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Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 36:37 

II. — Yoklama 37 

III. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 37 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Lûtfi 
Biligen'iıı İmar ve İskân eski Bakanı Hal
dun Menteşeoğlıı hakkındaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliklere seçim. 
(0/23) 37 

2. —• Konya, Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıç oğlu'nuıı eski -'Başbakan iSüleym;an 
Demirel hakkındaki önergesini incelemek
le görevli 'Soruşturma Hazırlık Komis
yonundaki açık üyeliğe seçim. (9/20) 37 

3. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, 
.görevini kötüye kullanmak iddiasıyle Ça
nakkale Milletvekili Refet Sezgin hakkın
daki 'Başbakanlık tezkeresini incelemıek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. '('9/2il) 38 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
görevini ihmal lettiği ve kötüye kullandı
ğı iddia-sıyle Maliye eski Bakanı Sait Naci 

Sayfa 
Engin hakkındaki önerıgesini ineeleımek 
üzere kurulan 'Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi (9/22) 38 

5. — Manisa .Milletvekili Veli (Bakirli'-
•nın, siyasî emniyet bakımından ağır hir 
suçla muhakemıe edilen kişilerin yurt dışı
na çıkmalarında -görevli ihmal ve kötü
ye kullandığı iddiasıyle İçişleri [Bakanı 
Ferit Kubat hakkındaki önergesini ince
lemek üzere kurulan /Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna 'üye seçimi. (9/24) 38 

6. — Aydın eski Milletvekili Reşat 
Özarda'nm, Anayasaya aykırı lolarak, Dev
let kamu hizmetlerini yevmiyeli ve söz
leşmeli personel eliyle yürüttüğü ve bu 
eylemi 'Türk Ceza Kanununun, 146 meı 
maddesine uyduğu iddiasıyle, eski Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Ana
yasanın 90 ncı ve T. B. M. M. (Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 aıci maddesi 
•gereğince Meclis 'Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve o numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/5) (S. Ba-

•yısı : 76) 38 



T. B. M. M. B : 2 13 . 12 . 1972 O : 1 

Sayfa 
7. — İstanbul Milletvekili Eşref Derin-

çay'ın, İstanbul Belediye Meclisinin, İs
tanbul yolu güzergâhı ve Boğaziçi köprü
sü tasdikli plânı ile bu plânı tadilen onay
layan İmar ve İskân Bakanlığının plânını 
değiştirerek .tatbik etmesiyle, G785 sayılı 
İmar Kanununa aykırı hareket ettiği ve 
istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları 
dolayısıyla Deıvleti zarara uğratacağı, bu 
fülin ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
'maddesine uyduğu iddiasıyle, eski Baş
bakan ve ©ski (Bayındırlık Bakanı ıhak-
kında Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 17 Numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/17) ı(S. Sayı
sı : 78) -58:39 

8. — Cumhuriyet Senatosu Giresun 
Üyesi İhsan Topal'oğlu'nun İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının petrol .sanayii bö
lümünü değiştirerek tatbik etmesiyle, 77 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aykırı 
hareket ettiği ve bu fiilin Anayasanın 129 
ncu maddesine aykırı olduğu iddiasıyle, 
eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
»ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca bir Meclis soruştunnası açıl
masına dair önergesi ve 14 numaralı So
ruşturma Hazırlık •Komisyonu raporu 
(0/14) (S. Sayısı : 82) 39 :76 

9. — Adana eski Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimıoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Bor
sası İdare Heyeti ve İdare Meclisinin feshi 
nıünaısebetiyte verilen Danıştay (karlarla
rını ilifaz »etmeyerek, T. C. K. nun 240 ncı 

Sayfa 
mladdesmi ihlâl ettikleri iddiasıyle, Tica
ret eski Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu 
ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tür kel hak
larında Anayasanın 88 ve 90 ncı madde
ten uyarınca bir Meclis soruşturması açıl
masına 'dair önergesi ve 9 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/9) 
(:S. Sayısı : 88) 76:77 

