 
Sayın Yaşar Akal? Yok. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Söz 

istiyorum "Sayın Başkan. 
BAŞKAN —. Söz istiyorsunuz. Sayın Aybar, 

daha evvel bende bir söz kaydınız yok. 
Sayın tlyas Kılıç? Yok. Sayın Etem Kılıç-

oğlu? Yok. 
iSayın Mevlüt Ocakçıoğlu, buyurunuz. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım: 

1961 Anayasamızın halk yararına tedvinini 
istediği bâzı kanunlar vardır. Üzerinde tetki-
katını yaptığımız Petrol Kanunu, bu Anayasa
mızın tedvinini emrettiği kanunlardan birisi
dir. 

Anayasamız, ilim çevresinde «Müesseseler 
Anayasası» adını ve mahiyetini almaktadır. 
Böyle bir espri ve büyük ihtiyaç ilim adamlan
ımız, Devlet adamlarımız, politikacılarımız, Ku
rucu Meclis olarak bir araya getirilmiş; .mem
leketin ihtiyacına en uygun bir Anayasa düşü
nülerek, tanzim edilmiştir. 

Büyük halk kitlelerimiz, sefaletin, cehaletin, 
adaletsizliğin ve eşitsizliğin sı'kı çemberi içinde 
bunalmaktadır. Bu fakirlik çemberini' kıracağız. 
Çağdaş uygarlığa yetişebilmenin tek yolu, hal
kın bir kısmının değil, toplueu kalkınmasına 
bağlıdır. 1961 Anayasamız bu heyecanın içinde 
tanzim edilmiştir. Bu Anayasa, başlangıçta da 
arz ettiğim gibi, «Müesseseler Anayasası» dır. 
Oy meikanizmasını ikmal ve halk yararına tak
viye (maksadını güder, Anayasamızın bir mahi
yeti budur. Devleti, idareyi iktidarı, fakir halk 
•kitlelerimizin yararına istikametlendirmiştir. 
Bu karakteri ile toplumcu, devletçi, yani kuv
vetlidir. 

Haliktan yana, toplumdan yana, daha açık 
deyimle, siyaset yelpazıesinde «ortanın solunda 
olmalk» yolunu sarahatle açmıştır. Fakir halk 
(kitlelerinden yana yapılan feryatlara, komünist 
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anlamına gelen «solcu» damgasını vurarak, bu 
yoldaki gayretleri hâkim çevre yararına kınnalk 
isteyenlere; kanunlar yapılırken bağıranlara; 
götürüldükleri mahkemelerde en ağır cezalara 
çarptırılmak gayreti içinde olanları insafa da
vet ediyorum. 

ıSıeak, konforlu dairelerimizden çıkarak; gc-
©elkıondularm, köylerin sefaleti içinde birkaç 
gün dolaşsınlar. O zaman, «Fukara dellâllığı» 
dediğimiz, fakir halik kitleleri yararına ferya
dın, komünizm, gayreti değil; halkçı, milliyetçi 
ve toplumcu olmanın vazgeçilmez gayreti oldu
ğunu görecek ve anlayacaklardır. 

1961 Anayasamız, bu halkçı, milliyetçi, top
lumcu görüşle hareket etmiştir. Kendik cildimizi 
bol bol geçindirecek olan millî servetimizi hâ
kim çevreye, açıkgözlere talan ettirmeden; hal
kımızın yararına, Devletin eliyle, Devletin kon
trolü altında tasarruf edip, değerlendirmenin 
yolunu bu Anayasamız çizmiştir'. Bu da şu ger
çeğe dayanır: 

«(Milliyetçiyiz» diyoruz, Ekonomik milliyet
çilik... Dün Sayın Reşit Ülker, bir büyük müte-
İViklkirimiziin bir tarifini buradan okudular: 
«Ekonomik Milliyetçilik, içtimai servetleri gas-
bettimniemıektir» diye tarif ediyor. Milliyetçi 
isek, onun bir dalı olan «Ekonomik Milliyetçi
lik» e riayet edeceğiz. 

iŞimdi, Anayasamızın 130 ncu maddesi; bu 
millî serveti, içtimai servetleri, yeraltı, yerüstü 
servetlerimiz üzerinde nasıl tasarruf edeceğimi
zin emrini açıkça koymuştur. Bu madde iki saf
hada mütalâa edilmektedir: 

Maddenin birinci ve ikinci cümlesi; Devlete 
millî servetler üzerinde tasarruf için öncelik ta
şıyan ; işletme, arama hakkı - millî servetler üze
rinde, dolayısıyle mevzulumuz olan petrol üze
rinde Devlete aittir. 

Üçüncü cümlesi, «Kanun özel sektöre izin ve
rebilir.» der. Burada Sayın Enerji Bakanımız da 
bir açıklama yaptılar: «Anayasa öyle de emir 
vermiş, böyle de emir vermiş» dediler. Yani, 
Devlete öncelik de vermiş; özel sektöre de önce-
liik vermiş... Bir maddede hem emir vereceksiniz, 
hem de o cimri nehyedeçeksiniz, olmaz. Cümle
nin okunuşunda, dış görünüşünde böyle bir mâ
na çıkarılabilir. Ama, bunun tefsirine gitmek 
/mecburiyetindeyiz. Bir kere Anayasamız Devle
te bu mevzuda öncelik tanımıştır. İşlem, işletme, 

bulma Devletin hakkıdır, öncelik vardır. Şimdi, 
siz özel sektöre bâzı haklar tanıyan kanun çı
karsanız 'dahi bu önceliği evvelâ tanıyacaksı
nız. Birinci ve ikinci cümlenin espirisi bu. Ana
yasanın genel espirisi bu. Olmaz ki, bir madde 
içerisinde hem Devlet sektörüne öncelik tanıya
caksınız, hem de- onu nehyedip özel sektöre hak 
tanıyacaksınız. Bir madde içinde bu olmaz. Hak 
veriyorum, dış görünüş itibariyle böyle bir mâ
na çıkanmaik mümkün oluyor ama, bunu kabul 
edenleyiz. Anayasanın umumî espirisi ve bu 
maddenin birinci, ikinci cümlesinin espirisi için
de üçüncü cümleyi mütalâa edeceksiniz. Üçüncü 
cümleye' istinaden çıkaracağımız kanunlarda da 
Devlete öncelik hakkın vereceğiz, bu kaydı ko
yacağız. Bunun dışında çılkaracağımız herhangi 
bir kanun Anayasanın genel espirisine ve bu 
maddenin bir ve ikinci oüm leşine aykırı düşe
cek, sıhhatli bir kanun olmayacaktır. Bunu hu
kukçu bir arkadaşınız olarak belirtmek isterim. 

ıHuikuk olarak bunun dışına çıkmak mümkün 
değil. Ve getireceğimiz, tedvin edeceğimiz ka
nunda da bu Anayasa emrini mutlaka ve önce
likle gözönünde tutmak mecburiyetindeyiz. 
Çünkü, Anayasa halen ıheriyeıtledir. Değiştirir
siniz, ayrı hükümler getirirsiniz o başka.. Bu 
Anayasa meriyette okluğu müddetçe Petrol Ko
misyonunun içinde ben de varım, Sayın Başkan 
«bir noktada Halk Partililer de iltifat ettiler» 
- zannedersem 6 ncı madde üzerinde - dediler. 
Belki zapta yanlış olarak geçmiş olabilir. Biz, 
Anayasaya aykırı düşen 2, 6, 121 nci madde ve 
diğerlerinde tamamen muhalif kalmışızdır. Halik 
Partisinin Komisyon üyeleri olarak. 

Aziz arkadaşlarım; bugüne kadar Türkiye'
mizde özel sektör, özel sermaye maalesef iyi 
imtihan verememiştir. Bunun için Anayasa
mız Devlet sektörünün kontrollünü bu mevzu
larda önceılik kazanmasını esas almıştır. Adam, 
bir fabrika yaptırır, iki senenin içerisinde 
muazzam kârlar koymak suretiyle amorti eder. 
Eıkonomdik kaidelere göre bu gibi tesislerin en 
aşağı 10 senede amortize edilmesi lâzım. • İşte 
piyasadaki pahalılık ve Türk Milletinin sene
ler senesi çektiği ızdırap bu bizim özel serma
ye ve özel sektörümüzün, sanayicilerimizin, 
ticaret erbabımızın doymak bilmeyen ihtirasın
dan gelmektedir. Anormal bir hal var. Bunun 
için 1961 Anayasasını düzenleyen ilim adamla
rı da, biz de bugün maalesef güvenemiyoruz. 
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Bilhassa böyle millî servetlerimizi özel sektö
re, şahısların eline vermeye güvenimiz yok, 
olmuyor. Çünkü senelerden beri, asırlardan 
beri bu milletin çoğunluğu, bu milletin, azın
lığını teşkil eden hâkim zümrenin elinden çok 
çekmiştir. Bunlara bırakamıyoruz. İlle Ana
yasanın da tarifinde koyduğu sosyal hukuk 
devletine ve idareye bu ölçüler içerisine gel
mek ve bu millî meselelerlimizi geniş halk küt
lelerinin sefalet zincirini böyle vasıfta bir Dev
let eliyıle kırmak yolunu tutmuşuz, bu yolda 
devam edeceğiz. 

130 ncu madde böyle demişken; 2 nci mad
denin esbabı mucibesi 6 nci madde, 121 nci 
madde, 1954 Petrol Kanununun espirisi için
de ve aynı istikâmette Devlet sektörünün faa
liyetini ikinci dereceye düşürmek suretiyle 
Meclis ekseriyetimiz tarafından yürütülmek ve 
reform niteliğini alması lâzım gelen bu kanun 
da böylece sulandırılarak Meclisten çıkarılmak 
istenmektedir. Bu yanlış bir yoldur, bu ka
nun yürümez. 

Fakir halk kütlelerimizin sefalet içinde kıv
ranan büyük kütlenin hakkını, vebalini omu-
zumuzda taşıyoruz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Köy kahve
sinde mi nutuk atıyorsunuz. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — 
Köy kahvesinde oturanları ilgilendiren, onların 
menfaatlerini ilgilendiren bir kanun çıkarıyo
ruz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bunun edebi
yatı içinde.. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — 
Bunun için biri birimizi ikaz etmek suretiyle, 
her sahada konuşmak suretiyle en iyi istikamet
te, en iyi hedefe varmak zorundayız. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Anayasa ve 
hukuk düzeni içinde. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — 
Çok ciddî hareket ediyoruz. Belli bir nizam içe
risinde yürümek mecburiyetindeyiz. Bu çizgiyi 
aşamayız. Anayasamız müesseseler Anayasalı
dır, dedim. Vasfı bu. Anayasa hiç bir yere 
lâyüsellik vermemiştir. Halk yararına verse 
hepimiz, her müessese o istikamete yönelmek 
mecburiyetindedir. Birisi yönelmese kontrol 
hakkı bulunan diğeri onu halk yararına, millî 
yarara itecektir, götürecektir. Hiç birimiz, hiç 

bir müessese lâyüsel değildir. Bunu bilelim, bu
na göre hareket edelim. 

Aziz arkadaşlarım, bu espiri içerisinde ka
nunun mükemmel bir şekilde çıkarılması yegâ
ne dileğimizdir, İnşallah bu neticeye varaca
ğız. Hepinize hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Petrol Reformu kanun teklifinin tümü üze

rinde yeterince müzakere cereyan etmiştir, ko
nuşmaların yeterliliğini ve maddelere geçilme
sini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmliştir. 
Maddelere geçilmeısi hususunu Genel Kuru

lun tasvibine sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Maddeleri okutuyorum. 

Petrol reformu kanunu tasarısı 
Madde 1. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı 

Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — Bu kanunun amacı, Türkiye 
Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaat
lere uygun olarak, hızla sürekli ve etkili bir 
şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlen
dirilmesini sağlamaktır. 

BAŞKAN — Daha önce ismini kaydettirmiş 
bulunan ve 1 nci madde ile ilgili söz isteyen De-
miolkratiık Parti Gruıbu adına Saym Özer Ölçmen 
var, buyurun efendim söz sırası sizin. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Saym Başkan, Yü
ce Meclisin muhterem üyeleri; müzakeresine 
başladığıımız 1 nci madde hakkında Demokratik 
Parti Grubunun görüşlerini kısaca arza çalışa
cağım. 

Kanun maddesinin metni hakikaten tüm Mec
lisin ve milletimizin arzusunu yansıtan bir ifa
de tarzı taşımaktadır. Tabiî ki, petrol kaynaık-
larnmızm millî menfaatlere uygun olarak hızlı, 
sürelkli ve etikili bir şeMİdc aranması ve geliş
tirilmesi, değerlendirilmesi hepimizin amacıdır. 
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iBu hususu belirttikten sonra getirilmiş olan 
Hükümet tasarısında bu maddeye konmuş olan 
gerekçe üzerinde bâzı mâruzâtım olacaktır. 

.Hükümet tasarısında getirilen gerekçede 
Anayasamızın 130 neu maddesinden bahsedile
rek «Talbiî servetler ve kaynakları, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakiki Devlete aittir. Arama 
Ve işletmenin, Devletin özel teşebbüsle birleşme
si suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşeb
büs eliyle yapılması kanunun açıik iznine bağlı
dır.» denilmekte, Anayasanın bu hükmü ifade 
edilmekte ve cnun arfkasmdan, akabinde Petrol 
'Kanununun 1 nci maddesinde de «Türkiye pet
rol 'kaynaklarımın Devletin hüküm ve tasarru
fu altında olduğu, açıkça belirtilmiştir dendik
ten sonra, «Bu acık hükümler, Devlet arama ve 
işletmeciliğinin esas, özel teşebbüs arama ve iş-
letıniıeciliğinin ise istisna okluğunu göstermekte
dir.» denilmektedir. 

Bu madde üzerinde bu kürsüde birçok mü
zakereler cereyan etti. Maden reformu tasarısı 
sırasında da aynı müzakereler cereyan etti. Fa
kat bu madde üzerinde müzakere yaptığımız 
için tekrardan beliııtmıekte fayda görüyorum. 
Buradaki, tefsir, yani maddenin gerekçesindeki 
tefsir, Devlet arama ve işletmeciliğinin esas, 
özel teşebbüs arama ve işletmeciliğinin ise istis-
aıa olduğu ifadesi, bu maddenin tekrardan bu 
taısarıyı hazırlayanlar tarafından tek taraflı tef
sir edildiğini göstermektedir. 

Ayrıca, bu maddenin Hükümet tarafından 
hazırlanan gerekçesinde «Özel teşebbüsün ara
ma ve işletime yapmasına izin verilmesi Devle
tin arama ve işletme hakkını hiçbir surette or
tadan kaldırmaz» deniliyor. «Devleti arama ve 
işletini'e yapmaktan ve özel teşebbüse rakip ol
maktan alıkoymak maksadını gütmüştür» denil
mektedir. Yani, şimdiye kadar Devleti özel te
şebbüse, özel teşebbüsü Devlete rakip çıkara
cak ve karşılıklı birbirine rakip edecek bir gö
rüşün mevcudiyetinden bahsetmektedir ki, bu
nu da kabul etmicfc mümkün değildir. 

(Gene gerekçenin devamında «Mer'i hüküm
ler karşısında Devletin arama ve işletme yapma 
olanağı yoktur; denilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, burada »onmak lâ
zımıdır; mer'i kanunun hükümleri muvacehesin
de Devletin arama ve işletme yapma olanağı 
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yoktu da, Türkiye Petrolleri Anonim, Ortaklı
ğı bugüne kadar istihsal ettiği petrolü nasıl is
tihsal etti? Bu gerçekçi bir gerekçe değildir; 
benee gerçekleri tahrif etmektedir. 

Diğer taraftan, gene aynı gerekçenin son 
kısmında mer'i kanunun bir cümlesi kastedile
rek... «Ve bu maksada uygun olduğu nispette 
Türkiye dahilinde yabancı menşeli petrol ile 
yapılan petrol ameliyatının aynı suretle inkişa
fını sağlamak..» cümlesi kanunun ruh ve mak
sadına ve millî menfaatlere uygun görülmedi-
ğinden çıkarılmıştır» ibaresi vardır. 

Gerekçenin bu ibaresinin altında, daha ev
vel i m kanunu çıkarmış olanların millî menfa
atlere aykırı bir kanun çıkardıkları iddiası ve 
ithamı vardır. Ben bunu bir sürçü lisan olarak 
kabul ediyorum; bu kürsüden ben bunu bir ifa
de noksanlığı, bir maksadı yanlış ifade olarak 
kaibul ediyorum. Günkü Yüce Meclisin, Yüce 
milletin kürsüsünden ifade etmek isterim ki, 
gelmiş geçmiş hiçbir millî meclisimiz Türkiye'
nin millî menfaatlerine aykırı kanun ve hüküm
ler çıkarmamıştır ve çıkarmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, bu gerekçenin ek
sik ve kanunun ruhuna, hazırlanan tasarının ve 
asıl amacın ruhuna aykırı ibarelerini değiştir
mek üzere Eoımisyonda, bendeniz Komisyon üye
si olarak, maddenin kendisini değiştirmeyi he
def alan, Sayın Menteşe de, şahsı adına kanu
nun gerekçesini değiştirmeyi hedef alan birer 
önerge takdim etmiş idik. Önergelerin muhteva
ları ve aşağı - yukarı ifadileri de aynı idi; bu 
durum muvacehesinde ben de kendilerinin öner
gelerine, Sayın Menteşe'nin önergelerine iltihak 
'ederek maddenin değil, gerekçenin değiştiril
mesi hususuna iltihak çittim ve gerekçe aşağıda 
okuyacağını. şekilde Komisyonun reyleriyle ka
bul edilerek şu şekli aldı: 

«Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının 
kamu ve özel teşebbüs eliyle hızla, sürekli ve 
verimli bir şekilde aranması ve geliştirilip, kıy-
metlendirilimeısinin sağlanması bu maddenin he
defidir. Bu maksada uygun olduğu nispette ya
bancı menşeli petrolle yapılan petrol ameliyele
ri de bu kanun hükümlerinden faydalanır. Dev
let adına petrol araması ve işletmiesini yapacak 
olan kuruluşun bütün faaliyetlerini entegre bir 
şekilde yürütebilmesi için bir şirkette toplanma
sı ve bu şirketin gerek Avrupa ve gerekse pet-
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rol istihsali fazla olan komşu devletlerdekine 
benzer bir yapıya sahibolması, petrol endüstrisi
nin kaçınılmaz bir şartıdır.» 

Yalnız, deamnlki, ifademe ilâve edeceğim bdr 
husus var; gerekçede okuduğum son kısım öner
gemizde mevcut değildi, herhalde Sayın Komis
yon tekrardan verilen bir önergeyle bu son kıs
mı da kabul ettiler. Ben birinci kısmına iştirak 
ediyorum. Çünkü; tek bir kuruluşa vermesini 
tekelcilik olarak görüyorum. Bunu ilgili madde 
geldiğinde tekrar arz edeceğim. 