10. — Zonguldak eski Milletvekili Ek
inci Çetiner'in Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu gereğince yapılması gerekli iş
lemlerde gösterdikleri ihmal ve yaptıkları 
usulsüzlükler, T. C. K. nun 280 ve 240 ncı 
maddeleri kapsamına girdiği iddiasıyle, 
•Barbakan, Ticaret eski hakanı Ahmet Tür-
kel ile Ticaret eski bakanları Macit Zeren 
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci m,addesi ge
reğince Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 4 numaralı (Soruştu im a 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/4) (IS. Sa
yısı : 84) - 7 7 

11. — Zonguldak eski Milletvekili Ek-
mjel Çetiner'in Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Refet Sezgin'in Ereğli Kömür 
İşletmesi Müessesesi için yapılan ihale 
hakkındaki tutum ve fiillerinin T. C. K. 
nun 240 ncı maddesine temas ettiği iddi
asıyle hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. 
B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis so
ruşturması açılmasına dair Önergesi ve 3 
numaralı Soruşturana Hazırlık Komisyonu 
raporu ('9/3) ÇS. 'Sayısı : 85) 77 

» • • - « 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İz
mir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarba
kır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulu
nan sıkıyönetimin iki ay süre ile uzıatılm^asına 
dair Başbakanlık tezkeresi, (8/1116) yapılan gö
rüşmelerden sionra kabul edildi. 

Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, siyasî 
emniyet bakımından ağır bir suçla muhakeme 
edilen kişilerin yurt dışına çıkmalarında göre
vini ihmial ve kötüye kullandığı iddiasıyle Ana
yasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğün 12 nci maddesi uyarınca İçişleri 
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Bakam Ferit Kulbat hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi, (9/24) okun
du. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun (16) 
üyeden kurulması. 

Komisyonun görev süresinin, seçimi tarihin
den itibaren başlaması ve ilgilinin yazılı görü
şünü 15 gün' iıçinde Komisyona bildirmesi hu
susla ıı ile* 

9/10 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 30 
gün daha uzatılmasına dair tezkeresi kabul 
olundu. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen sayın 

senatör ve milletvekillerinin Başkanlık Diva
nına bir pusula ile yoklamada bulunduklarını 
belirtmelerini rica edeceğim. Çünkü gerekli ço
ğunluğumuz sağlanmış bulunmaktadır. 

Efendim, gündem dışı mahiyette olmak üze
re bâzı senatör ve milletvekilleri söz istemiş
lerdir. Gündemin yüklü bulunması hasebiyle 
kendilerine gündem dışı söz veremiyorum. 

Gündeme geçiyorum. 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, İmar ve İskân eski Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
acık üyeliklere seçim, (9/23) 

13 . 12 . 1972 O : 1 

Soruşturma Hazırlık komisyonlarına üye .se
çimi, oranlardaki son değişiklik muivtaeehesHijde 
gruplar adaylarını Başkanlığa bildirmedikLe-
ritnden, ertelendi. 

Birleşime saat 18,25'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Fikret Tufhangil Vehbi Meşhur 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

iSADİ KOÇAŞ (Konya Milletvekili) — Sa
yın Başkan bir önerge takdim ettim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
iSADİ KOÇAŞ (Konya Milletvekili) — Ko

nuşmam gündem dışı değil; İçtüzüğün 89 ncu 
maddesi gereğince usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKjAN — Gündeme geçmeden usul hak
kında söz vermek mümkün değil, Sayın Koçaş. 
Müsaade buyurursanız evvelâ bir gündeme ge
çelim. Yani, gündeme geçmeden evvel yalnız 
gündem dışı söz verilir. 

2. — Konya Milletv&kili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkındaki önergesini incelemekle görevli So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeli
ğe seçim, (9/20). 

»>•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısının ikinci Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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3. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, gö
revin kötüye kullanmak iddiasıyle Çanakkale 
Milletvekili Refet Sezgin hakkındaki Başbakan
lık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddia
sıyle Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hak
kındaki önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/22) 

5. — Manisa Milletvekili Veli BaJkırh'nın, 
siyasî emniyet bakımından ağır bir suçla mu
hakeme edilen kişilerin yurt dışına çıkmaların
da görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia
sıyle İçişleri Bakanı Ferit Kubat hakkındaki 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/24) 

BAŞKAN — Gündemimizde mevcut seçim
ler, parti gruplarının adaylarını göstermpıniş ve 
Başkanlık Divanına bu hususla ilgili olarak he
nüz bir bilgi gelmemiş olması sebebiyle ya
pılmayacaktır. 

iSayın Koçaş, önergeniz alındı; verdiğiniz 
önerge 7 . 12 . 1972 tarihlidir. Üzerinde tetki-
kat yapılmıştır. Başkanlık Divanında görüşül
mesi suretiyle Genel Kurula indir ilim esi husu
su teemmül edilecektir. 

iBu sebeple, Millet Meclisi İçtüzüğü hükmü 
gereğince istediğiniz takdim tehir isteği birleşik 
toplantıyı tedvir etmekte olmamız hasebiyle 
yerine getirilemeyecektir. Arz ederim. 

SADİ KOÇAŞ (Konya Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Birleşik Toplantı İçtüzüğünün sa
rahat olmayan hükümlerinde Dahilî Nizamna
menin uygulanacağına dair hüküm var. 

BAŞKAN — Efendim, esas meselenin usu-
lî kısmına değil, esasa cevap vermenizi arzu 
ederdim. Meseleyi Başkanlık Divanımızda te
zekkür etme zarureti tahaddüs etmiştir. Bu se
beple önergeniz hakkında işlem yapılamamak
tadır. 

BADİ KOÇAŞ (Konya Milletvekili) — Bir
leşik Toplantı İçtüzüğüne göre bir hafta zar
fında gündeme alınması zarureti vardır. Bu son 
toplantıdır. Bir hafta zarfında gündeme alınma-
yacaksa usulsüzlük yapmış olunsunuz. 

BAŞKAN — Şüphesiz, beyanınız yerindedir. 
zlııcak, usulüne uylgım bir önerge muvacehesin
de mesele bir hafta içinde Genel Kurula arz 
.edilmezse aykırı hareket bahis konusu olur. 
Başkanlık Divanına, yani Birleşik Toplantı Baş
kanlık Divanını ifa etmekte olan Millet Mec
lisi Başkanlık Divanına götürülmesinin gerek
çesi de, arz ettiğim otomatikmaıı Genel Kurula 
arzına imkân görülememiş olmasından ileri gel
mektedir. 

Arz ederim. 
-SADİ KOÇAŞ (Konya Milletvekili) — Tü

züğe aykırı hareket ediyorsunuz. Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Mümkündür sizin fikrinize göre. 

6. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun, 146 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
eski Başbakan Süleyman Demirci hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (1) 

BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz. 
Komisyon lütfen yerini alsın... 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza arz edeceğim. Okunmasını kabul bu
yuranlar lütfen işaret etsinler... Okunmamasını 
kabul edenler... Kararın okunmaması hususu 
G-enel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Neticeyi okutuyorum. 
(Raporun «netice» kısmı okundu.) 

'BAŞKAN —Konuşmak isteyen?... Yok. 
Raporu oylarınıza arz ediyorum: Raporu 

kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Ka
bul etmeyenler... Rapor, Genel Kurulca kabul 
edilmiş bulunınakt.adır. 

7. — İstanbul Milletvekili Eşref Derin-
çay'ın, İstanbul Belediye Meclisinin, İstanbul yo
lu güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı 
ile bu plânı tadilen onaylayan İmar ve İskân Ba
kanlığının plânını değiştirerek tatbik etmesiyle, 

(1) 76 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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6735 sayıl t İmar Kanununa aykırı hareket etti" 
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları 
dolay isiyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu idiasiyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakanı hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S. 
Sayısı : 78 (1) 

(BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın... 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza arz edeceğim. Okunmasını kabul buyu
ranlar... Okunmamasını kabul edenler... Okun
maması hususu Genel Kurulca kararlaştırılmış
tır. 