Bu hususu böylece belirtltikten ve Hükümet 
tasarısının gerekçesinin gerek maddenin kendi
sine, gerekse asıl kanunun amacına ve ruhuna 
aykırı olduğunu belirtltikten sonra, kısaca amaç 
maddesi olduğu için, bir hususa daha temas et
meme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

ıSaym Bakan dün lütfettiler, suallerimize, 
Grubumuz adına tevcih ettiğimiz suallere kıs
men cevap verdiler. Fakat, meselenin esası, ha
len aydınlanmış değildir. 

Maddelere geçtik, amaç maddesindeyiz; fa
kat buna rağmen maddî yönden, finansman yö
nünden, teknik yönden ve teknolojik yönden 
halâ bu görevi vermek durumunda olduğumuz 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının veya 
kendisine görev tevdi edilecek diğer iktisadî 
Devlet Teşekküllerinin bu işi yürütebilecek 
maddî olanaklara, teknik olanaklara sahip olup 
olamıyacağı konusundaki tereddütümüz izale 
edilmiş değildir. 

Şöyle ki ; sayın Bakan, «Evet, 10 milyar lira 
olabilir, Devlet de bunu ayırabilir. Mühim olan 
hangi zaman içinde bu paranın ayrılacağıdır»; 
evet, hangi paranın bu zaman içinde ayrılacağı
dır. Dünkü maruzatımda görünür petrol rezerv
lerimizin 17 milyon ton civarında kaldığını ve 
bunun da ancak 2 - 3 sene yetişebileceğini be
lirtmiş idik. Türkiye'nin her an değişen ve ön
celik kazanan ihtiyaçları oluyor. Meselâ, daha 
evvelki malî hesaplarımızda ve bütçe tahminle
rimizde hiç yokken 16 milyar TL.'lık - Meclis
lerimiz kabul etmiştir - Millî Savunma harcama
ları için ek bir ödenek ayırdık. Bu herhalde iki 
sene evvel bilinen bir husus değildi. 16 milyar 
lira 10 sene için az para değildir. Her sene büt
çemize 1,6 milyar lira yük yükleyecektir. Bu
nun gibi hesapta olmayan ağır ve öncelik taşı
yan Devlet harcamaları olabilir. O zaman Dev

letin üzerine aldığı petrol arama ve işletme mev
zuundaki finansmanın ne olacağı hususunda sa
yın Hükümetin biraz daha vazıh olmasının gere
ğine, bu amaç maddesinde işaret etmek zarure
ti tekrardan hasıl olmuştur. Kendilerinden özür 
diliyorum. 

Ayrıca, teknolojik ve teknik güçleri sordum, 
meselâ; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
elinde ne kadar yüksek mühendis var? Bugün 
kendim araştırıp buldum, cevap alamadım dün
den beri. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın elinde şu anda 45 tane Yüksek .mühendis 
varmış. Tatminkâr bir rakamdır, daha artması
nı isteriz. 

Diğer yönden de teknik ve teknolojik gücü
nün bilinmesi, aydınlanmasında Yüce Meclisin 
daha rahat hareket edebilmesi, Kamuoyunun da 
daha çok aydınlanması açısından yarar umuyo
rum. 

Bu bakımdan maddelerde, sayın Bakan vait 
buyurmuşlardı, «Daha açık izahatte bulunaca
ğım» diye, sırası geldikçe bizi tenvir buyurur
larsa müteşekkir kalırım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Şahısları adına söz sırasını tak

dim ediyorum : 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Yaşar Akal, Sayın 

llyas Kılıç, Sayın Mevlut Ocakcıoğlu, Sayın 
Mehmet Ali Aybar. 

Bu vurun Savın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım ; 
1 nci madde şu şekilde, «Bu kanunun amacı 

Türkiye Cumhuriyeti petrol kavnaklarının millî 
menfaatlere uygun olarak hızlı, sürekli ve etkili 
bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve değer
lendirilmesini sağlamaktır.» 

Şimdi değişiklik yaptığımıza göre, halen yü
rürlükte olan yani, 1954 yılında çıkan kanun 
metnini de birlikte alalım : «Bu kanunun mak
sadı, Türkiye Cumhuriveti petrol kaynaklarının 
hususi teşebbüs eli ve yatırımlarıyla süratle, fa
sılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip, kıy
metlendirilmesin! ve bu maksada uygun olduğu 
nispette Türkiye dahilinde yabancı menşeli pet
rol ile yapılan petrol ameliyatının aynı surette 
inkişafını sağlamaktır.» 

Görüldüğü gibi, burada kullanılan yeni mad
de nötr bir madde, genel bir ifade ve Türkiye'
de petrolün korunduğunu anlatacak şekilde. 
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Şimdi, bunun gerekçesine bakıyoruz, - tü
münde de ifade etmiştim - burada yeni bir usul 
ittihaz edildi. Bizim bildiğimiz, bir tasarı gelir, 
tasarının gerekçesi vardır, komisyona girer, ko
misyon tasarının maddesini, metnini, gerekçesi
ni değiştirir, - gerekçede eksiklik olabilir - bâzı 
şeyler ifade edebilir. Fakat, burada özel bir su
rette komisyonda gerekçenin değiştirilmesi için 
önerge veriliyor ve bu önerge üzerinde müzake
re açıldıktan sonra oylama yapılıyor ve oylama 
ile yeni bir gerekçe getiriliyor. 

Şimdi bu gerekçeye bakalım; «Türkiye 
Cumhuriyeti petrol kaynaklarının kamu ve özel 
teşebbüs eliyle hızlı, sürekli ve verimli bir 
şekilde aranması ve geliştirilip, kıymetlendiril-
mesinin sağlanması bu maddenin hedefidir.» 

Şimdi burada ne gibi bir değişiklik yapıldı
ğını anlamak mümkün değil. Çünkü, bugün de 
fiilen yapılan, yani yeni bir şekil vermek. Mev
cut şekilden bir başka şekle, başka biçime geçe
ceğiz. Ne değiştirilmiş rapor ıolarak? Orada 
okuduğunuz zaman çok iyi anlıyorsunuz, tamam, 
millî menfaatlere uygun şekilde; fakat gerekçe
sine geçtiğiniz zaman anlıyorsunuz ki, 1954 met
ninin bir başka şekilde ifadesinden ibarettir. 
Orada bitmiyor, burada bitse iyi, daha ilerisi 
var: 

«Bu maksada uygun olduğu nispette yaban
cı menşeli petrol ile yapılan petrol ameliyeleri 
de bu kanun hükümlerinden faydalanır» diyor. 

(Şimdi, Hükümet tasarısının 1 nci maddedeki 
gerekçesini okuyoruz, maddede böyle bir hüküm 
mevcut değil, - dikkat buyurunuz - bugün yü
rürlükte olan kanunda var. Hükümet tasarısı 
gerekçesinde niçin o cümleyi kaldırdıklarını 
izah ediyorlar ve diyorlar ki, «Öte yandan 
maddeye 6987 sayılı Kanunla eklenen ve bu 
maksada uygun olduğu nispette Türkiye dahi
linde yabancı menşeli petrol ile yapılan petrol 
ameliyatının aynı surette inkişafını sağlamak 
cümlesi, kanunun ruh ve maksadına ve millî 
menfaatlere uygun görülmediğinden çıkarılmış
tır» 

Şimdi Hükümet bunu- millî menfaatlere uy
gun görmemiş. Gerçekten de doğru, üzerinde 
uzun münakaşalar yapılmış, tartışmadan arî ha
le gelmiş, yabancı menşeli petrole imtiyaz tanı
yan bir ibare, doğru değil. Hiçbir normal pet
rol kanunu böyle bir memleketin toprağından, . 
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güçlükler içerisinde arama, sondaj v. s., sure
tiyle çıkarılan petrole birtakım haklar tanına
bilir. Ama, ithal petrolüne böyle bir şey tanın
ması mümkün değildir, millî menfaatlere aykı
rıdır, bu anlaşılmış deniyor. Maddede mevcut 
olmadığı halde, yani o ibare Hükümet tarafın
dan getirilen maddede mcvcudolmadığı halde 
gerekçe olarak oraya konuyor. Bunun neden 
yapıldığını, hangi hesap, hangi düşünce, hangi 
fayda için yapıldığının, çıkıp buradan izah et
mek lâzımdır. Düşününüz, madde olarak ne 
diyoruz; millî menfaatlere uygun olarak dedi
ğimiz maddeye Hükümet tarafından millî men
faatlere uygun olmadığı gerekçede tespit edil
miş olan bir hususu koymak cesaretini veya lü
zumunu göstermiyorsunuz, her ne maksat ile 
olduğu anlaşılmıyor, fakat gerekçesine getirip 
koyuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, böylece bu maddeden 
çıkan anlam şu olabilir: Efendim, biz bugün 
böyle bir maddeyi kabul ettik ama, bizim hakikî 
düşüncemiz komisyonda da gösterildiği, gerek
çede de gösterildiği gibi budur. Yani biz bu 
maddeyi değiştirmek istemedik ama, siyasî at
mosfer içerisinde biz bunu gerekçesinde yazdık, 
zaten bu kanunu kim iktidara gelirse o tatbik 
edecek, iktidara da biz gelebiliriz. Biz bunu 
böyle tatbik edebiliriz, anlamına gelebilir. Bel-
kide böyle değildir. Böyle değil de başka bir 
anlamı varsa onu da elbette arkadaşlar gelirler, 
burada açıklarlar. Ben diyorum ki böyle bir 
gerekçe ile bu kanun bir reform kanunu olamaz. 
Böyle bir gerekçe de olamaz. Bu gerekçenin 
buradan çıkarılması lâzımdır. Raporda şu veya 
bu yazılabilir, madde değiştirilebilir. Fakat, 
maddede olmayan hüküm için gerekçe konur; 
böyle bir şey mümkün değildir. . Onun için bu 
gerekçenin komisyonda konduğu gibi burada 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Akal?.. Yok. Sayın Kı
lıç?.. Yok. Sayın Ocakçıoğlul. Yok. Sayın Ay-
bar... Buyurun efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın ,milletvefkdlleri; Petrol Kanu
nunu, mer'i Petrol Kanununu değiştiren Hükü
met tasarısını görüşüyoruz. Tümü üzerinde ya
pılan görüşmelerde iki eğilim belirdi. Bu eği
limlerden bir tanesi petrollerimizin, yabancı 
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Özel teşebbüs de dâhil olmak üzere, özel teşeb
büs ve kamu teşebbüsü ile beraber ve her iki 
teşebbüsün de aynı seviyede tutularak, hiç de
ğilse kanun metninde öyle görülerek, iş
letilmesi savunuldu. Bu bİT görüştür. 
ikinci bir görüş de; petrollerin kamu 
sektörüne öncelik tanınmak suretiyle gene 
karma bir ekonomi içinde, fakat kamu sektö
rüne öncelik tanınmak suretiyle işletilmesi 
esası savunuldu. 

Değerli m illet vekilleri, petrol konusuna, 
zannediyorum, yaklaşırken daha başka mülâha
zalardan hareket etmek ve daha başka bir acı
dan yaklaşmak gerekir. Gerçekten bir işletme-
-cil-fc meselesi olarak petrolü ele almak hatalı 
olur. Hatalı olur, çünkü petrol konusu niteliği 
itibariyle büyük bir ekonomik güç ifade et
mesi yanında, belki de ona ilişkin olarak politik 
bir önem de taşır. Petrolün keşfedildiği 1859 
yılından bu yana geçirdiği safhalar gözden ge
çirildiği zaman görülür ki, petrolün politik, si
yasal yönü bilhassa küçük devletler açısından, 
daha ziyade güçsüz devletler açısından çok bü
yük önem taşımaktadır. G-erçekten petrolün 
milletlerarası ilişkiler alanında küçük devlet
ler için, bilhassa petrol kaynaklarına sahip 
küçük devletler için .muhataralı, çok tehlikeli 
ilişkilere açık bir alan olduğu bar an gözden 
kaçırılmamak lâzım gelir. 

Gerçekten kendi yakın tarihimizden bile 
misaller almak suretiyle petrol konusunun siya
sal yöndeki ağırlığının öncelikle ele alınması lâ
zım geldiğine hükmedebiliriz. Değerli milletve
killeri, pek iyi biliriz, hatırlarız, unutmadık, 
Lozan anlaşmaları müzakeresi sırasında Musul 
petrolleri büyük bir problem olmuştu. Biliyor
sunuz, 19 ncu Yüzyıl içinde Musul'da ki o zaman 
Musul Osmanlı Devletinin sınırları içinde bulunu
yordu, petrol keşfedildi; Kerkük, Süleymaniye böl
gesi dahil. iMisalk-ı 'Millî hudutları dahiline Lo
zan'da aldırtamadık. Oysa biz Lozan müzakere 
masasına bir millî kurtuluş savaşını zaferle so
nuçlandırmış bir taraf olarak oturuyorduk. Bir 
millî kurtuluş savaşının galibi olmanın verdiği 
ağırlık olmasına rağmen ve bizim için Musul 
petrolleri hayatî bir önem taşıdığı halde, bunu ka
bul ettiremedik. Niçin kabul ettiremedik? Basit 
ve acık bir gerçektir. Türkiye siyasal bağımsızlı
ğına kavuşmuş bir savaştan çıkmış ve sulh masa-
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sına, barış masasına bu sıfatla oturmuştu. Mu
sul petrollerini bağımsız bir devletin işletmesine 
terketmek, istismarcı emperyalist devletlerin de 
o arada bilhassa o bölgede, o tarihte büyük men-
faatları olan İngiliz emperyalizminin menfa at
larına, çıkarlarına ters düşüyordu. 
• Değerli milletvekilleri, bu bizim yakın tari
himizin petrol konusunun nasıl siyasal ağırlık 
taşıyan bir konu, bir alan olduğunu gösteren 
çok veciz bir misalidir. Bu misalleri çoğaltmak 
mümkündür. Yine bizim sınır komşumuz Iran' 
da bundan bir süre önce Barbakan Doktor Mu-
saddık'm başına gelenleri de hep hatırlarız. Bil
diğiniz gibi Doktor Musaddık, İran petrollerini 
İngilizlerin işlettiği petrol kuyularını devletleş
tirme için bir teşebbüse girişmesi sonucunda 
devrilmiş ve ömrünün sonuna kadar hapis ceza
sına katlanmak zorunda bırakılmış ve üstelik 
yaptığı teşebbüs de sonuç vermemişti. 

Yalnız dikkat edilecek bir husus var. İkinci 
Dünya Savaşından sonra zengin petrol yatakla
rına sahibolan ve bağımsızlıklarına kavuşan dev
letler büyük petrol tröstlerine eskisi kadar bo
yun eğmiyorlar. Hattâ içlerinde petrollerini 
millileştirmek isteyenler ve bu hususta başarı ka
zananlar dahi var. Meselâ; genç Cezayir'i bu ara
da sayabiliriz. 

Demek iki, bu (meseleyi bugüne kadar burada 
müzakere edildiği gibi Türkiye'ye sağlayacağı 
ekonomik menfaatler açısından, münhasıran bu 
açıdan ele almakta isabet yoktur. Yani millî 
menfaat yoktur, önce Türkiye'nin böyle bir mu
hataralı yola, milletlerarası ilişkilerde böyle bir 
tehlikeli yola geçmesini önleyecek kesin tedbir
leri bu kanunda almak mecburiyetindeyiz, millî 
menfaat her şeyden önce bunu gerektirir. Bu 
kürsüden ifade edildi; 1 Aralık 1964 yılında 
Kıbrıs ihtilâfı sırasında müttefikimiz olan dev
letlerin, başta Amerika olmak üzere bizim jet 
uçaklarımızın havalanmasını engellemek için pet
rol (yani jet benzini) hususunda nasıl hasis 
davrandığı ifade edildi. 

Binaenaleyh, bu devletlerin büyük trösleri-
ne topraklarımızda işletme hakkı tanımak ve 
bu hakkı devletle eşit tutacak bir ölçüde tanı
makta herhalde isabet yoktur. 

Kanunun 1 nci maddesi gerçekten çok kuş
ku çekecek bir ibarede kaleme alınmıştır. Deni
liyor ki; «Bu kanunun amacı Türkiye Cunıhu-
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riyeti petrol kaynaklarının millî menfaatleri 
uygun olarak hızla, sürekli ve etkili bir şekilde 
aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilme
sini sağlamaktır.»1 

Önce millî menfaatler sözü ekonomik bir ko
nuda kullanıldığı zaman, ister istemez insanın 
aklına ekonomik menfaat geliyor. Bu ekonomik 
menfaat sınırlarının ilerisine gerilip siyasal 
menfaatlerin kastedildiği maddede tasrih edil
mek lâzım gelir kanaatindeyim. Gerçekten, hele 
komisyonda maddeye yazılan yeni gerekçe mu
vacehesinde haklı olup olmadığı hususu belli 
olmayan, fakat komisyon çalışmalarının bu ge
rekçesinden de anlaşıldığı üzere ekonomik men
faat sağlamaya ağırlık veren bir zihniyetle ha
reket edildiği anlaşılmaktadır. 

Gerçekten, benîm tehlikelidir dediğim; men
faat sözcüğünün ekonomik menfaate ilişkin ol
duğu hususu, getirilen 'gerekçe ile daha bariz 
bir şekil alıyor. Zira bu gerekçede yalnız bizde 
çıkartılan petrol konusunda değil, dışardan it
hal edilip de burada rafine edilen petrol konu
sunda da birtakım imtiyazlı durumlar tanınıyor 
özel sektöre. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasına göre Türkiye'de uygulanan eko
nomik sistem karma ekonomi sistemidir, bilinen 
bir şey bu. Ancak karma ekonomi sisteminin 
genel olarak nasıl anlaşılması lâzım geldiğini 
yine Anayasaya dayanarak burada açıklamak 
gerekir, bu bir. 

İkincisi; yeraltı zenginlikleri tabiî servetler 
konusunda karma ekonominin nasıl anlaşılıp 
uygulanması lâzım geldiğini de ayrıca tasrih 
etmek zorunluğu vardır. Genel kanaat odur 
ki, karma ekonomi d.enen sistemde kamu sektö
rü ile özel sektör aynı düzeydedir. Memleketi
mizde hâkim olan kanaat genellikle budur, tel
kin edilmek istenen de bu husustur. Önce bu 
anlayışa karşı çıkmak lâzım geldiğini Anayasa
ya bakarak ifade _ edeceğim müsaadenizle. 