Neticeyi okutuyorum. 
(Raporun «netice» kısmı okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde ko
nuşmak isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyo
rum: Komisyon raporunu kabul buyuran... Ka
bul etmeyen. .,Komisyon raporu Genel Kurul
ca kabul edilmiş bulunmaktadır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun İkinci Beş YJlık Kalkın
ma Plânının petrol sanayii bölümünü değişti
rerek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilin 
Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
idiasiyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Dleclis soruşturması açılmasına dair 
önegesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) (2) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın... 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza arz edeceğim: Raporun okunmasını ka
bul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunmaması hususu Ge
nel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Netice ve özet kısmını okutuyorum. 
(Netice kısmı okundu.) 

(1) 78 S. Sayılı basmayazı tutanağn sonu
na eklidir. 

(2) 82 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde ko
nuşmak isteyen?... Sayın Topaloğlu, buyurun. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Cumhuriyet Se
natosu Giresun Üyesi) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Huzurunuza getirmiş olduğum konu, gerek 
plânın tatbikatı ve bunun kanunlara uygun 
yönde yürütülmesini, gerekse kanunlara riayet
kar olmayı sağlayacak geniş ve teknik birta
kım hukukî bilgilere ye detaylı, ayrıntılı izah-
lara ihtiyaç gösterdiği için, size bunu biraz 
uzunca, anlatmak ihtiyacındayım. Sabrınızı ri
ca edeceğim. 

Bayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisimin değerli üyelciri; 

Eski Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa
yın Ri?fet Sezginliiıı 4 . 10 . 1967 ye 14 . 11 . 1967 
günlü Ikarariarına dayanılacak Petrol Dairesi 
Rd'siEği tarafından Marmara Petrol ve rafine
ri İşleri A.Ş.'ııe İstanbul illi hudutları içinde 
Bababurnu mevkiıinıde bir petrol rafinerisi kur-
nıalk maksadı ile Petrol Kamunu hükümlerine 
göre yerilen bk'lgenin, İkindi Beş Yıllık Kalkın
ma Plânın «yeni rafineni! erin kamu ıkuruıluşla.rı 
taraf nidan gxvreeMestirilleceğmc» ıdaiiriil'ke ve po-
liitıikasıına aykırı bulunduğu ve Ra'kanın bu ta
sarı ufu ile 77 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
de aykırı harelkict ederek bir kaide tasaırruf -
kanun olan plânı değiştirdiğimden, bu kanuna 
aykırı hareketi ıdolayısıyle hakkında soruştur
ma açılmasını istemiştliım. 

Orıiergem üzenine kurulan Somşturma Ha
zırlık Komisyonunun, Sayın es'ki Bakanın gti-
r üslenin i aynen raporuna geçir ıtıeJk sui'^'lly'e 
el üzeni ediği «Sor ustu rina açılmasına mahal ol
madığına dair» raporunun eleştiricini biraz son
ra yapacağım. 

Ancak arada geçen mire içimde muttali ol
duğum maddî ve hulkukî yeni vakıa ve delililerin 
Sayın Refet Sezgiim'in .'belgenin yenilmesini Pet
rol Kanunun biır i'cabı gibıi göstermesi karşısın
da, verilmıiş olan 'beliğe ile ilgili kanunsuzlu
ğun sadece plân ile i İlke ve politikasına aykırı
lık yönümden değil, başta Petrol Kanunun 
amaç maddesi olmak üzere hür ikisini maddeleri
me aykırılık ile ınlillî güvenlik v.s. yönlerden de 
incelenmesinin gereiktiğinl, gerçeğin ortaya çık
ması halamımdan bunun zorunllu okluğunu he
men başta belirtmek- isterim. 
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Gerçekteni vemlmiş olan 'belgenin şekli! ve 
sebep (Saiik) yünlerimden de kamuma aykırı
lık arz ettiğimi, belge verlllliş prosiedürümde bel
ge itasını çabuklaştırmak ilcin usule ve kanu
na aykırı işlemler yapıldığını ve kanunlum ida
reye ve siyasî organa tanıdığı takdir hakkı
mın, objelktüf ve ıkamunun amacına uygun olarak 
luillamılmadıği'nıı idıa tespit etmiş bulunmakta
yım. 