Anayasanın 40 ncı maddesi : «Herkes dile
diği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine 
sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 
Kanun bu hürriyetleri ancak kamu yararı ama-
cıyle sınırlayabilir.» dedikten sonra; «Devlet, 
özel teşebbüslerin millî iktisadın gereklerine ve 
sosyal amaçlara uygun yürümesini güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbir
leri alır» diyor. 

f Demek ki, bizde özel teşebbüs liberal bir 
I espri içinde kurulan ve yürütülen bir faaliyet 
I türü değildir. Niye? Çünkü; Devlet özel teşeb

büsü kararlılık içinde ve sosyal menfaatlere ya
rarlı olarak çalışmasını sağlamakla yükümlü 
tutulmaktadır Anayasaca. Eğer Devletle özel 
teşebbüs yanyana, eşit haklarda yanyana bu-

I lunsalardı, elbetteki böyle bir hüküm sevk edi-
I lemezdi. Bu hükmün mevcudiyeti Devletin ağır

lığı olduğunu gösterir. Kaldıki, Anayasamız 
I sosyal Devlet ilkesini getirmiş ve sosyal Dev-
I letin ne olduğunu. da 2 nei maddesinin gerek-
I çesinde açıklamıştır. Sosyal Devlet 2 nci madde

nin gerekçesine göre; iktisaden zayıf olan işçi 
gibi, müstahdem gibi, emekçi hak yığınlarının 

I yararına işleyen bir Devlet mekanizmasıdır. 
I Demek ki, bu noktadan da hareket edildiği za-
I man, yine Devleti özel teşebbüsten yalnız kâr 
I amacı güden özel teşebbüsün başka bir tarifi 
I yoktur. Özel teşebbüs daha fazla kâr sağlamak 
I için kurulmuş bir ekonomik faaliyet alanıdır. 
I Bunun başka bir anlamı yoktur. Devletin teşeb

büsünün ise bu plânda birşey olmayacağı mu-
I hakkaktir. Elbetteki rantabl çalışacaktır, elbet

teki kâr edecektir; ama Devletin, Devlet ikti-
I sadî teşebbüslerinin amacı yalnız ve yalnız kâr 
I değildir.. 

I Devletin ekonomik alana müdahalesinin zo-
I runlu olduğunu Anayasamızın başka bir mad-
I desinden de çıkarmak mümkündür. Anayasamı-
I zın 53 ncü maddesi şöyle der : «Devet, bu bö-
I lümde belirtilen iktisadî ve sosyal amaçlara ulaş-
I ma ödevini ancak iktisadî gelişme ile malî kay-
I naklarmın yeterliği ölçüsünde yerine getirir.» 

Şimdi, demek ki Devlet Anayasa emri ola
rak kendisine yüklenmiş olan ödevleri ekono
mik durumunu iyileştirdiği ölçüde yerine ge
tireceği için, iyileştirmek mecburiyetindedir. 
Pasif kalamaz orada Devlet. 

«Efendim, ne yapalım, bizim malî durumu
muz imkân vermiyor. Ben vatandaşlara bu 
üçüncü bölümde tanınan ha'kları sağlayama
yacağım; herkese iş bulamayacağım; herkese 
insanlık seviyesiyle mütenasip bir yaşama sağ
layamayacağım ; çünkü benim ekonomik im
kânlarım buna müsait değildir,» diyemez ilâni-
haye... Ya? Devlet, Devlet İktisadî Teşebbüsle
ri aracılığı ile Devleti kârlı bir teşebbüs hali-

I ne- getirmek mecburiyetindedir de... Onun için, 
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tekrar ediyorum, bizim Anayasamızın açık sözü 
ve esprisi bakımından Devletle özel teşebbüsü 
bir seviyede tutmak mümkün değildir. 

Gerçi bu bize dayatılmak istendi. 1948 yılın
da imzalanan Amerika Birleşik Devletleriyle 
iktisadî İşbirliği Anlaşmasının açık bir mad
desinde, Devletin tekeller kurup açık piyasada 
özej teşebbüs karşısında imtiyazlı duruma geti
rilemeyeceği kaydı kondu ve bu anlaşma imza
landı 1948 yılında. Bu, bizim devletçiliğimize 
konan ilk sınırdır benim hatırladığım kada-
rıyle... 

Ama o tarihten bu yana geçen zaman zar
fında bir de Anayasa geldi. Anayasa, demin arz 
•ettiğim gibi, Devletin ekonomik alana da mü
dahalesini öngören bir Anayasadır. 

Bu, genel olarak, özel teşebbüsler için böy
le. Ama gelelim bir de petrole. Petrolde önce
likle böyledir. Çünkü 130 ncu madde, «Tabiî 
servetler ve kaynakları, Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındadır. Bunların aranması ve işle
tilmesi ha'kkı Devlete aittir. Arama ve işletme
nin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiy
le veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle 
yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.»1 de
mektedir. Ayrıca izin verilmesi lâzımdır. Eşit 
kıymetler olsa izin hiç gerekmez. Bu alanda, 
yani tabiî servetler ve kaynakları alanında ay
rıca izin verilmesi özel teşebbüse lâzımdır. Bu 
da gösteriyor ki, Devletle aynı güçte, aynı sevi
yede mütalâa etmemiş Anayasa. Devleti üstün 
saymış. 

Hele bu tabiî kaynak, petrol gibi bir konu
ya taallûk ederse. Petrol gibi bir konuda tec
rübe, dirayet, uzak görürlülük, özel sektörü bu 
alandan uzak tutmayı icabettirir. Hele yabancı 
özel sektörü bu alana sokmamayı gerektirir. 
Çünkü, şunu da ifade edeyim hele petrol gibi 
bir konuda sermayenin yerlisi yabancısı yok
tur. Mutlaka uluslararası nitelik taşır sermaye. 
Bu sermayenin sahibi olarak Hasan beyin, Hü
seyin beyin veyahut da filân Türk fİL'masınm 
görünmesi gerçeği değiştirmez, sermayenin 
kökü her zaman ve her zaman dışarıdadır. Bi
naenaleyh, petrol konusunda böyle tehlikeli bir 
alana girilmesinde katiyen isabet yoktur. Getiri
len tasarı herşeyden önce bu bakımdan son de
rece sakıncalı, millî menfaatlerimiz için büyük 
tehlike teşkil edecek niteliktedir. Maddeler gel
diği zaman Yüce Meclisin bu istikamette deği-
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siklikler yapacağını umar ve bu 1 nc'i madde ile 
ilgili olarak bir değiştirge önergesi sunar, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Başka konuşacak arka
daş yoksa efendim. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asütay söz 
' istediler. Buyurun efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Petrol Re
formu Kanununun müzakeresine başladığımız 
günden şu saate kadar tüm konuşmacıları ince
liği ile dinledim. Dün yapılan uzun müzakere
ler sonrası alabildiğim notlarla bunları da ayrı
ca değerlendirdim. Bugünkü müzakereleri de 
ayrıca eleştirdim ve kendi görüşüm ve kapasi
teme göre de birer notladım. 

Mikrofon başına çıkma niyetinde değildim. 
Çünkü bu ben'im ihtisasım değil. Her ne kadar 
uzun yıllar memleketin umumî menfaatlerini 
ilgilendiren meseleler üzerinde muhtelif çalış
malarım vardı, ama çok daha değerli arka
daşlarım bu kanun üzerinde görüşlerini beyan 
ettiklerine göre, benden daha ileri görüş içinde 
idiler. Sayın Mehmet Ali Aybar'ı dinledikten 
sonra bu mikrofonun başına çıkmak zorunluğu-
nu duydum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün meseleleri eleş
tirecek değilim. Bir hatıramı arz edeceğim ve 
sonra 1 nc'i madde üzerindeki görüşlerimi belir
teceğim. 

Sayın Mehmet Ali Aybar Anayasanın 53 -ııcü 
maddesinden bahis ile millî servetlerimizin ya
bancı sermayeye ve yerli işletmecilere kaptırıl-
mamasmdan bahsetti. 53 ncü madde, «Devlet, 
bu bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal amaç
lara ulaşma ödeverini ancak iktisadî gelişme ile 
malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine 
getirir,» diyor. Anayasamız bütün Devletin ik
tisadî ve malî güçleri dışında bütün yeraltı 
yerüstü ve hattâ özel sektörün elinde buluna
cak işletmelerin tümüne «1 koyar, halkın hiz
metine açar demek istemiyor. 

Hâtıramdan bahsetmek istiyorum. 1960 yı
lında ilk defa Amerika'ya giden beş kişilik iş
çi heyetinin içindeydim. Bu beş kişilik işçi he
yeti, ilk defa yurt dışına çıkan işçi kuruluşla
rının en üst örgütlerinde vazife alan arkadaş-
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iardan müteşekkildi. Ben o zaman Türkiye İş
çi Sendikaları Konfederasyonu İkinci Başkanı 
idim. Uzun gezimiz sırasında, Yugoslavya Ça
lışma Vekâleti Başmüsteşarı da davetliler ara
sında idi. O zaman Türkiye'de toplu iş sözleş-" 
mıesi hakkı yoktu. Grev hakkı yoktu. Sendika
larda muayyen kısıtlama vardı. 1961 Anayasa
sına doğru gider yeni bir hür rejim mücadelesi 
vardı ve Kurucu Meclisin kurulması veya kurul
maması meselesi müzakere ediliyordu Türkiye'
de. O heyette Sayın Bahir Ersoy da vardı; sim
idi İstanbul Milletvekili ve o zaman Kurucu 
MecMs üyesi olan arkadaşımız.. 

Biz, Türkiye'de yeni nizam içinde bir top
lu sözleşmeye, sendikaların tam demokratik 
sistem içinde gelişmesi için bundan evvel sarf 
«ittiğimiz gayretlere değinirken, Yugoslavya 
Çalışma Bakanlığı Müsteşarı şöyle dedi1: «Sîz 
yalancı bir mücadele içindesiniz. Siz, lüzum
suz bir kavga içindesiniz. Siz halkın menfaati
ni değerlendirebilecek yeterliğe sahip değilsi
niz.» Tabiî, bizi davet eden vilâyetin erkânı 
ıda vardı yanımızda.. Niçin? dedik. Dedi ki ; 
«Bizde bütün işletmelere işçiler ortaktır. Gü
nün şartlarına göre kendisine muayyen bir. üc
ret veririz, yıl sonunda da bilanço yaparız, 
kârdan işçiler istifade ederler. Kâr sonucu iş
çinin hissesine düşen parayı kendilerine tevzi 
ederiz, işgal etmiş oldukları mevkileriim değe
rine göre.» Para fazda olursa ne olur? Dedik. 
«Onu işletmenin tevsiine ayırırız» dedi. O za
man sorduk, dedik ki, sizde toplu sözleşme var 
mı? «îşçi zaten bu müessesenin ortağı.» Peki, 
sizde, insan haysiyetine veya sair iş şartlarına 
aykırı bir hareket olursa, bir isyan veya bir 
müracaat müessesesi var mıdır? «Ne lüzum var. 
Bu mesele içinde kendisi iştirakçi. Bunun dı
şında bir mücadeleye lüzum yok» dedi. 

Şimdi, görüyorum ki, bütün bu mesele için
de ta yeraltı servetleriinden petrolden baş
layarak madene kadar ve hattâ bütün işletme

ler in Devlet elinde bulundurulması müdafaa 
•ediliyor bâzı kişiler tarafından. Sonu ne ola
cak ? Bunu bilmek lâzım. 

Sayın Mehmet Ali Aybar bir noktaya ayak 
bastı, içim acıdı. Yüksek müsaadelerine sığı
narak söylüyorum, gözüm yaşardı. Dedi ki, 
«Millî Kurtuluş Savaşı sonunda, zafere eriş
miş bir millet olarak, Lozan'da müzakereye 

oturduğumuz zaman, Musul petrollerini kay
bettik.» 

Ama, Boğazlara hâkim olduk; ama millî 
sınırlarımızda tam bir cephe çizdik. Büyük 
kârlar içinde, o devrede bir Musul'u kaybet
miş isek, bu Loban bir zaferdir, bir kayıp de
ğil. 

Değerli arkadaşlarım, dıştan gelen serma
yenin petrollerimize el atmasına gönlümüz rıza 
göstermeyecek. Nitekim, muhtelif arkadaşla
rımız, hele hele Sayın Kılıç ve onun görüşünü 
tam destekleyen grup sözcülerimiz, aynı za
manda Vekilimiz ve aynı zamanda Komisyon 
Başkanı bu meselelere etraflı olarak işaret et
tiler ve çok enteresan bir nokta idi; dış serma
ye 14 milyon veya milyar ton petrol istihsal 
etti, biz bunun 9'unda kaldık. Şümdi değerli 
arkadaşlar, dış sermaye gelmeseydi, bu kuyu
lar açılmasaydı, burada çalışan onbinlerce 
arkadaşımız vardı, bunlara çalışma imkânını 
nasıl bulacaktık, nerede bulacaktık ve bunla
ra yurt içinde, yurt dışına çıkmadan geçinme 
imkânını nasıl sağlayacaktı? 

Değerli dostlarım, iki uzun gündür ya
pılan münakaşa, müzakereler bence, memle
ket menfaatlerine eğilik olmasına rağmen, ıs
rar edilen bir fikrin muhakkak yeterli1, doğru, 
yerinde ve onun karşısında olan fikrin yetersiz, 
haksız, lüzumsuz ve özel sektöre satılmışlık 
çevresi içinde olduğu iddiasından başka bir 
noktada değilim. Muhtelif maddeler gelecek
tir, maddeler de müzakere edilecektir ve mü
zakereler sonunda bu kanun hepimize daha 
yeterli olacaktır. Hiç unutmayalım ki, biz bu 
memleketin tek sahibi, yek adamıyız, geç
mişi karalamakta fayda yoktur ve bu memle
ketin sahibi olan tek insan, bu memleketi hiç 
kimseye satmayı kabul etmez, «evet» demez 
ve alkışlamaz. Ama ben şu kanatteyim ki, 
Türk Milleti hiç bir zaman Yugoslavya ve de
mirperde gerisindeki memleketler gibi, kendi-
slini bir işletmenin ortağı sayarak çalışma, gez
me, yaşama, yazma ve seyahat hürriyetimden 
mahrum olmayı hiç bir zaman kabul etmez ve 
bağrına basmaz. Teşekkür ederim. 

MEHMET ALİ AYBAE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Saym Aybar, söz mü istiyor
sunuz? Söz istiyorsanız buyurun. Saym Ko-1 
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misyon, tercihiniz var tabiî, daha önce ister-
seniiz konuşursunuz. Ben, konuşmalar bitsin 
ondan sonra konuşayım şeklinde anladığım 
için arzunuzu uygulamıyorum. Buyurun. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

ıSaym Asutayın konuşmalarını dinledim. 
Açıkça burada ifade ettiğim sarih bir gerçeği 
tahrif etmek lüzumunu duymasaydı, tekrar 
söz almayacaktım. 

Kendisinin ifadesine göre, yüreği sızlayarak 
şunu müşahede etmiş; Lozan'a ben, Musul'dan 
dolayı, «Başarısızlığa uğramış bir konferans» 
demişim. Her halde ben anlatamadım diyeyim 
söyleyeceğimi, veyahut uzakça- bir yerde otu
ran Sayın Asutay duymuyor söylediklerimi, 
yahut da duymak istemiyor. Çünkü, ben de
dim ki; bir Millî Kurtuluş Savaşının zaferi ile 
konferans masasına oturduğu halde Türkiye, 
Musul'u, Misâk-ı Millî Hudutları dâhiline al-
dırtamadı. Neden? Çünkü, arkasında, pet
rol konusu gibi bir konunun ağırlığı vardı ve 
bunu bize vermediler. Bağımsızlığına kavuş
muş bir milletin, dedim, petrol mevzuunda 
söz sahibi olmasını istemediler. Kim? O zaman 
petrol konusunda da başa güreşen İngiliz em
peryalizmi, dedim. 

Binaenaleyh, bunu çevirip de, Lozan'ı biz 
başarı ile sonuçlandırdık, Boğazlan aldık, şunu 
aldık. Bu konuları da deşmek istemiyorum. 
Çünkü bunlarda da birtakım kaymalar var, ama 
işte oluyor, kaymalar oluyor dernek. Yalnız be
nim tavsiyem, Milletvekillerinin konuşmalarının 
bu Mecliste bu sekilide tahrif edilmesiyle hiç
bir şey kazanılmaz, Hele bunun arkasına, efen
dim işte deımirperdede şöyledir, filan edebiyatıyle 
de hiçbir şey kazanılmaz. Doğrular doğrudur, 
ya doğrudur, ya eğridir. Ben solcuyum, sosya
listim ve söylediklerimin doğru olduğuna ka
niim. Biri çıkar doğru olmadığını söylerse mem
nun olurum. Ama ben sosyalist tefekkür doğ
rultusunda Türkiye'nin millî menfaatlerine şu 
deminden beri arz ettiğim şeylerin tıpatıp uy
gun olduğu kanaatini taşıyorum. Hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon., 

&EÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım, tasarının 1 nci maddesi komisyonu

muzca, metinde de görüldüğü üzere aynen mu
hafaza edilmiştir. Ancak gerekçede değişiklik
ler yapılmıştır. Esasında bâzı hatipler bu nok
taya dokunmuşlardır. 

Mer'i Kanun, 6326 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin amacı şöyle; «Bu kanunun maksa
dı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının 
hususî teşebbüs eli ve yatırımlarıyle süratle, 
fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirip, kıy-
mötlendirilmesiııi ve bu maksada uygun olduğu 
nispottte Türkiye dahilinde yabancı menşeli pet
rol ile yapılan petrol ameliyesinin aynı süratle 
inkişafını sağlamaktır.» demektedir. 

Yeni tasarı ise bu hükmü kaldırmıştır. Doğ
rudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılmasını 
benimsememiş ve demiş ki, «Bu kanunun ama
cı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının 
millî menfaatlerine uygun olarak, hızla sürekli 
ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini 
ve değerlendirilmesini sağlamaktır.» 

Ancak, demin de arkadaşlarım izah ettiler, 
tekrar etmek işitemiyorum. Gerekçe; kanunun 
ruhuna, maksadına aykırı düşmektedir. 130 ncu 
maddeyi başka bir şekilde tefsir etmektedir. 
Tümü ile mütalâa etmemektedir. Deminki ko
nuşmalarımızda hep bunu izah ettiğimiz için, 
tekrar o konuya dönmek işitemiyorum, değerli 
vakitlerinizi israf etmek istemiyorum. Ancak; 
karma ekonomi düzenini benimsediğine göne, 
ki, Devlet adına arama yapacak veyahut işlet
mede bulunacak, ruhsat ve belge alacak Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığına öncelik tanı
makla beraber, yine de karma ekonomi düzeni
ni benimseımektedir. O bakımdan gerekçeye 
açıklık kazandırmak mafcsadıyle ve gerek Hü
kümet temsilcisi Sayın Bakanın izahlarına ve 
gerekse kanunun tüm olarak maksadına uygun 
olarak gerekçede bu değiştinmeyi yapmış bu
lunmaktayız. Gerekçe dikkatle okunduğu tak
dirde, kanunun maksadına uygun olduğu, ama
cına uygun olduğu anlaşılacaktır. 

Daha evvelki Hükümet tasarısındaki gerek
çe karışıklıklara meydan verecekti. Bunun da 
sebebi vardır. Çünkü bu tasarı evvel emirde Bi
rinci Erim Hükümeti zamanında o zamanki 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın To-
paloğlu tarafından hazırlanmış, sonra İkinci 
Erim Hükümeti zamanında tekrar Nezih Dev-
res'in vekil bulunduğu zamanda yeni bir deği-
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sikliğe uğramış ve böylece Meclise sevk edilmiş. 
Melen Hükümıeti de vakit israfına sebebiyet ver-
meımek için bu tasarıyı benimsemiştir. Bu, böy
le izah edilmiştir. 0 bakımdan bu aykırı duru
mu önlemek için gerekçede düzeltme yapılmış
tır. Gerekçeyi dikkatle okuduğumuz takdirde 
bundan hiç alınmaya, kuşku duymaya lüzum 
yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının 
kamu ve özel teşebbüs eliyle hızla, sürelkli ve 
verimli bir ş/eklide aranmasını ve geliştirilip 
kıymıetlendirilim/esini sağlamak bu maddenin he
defidir. Bu maksada uygun olduğu nispette ya
bancı menşeli petrol ile yapılan petrol ameliye
lerinde bu kanun hükümlerinden faydalanırlar. 
Şimdiye kadar hiç kimse «faydalanmaz» deme
di. «Devlet adına petrol arama ve işletmesini 
yapacak olan kuruluşun bütün faaliyetlerini en
tegre bir şekilde yürütelbilmıesi için bir şirkette 
toplanması ve bu şirketin gerek Avrupa'da ge
rekse petrol istihsali fazla olan komşu devlet-
lerdekine benzer bir yapıya saıhibolnrası, petrol 
endüstrisinin kaçınılmaz bir şartıdır.» demiş 
bulunmaktayız. Bunu da demin izah ettik. Dev
let kuruluşuna daha fazla güç vermek için bu 
fıkrayı getirmiş bulunmaktayız. 

0 bakımdan, tekrar arz ediyorum, madde ay
nen muhafaza edilmiştir. Yalnız kanunun ruhu
na, maksadına uydurabilmek için gerekçede bu 
değişiklik yapılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim, efendim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

yok. 
Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 
' Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1 nci maddenin gerekçesinin komisyon ra
porundan çıkarılmasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Petrol kanunu tasarısının 1 nci maddesi de

laletiyle değiştirilen 2 nci maddesinin aşağıdaki 
biçimde değiıştirilmıesind saygı ile öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Madde 2. — Bu kanunun amacı, esasen Dev
letin hükmü ve tasarrufu altında bulunan pet
rol kaynaklarının Devlet eli ve yatırımlarıyle 
sürekli aranması, bulunması, işletilmesi ve geliş

tirilip değerlendirilmesini sağlayarak, hem bu 
önemli tabiî kaynaktan yalnız Türk Ulusunun 
yararlanmasını, hem petrol konusu gibi ulus
lararası politikada çok tehlikeli ilişkilere açık 
olan bu alanı Devlet tekelinde bulundurmak 
suretiyle ulusal bağımsızlığımızı korumaktır. 

iSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan petrol reformu tasarısı

nın da 1 nci maddesi ile değiştirilen 2 nci.mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz, 

Denizli Zonguldak: 
Hüdai Oral Hüseyin Baytürk 

Madde 2. — Bu kanunun amacı, Türkiye 
Cumhuriyeti petrol kaynaklarının Devlet eli, 
«Kamu idareleri, Kamu İktisadî Teşebbüsleri» 
ve yatırımları ile süratle, fasılasız ve verimli bir 
şekilde aranmasını, geliştirilmesini sağlamaktır. 

Millet M'eclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Petrol Reformu kanun 

tasarısında 6326 sayılı Petrol Kanununun 6987 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesini değişti
ren 1 nci maddenin ekli gerekçe ile aşağıdaki 
şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif 
ederken, madde ve önergem hakkında söz veril
mesini saygıyla rica ederim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Gerekçe 
Anayasamızın, (b) «Tabiî servet ve kaynak

larının aranması ve işletilmesi» matlabmı taşı
yan 130 ncu maddesinde aynen: 

«Tabiî servetler ve kaynaklar, Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranma
sı ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve 
işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi 
suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması, kanunun açık hükmüne bağlı
dır.» 

Diye yazılı bulunmaktadır. 
Yine yürürlükte bulunan Petrol Kanunu

nun 1 nci maddesinde, bu gerçek 1961 Anayasa
mız yürürlüğe girmeden önce dahi «Türkiye'de
ki petrol kaynakları Devletin hüküm ve tasar
rufu altındadır» denmek suretiyle kabul edil
miştir. 

<F<afcat aynı kanunun bugün değiştirilmek ve 
Anayasaya uygun hale. getirilmek istenen 2 nci 
maddesi ise : 
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(Madde 2. — Bu kanunun maksadı, Türkiye 
Cumhuriyeti petrol kaynaklarının hususî teşeb
büs eliyle ve yatırımları ile süratle fasılasız ve 
verimli bir şekilde geliştirilip kıynıetlendirilme-
sini ve bu maksada uygun olduğu nispette Tür
kiye dahilinde yabancı menşeli petrol ile yapı
lan petrol ameliyatının aynı süratte inkişafını 
sağlamakltır.) hükmünü taşıyor. Madde bu hale 
29.5.1957 tanih ve 6987 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikle getirilmiştir. Bu madde mevcut ha
liyle Anayasanın yukarda belirtilen açık ve sa
rih hükmüne, ruh ve maksadına olduğu kadar 
•memleket gerçeklerine de aykırıdır. Maddenin 
Anayasa hükmüne uygun olarak değişltinilmeiSİ, 
hem ahenk hale getirilmesi zorunluğu açuktır, 
bu zaruret bugüne kadar da ihmal edilmiştir. 
Değişiklik yapılırken, millî teşekkülerimizin 
kanunî kısıtlılıklara, yabancı şirketlere tanınan 
aşırı imkânlara rağmen, teklifimizin gerekçesin
de açıkladığımız petrol sahasındaki başarılı ça
lışmalarının da gözönüne alınması gerekeceği 
inancı içindeyim. 

Anayasamız açıikça : Tabiî servetler ve kay
naklan Devletin hüküm ve tasarrufu altında
dır, dedikten sonra «bunların aranması ve işle
tilmesi Devlete aittir» sarih hükmünü koymuş
tur. Esasen hüküm ve tasarrufu Devlete aido-
lan bir şeyde arama ve işletme hakkının da Dev
lete aidolmıası doğal ve kaçınılmaz bir sonuçtur. 
Şu hale göre aslolan, Anayasamız gereği olan 
Devlet işletmeciliğidir. Anayasamız 130 ncu 
maddesinin devam eden «aramanın ve işletme
nin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiy
le veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle 
yapılması kanunun açık iznine bağlıdır.» hükmü 
istisnai bir durumdur. Getirilen değişiklikte aslı 
olduğu gibi kabul ettikten sonra bu istisnayı da 
ancak maksadı temin edecek bir şekilde ve açıik
ça düzenlemek gerekir. Hükümetçe getirilen 
ve Komisyonca da aynen benimsenerek kabul 
edilen: «Bu kanunun amacı Türkiye Cumhuri
yeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uy
gun olarak, hızla sürekli ve etkili bir şekilde 
aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilme
sini sağlamaktır.» şeklindeki metin Anayasa 
maksat ve hedefini şaşırtıcı, iktidarların ve tat
bikatçıların keyfî yönetimine imkân sağlayıcı 
bir nitelik taşıyor, amacı kapsamıyor. Sayın 
Giresun Senatörü İhsan Topaloğlu ile birlikte 
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verdiğimiz teklifteki metin ise önerdiğimiz hü
kümlerle Anayasamızın 'emrine, espirisine, ama
cına tamamiyle uygun ve tatbikatçıya da kolay
lık sağlayan bir metindir. Devletin kuruluşları 
olan İktisadî Devlet Teşebbüsleri eli ile, Devlet 
eli ile işletmeeiliğin esasları düzenlendikten 
sonra, millî menfaatlere aykırı olmayan ahval
de ve bunun Hükümetçe, yani Bıakanlar Kuru
lunca kabulü halinde özel teşebbüse de karma 
ekonominin gereği olarak müsaade edilebileee-
ği, arama ve işletme ruhsatı verilebileceği tek
lifimizde düzenlenmiştir. Elbette ki, millî men
faatleri haleldar edebilecek, açık kapı bıraka
cak tatbikata yer verilmemesi, politik ve stra
tejik nedenler yanında petrol kaynaklarımızı 
ekonomimizin gelişmesi açısından da gereklidir. 
Petrol kaynaklarımızı Devletin kontrolünde bı
rakılarak, bu yönde yatırımlara sürat ve önce
lik verilmesi, ülkemizin tüketiminin kendi öz-
kaynaklarımızla karşılanması, yurt ekonomimi
ze katkıda bulunabilme olanaklarının yaratıl
ması Atatürk ilkelerinin de icabıdır. Devlet ol
manın, millî hâkimiyet kavramının gereğidir. 
Bu konuda millî menfaatlerin ieabettirdiği, Dev
letin malî gücünün yetmediği veya yetişemediği 
ahvalde özel teşebbüse arama ve işletme ruhsatı 
verilebilmelidir. Madde metni de bu gerçekler 
ve geçmişte başımıza gelenler düşünülerek dü
zenlenmelidir. Bu itibarla madde metninin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilerek kabulünde zaruret 
vardır. 

Madde metni : 
Madde 2. — Bu kanunun maksadı; Türkiye 

Cumhuriyeti petrol kaynaklarının Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri eli ve yatırımları ile. süratle, fa
sılasız ve verimli bir şekilde aranmasını, geliş
tirilip işletilmesini, kıymetlendiriknesini sağla
maktır. 

Millî menfaatlere uygun olduğu takdirde Ba
kanlar Kurulu kararıyle özel teşebbüse müsaa
de, arama ve işletme ruhsatnameleri verilebilir. 

BAŞKAN — Başka önerge yok. Önergeleri 
aykırırlık derecesine göre işleme koyuyorum. 

" (İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergelerin tümünü okutup bi
tirinceye kadar öneırgeler lütfen verilsin, bitiril
dikten sonra aykırılık tasnifini yaptığımız sı
rada lütfen önerge verilmesin, aksi halde işleme 
koyma olanağını bulamayabiliriz, 
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Önergeyi Hükümet ve Komisyon dinledi. 
Önergeye katılıp katılmama noktasimda beya
nınız neldir efendim? 

ıGtEÇtOt KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

•ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Hükü
met, kendi gerekçesinle katılır. 

BAŞKAN — Kendi gerekçesine katılıyorsu
nuz. 

îIÜDAjt ORAL (Denizli) — Yani bu takrire 
katılıyor mu Hükümet? Gerekçesine katılmak 
ayrı, bu takrire katılır ayrı. 

BAŞKAN — Effendim, bunu tasrih, ettirmek 
zorunluğunu Başkanlık şunun için duymadı; 
önemli olan Komisyonun beyanı, mücmelen izah 
imkânı... 

ENERJİ VıE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, beyanım sarihtir; Hükümet kendi ge-
refcçesıine sahiptir ve onun yürümesini arzu eder, 
gayet sarihtir. 

BA'ŞIKAN — Tekrar söz alma hususundaki 
Hükümetin beyanı Başkanlığa intikal ettirilsin 
lütfen. 

HJÜDAt ORAL (Denizli) — İsrar etmiyorum 
efendim, 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını ifade 
ettiler. Önergeyi dinlediniz, gerekçenin çıkarıl
ması şeklindedir. Bu önergeyi Genel Kurulun 
tasviplerine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

«Madde 2. — Bu kanunun amacı, esasen 
Devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunan 
petrol kaynaklarının Devlet eli ve yatırımlarıy-
le sürekli aranması, bulunması, işletilmesi ve ge
liştirilip değerlendirilmesini» 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ge-
MştâriMp... 

BAŞKAN — «Geliştirilip» şeklinde düzelti
yoruz, tamam efendim. 

«... Geliştirilip değerlendirilmesini sağlaya
rak, hem bu önemli tabiî kaynaktan yalnız Türk 
Ulusunun' yararlanmasını, hem petrol konusu 
gibi uluslararası...»: 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — «Türk 
Ulusunu yararlandırmak...» Sayın Başkan, 
«Tüık Ulusunu yararlandırmak, hem petrol ko
nusu gibi uluslararası...» diye devamı edecek 
efendim. 

BAŞKAN — «Yararlanmasını» diye yazmış
sınız, bu «yararlandırmak» olacak, peki efen
dim. 

«Tüılk Ulusunu yararlandırmak, hem petrol 
konusu gibi uluslararası...» öyle devam ediyor 
değil mi efendim? 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — «... Petrol konusu gibi uluslar

arası politikada çolk tehlikeli ilişkilere açık 
olan bu alanı Devlet tekelinde bulundurmak su
retiyle ulusal bağımsızlığımızı korumaktır.» 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... -Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk 

ile Denizli Milletvekili Hüdai Oral'm müşterek 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Seydibeyoğlu'nun 

önergesinin madde metnine ait kısmı tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar mı efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAIIİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Hü
kümet kendi metninin en iyi şekil olduğu inan-
cıyle katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
madıklarını beyan ettiler. Önerge sahibi Sayın 
Seydibeyoğlu, söz istemişler; buradalar mı efen
d imi . Yok. 

Önergeyi loyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Başka önerge yok, okunmuş bulunan ve 'mü
zakeresi bitmiş olan 1 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
Hangi gerekçeyle ? 

BAŞKAN — Maddenin kendi gerekçesiyle, 
Komisyonun kendi gerekçesi neyse onunla ka
bul edildi. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Komisyonun 
gerekçesiyle mi, yoksa Hükümetin gerekçesiyle 
mi, kabul edildi, bunu öğrenmek istedim. 

BAŞKAN — Mümkün mü? Komisyon met
nini müzakere ettiğimize göre elbette Komisyo
nun getirdiği maddeyi gerekçesiyle birlikte da
ima oylayıp kabul ediyoruz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Tasrih ettim 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. Madde 
2. 

Madde 2. — 6326 sayılı Kanunun 3 neü mad
desinin 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulu
nan 8 ned fıkrasının (a) bendi ile 24, 25, 26, 
27, 30, 34, 35 ve 36 neı fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş aynı maddenin 6558 sayılı Kanun
la değiştirilen 27 nci fıkrası (a) bendi olarak 
adlandırılarak fıkraya aşağıda yazıldığı şekilde 
(b) bendi ilâve edilmiş ve maddeye ayrıca 41 
nci fıkra eklenmiştir. 

Madde 3. — 8. a) Arama, keşif, inkişaf, is
tihsal, tasfiye ile petrolün ve petrol mahsulleri
nin depolanmasına, nakledilmesine ve satılması
na; (Petrol mahsullerinin doğrudan doğruya tü
keticiye perakende olarak veya tevzi müessese 
leri tarafından satışı, satış için gerekli depola
ma ve nakliye işleri hariç.) 

24. İçsularm, karasularının veya uluslara
rası anlaşmalara veya teamüllere göre petrol 

j ameliyatı amacı ile Türkiye'nin tasarruf edebi
leceği karasuları dışındaki suların altında ara-

j lıklı veya sürekli olarak kalan arazi de dahil ol
mak üzere Türkiye topraklarına «Arazi»; 

25. a) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'de 
ödemekle yükümlü olduğu Kurumlar Vergisi ve 
tevkifatı ile hissedarlar adına tevkif edilmesi 
gereken Gelir Vergisi hariç, petrolle doğrudan 
doğruya ilgili vasıtalı vergilerle, Gümrük vergi 
ve resimleri dahil olmak üzere petrolün Türki
ye içinde veya dışında en yakın erişilebilir dün
ya piyasasında evsaf ve izafi ağırlık bakımla
rından normal olarak mutad ayarlamalara göre 
tespit edilmiş serbest rekabet fiyatına; aynı ev
safta petrolün dünya piyasasından Türkiye'de 
teslim edildiği yere kadar getirilmesi için ge
rekli bütün giderlerin eklenmesi ile elde edilen 

I meblâğı veya erişilebilir dünya piyasası mev-
cudolmadığı takdirde petrol hakkı sahibi tara-

i fmdan Türkiye'de teslim edildiği yerde fiilen 
uygulanan satış fiyatına «Piyasa fiyatı»; (Bu 
fıkrada belirtilen serbest rekabet fiyatı ihtiya
cın devamlı olarak teminine müsait bir piyasa
da fiilen sağlanabilen fiyattan yüksek olamaz.) 

I b) Tasfiye edilmiş petrol mahsûllerinden 
başka petrolün kuyu başından Türkiye'de tes
lim edildiği yere kadar getirilmesi için Gelir 
ve Kurumlar vergileri ile bu vergiler sebebiyle 
tevkif edilmesi gereken vergilerden gayrı vası-

I tali ve vasıtasız vergiler de dahil olmak üzere 
gereken bilcümle masrafların piyasa fiyatından 
düşülmesi ile elde edilen rakama «kuyubaşı fi
yatı» ; 

26. Miadı bir yıldan fazla olan malzeme ve 
tesisat masrafları ve genel idare giderleri harlc-
olmak üzere arama maksadıyle yapılan masraf
lara «arama giderleri»; 

27. a) Miadı bir yıldan fazla olup tesis edil
memiş veya kullanılmamış olan veya tesisinden 
veya kullanılmasına başlanmasından itibaren 
bir sene sonunda kullanılabilecek durumda olan 
veya hurda kıymeti bulunan tesisat veya mal
zeme masrafları haricolmak üzere kuyu açma, 

I temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu ame
liyelere hazırlık için ve bunlara müteferri ola
rak yapılan bilcümle işçilik, yakıt, tamir, •bakım, 
nakliye, ikmal ve malzeme masraflarına «sondaj 

[ fer'i giderleri»; 
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b) Sondaj aletleri ve benzeri teçhizatın ha-
ricolmak üzere sondaj fer'i giderleri ile ekono
mik miktarda petrol verimi olmayan kuyuların 
açılmasında kullanılan veya gerekli olan her 
hangi bir maddî ekonomik değer için yapılan 
masraflara «yurt ekonomisi yönünden verimi ol
mayan kuyuların açılma giderleri»; 

30. a) Menkul ve gayrimenkul mallara, sı
naî haklara, menkul kıymetlere ve bunlara taal
lûk eden her nevi hak ve menfaatlere «İktisadî 
kıymetler»; 

b) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'deki pet
rol ameliyatı ile ilgili olarak kullanmaya tahsis 
ettiği sermaye mevcutlarının Vergi Usul Kanu
nuna göre hesaplanmış kıymetine «sermaye mev
cutları esası»; 

e) Vergi' Usul Kanununda değerlendirme 
ölçüleri gösterilen ekonomik işletmelere dahil 
kıymetler ile petrol hakkı sahibinin aynı kanu
nun hükümleri gereğince sermaye hesabına alıp 
aktif leştirdiği arama giderleri, sondaj fer'i gi
derleri ve yurt ekonomisi yönünden verimi ol
mayan kuyuların açılma giderlerine «sermaye 
mevcutları»; 

34. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına 
«Bakan»; 

35. Bu kanunun uygulanması ile görevlen
dirilen kuruluşa «Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğü» ; 

36. Petrol İşleri Genel Müdürüne «Genel 
Müdür»; 

41. Millî ekonominin ihtiyaçları, petrol var
lığının korunması ve sahanın verimi gözönünde 
bulundurularak Petrol İşleri Genel Müdürlüğün
ce her bir kuyu itibariyle ekonomik olduğu ka
bul ve tespit edilecek 24 saatlik verime «Eko
nomik miktarda petrol»; 

BAŞKAN" — Söz isteyen sayın Üye? 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 

Başkan, grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka söz isteyen sayın üye var mı efen

dim?.. Daha evvel şahısları adına sayın Reşit 
Ülker, Yaşar Akal, İlyas Kılıç söz istemişler. 
Tespit edemediğim başka sayın üye var m i l . 
Yok. I 

AP grubu adına sayın Salâhattin Kılıç, bu
yurun efendim. 