Bu yeni •'delil ve vakıalar ve hu)ku!kî sebep
ler biziiı soruşturma açıûlm;ajsmı zorunlu fcıilıacak 
sonucıa götürdüğü gibi, aynı zanmamda maddî 
vakıa ve delillerle bunların hukukî metiicelleAıii 
bir tarafa itilp inceleıme za,hmetiine de kat'laıı-
madığı verdiği rapordan 'anlaşılan ve Bakanın 
görüşlerini aynen raporuna dereetmekle yeti
nen Soruşturma Hazırlık Kom'kyomumum, olaiyı 
Petrolü Kanununa uygun, gören karanını ve «'Ta
sarrufu Petrol Kanununa göre yapltıım ve tak
dir hakkımı kuOamdi'm;» diyen Balkanın görüşü
nün! tutarsızlığını ve kanuna aykırılıklarını or
taya koyacaktır. 

Kjonuya 'girmeden ünce belge verilmesine. 
lilişkim mevzuat biilkümlıeriimi kısaca inceleye
lim.. 

Petrol Kaımumumum 80 mci maddesi belgenlin 
tarifünd verirken, 81 m'eiı mıadde belge ilstihsajM 
İçim yapılacak mıüriacatıın kaibulü 'içim ger'ek'lli 
kanunî şartları tâyin etmektedir. Buma göre; 

Petrol Daliııesli belge isitibsali içim yapılacak 
müracaatım : 

1. jMevkili muameleye konmuş diğer bilr mü
racaatla tedlalhül 'etmemesi, 

2. Bvveilee Verilmiş ve müracaat tarıiıhlindfe 
yürürlükte bulunan ıbür belge üle tedalbüll ctme-
mesıi,, 

3. Petrol Dairesince bu kanunun maksadı-
ııa aykıırı göriüllimemesi hallimde, mııüraıcaatım 
alındığı ıtlarittıten litibaraı 90 ıgün içlinde bu ka
nunun mıalksadınıa uygun olarak tespilt edeceği 
şartlarla İstenen ıbeüJgeyi, verir. 

Petsol Kanununum 82 nci maddesli de teda
hülü ve tedahül de-layi'Si ile doğacak lihtül âflımma,-
sil halledil eceğiınü «gösterir. Buma görte: 
i • ilki veya daha fazla müracaat veya bilr 'mü

racaatla blir ıbelge veya bir arama ve ikiletme rulh-
satnamesil : 

,1. Aynı aradinin bir kıısmımrn veya itamja-
rnijiniiiı. münhasıran veya birbiri erli lile telif ol um-
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mayacak şekilde istimalini tazamiinıum ediyor
sa; 

2. Ayın ihtiyacı tc!m|ine matuf aynı hizmeti 
istihdaf ediyorsa; iilhtilâffllı telâkki olunurlar 
ve bu kamumun (ihtilâflarım hallinle ait hüküm-
lerö dairesinde 'mjuaımeleye talbii (tuituıluırlair. 

Petrol Kanununum 4 mcü ımaddesıil d,e pet
rol! hakkı iiktlisalbı içjin yapılan bir talebim ka
bul veya reddedlMmesiimde uygu|!a,maeak kıstas
ları göstermektedir:. 

B'U maddeye göre Petrol hakkı iktisabı için 
yapılan Mir talebim kabul veya reddedilmesin
de : 

1. Talebim mjüllî «nemf aatlere ve bu kanu
num maksadına uygun bullumıp bulunmadığı; 

fi, jTalielbin; 
la) ,Tatbik olunan kamun ve nizamlı aTne'lare 

ve talilmatlaıra lüayeiikârlığı; 

b) Bu kanunum maksadına uygum ;Mr su
rette çalışılacağı hususumda kainine olalbileeek 
'evvelki faaliyetleri; 

c) Benzeri ameliyatın yürütülmesindeki 
tecrübesıiı;, 

İd): . Tasarlaman petrol1 ameliyatını yürütmek 
hulsusuınidaki malî :;|ktiid.a,rı, nazarı lütübaına alınır. 