AP GRUBU ADINA SALÂHATTİN KILIÇ 
(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, I 

I Petrol Reformu Kanun Tasarısı üzerinde, ge
nel görüşmelerde hemen hemen söylenebilecek 
her şey söylendi. Hattâ bir oranda, 1 nci mad
de de bir genel görüşme mahiyetini aldı. O iti
barla Yüce Meclisin vaktini almamak için, 2 

[ nci madde dolayısıyle teklif ettiğim bilâhara 
da 3 ncü mıadde dolayısiyle - komisyonun mad
de numaralarını okuyorum - gerekçenin bir 
prensip meselesini önce kısaca tartıştıktan son
ra, Başkanlığa sunduğum değişiklik önergesine 
iltifat etmenizi rica edeceğim. 

Bu tasarıyle gelen tahmin ediyorum k i ; 
maksatları aşan bâzı hususlarda küçük bir tas
rih mahiyetindedir. Ancak, prensipte bizimle 
ımutabık olursanız, küçük bir tasdik mahiyetin
dedir. 

3 ncü Beş Yıllık Plân, petrolde uygulanacak 
prensipleri, ilkeleri, petro - kimyada ve petrol 
ürünlerinde uygulanacak prensipleri tespit et
miştir, yani 3'e ayırmıştır. O halde, burada mese
leyi tartışırken; petro - kimya ve petro - kimya 
hammaddesi üretilmesini, petrol ameliyesi içe
risine soktunuzmu ve eskilden sadece belge ile 
rafinaj ve petrol nakli kastedilirken, bir uygu
lamanın neticesi zait, buraya petrol ameliyesi 
içerisine petro - kimyayı da soktunuzmu, plân
dan farklı bir tutuma girmişsiniz, demektir. 
Halbuki, petro - kimya endüstrisinin belge gibi 
ve tasarısının 3 ncü maddesindeki gibi sadece Dev
lete tanınan bir hak olmasına, burada şiddetle 
itiraz ettik Meclis bunu kabul etti ve Hükümet 
şimdi okuyacağım ımetne uydu. 

O itibarla, burada teklif ettiğim değişikle 
«Petro - kimya ve pıetro - kimya hammaddesi 
üretilmesi» kelimesini - Sayın Başkan özür di
leyerek söylüyorum - teklifimde nottan sonra 
bir eksik yazmışım ve sadece «Petro - kimya» 
değil; iki defa «Petro - kimya» komisyon tasa
rısına göre; ikinci «Petro - kimya> dan sonra, 
«Hammaddesi üretilmesi»; «Ve petro - kimya 
hammaddesi üretilmesi» ibaresinin çıkarılmasını 
teklif etmiş oluyorum. 

Şimdi bunu 3 ncü madde ile tekrar tartış
mamak için, yani 3 ncü (maddede de aynı pren
siplere dayanan değişiklikleri teklif ettiğim 
için; şimdi açalım plân ne diyor? Petrol ile il
gili maden ve petrol birtek bölüme alınmıştır, 
101 nci sayfadadır. Bu vesileyle de, burada pet
rolün tümünü devletleştirmek isteyen veya 
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münhasıran Devlete bu faaliyet hakkını tanı
yan arkadaşlarımızın plâna ters düştüğü çok 
acık bir şekilde gözükecektir. Plân, petrol ve 
madenciliği aynı konu içerisinde koyuyor; 101 
nci sayfada «İlkeler ve tedbirler» başlığında, 
15 ımaddeden ibarettir. Bunlardan 13 numara
lısı petrol ile ilgilidir, şimdi okuyalım : 

«Kamunun, petrol arama, üretim, taşıma, 
dağıtım ve satış..ı» Yani petro - kimya yolk, pet-
ro - kimya hammaddeleri yok. Eski kanunlar
da ve mühendislerin bildiği gibi «Petrol ame
liyesi» doğru. Ne olacakmış? Perakende dâhil, 
«... Faaliyetleri tekbir kamu kuruluşunda top
lanacaktır.» 

İşte değerli arkadaşlarım; 3 ncü Beş Yıllık 
Plânın bize direktif olarak verdiği husus, ka
munun bütün petrol faaliyetlerini yapması de
ğil; petrol faaliyetleri yapan kamu kuruluşla
rının teke irca edilmesidir. Yani, bir mânada 
- benim bildiğim kadarıyle - Petrol Ofis'in orta
dan kaldırılmasıdır. Belki MTA'nm sondaj faa
liyetlerinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına verilmesidir. O halde, bu noktayı zaten 
genel konuşmamda da sayın Bakandan da 
özellikle rica ettiğimi izah etmiştim. Bu kanun
dan sonra bu plân Yüce Meclislerin ve Hükü
metin uyduğu şekilde değişti. O itibarla, nasıl 
ki, başka konularda, «Efendim, plâna uymuyor, 
bunu yapamazsınız» diyorsunuz şimdi ben, şu 
hükmün dışına çıkan - plâna hürmet sadece bi
zim görevimiz değil - örneğin; sadece kamuya 
petrol ameliyesi hakkı tanıyan maddelerin, di
ğer arkadaşlarımın da bunun karşısına çıkma
larını isterim. Eşitlilk bunu icabettirmez ani? 
İşte bizim burada istediğimiz, petrolde kamu 
kuruluşları tek elde toplansın. Ama bütün pet
rol ameliyelerini kamu kuruluşu elinde topla
mak, plâna ters düşmektedir, bu açıktır. 

Şimdi buradan başka bir neticeye gelece
ğim : 

İkinci husus; petro - kimyanın ilkeleridir. 
Sayfa 138, ilke numarası 2. Açalım ve bu nu
maralı ilke ne diyor bakalım : 

Petro - kimya komplekslerini petrol ameli
yelerinden ayırıyor. Madde 1 bir kere ; petrol 
ameliyeleri 142 -145 nci sayfada. Bir kere pet
ro - kimya'yı, petrol ameliyelerinden plân ayı
rıyor. Özür dileyerek söylüyorum, 3 ncü mad
dede çok önemli bir atlama var. O itibarla bu 

önemli olduğu için arz ediyorum. Şimdi biz ge
lelim petro - kimya'yı, nasıl halledecekmişiz? 

«Petro - kimya komplekslerinin ekonomik 
olarak tesisinin gerektirdiği üniteleri; hammad
de hazırlama, ara ürün, polimerizasyon ve son 
ürünler gibi, bütün olarak optimal kapasitede 
bütün imkânlardan faydalanılarak, Petro - Kim
ya Anonim Şirketi öncülüğünde kurulması ve 
geliştirilmesi sağlanacaktır.» 

Şimdi, «Petro - kimyanın öncülüğü» ki, pet
ro - kimyayı bir mânada da belge maddesiyle 
3 ncü madde ile bir oranda ve bir noktada Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bağlamış. Şim
di ne diyor? «Bütün imkânlardan, yararlana
caksınız» diyor. İyi. «Petro - kimya da buna 
öncülük yapacak» diyor. Yani, petro - kimya 
öncülük yapacak, başkası yapamayacak demek 
değildir. Nitekim rafinaj ve horu nakil hatla
rında başkası yapamayacak, diyor. Yani bura
dan tefsire gidemezsiniz. Bütün imkândasn fay
dalanılacak:; bu da kabul. Burada tartışması 
oldu, saym Ziya Müezzinıoğru ile uzun uzun 
tartıştık, «ervet» dediler, zabıtlarda vardır. 
Petro - kimya Ek haliyle sadece Devletin, ka
munun tekeline bırakılmıştı. Biz itiraz ettik ve 
metin bu şekli aldı. 

Değerli arkadaşlarım; bir noktada da bilgi
lerinize arz edeyim ki ; Avrupa'da bugüın pet
ro - kimya endüstrileşmede çeliğe muadil bir 
önem kazanmaktadır. Avrupa'nın bütün mem
leketlerinde mantar gibi petro - kimya fabrika
ları vardır. İngiltere'de sosyalist İşçi Partisi ' 
inin hâkim olduğu dönemde - 10 seneyi geçiyor -
dahi, bir tek petro - kimya tesisi - kömür dev-
'letleştirildiği halde - devletti eştirilmsemiıştir. 

Arkadaşlammın nazarı dikkatini celbediyo-
rum; sosyalist İşçi Partisi'nin 10 sene iktidar 
olduğu İngiltere'de zaten de lüzum yoktur. Ha
kikaten de akıl mantık ta nedir bu petro - kim
ya şey yapıyorsunuz1? Halka yavaş yavaş ge
nişliyor. G'eaıel konuşmamda izah ettim. Şimdi 
kimseyi de rahatsız etmek, üzmek istemiyorum. 
Herkes nerede başlayıp ve bugüın nerede bu
lunduğunu şöyle bir düşünüp etrafına bakma
lıdır. Her ne ise. 

Plânın bu hükmü, Devlet tekelinde petro -
kimyayı kabul etmiyor, öncülük edecek; mem
nuniyetle, biz bunu tasvip ederiz. İkinci petro -
kimya'yı da kursun. Ama şahıslar da bütün im-
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[kâmlarla bundan faydalansın Plânın hükmüdür. I 
Şimdi kanun metninde, yani 2 nei madde met
ninde eski kanunun 3 ncü maddesinde, petro -
ildımya ve petro - kimya hammaddesi üretilmesi 
ameliyesini, petrol ameliyeleri içine, tarifine al
dınız mı; 'bakınız müteakip madde ile nasıl 
Ibir tekelcilik getiriyorsunuz ? 

Şimdi Komisyon tasarısının 3 ncü madde
sini okuyalım. Bu, eski kanunun 6 ncı madde
sini değiştiren maddedir. 6 ncı maddenin bi
rinci fıkrası, Deflet adı<na Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı ruhsat alma yetkisini onlara 
tanıyor. İyi. Bu alma yetkisidir. Verme yetki
si Balkanda, Bakanlıkta ve Bakamlar Kurulun
dadır. 

İkinci fıkrası ile, kimlerin petrol ameliyesi
nin :bir bölümünü, yani 2 nei maddede tarif edi-
ılen petrol ameliyesinin bir bölümünü, müsaade, 
•arama ve işlotme ruhsatmamıesimi şirfeetlıere açı
yor. Belge yok. 

Bakınız belge için ne diyor: «Bu kişilere...» 
Yani özel kişilere, ki bu ayrı bir hüküm oldu
ğu halde, Komisyonun yazısında aynı satırın de
vamı olarak devam etmiş, o da bir yanlış an- ! 

laşmaya mahal veriyor, filvaki biz tümüyle de
ğiştirelim dediğimiz için bu noktanın ehemini- I 
yeti kalmıyor. ...«Bu kişilere,..» kimlere,., «özel I 
ve tüzel' yaıbancı kişilerle sermayelerinin yarı
dan fazlası Devlete ait olmak kaydıyîe...» bu 
•zaten İktisadî Devlet Teşeıbbüsü.. Bu kişilere, 
sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait olmaz
sa vesika veremeyeceksiniz ki» ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile belge verilmesi mümkündür.» Bu 
ıbıeılıge neyi kapsar? 2 nei maddedeki tarifle' ra
finajı kapsar, petrol naklini kapsar, petro -
ikimya mahsullerini kapsar .Çünkü, ©ski kanun
da peitro - kimya ve petro - kimya mahsulleri, 
ihaımmad deleri olmadığı için, belge sadece iki 
maksadı kapsıyordu, ilk iki matlap için itira
zımız yok, zaten Plân da bu hükmü getirmiş, 
Talnrı kısmet eder Plânı değiştirirsek, ki bu I 
noktada bir niyetimiz var diye söylemiyorum, 
sureti umumiyede söylüyorum, o başka mesele.. 
Aıma mademki, Plânda belgeyi iki anlamlı, ya
ni iki noktayı kapsayan şekilde farzedersek, 
rafinaj ve petrol naklini farzederek ona uyu
yor. Ama burada dediğiniz belge petro - kim
ya ameliyesini kapsıyorsa, bu kişiler dedikleri
niz de özel şahıslar, özel şirketler, yabancı şir-
iketler olduğuna göre petro - kimya ve petro - | 
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Kimya hammaddesi yapmada onlara, yüzde yü
zü de özel şirket olsa, ver emeyec efesiniz. İşte 
hu, Plânın 138 nei sayfasında yazılan ikinci il
keye aykırıdır. Zannediyorum, noktai nazarımı 
iz'ah edebildim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir 
hususta Komisyonuımun metninde bir kelime 
hatiası olmuş, sonunda Koınisyonun metnini ka
mum haline getireceğimiz için sayfa 73, 30 A'da 
Hükümet tasarısı doğru. Daiha doğrusn; Hükü
metin yazdığı «Bunlara» lâfı doğru, o «Bunda» 
diye düşmüş. O «nunlara» olacak. 

Bir hususu daha sadece tespit ederek ifade 
ediyorum. Bu 2 nei maddenin vergilerle ilgili 
tarifleri, ileride vergilerle ilgili bir telklifimiz 
o'lacaik; o teklifimiz kabul edilir veya edilmez, 
o başka; aıma kabul edildiği takdirde1 2 nei 
(maddede bâzı değişiklikler yapmak gerekecek. 
Bunu da sayın Meclis Başkanımıza belirtiyo
rum. Şu anda bu değişiklikleri teklif etmemiz 
mümkün değil. Çünkü; vergi maddesi o kadar 
kompleks bir madde ki - biz bunu daha çok ba
sitleştirmeyi hedef alıyoruz - oraya girersek 2 
nei maddenin içinde iki gün daha kalırız. 

O itibarla; vergi maddesi çözümlendikten 
sonra, eğer teklif ettiğimiz değişikliği Yüce 
Meclis reddederse bu ikinci madde buradaki 
haliyle kalır' Yok, o değişikliği kaibul ederse, 
ıbâzı tariflerde, yine, hani neticede verginin 
miktarını azaltıcı, eksiltici bir husus olmamak 
üzıere, bâzı tariflerde küçük değişiklikler yap
mak lâzım ıgelir. 

Özet: Buradaki «ve petro - kimya ve petro -
ikimya hammaddesi üretilmesi» sözünün çıkarıl
masına Yüce Meclisin iltifat eti'mesin'i diler, say
gılar sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyuran. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; 3 ncü maddede 8/A kısmında, ki sa
yım Kılıç t/eanas ettiler, ....«petro - kimya ve 
petro - kimya hammaddesi üretilmesi...» Birisi, 
Hükümet tasarısında, baş kısmı Hükümet tasa
rısında .gelmiştir, diğeri de bir Komisyon de-
ğiştirisi ile getirilmiştir. Yani burada zaten bu 
.maddenin bu tarafa aktarılınası, yani Geçici 
Komisyon değiıştirisi kısmına aktıarılnıasınm se-
bclh'i (budur. *SŞ£j 

Herhalde, Hükümet ve muhterem Koımisyon 
bumun buraya konmasında bir önemli nokta 
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ıgörımüş olacaktır. Yani bir tadil olarak geti
rilmesi için bir ciddî sebep olacaktır. O ciddî 
sebep; olsa olsa; «Arama, keşif, inkişaf, istih
sal, tasfiye ve petno - kimya ve petro - kimya 
hammaddesi üretilmesi ile petrolün ve petrol 
mahsullerinin depolanmasına, nakledilmesinle ve 
satılmasına; (Petrol mahsullerinin doğrudan 
ıdoğruya tüketiciye perakende olarak veya tev
zi müesseseleri tarafından satış, satışı için ge
rekli depolama ve nakliye işleri hariç.») 

Şimdi, esas maddede, yani tam metninde, 
bu bir parça olarak gözüküyor, 8/A) «Arama, 
keşif, inkişaf, istihsal, tasfiye ve..» bunlarla 
ilgili ameliyelerle, devam ediyor; ..«petrolün 
ve petrol mahsullerinin depolanmasınla;..:» De
vam ediyor, yukardaki (b) bendi var, burada 
(metinde gözükmüyor - değişiklik yapılmadığı 
için gözükmüyor tabiî - «yukardaki ameliyeler
den herhangi biri için lüzumlu enerji ve su te-
sislermin bina, kamp ve diğer bilcümle su te
sislerinin teçhizatın inşasına, kurulmasınla ve iş
letilmesine; c) «A. ve B bentlerinde sözü geçen 
ameliyeleri müteakip idarî faaliyetlere petrol 
ameliyatı veya sadece ameliye denir.» Yani, 
bütün bu işlerle petrol ameliyesi anlatılıyor. 
Petno - kimyanın da bonun içine girdiği aşikâr 
olarak anlaşılıyor. Şimdi, Plândan bahsederek, 
Plânda, bu buraya giremez diye bir hüküm 
mevcut değil. Onun için.. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — «Bütün 
imkânlar» sözü o mânaya gelmez mi Reşit Bey?.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarım;, yani bu basit bir şey de
ğil, alıınmış, Hükümet olarak da, Komisyon 
olarak da getirilmip buraya konulmuş. Bu ka
klar önemli bir noktada değişiklik yapılması 
için onun, yani, Plânda bu anlam çıkar veya 
çıkmaz, ama gerçekte bu ameliye içerisine gi-
nen bir şey ki, bu buraya getirilmiş. Bu sebep
le bunun burada kalması doğru olur bir. İkin
cisi ; sayın Kılıç vergi ile bir noktadan bahsotti-
ler.. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Onunla 
değil. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu maddede 
değil mi o, bunun içinde de geçiyor?.. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Hayır, 
bir tarifle ilgili. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, anlı
yorum.. Tarifle ilgili, fakat ilerdeki maddeye 

igittikten sonra bu maddeye dönmek mümkün 
olmaz .Eğer, bu madde kabul edilirse... Teknik 
olarak, usul bakımındain mümkün değildir. Bu 
sebeple bunun Komisyona alınması ve vergi 

I maddesi konuşulduktan sonra, burada beraber 
konuşulması lâzım geldiği' kanaatindeyim. 

Buraya kabul edilmiş maddede bir değişik
lik yapılırsa, Meclisimizde tekriri müzakere yo
lu olmadığı için, geri dönmek imkânı da yok
tur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal?.. Yok, Sa

yın Ilyas Kılıç?.. Yok. Sayın Komisyon Buyu
run efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; her şeyi daha iyi bir şekilde yap
maya gayret ediyoruz. Kanunlar komisyonlar
da müzakere edilmektedir, Heyeti Umumiyede 
daha geniş şekilde müzakere edilmektedir. Sa
yın Kılıç arkadaşım burada bir noktaya temas 
ettiler. Tabiatıyle bu belge almayı da ilgilen
dirdiği için arkadaşıma katılmak mecburiyetin
deyim. Burada hakikaten Üçüncü Beş Yıllık 
Plânı müzakere ederken, hatırlarsınız «petro -
kimyanın öncülüğünde petro - kimya tesisleri 
geliştirilecektir.» şeklinde bir metni biz kabul 
ettik. Sonradan bunu da tetkik ettim, hakika
ten Sayın Kılıç arkadaşım hakikati ifade etmek
tedir. Biz Komisyon olarak meseleyi müzakere 
edeılken, tabiatıyle petro - kimya tesislerini bü
yük tesisler olarak mütalâa ettik; sadece pet
ro - kimyayı nazarı itibare aldık. Çünkü, düşü
nünüz Yarımca'daki tesis 3 milyar liraya malola-
caktır; halen, 1,5 milyar liralık bir yatırım ya
pılmıştır. İzmir Rafinerisinin yanında, Aliağa-
nm yanında düşünülen 5 milyarlık petro - kim
ya tesisleri bizim gözümüzün önüne gelmiştir. 
O bakımdan sadece Petro - Kimya Anonim Şir
keti düşünülmüştür. 

Plâna uygunluğunu sağlamak için arkadaşı
mızın teklifine katıldığımızı ifade ederim. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan yerimden ifade etmek isterim, benim tekli
fim Komisyona geri alınması tarzındadır. Ko
misyonun tek başına beyanda bulunması müm-
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kün değildir; Komisyon metninin hilâfına bir 
beyanda bulunmasının mümkün olmadığı kana
atini taşıyorum. 

BAŞKAN —'Komisyonun bu konuda beyanı 
var mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Komisyon Başkanı şim
diye kadar ki tatbikatta yetkilidir. Böyle bir 
tatbikat şimdiye kadar burada cereyan etme
miştir. O bakımdan ifade ediyorum, «petro -
kimya ve petro - kimya hammaddesi üretilmesi» 
cümlesinin çıkartılmasını Komisyonumuz benim
semiş bulunmaktadır. 

Ayrıca ifade etmeyi unuttum, maddî bir ha
tadır sonuna, «bunda» «bunlara» olacaktır. 
O bir maddî hatadır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, onu doğru 
okuttuk, okunurken doğrusunu okuttuk. O mat
bua hatası. 

EEŞİT ÜLKER (İstanbul) — Mümkün de
ğildir Sayın Başkan, tek basma Komisyon yet
kilisinin yapacağı şeyler Tüzükte yazılıdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Şimdiye kadar hep böy
le tatbikat görmüştür. Gayet iyi hatırlıyorum, 
Sayın Nurettin Ok bir celseyi idare ederken Sa
yın Reşit Ülker tarafından aynı itiraz derme-
yan edilmiş, kabul edilmemiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O zaman Ko
misyonda alman kararları Sayın Başkan tek ba
şına değiştirebilir. Öyle oluyor nitekim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Şimdi 
Komisyon adına müzakereleri takibeden arka
daşın yetkisi; metni, maddeyi geri istemek, Ge
nel Kurulun tasvibi; bir. Diğer yetkisi, mev
cut, gelmiş olan metni Komisyon metnini, yani 
komisyonun görüşünü savunmak. Bu 2 çerçeve 
ihtilafsız olan, müşterek nokta. 

Şiirndi zannediyorum sayın Kılıç'ın mütalâa
sı ve Komisyonun henüz bu mütalâayı havi öne
m i , sayın Kılıç'a ait öneri okunmadan bu müta-
ilâanm doğruluğu şeklindeki beyanları, bu 2 nci 
maddede bahsedilen ve 3 ncü maddenin tadili
ne taalluk eden (8 - A) fıkrasının değişikliği, 
yahut sahasının, hiçolmazsa kapsamının değiş-
tM'lmıesâ şeklinde bir sonuca varılıyor herhal
de; onda da mutabıkız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, şunu 

ifade etmek isterim; tatbikatınız yanlış olacak
tır. Çünkü, bir iç meseledir komisyonun bu. 
Eğer sizin ifade ettiğiniz şekilde olursa burada 
takrirler okunmaktadır, katılıyoruz, katılmıyo
ruz; çünkü her bir taikrlk* yeni olarak karşımı
za çıkmaktadır. O zaman komisyon olarak mü
saade ederseniz deyip, gitmemiz icap eder. Böy
le bir tatbikat yoktur. Buna rağmen herhangi 
bir ihtilâfa meydan vermemek için arkadaşımı
zın takririne katılmıyoruz. 

Komisyon olarak katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okuyacağız efendim; okuya

lım ondan sonra beyanınızı ifade edersiniz. 
Başka söz isteyen sayın üye var mı efen

dim?.. Yok. Sayın Menteşe bu konuda tereddüt 
hâsıl olmasın. Bu tereddüt ettiğiniz, ifade bu
yurduğunuz konu şu: Sayın üyelerden bu ka
tılma konusunda komisyonun yetkili, mezun 
olup olmadığı, daha evvel bunu tetkik edip ko
misyonun temsilcisine yetki verip vermediği 
hususunda ıbir itiraz vâki olmadığı için, 
biz ıkamdısıyon-un gerekken kararı, müsaade
yi istihsâl ettiğini düşünerek, maddeyi de tama
men değiştirici nitelikteki bir teklife katılması 
halini, komisyonun kendi yetkilerini kullanarak 
getirdiği şeklinde mütalâa ederek, Başkanlık 
olarak araştırma yoluna gitmiyoruz re'sen. An
cak itiraz vâki olduğu takdirde, İçtüzüğün bil
diğiniz maddesindeki yetkiler, sınırlar içinde 
kalıp kalmadığımız meselesi ortaya çıkıyor. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 

Yüce Meclis Başkanlığına 
Petrol Reformu Kanun tasarısının Hükümet 

2 nci maddesinde 6326 sayılı Kanunun 3 ncü 
ımaddeslmin (8 - A) bendinde yapılan petrol 
ameliyesi tarifine Komisyonca da ilâve Petro -
Kimyaya müteallik hükümlerin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Samsun İstanbul 
Selâhattin Kılıç Mustafa Fevzi Güngör 

Not : (8 - A) 'daki ilk cümledeki «ve Petro -
Kimya hammaddesi üretilmesi» ibaresinin çıka
rılması demektir. 

BAŞKAN — Başka önerge yok. 

Okunmuş bulunan önerge hakkında Komis
yon biraz evvel beyanda bulunmuştu, tekrar 
teyid etmek hususundaki beyanı nedir efen
dim?.. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katı
lıyoruz, Plâna uygunluğu sağlamak için katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katıldığını beyan 
etti. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan mümkün değil,.bu şekilde bir beyanla oy
lanması mümkün değil. Zatıâliniziıı de bu nevi 
bir tatbikatı olduğunu hatırlıyorum. Meselâ, 
komisyon sayısı 15 olsa, bir kişi komisyonun 
ka;bul ettiği, getirdiği şeyi değiştirebilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını ifade 
ediyor Sayın Ülker. («Katılmıyor, dinle» .ses
leri) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Fikri makûl görmekle 
birlikte katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bit- dakika efendim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Efendim usul 
bakımından Reşit beyin ilk defa ileriye sürdü
ğü husus doğrudur. Ama, bu önergenin oylan
ması da doğrudur. Komisyon ister katılır, ister 
katılmaz... 

BAŞKAN — Başka türlü bir işlem yapmı
yoruz Sayın' Akkan. Hayır herhalde yanlış an
lamış olacaklar, yerlerinden. Komisyon katıl
madığını ifade «ediyor Sayın Ülker. 

GÜNGÖR IHIN (Sakarya) — Dinleyiniz 
lütfen beyefendi. 10 defa teyidettiler, katılma
dıklarını beyan ettiler. 

BAŞKAN — Şimdi şu andaki beyanları o. 
Son beyanlarında katılmıyoruz diyor Komisyon. 
Hükümet plân yönünden katılıyorum diyor. 
Komisyon katılmadığını beyan ediyor bu öner
geye. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın Komisyon, İçtüzüğün 119 ncu mad
desi gereğince önergenin nazarı mütalâaya alın
ması hususu Genel Kurulca kabul edilmiştir. 
Bu itibarla filhal katılıp katılmadığınızı ve ha
vale keyfiyetini icra ettiğimize göre şu anda 
da beyanda bulunabilirsiniz, bilâhara de beyan
da bulunabilirsiniz... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Filhal katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Filhal katılmıyorsunuz. Komis
yon Genel Kurulun kabul etmiş olduğu bu öner
geye filhal katılmadığını ifade ettiler. Tekrar 
oylatıyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

Başka önerge yok. Bu önergenin getirmiş 
olduğu değişik sekliyle, yani yalnız «Petro kim
ya ve Petro kimya hammaddesi üretilmesi» 
terkilerinin mıadde 3. — -(8/A) bendinden çı
karılmasına müteallik kabul ettiğiniz bu öner
genin getirdiği değişiklikle birlikte 2 nci mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 6326 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Müsaade, arama veya işletme 
ruhsatnamesi ile belge alma hakkı "Devlet adına 
6327 sayılı Kanunla bu maksatlar için kurul
muş olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na aittir. 

Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartıy-
le, kolektif ve âdi komandit şirketler dışında 
kalan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile 
yabancı devletler mevzuatına göre tacir olan 
tüzel kişilere de, müsaade, arama veya işletme 
ruhsatnamesi verilebilir. Bu kişilere, sermayele
rinin yarıdan fazlası Devlete aidolmak kay eliy
le ve Bakanlar Kurulu kararı ile belge verilme
si de mümkündür. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Grup adına söz 
istiyorum. 

SELÂHATTIN KILIÇ (Adana) — Ben de 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz isteyenler; 
Sayın Reşit Ülker, Sayın İlyas Kılıç, Sayın 
Mevlüt Oeakcıoğlu. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Özer 
Ölçmen, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA ÖZER ÖLÇMEN 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

3 ncü maddede Hükümet teklifi ile, komisyon 
değişikliği arasında büyük bir fark görülmekte
dir. O da; Hükümet teklifinde müsaade, arama 
veya fşletme ruhsatnaımesiyle belge alma hakkı
nın Devlet adına Kamu İktisadî Teşebbüslerime 
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ait olduğunu belirtmesi1 keyfiyetidir. Yani «tek 
Kamu İktisadî Teşebbüsü» de demiyor, -«Teşeb
büslerine» diyerek kapıyı açık tutuyor. Birden 
fazla da olabilmesine imkân veren bir ifadedir. 
Halbuki komisyonda «sadece Türlüye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına ait» şeklinde bir değiştirme 
ile bu belge alma hakkının tek bir kamu kurulu
şuna verilmesi1, yani bir kamu tekelciliği husule 
getirilmiştir. 

Benim anlamadığım nokta, gerek Adalet Par
tisi sayın sözcüsünün, gerekse komisyon başka 
nıımı konuşmalarında yakındıkları, şikâyet ettik
leri kamu tekelciliğini kendilerinin, çoğunlukta 
oldukları komisyonda bu şekle getirmiş olmaları
dır. Ben burada büyük bir tenakuz, eeiikşi görü
yorum. Bu çelikinin muhakkak surette izahı lâ
zımdır. Kamu tekelciliğinden şikâyet edenler, 
Hükümet teklifinde «Kamu İktisadî Teşekkülle
rine verilir» kaydına rağmen bunu kısıtlayarak 
tek bir kamu teşekkülü olan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına devretmişlerdir. 

Şimdi bu maddenin görüşülmesine geldiğimi/ 
şu anda sayın Bakanın1 vad etmiş olduğu ve lütfe
deceklerini daha evvel belirtmiş oldukları bilgi
lerin şu anda Yüce Meclise verilmesi zamanı gel
miştir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
kapasitesi nedir, T. C. Hükümetleri' bu kuruluşa 
ne derece maddî, manevî yönden destek olabile
ceklerdir, bütçelerinde arama, çıkarma ve diğer 
işlemler için. ne kadar para ayırabileceklerdir, 
teknik güç nedir, teknolojik güçleri nedir, kn'ow 
Hovv'iarı nedir? Bunların burada bugün veya 
bundan, sonraki celselerde açıklıkla konuşulması 
lâzımdır, bu maddede her şeyi bilmemiz lâzım
dır. 

O bakımdan daha liberal olduğu için Hükü
met teklifi, grupumuz görüşünce daha ehven gö
rülmektedir. Bunun yanı sıra Hükümet teklifin
de müstakbel ve muhtemel teşekküllere de, halk 
ortaklıklarının mümkün olabileceği, Kamu ikti
sadî Teşebbüslerine de imkân ve kapı acık oldu
ğunu belirtmek yerinde olacaktır. Ayrıca Hükü
metin vadettiği iktisadî Devlet. Teşebbüslerinde
ki revizyon ve yeni şekillendirme tahakkuk etti
ği takdirde, belki de onlardan, bu petrol konusu
na iştirak edecekler olabilecektir. Bu bakımdan 
kapının açık tutulmasında iktisadî yararlarımız 
gözönünde tutulmuş olacaktır. Ayrıca rekabet 
iınkânından da yararlanmak suretiyle Kamu Ik-
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tisadî Teşekkül 1 erinin de kendi aralarındaki re
kabetin, verimliliği artıracağı hesaplanması tah
tında .Hükümet teklifinin komisyon teklifine na
zaran daha ağır bastığını ve daha faydalı oldu
ğunu belirtir saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sel'âlıattin Kılıç, Adalet 
Partisi (ii'ubu adına buyurun. 

A. P. URUBU ADINA SELÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

2 nci madde ile belge kapsamı, sadece rafina
jı ve petrol naklini kapsar hale geldiği için, bu 
madde üzerindeki belge ile ilgili itirazımız hiç 
şüphesiz ortadan, kalkmıştır. 

Şimdi bu maddenin 1 nci fıkrası; bir anonim 
ortaklığa Devlet adına arama, ruhsatname ve 
belge alma hakkım, veriyor. Bu noktanın tespi
tinde fayda. var. Bu bir anonim şirkettir. Başka 
özel kanunu var, onu kabul ediyorum. Bu nokta
da küçük bir endişem, var ve tespit etmek isti
yorum. 

Neden Bakanlıklara bağlı daire reislikleri 
kurulur da onlar su hakkı verirler, onlar ma
den hakkı verirler, onlar imtiyazlar verirler. 
Çünkü Devletin görevleri memurlar vasıtasıyla 
görülür. Şimdi biz bir kanunla Devlete ait bir 
hakkı, - ben bu hususun uzmanı değilim, sırf 
tespit için söylüyorum; bu noktada, herhangi 
bir teklif de getirmiyorum - bir Devlet kurulu
şunun yapması lâzım gelen bir görevi özel ka
nunla da olsa, içinde şahısların sermayesi bu
lunan bir kuruluşa vermiş oluyoruz. Bu nokta 
açıkçası kafamı tırmalıyor. Sayın Bakan lütfe
der bu noktayı açıklığa kavuştururlarsa marn
ının olurum. 

Maddende bir takdim tehir var, verdiğim de
ğişiklik önergesiyle «Devlet adına müsaade* 
başa alınırsa metin çok daha güzel anlaşılıyor. 
Başka Devlet kuruluşu Bakanlığa müsaade için 
gelmeyecek demektir. Sırf TPAO gelecek ve 
Devlet adına o kuruluş müsaade, arama ruhsat
namesi ve belge alacak. Tabiî bâzı arkadaşla
rınım tereddütü olduğu için soruyorum. Metin 
bundan başka miânaya gelmez; ama bu, arama 
müsaadesini, ruhsatnameyi ve belgeyi veren ma
kamı bağlamaz. Bu metnin medlulü; Devlet 
adına başka kuruluş bu müsaadeleri, ruhsatna
meleri- ve belgeleri alamaz demeiktir. Sırf 
TPAO alır; ama bunun mukabili, Bakan bu (kıı~ 
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ruluşa vesika vermeye 111001)111x111]- mânasına 
gelmez. Bu, almaya taallûk eder. Bakan veya 
Bakanlar Kurulu müracaatçılar arasında bu 
kanunun kendilerine verdiği yetki içinde mese
leyi tezekkür ederler; TPAO'ya verirler veya 
başka bir kuruluşu verirler. Tek bir hak tanı
ma olduğu için aslında alma hakkıdır, verme 
hakiki değildir. Bana göre vazıhtır, fakat bu 
noktanın ileride konpitikasyon yaratmaması 
için açıklığa ihtiyacı vardır. 

Maddenin 2 nci metni için bir söyleyece
ğim yok. 

Şimdi maddenin il ııcü fıkrasında ne kaste
diliyor? Belge ile petro - kimya ve petro - kimya 
mahsullerini çıkardık, geriye ne kaldı.' Rafinaj 
ve petrol bara hattı kaldı. Plânda ne demişiz' 
Tökrar ediyorum, tartışmayalım. Rafinaj ve 
petrol boru hattı İkinci Beş Yıllık Plânda da 
var, «Devlete aittir» demişiz, tamam. 

Şimdi Devlet bu kendine yüklenen görevi 
haklarından hiçbir fedakârlık 'etmeden, yani 
bir şirket kursa, % 51, şirketin yönetimi benim, 
«Bana verdiğin göreve kanunla, plânla bana 
verdiğin göreve yetişemiyorum» derse, bu sa
dece Bakanlar Kurulu kararıyle olduğuna göre, 
Hükümete fileksipilite verir. Bize göre r/r 51' 
ine hâ'kiım olduğuna göre, Devletin bir zayiatı 
yoktur. Plâna aykırı düşmez, kendişinindir. 
% öPden aşağı düşseydi plânın o hükmüne ay-
ikırılık olabilirdi. Ama, Hükümet Yüce Meclisin 
huzuruna geliyor, - bunu öyle anlıyorum - siz 
bana rafinaj ve nakil vazifesi verdiniz, ben 
bunu gücümün yettiği oranında yüzde yüz ken
di sermayemle, kaynaklarımla yapacağını, ama 
kaynaklarımın yetmediği yerde asgarî % 51'i 
benim olmak üzere ve Bakanlar Kurulu kara
rıyle meseleyi genişletiyor, yani her yönüyle1 

tetkik edeceğim belge verebileyim diye bizden 
bir yetki istiyor. 