Maddede sayılmış bulunan takdire esas olanı 
kıslaslardaın bininci fıikradaki kıstasım, yani 
talebin millî menfaatlere ve bu kanunum mak
sadınla, uygun olup olmamasının takdiri, Petrol 
Kamumumıum 20 ncjil maddesine göre Enerji ve Ta
biî Kaymaklar Bjakamına aittûr. İkinci fıkrada
ki, talielMn yaınii müracaatçı hükmî şaksıım kip
liğine taallûk eüen kıstasların takdiri de, yine 
Petrol Kamununum 20 mei maddesine ıgöre bel
geyi vermeye yetkili olan Petrol Dairesi Reisi
ne aittir. 

•Bi'ı.' petrol ha|kkı iktisabı içim yapılacak mü
racaatlarım şekli ve buma eklenecek vesikalar 
Petrol Nıizammaımesdlnıin 96 ve 97 ivdi ımaddele-
riıvde, «Belgeye ait hususî hükümlerde» yine 
N'izamımameınıin il'26 ııcı maıddesiimde yer ail/mış-
tıır. «Petirol hakkı ülktisaıbı içim yapılacak mü-
rş,eaa;tlaır haıklkımida 5 . 10 . 1955 taılilılil lalimaıt-
name belge Istiihsalıi için yapılacak (müracaat 
.sırasında uygulanacak esasıları gösterimelk'te'diir. 

Mevzuat hükümlerinle göre Petrol Dairesin
ce yapılacak limceleime ve iş'leımiler sırasıyle şöy
ledir : 
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1. Müracaatın •kan'ıun ve nizamı namen in Si
ğili hükümlerine şekil yömünden uygun olup ol
madığı, 

2. Tedahüllü ve İhtilaflı olup oimadığı 
(Madde 81/1 ve 2) 

3. Kanunun maksadına aykırı olup olma
dığı, 

4. PetiH)l. Kanunumun 4 ncü maddesinin 2 
ııci fıkrasımdalki (kıstaslara uygun 'bulunup bu
lunmadığı, yani talibin bu ise ehil olup olma
dığı, 

5. Ve nihayet beliğe verilmeden önce, beıl-
gaye konulacak hususî şartların kanunun mak
sadını sağlamaya yeterli olup ol'maduğa İlik 'dört 
sıradaki işlemler sonuçlandıktan sonra, Balkan 
Petrol Kan umunun 20 nci maddesinin verdiği 
yetki ve göreve göre, müracaatın millî mien-
faa tilere ve ikanunun maksadına, uygun; olup ol
madığına karar verecektir. 

Değerli senatörler, değerli milletvekilleri: 
Yapılan . işlemlerde kanuna aykırılıklar şöy

le tespit edilmiş bulunmaktadır : 
I. - Belge veriîmesinde şekil bakımından 

'kanuna aykırılık görülmektedir : 

1. Petrol Nizam mam esinin 96/14 ncü »mad
desinde öngörülen «Müracaat sahibi şirketin 
Türkiye'de yapmak istediği ameliyatı ifaya, 
malî iktilidarnnın kaili geleceğine dair Balkan
dan alınmış muteber bir vesika»» dilekçeye ekli 
bulunıraanıaiktadır. Böyel bir malî iktidar nıeJktu-
bunun dilekçeye leıkleııemeyeceğİ şirket tarafın
dan a cılkça ifade de edilmiştir. (14 numaralı 
müracaat eki) Sonradan Selânıilk Bankasından 
.•al uman bir yazının sureti Petrol Dairesine veril
miştir. Daha illerde ayrıca, görüleceği gibi bu 
yazının şinik etin mıailî iktidarını tevsik yönün-
•cloıııı hukukî -bir değeri bulunmadığından Pet
rol 'Nizmamanıesinin öngördüğü belgıenin ek-
siiik olduğunu kaimi etmdk zorunluğu vardır. 