Şimdi belgenin anlamı yeni şekli aldığı için, 
sayın Bakanın bu noktadaki görüşünü bilhassa 
rica ediyorum. Bizim bu şekilde bir itirazımız 
yok. Ama Hükümet derse ki, ben bu şekil de 
istemiyorum, sadece yüzde yüz ben çalıştıraca
ğım, o da plâna böyle konduğu için bugün tar
tışma konusu olmaz. İleride yaparız, değiştiri
riz o başka mesele. Yani, plâna uyarak bir çı
kış yolu aranı a mantığı içerisinde hareket et
tiğimiz için böyle konuşuyorum. Yoksa gerçek 
inançlarımız, şahsî inançlarımız başka olabilir. 

O bakımdan Demokratik Parti sözcüsü ar
kadaşını müsterih olsunlar, kendilerinin konuş
masını dinledim, kendileri de beni dinlediler, 
çoik büyük oranda ekonomik felsefe yönünde 
Petrol Kanununun müzakeresinde benzerliği
miz vardır. Saym komisyon başkanının, sayın 
Bakanın da nazarı dikkatini eelbederek bir 
hususu söyleyeceğini. 

Şimdi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
özel kanunla kurulmuş bir şirket, Sermayesinin 
% ol'den fazlası Devlete aidolursa o İktisadî 
Devlet Teşebbüsü olur. Bir acayip bir şey olu
yor. 

Şimdi bir şirket başka birisiyle ortaklık ku
racak ; iyi. Onu da kabul ettiğimizi biran için 
hareket noktası olarak kabul edelim. Peki ser
mayesinin % 51'i olursa daha serbest hareket 
etmesi mümkün olan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı % 51 sermayesiyle, yüzde yüzü 
kendisinde iken, özel kanunlarla kendisi daha 
serbest hareket ediyor, personel alımında, iha
lede, inşaatta, satımda; yani bütün tüm admi-
nistrasyonda, ama % 51'i ile iştirak ettiği yeni 
bir iştirak. Devlet sermayesi •% 51 olduğu için 
İktisadî Devlet Teşekkülü oluyor. Bir bakıma 
daha pahalı bir kuruluşa gidiyorsunuz. 

Bu noktayı tekrar ediyorum, sayın Bakan 
böyle bir ortaklığı, kendi vazifelerini ve plânın 
kendilerine yüklediği büyük yükü kaldırmak 
bakımından faydalı görürler ve biz bunu iyi 
niyetle Bakanlar Kurulu olarak kullanırız der
lerse, maddenin bu şekliyle bir itirafımız yok
tur. Yalnız öyle zannediyorum ki, «Sermayele
rinin yarıdan fazlası» ibaresi yerine, - Sayın 
Meclis Başkanlığına takdim ettiğim gibi, «Bel
ge hissesinin yarıdan fazlası» ibaresini korsak, 
bu yeni kurduğumuz, kuruluş o zaman İktisadî 
Devlet Teşekkülü olımaz, o zaman aynen TPAO 
gibi, diğer iştirakler gibi, diğer şirketler gibi 
istediğiniz fileksibil maksada yaklaşır. 

Aksi halde, böyle bir şirket kurmanın mâ
nası kalmaz, yani TP AO'n un geriye dönü]) Sii-
merbank gibi bir İktisadî Devlet Teşekkülünün 
içinde % 51 sermayeli olması gayrikâbilî izah. 
Zaten o <:/r 49'da Türkiye'nin şartları altında İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin denemeleri al
tında çoik zor iştirak(;ı bulur. Ama, biz mesele
yi bulabileceği mülahazasıyla, kurduğumuz bu 
kurulusun belge hissesi dersek o zaman bu tah-
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d itten kur tu lmuş olursunuz, her şey sizin eli
nizdedir', yine sermayesine su kadar , hu kadar 
iş t i rak ederler. TPAO '/ün. Balkanlar Kuru lu 
hana bunu verir veya vermez ama her halde 
bir imkânın bu vesileyle doğmuş olduğu da 
güzden kaçmamak tad ı r . 

Bu itibarla, özellikle sayın Bakanın konuş
masından sonra değişikliğin sadee.e «Belge his
sesi» îkelİmesine münhas ı rd ı r ve bir de «Devlet 
adına» ibaresine ko lay anlama ha lamından 
açıklık get i rmektedir . Bir de Anayasa ile ilgili 
Iııısustur. Bizi bir aydınlığa kavuştururlarsa 
'memnun olurum. 

(Jolk teşekkür eder, saydılar sunarını. 
BAŞKAN — Buyurun Komisyon Başkanı 

Sayın Menteşe. 
( iEr iCİ . KOMİSYON BAŞKAN! NAUİT 

AİKNTBŞK (Aydın) - Sayın Başkan, sayın 
mil letveki l ler i ; 

Yürürlükteki, kanunun o neı maddesini de
ğiştiren ;i IH-Ü maddesi şu hususları ihliva et-
inektedi r : «Müsaade, arama ve isletme ruhsat
lı annesiyle belge alma hakkı Devlet adına 0o27 
sayılı Kanunla hu maksa t la r için kurulmuş olan 
Türk iye Petrolleri Anonim. Ortaklığına ai t t i r» 

Komisyon sadece hu hükmü değişt irmiştir , 
bunu da. biraz sonra niçin böyle yapt ık , neyi 
düşündük onu izah etmeye gayret edeceğim. 

İkinci husus şudur ki, «Bu kanundaki esas
lara uygun olnıaik şartı iie kolektif ve âdi ko
mandit ş i rket ler dışında kalan ve Türkiye Oum-
huriyet i kanunlar ıyle yabancı devletler mevzu
at ına ı>;öre tacir olan tüzel kişilere müsaade, ara
ma. ve işletme ruhsatnamesi \ erilebilir..» Bu ga
yet sarih. Ruhsat nameyi içimler alıyor, bunu 
izah etmektedir . 

Üçüncü husus d a ; €İ nei fıkrada sayılan ki
şilere sermayesinin yarıs ından fazlası Devlete 
aidolmak kaydı ile ve Bakanlar Kurulu karar ı 
ile belge verilmesi mümkündür» diyor. 

• Belge, Sayın .Kılıç'ın demin ifade ettiği gibi 
rafinaj \-e boru hattını ihtiva etmekledir . 

Prensip olarak I rıci maddede de sürdüğü
nüz ü/ere, horu hattı ve rafinajda -prensip ola
rak belge alma hakkı De\ le te verilmiştir. An
cak;., Bakanlar Kurulu lüzum ,!.!;<:>rdüğii t akd i rde 
<:/c r>i'j Türkiye Petrolleri. Anonim Ortaklığına 
aidolmak kaydı ile, - ki. Devleti temsil vdon, -
TPAO'um sahip olmak şart ı ile, - o t akd i rde de 
belge verilebilecektir. 

27 . 12 . 1972 0 : 2 

Sayın (»İçmen arkadaş ım, «Türkiye Petrol
leri Anonim Ortakığ ına niye verildi», izah et
memi istediler. Daha evvel Hükümet tasarısın
da hu kamu iktisadî teşebbüslerine ai t idi. 

Sabah da bahsett iğim gibi, petrol ameliya
t ında bulunmak çok riskli ve büyük yat ı r ımlar ı 
öngörmektedir . Malî kaynak la r ı bir leşt irmek 
ve İm alanda faaliyet gösteren Türk iye Petrol
leri Anonim Ortakl ığına, kuruluşa daha güç 
vermek iein hu düşünülmüştür . Nitekim, Üçün
cü Plân ilkelerine u y g u n olarak Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının sermayesi de .1 mil
yardan 1, > milyara yükselt i lmiş bu lunmaktad ı r . 
TPAO nın f/c 95'i Devlete ai t t i r . B a h a evvelki 
konuşmalarımda Hazine hissesi ile diğer kuru
luşla rııı hisse nispetlerini saymaya çalışmış-
t im. 

TPAO hükmî bir şahsiyeti haizdir. Bu ka
nun, TPAO'ya ait kanun çıkarı l ı rken petrol 
endüstr is inin lüzumlu, gördüğü elastikiyeti , anın
da karar verebilmesini temin etme maksadı ön
görülmüştür . Aynı zamanda bürokras iden uzak 
tutulmasını sağlamak için, bu şekilde bir kuru
luş kurulmuştur . 

Batı memleketlerine bakıyoruz, aynı görev
ler TPAO'na benzer kuruluş lara verilmiştir. İtal
ya 'da KNİ Petrol Şirketi , F ransa 'da Frans ız 
Petrol Şirketi , İngil tere 'de Bri t ish Petroleium 
Şirketi , bu meyanda sayılabilir . Petrol ist ihsal 
eden Arap memleketlerinde de aynı şekilde 
kuruluşlar vardı r . Devlet adına arama ve iş
letme hakları bu kuruluşlara verilmiştir.. 

M.a.ksat, sermayeyi dağ ı tmak değil, gücü da
ğıtmak' değil, bir elde toplamak, ve bu müesse
seyi. güçlendirmek ve o suret le Devlet olarak 
daha başarılı o lmak; maksat budur. Bunun için 
Komisyonunuz Devlet adına arama ve işletme 
hakkını Türk iye Petrolleri Anonim Ortakl ığ ına 
\v; mistir. TPAO'nı da Kamu İkt isadî Teşebbü
sü olarak mütalâa etmemiştir , özel bir kanunla 
kurulan, nevi salısına münhası r bir kuruluş ola
rak telâkki etmiştir . 

Saygılarımla, arz ederim. 
BAŞKAN" --- Sayın: Ülker, buyurun . 

BBŞJT ÜLKBR (İstanbul] — Değerli arka
daşlarım, hu madde, tümü üzerinde de belirt t i
ğim gibi. Petrol Kamın unu u belkemiği maddesi
dir. Bu madde, ondan cvveJ gecen 2 nei madde 
u- 121 nei madde Petrol Kanunun, belkemiğini 
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teşkil eder.'Diğer hükümler bu maddelerden alır
lar kaynaklarını. 

Şimdi, evvelâ bugün bu madde ne halde idi, 
onu sizlere sunayım. «Madde 6. — Bir müsaade
ye arama ruhsatnamesine, veya belgeye, Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunlarına, veya yabancı Devlet 
mevzuatına göre hükmi şahsiyeti haiz bir şirket 
sahip olabilir.» 

Şimdi, bu madde ile bir şahsın nasıl petrol 
haklarına sahip olacağı ifade edilmiştir. Petrol 
Kanunu getirildiği zaman, şimdi gecen madde ile 
fark yoktu, esas itibariyle özel teşebbüs esas ola
rak alınmıştı, amaç maddesinde. Katiyyen bunun 
karşısına Devletin çıkması veya bir Devl-'t teşek
külünün çıkması düşünülmüyor idi. 

Onun yanında 121 ne i madde ile de Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, sabahleyin geniş 
bir şekilde izah ettiğim gibi, tasfiye edilen Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsünün yerine alı
yor idi. 

Hafızalarınızı tazelemek bakımından arzedi-
yorum, 121 nci madde aynen şu şekilde idi : Dev
letin yapaeağı petrol ameliyatı, halen Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü tarafından yapılmakta 
olan petrol ameliyatından, jeolojik istikşaf dışın
da kalanları bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 150 gün içinde Hükümet tarafın
dan bu maksatla kurulacak bir hükmî şahsa dev-
rölunur. 

Şimdi! bu hükmî şahıs, 150 gün içinde kuru
lacak ve özel teşebbüsün karşısına Devlet kuru
luşu olarak çıkmayacak olan bu şahıs, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı'dır. O da, 7 . '•> . 1954 
tarih, 6327 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kanu
nun ismi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Kanunudur. 1 nci maddesi, «Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı adıyla, bu kanunla, hususi hu
kuk hükümlerine tabi olmak üzere bir Anonim 
Ortaklığı kurmak için Vekiller Heyetine yetki 
verilmiştir. Ortaklığın müessis hissedarları tara
fından bu kanun hükümleri ile Ticaret Kanunun 
bu kanuna aykırı hükümleri ve Petrol. Kamına 
hükümleri dahilinde tanzim edilecek esas muka
velenamesi usulü dairesinde lastik ve tescil ve 
ilan ettirilir. 

Ortaklığın sermayesi 1000 lira kıymetinde 
150 bin adet hisseye ayrılmış 150 000 T L dır.» 

A grubu sermayesinin (/f 511 Hazinenin, r/c 
49'u da B grubunu teşkil eder. Bunlar da muh-
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telif teşekküllerdir. Listesini sayın arkadaşımız 
saymışlardı, bunun içinde özel şahıslar vardır. 

O gün kurulan bu Anonim Şirket, bir Dev
let. kuruluşu olmasın diye getirilmişti, özel şahıs
lar da. katılabilme imkânına sahiptir. Yabancı ser
mayenin karşısına özel teşebbüsten başkası çık
masın, Devlet çıkmasın diye getirilmiş bir statü
dür. 

Bu kanunun yapısını böylece anlattıktan son
ra, bu 6 nci maddede ne yapıyoruz, onu göre
lim : Hükümet; «müsaade, arama ve işletme ruh-
satnamesiyle belge alma hakkı Devlet adına ka
mu iktisadî teşebbüslerine aittir», diyor. Bu ka
nundaki esaslara uygun olmak şartıyla koliektif 
ve komandit şirketler dışında kalan ve Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunları ile yabancı Devletler 
mevzuatına göre tacir olan kişiler... «diyor. Ko
misyona gelince,» müsaade, arama ve işletme ruh-
satnumesiyle belge alma hakkı Devlet adına 6327 
sayılı Kanunla, biraz evvel okuduğum TPAO' 
.lığı Kanunu ile «Bu maksatlar için kurulmuş 
olan TPAO'lığına aittir» deniyor. Böylece sa
bahleyin de ariz âmik izah etmeye çalıştığım 
gibi, bugünkü ikamın sisteminde 121 nci mad
dede yer almış olan TPAO'lığı yerini değişti
riyor, bu maddede ifade ediliyor ve tabiî öbür 
madde yürürlükte okluğuna ve o 'maddeye gö
re çıkmış kanun da mevcut bulunduğuna ve bu 
kanundan da burada bahsedildiğine göre, bir 
halka kurulmuş oluyor ve bu .eski kanunun de
vamı oluyor, sabahleyin de bunu arz ettik. 

Bundan dolayı bir yenilik 2-6 ve 121 nci 
maddeleri bir araya getirdiğiniz zaman hiçbir 
yenilik getirilmemiştir, üstelik «TPAO'lığı Dev
let atlına» diye ifade edilmiştir. Yani içinde 
özel şahısların az da olsa bulunması ve anonim 
şirket statüsünde olan bir «Devletin namına» di
ye ifade edilmek suretiyle bir nevi kamuoyu
na bize «İşte camım Devlet diyordunuz, Devle
tin adına TPAO/lığı bu işi yapıyor» değişiklik 
ne olmuştur; Onu söyleyin. «Devlet adına» de
mediğiniz zaman ne oluyordu, Devlet adına de
diğiniz zaman ne değişti; (denecektir. Hukuken 
hiçbir şey değişmiş değildir. Yalnız «Devlet 
atlına» sözü getirilmiştir, değişiklik bundan iba
rettir. 

Bunların üzerinde çok münakaşalar olmuş
tur ve bu münakaşalar sırasında 1967'de göre
ve başlayan petrol boru hattıyla ilgili komis-
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yon raporunda suna karar vermiştir: Bu Pet
rol Komisyonu Anayasanın bugünkü sistemine 
göre, siyasî partilerin oranlarına göre kurul
muş Başkanı Adalet Partili değerli bir arkada
şımız olan Kemal Doğan Bungun'un başkam 
bulunduğu bir komisyondur. Şimdi bakınız bu 
noktada ne diyor: Petrol politikamızın hedef
leri raporda karara geçen, ki biz bunlara (ka
tılmadık, fakat o katılmadığımız şeylerin ne
ler olduğuna bakınız (bunların bir kısmına ka
tılmadık tabiî.) 

«Petrol politikamızın hedefleri : Petrol po
litikamızın hedefleri, Türkiye'nin her sahada 
ihtiyacı bulunan petrol ve petrol ürünlerini ta
mamen millî kaynaklarımızla karşılatmak; 

b) Mevcut kaynaklarımızın süratle, fası
lasız ve verimli bir şekilde geliştirmek; 

e) Hampetrolü kendi imfkânlarımızla işle-
melk; 

ç) Mümkün olan en kısa zamanda TüHki-
ye petrol rezervlerini tespit etmek, işletmek 
ve Türkiye'yi petrol ve petrol ürünleri ihra
catçısı bir ülke haline getimnek; 

d) (Sayılan bütün bu hedeflere Türk emek 
ve sermayesi ile ulaşmak için petrol işletmecili
ği yapan kamu kuruluşlarını malî teknik ve 
organizasyon yönlerinde güçlendirmek, millî 
özel teşebbüsü desteklemek; 

e) Petrol ithalâtı ve ithal petrolünün nak
li yüzünden dışarıya ödemek zorunda kaldığı
mız büyük meblâğları tasarruf etmek; olma
lıdır. 

Bu hedeflere varabilmek için alınacak ted
birler ve yapılacak ıslahat (yani reforun) : 

a) Diğer bütün tabiî servetler ve kaynak
larımız gibi petrol de Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındadır. Bu husus Anayasamızın 130 
ncıı maddesinin temel hükmüdür. Petrolün 
aranması ve işletilmesi hakkı Devlete ait ol
makla beraber, ayrı ayrı, veya bir arada Dev
let, Devlet iktisadî Teşebbüsleri, (karma teşeb
büsler veya özel teşebbüsler eliyle ve yatırım
larıyla bu kaynaiklarm aranması ve işletilmesi 
hususunda Devletin Uçanımla izin vermesi de 
Anayasamızın hükmü icabıdır. Şu halde; petrol 
arama ve işletilmesinde hak sahibi olan Devlet 
bu hakkını millî menfaatleri ve zamanın ihti
yaçlarını nazara alarak doğrudan doğruya ve
ya kamu iktisadî teşebbüsleri vasıtasiyle veya 
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özel teşebbüsü de müştereken kullanmak, ya
hut özel teşebbüsten de faaliyette bulunmaları 
yolunda siyası tercihini belirtmekte serbesttir. 

Bu itibarla Türkiye petrol kaynaklarının 
geliştirilmesini özel teşebbüs eli ve yatırımla
rıyla yapılması esasını- kabul eden 6326 sayılı 
Petrol Kanununun 2 nei maddesinin (konuştu
ğumuz madde için) komisyonun raporu.» 

Komisyonun teklif .ettiği .metin: «Türkiye 
Cumhuriyeti petrol kaynaklarının ayrı ayrı ve
ya bir arada Devlet İktisadî Teşebbüsleri, kar
ma teşebbüsler' veya özel teşebbüsler eli ve ya
tırımları ile süratle fasılasız ve verimli bir şe
kilde geliştirilip kıymetlendirilmesi şeklinde 
değiştirilmesi komisyonumuzca yararlı müta
lâa edilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım, biz bunu kabul etme
dik. Fakat burada bir hakikatin temsili ve tes
cili de lâzımdır. Bu metin bugün komisyonun 
yaptığı değişt irinin çok çok ilerisinde bir me
tindir. Yani Petrol Araştırma Komisyonunda 
muhalefetin katılmadığı böyle bir metin ilahi 
yaptığı uzun araştırmalardan sonra (iki sene-
neye yakın) bu noktaya varmıştır. Şimdi biz 
komisyon değiştirisi ile TPAO'lığı sistemini, ya
ni Max Bale sistemini (1954 kanun sistemini) 
burada tekrar tescil etmiş bulunuyoruz. 

Bizim görüşümüz; bu millî bir kaynaktır, bu 
millî kaynağı kalkındırmak için Anayasanın em-
rettiğil istikamette toplumun yararına yönelt
memiz lâzımdır. Bunun, Devletin ve onu temsil 
eden Kamu İktisadî Teşebbüslerinin elinde ol
ması lâzım gelirken, tamamen reform iddiasıy
la gelindiği bir sırada, bu tamamen kaldırılıp 
bir takım karışık muameleler içinde «Devlet» 
kelimesini koymak bu maddede bunu getirmek 
suretiyle bu iş yapılmak isteniyor. 

Bunu anlatmak mümkün değildir, kamuoyu
na. Başta 'da söyledim, petrol meselesi Meclisi
mize de nıalolmuştur, bütün siyasî partilerimize 
de m al ol muştur, halka da malolmuştur. Halkın 
yanına gittiğimiz zaman halk bunun nedenlerini 
mutlak surette soracaktır ve bizden ciddî ola
rak izahını isteyecektir. Bu bakımdan bu kanun
da bir reform niteliği iddia edilmektedir. Bu
rada böyle bir madde ile diğer geçen 2 nci, 6 ncı 
ve 12.1 nci maddeyi bir arada mütalâa ettiğimiz 
zaman bu kanununun reform niteliği yoktur, 
1954 kanununun bir defa daha tescilinden iba
rettir. 

204 — 
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Değerli arkadaşlarım; bu görüşümüz kabul 
edilmeyebilir. Bizim inancımız budur ve birgiin 
Parlâmentomuz bu noktaya gelecektir. Nasıl ki 
Petrol Kanununda değişiklik yapılması lâzım
dır dediğimiz zaman «Hayır lâzım değildir» den
miştir, fakat sonra bu değişikliklerin kesin bir 
ihtiyaç, olduğu anlaşılmıştır. Raporlarla, vesika
larla, belgelerle ortaya çıkmış böyle hakikatlerin 
üzerinde yapılan değiştirgeler, tahrifler mutlak 
surette kalkacaktır, buna kesin inancımız var. 

Şimdi buna rağmen, biz bu metni esas itiba
riyle kabul etmemekle beraber, bir noktayı da
ha açıkça ifade etmek zorundayız; Petrol Ko
misyonlarında böyle bir maddenin kalması kabul 
edilse bile, ekseriyeti elinde bulunduran İktidar 
Partisi, iktidar kanadı tarafından böyle bir 
maddenin muhafazası kabul edilse bile, burada 
mutlaka, gelecek yabancı hükmî şahısların Türk 
kanunlarına göre, Türk kanunlarının sistemi 
içerisinde, Maden Kanununda olduğu gibi, ge
tirilmesi lâzımdır. Yani şurada, halen yürürlük
teki kanunda ifade ettiğimiz, «Yabancı Devlet 
mevzuatına göre hükmî şahsiyeti haiz bir şir
ket sahip olabilir,» deniyor ya; bunun, «Türk 
mevzuatına göre hükmî şahsiyeti haiz bir şir
ket olabilir,» şeklinde düzeltilmesi lâzım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, bunları teker teker 
izah edelim. 

Bir defa Petrol Araştırma Komisyonunun 
Raporunun 19 neu sayfasına bakalım. Bu mü

lâhazalarla Petrol Kanununun maddeleri ince
lenerek aşağıdaki neticelere varılmıştır : 

Kanunun fi ncı maddesine göre petrol hak
kına Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya ya
bancı Devlet mevzuatına göre hükmî şahsiyeti 
haiz bir şirket sahip olabilmektedir. Türkiye'de 
petrol ameliyatında bulunacak bütün şirketlerin 
yalnız Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre 
hükmî şahsiyeti haiz bir şirket olmalarının 
mümkün bulunup bulunmadığı hususu Türk Hu
kuku, Türk malî mevzuatı ve memleket yarar
ları açısından yetkili uzmanlarca incelemeye de-' 
ger bir konu mahiyetinde görülmüştür; denil
mektedir. 

Değerli" arkadaşlarım, bu basit bir mesele 
değildir. Bunun temelinde gelen şirketlerin 
kontrolü ve millî menfaatlerin korunması ama
cı yatmaktadır. Yabancı Devlet mevzuatına gö-
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re bir şirket geliyor; diyor ki, «Ben yabancı 
Devlet mevzuatına göre kuruldum, ben şuyum.» 
O vesikalarını ibraz ettiği zaman bu şirket ka
bul edilmiş oluyor. Fakat onun kendi ülkesinde 
ne durumda olduğunu, ne durum alacağını, ser
maye hareketlerini vesairesini tespit imkânı yok. 
Bir defa millî menfaat açısından bu mahzur 
var... 

İkincisi; yabancı Devlet mevzuatına göre bir 
hükmî şahıs olduğundan, yarın Türk Devletiy
le, yabancı Devlet mevzuatına göre kurulmuş 
bir şirket arasında ihtilâf çıktığı zaman, bu 
uluslararası bir ihtilâf oluyor. Bu ihtilâfın ar
kasında o yabancı Devletlerin ortaya çıkması 
gayet tabiî oluyor. Yabancı Devletler kendi uy
ruğu olan bu şirketlerin haklarını aramak du
rumunda oluyor ve böylece ister istemez bir 
müdahale ortaya çıkıyor. 

Maden Kanununun 13 ncü madxlesi herhal
de tarafınızdan bilinmektedir. 

«Madde 13. — Arama ruhsatnameleri mede
nî haklan kullanmaya ehil Türk vatandaşına 
veya madencilik yapabileceği statüsünde yazılı 
ve Türk kanunlarına göre kurulmuş hükmî şah
sa veya bu hususta yetkiyi haiz iktisadî Devlet 
teşekkülü ve müessesesine veya âmme idaresine 
verilir.» denmiştir. 

Bu kanun yeni bir kanun da değildir; 3 
Mart 1954 tarihli ve 6309 sayılı Kanun. 

Sabahleyin de arz ve izah etmiştim. Maden
le petrol hepsi bir grup; fakat ayrı bir maden 
olan petrol ayrı bir kanunda gösterilmiştir. Biz 
esas itibariyle maddeye karşı olmakla beraber, 
madde bir ekseriyetle buradan geçerken mutla
ka bu noktanın da Maden Kanununda olduğu 
gibi «Türk kanunlarına göre kurulmuş bir hük
mî şahsiyet» olarak değiştirilmesi lâzım geldiği 
kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarını; bu «Türk kanunlarına 
göre kurulmuş şirket» meselesi yeni bir mesele 
değildir. Türkiye kapütlâsyonların ilgasıyla mü
cadeleye başladığı yıllarda, yanî milliyetçilik 
cereyanının geliştiği İkinci Meşrutiyet yılların
da çıkardığı birçok kanunlarda bu sistemi ka
bul etmiştir. Görmüştür ki yabancı Devlet uy
ruğu olarak gelen şirketlerden zarar gelmekte
dir, bundan dolayı, buna benzer hükümler bir
çok kanunlarda vardır. 

Meselâ, Ecnebi Anonim ve Sermayesi Esha
ma Münkasem Şirketler ve Ecnebi Sigorta Şir-
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ketleri hakkındaki Kanun, Yine Maden Kanu
nunun 62 nei maddesinde maden işletme ruhsat
namesinden bahsedilirken, özel öğretim Kurum
ları Kanununun 1 nci maddesinde, «özel Öğre
tim kurumları Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 
gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri» esası 
var. Mülga Maadin Nizamnamesinde var. Mena-
fii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında 
Kanun Â ar ve daha başka yerlerde var. Yani 
İkinci Meşrutiyette başlanılmış bir gelenektir 
bu. Doğrudur. Petrol Araştırma Komisyonu da 
bunun üzerinde durulmasını ve araştırılmasını 
yerinde görmüştür. Buna Adalet Partili arka
daşlarımız ve hepimiz imza koymuşuzdur. Bu
gün bunun, Maden Kanununda olduğu gibi, bu

rada da değiştirilmesinde sayısız faydalar Acar
dır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Şahısları adına söz isteyen ar

kadaşlar var, Komisyon söz istemiş bulunmak
tadır... 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Grup 
adına söz istiyorum efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
adına ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydettim efendim. Ancak ça
lışma süremiz bitmiş bulunduğu cihetle, 28 . 12 . 
1972 Perşembe günü saat 10,00'da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

* * 
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29 NCU BİRLEŞİM 

27 . 12 . 1972 Çarşaanjba 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla
rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmeik maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel "Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(mi) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) 'Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlanyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — îçjel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum MMjetvekiM Gıyasettin Ka
raca 'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasınm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekilli Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekilli Hilmi İşgüzar'ın, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) " 

24. — İçel Milletvekili Celâl ^Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin doğılllmasındaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

2&. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi ec1in-
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaran
ca bir genel görüşme açılmasına daiı* önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa: :m 



88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme a ya
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağluk sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasama 88 
nci maddesi uyarınca bir genel gö: üşme açıl
masına dair önergesti (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçeHeşme^ini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dıdr 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin-. 
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına d;,ir 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 ncd maddesi uyarınca bir genel görürme 
açılmasına, dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne-
denlerüni tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması atıl
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı taraflı
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleı in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulluğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün iHşldlerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına d&ir 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bdr Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dîıir 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbîrleri tespit et'i-.ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dî;ir 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak birim 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci nud-
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılm; sı
na dair önergesi (10/46) 



i — 
42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 

Kamu îktiisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafım sağlamak amaeıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin müllî çıkarımız paral elinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içdn alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarıllması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacrvle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir M<r< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satınarmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin nejer 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dailr önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesi.it etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tef-pit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meelis Araştırması açılmasına dair öı er-
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmıesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbîrleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle almmas: gerekli 
tedbirlerim neler olduğunu tespit etmek üztre 
Anayasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair Önergesi. (10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
efeıek üzere Anayasanın 88 uei smddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Bıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclîs araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amaeıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilm'esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 
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etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca "bîr Meclis araştırması açılmasına dair 
Önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nei maddesi uyannea bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekilli İbrahim öztürk»ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sivas Milletvekili Yaîrit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara iikögrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınea bir Meelis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliye-
oğhı'mm, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağa ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/26) 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış norçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/66) 

63. — Sivas Milletvekili Vakit Bozatiı'nra, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Milletvekili Turban özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili-Eşref Derinçay' 
in, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meelis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/63) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meelis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli ibrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekilli Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
Önergesi. (10/71) 

74. — içel Milletvekilli Turhan. Özgüner'in, 
içel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir gene] görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekili Şkıasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmıesiini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad 
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — içel Mimietvekil Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili ibrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — izmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tııral ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — îçel Milletvekili Çetin Yıiım-az'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
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Anayasanın 88 nci maddesi Uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» mn kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



' 101. — İçel -Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arştan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi, uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin . millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(S/45) 

105.-— îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, feasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair -önergesi. (10/101) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir grene! görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — İçel'Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya-
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rmca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109.. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 

: (8/50) 
112. — Manisa Milletvekili Muammer Er

ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve aı&sıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 

; 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 

. etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 



nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/105) 

H7# — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın- 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
Dİr Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi, (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan- • 
lı'nm, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir '> 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

B - mîTCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya-

jşûmı kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana ; 
getiMiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana

yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğlu. 
ve iki arkadaşmın; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmdr Milletvekili Talât Orhun'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — tzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamameıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin , 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'ntm, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Iîilmi tşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Miüî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 
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11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yıimaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili .Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan- sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
di'beyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
cının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmeli boy
kotu dolayısıyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayime dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, İl
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 

zaman bitirileeeğane dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali. Gül-
ean'm, Antalya'da bir adliye binasmm yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
«dilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge-

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çaikırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesıinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvaf çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 
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cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakaa tarafından, A. P. 
Ortak G-rup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair. Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan AH Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111.) 

39. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, Ugak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-

yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden. 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 



tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
«özlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili irfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. —- Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili . Şinasi Özden-
«ğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlıı'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 

çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdcnoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı?nm, 
^nkara 'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vurgunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 

.(6/154) 
72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 

basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) • 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 neü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika-
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sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soruşa (6/163) 

78. —- Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağh Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/163) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sö.zlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit .Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa -Kaf-
tan'ın, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turban Özgüner'in. 
1900 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba

kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasındaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkan.vekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/1S1) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lıı'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 
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99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — istanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya ili Kaş. ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer ÖJçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
m, Tunceli ilinin ulaşımını-sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü so-rusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırlan içinde bulu

nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personöl Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının ' düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 



— 15 — 

120. — Antalya Milletvekilli ihsan AtaöVün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Stinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naei Gaciroğ-
lu'nun, istanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja~ dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilımi îşgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu.. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mıüî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli llyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — izmir Milletvekili Münir Daldal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - iş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — istanbul Milletvekili Hhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalmzkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — istanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230^ 

138. — Sinop Milletvelûli Hilmi îşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal inönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu^ (6/236) 
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143. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Türk Basın Birliği Eesmî İlânlar Şirketinin tas
fiye durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/237) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

145. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Eesmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

146. — Erzurum. Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. ıSenaıtosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/596; 
C. ıSenatosu: 1/74) (M. Meclisi ıS. Sayısı : 529, 
529'a I nci ek ve 529'a 2 nei ek; C. ISenatosu 
S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 7 . 4 . 1972, 
19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. Iu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 neı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 aıci maddelerinin değiştiril

mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri,, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) " 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (S/ Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

5. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve< Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15.5.1972) 

6. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Üygün ile izmir Milletvekili Burhan ettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 neü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçiei madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen l l ' e r üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X'7 . — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle-



rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri ; 14 . 4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 8. — Cumhuriyetin İlânının 50 nei Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

9. — Maraş Milletvekili M. Ze'keriya Kür-
şad'm ve Mıaraş Milletvekili İbrahim Öztiirk'ün, 
'Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
C Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkımda M. Meclisi 
İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/162, 
2/163; C. Senatosu : 2/12) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 192, 192'ye 1 nei ek, 192'ye 2 nei ek, 
192'ye 3 neü ek ve 192'ye 4 ncü ek C. Senatosu 
S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1970, 
15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 
21 .12 .1972) 

10. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Eeşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, "Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma tari^ 
hi : 29 . 11 .. 1972) 

X 11. — Madencilik Reformu kanım tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu 
ve 36 arkadaşının, Maden İşl'eri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sa
yılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re
formu kanun teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi: 19 .12 .1972) 

X 12. — Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşı
nın, Pıeıtrol Kanununun bâzı maddelerinin de-
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ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan To
paloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal
dırılması ve mal varlığının Türk: Petrolleri 
A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi 
hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama sa
tış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepo-
larm Devletleştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon 
raporu (-1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/635) (S. 
Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 22 . 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6; (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
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Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. —• C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşki
lâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/65; C. Senatosu : 2/273) • (M. Meclisi 
IS. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ek ve 2'ye 2 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 12 . 1969, 16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

8. — İzmir Milletvekili Burhamettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 ncü .maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) (C. Senatosu IS. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

9. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan ımemurların nrııaaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı (kanuna ıgeçici bir madde 

eklenmesi hakkında kamun teklifi ve İçişleri 
ve Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 inci ek) (Dağıtana tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

11. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

12. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

13. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 
nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/163; C. Senatosu: 1/98) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci ek ve 
687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 134) 
(Dağıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972, 14.10.1972 
ve 9 . 12 . 1972) 

14. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 
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15. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madıde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

16. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
(Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci e(k) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

17. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 18. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli 
cetvelde değişiklik, yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da-
ri, C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri ( M. Meclisi : 2/758; C. 
Senatosu <: 2/34) (M. Meclisi IS. Sayısı : 775; C. 
Senatosu S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

X 19. — M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de 'değişiklik yapılması ha'kkmda kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi >: 2/757; C . Sena
tosu : 2/36) (M. Meclisi S. Sayısı : 776; C. Se
natosu S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka

nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi :18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye-



si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 05 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihî : 
8 .6 .1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik isletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret. 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zoriffuldal? 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdî Hamaoıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472. 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 3 0 . 6 . 1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Mili et vekili Mehmet Seydiheyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teMifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
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ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) '(S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/139) ('S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihlerdi: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

14. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen >ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 .12 .1972) 

15. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
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Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri :. 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İsikân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı 684 ve 684'e 1 nci elk) (Dağıtma ta
rihleri : 25 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/506) (S Sayısı : 670 ve-670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 19. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 nci ek ve '677'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . 6 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 20. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. Sayısı : 678, 678'e 1 nci ek ve 
678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

21. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 16 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

22. — Atatürk Akademesi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . '9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972 

X 23. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrccalılk ve muafiyetleri hakkında anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun 'bulunduğuna ıdair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları (1/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12 .1972) 

24. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Elk - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 

751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 1 2 .1972) 

X 25. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 ve 753'e 1 ncıi ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

26. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Kıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

27. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 noü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1972 ve 9 .12 .1972) 

28. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

29. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı: 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

30. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 31. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
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numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) I 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

32. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve tamir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve" 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 saydı -Basın-ilân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve içişleri (komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 
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33. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

34. — Mehmetoğlu Eliften doğma, 1933 do
ğumlu Boğazlıyan Kazası Deveci Pınarı Köyü 
nüfusuna kayıtlı Abdüilkadilr Şener hakkında 
Özel Af kamunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/073) (>S. 'Sayısı : 752 ve 752'ye 1 nci 
«ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 10 . 1972 ve 
26 . 1'2 . 1972) 

(Millet Meclisi 29 ncu Birleşim) 