2. Aşağıda yapılacak raporun eleştirisin
de belgenin verildiği tarihte meveudolıau Ve bel
geye bağlanılmış bulunan rafineri kapasitele
rimin 19<67 yılına İkada r Türkiye'nin ihtiyacı
nı 'karşaiamaya yeterli olduğu rakamla rla, gös-
teıfflieiceiktiin". 

1 Ayrıca îamir rafinerisinin belgesine göne 
mevcut 150 - 200 bin ton madenî yağ 'kapasi
tesi ve bunlun 300 bin tona tevsi edilieMlilr ol

ması balkımmdan Türkiye'min madenî yağ yo-
nünlden de hir rafineriye ihtiyacı olmadığı be
lirtilmiş buluaııınıalktafdır., 

(Türkiye Büyük Millet Mecllismiin sayın üye
leri; 

Bütün bu veıiler ile, pettfoi'lle ilgili teknik 
ve eıkoııoımik gerçeklıer ikarşısmda, millî men
faatlere ve kanunun amacına Uygun bıiır petrol 
politikasının izlenmesinde uygulanacak yolun 
Petrol DaJiresiinee biilidüğini kajbu'l letmek zo
runluğu vardır. Buma rağmen Petrol Dairesi 
Petrol Kanununun 29 ıncu maddesinin 3 ncü 
fılkjrasının kendine verdiği yetikiyi kulilaııma-
mış ve tedaîhüJİ apaçık mevcudölıduğu ve kanu
nun maiksadma. ve millî menfaatlere uygum bir 
müracaatla (karşı karşıya bulunmadığı halde, 
«tedahül bulumnıadığm,a dair olan 21 . 4 . 1967 
gümlü Komiser raporuma Balkan nezdinıde itiraz 
etmemiştir. 

Halbuki, Marmaranın talebi ile, TPAO'ya da
ha, önce 3 . fi . 1966 gününde verilen belge Pet
rol Kanununun 82/1 - b maddesine göre, «aynı 
ihtiyacı temime matuf ve aynı hizmeti istihdaf 
etmesi» sebebiyle açık bir tedahül arz etmekte
dir. 

Ataş : 
Tevsii belge : 16.5.1966 Belge No. :669 
İpraş : 
Beliğe tarihi : 23 . 5 . 1966 Belge No. : 681 
Bu konu üzerinde özellikle durulmalı, Petrol 

Dairesinin Bakan nezdinde komiser kararına iti-
raz etmemesinin nedeni araştırılmalıdır. 

3. Petrol Dairesi müracaatı, talibe mütaal-
lik şartlar yönünden Petrol Kanununun 4/2 mad
desine göre inceleyip takdirini kullanmadan, Ba
kan, komiser raporuna ilişkin tedahül ile il
gili 4 . 10 . 1967 tarihli kararını verirken aynı 
zamanda, muamelenin o safhasında yetkisi bu
lunmadığı halde «Belge verilmesine» karar ver
miş ve Petrol Dairesinin takdirini kullanmasına 
tekaddüm etmiştir. Bakan Petrol Dairesi organ
larını, Reisi ve bu konuları inceleyen Ortak Ko
misyonu açıkça tesiri altında bırakacak bir tu
tum içine girmiştir. Zira hukuken Bakanın kara
rına itiraz yetkileri mevcut olmayan kişilerin, 
takdir haklarını kullanırken en büyük âmirin, si
yasî organın kararının tesiri altında, kalmaları 
takdirlerini salim ve objektif kıstaslara göre kul
lanamamaları olanağı büyük bir ağırlık taşımak
tadır. 

— 41 — 
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Halbuki yukarda, anlatıldığı üzere, prosedürü 
göre, tedahül ûle ilgili ihtilâf halledildikten son
ra Petrol Dairesi konuyu 4/2 deki! kıstaslara, gö
re niceleyecek ve Bakan da bundan sonra. 4/1 de
ki taifedir yetkisini kullanacaktır. 

Görülüyor ki, yapılan işlemde kanunî şekle 
ve prosedüre açııkça riayet edilmemiştir. Biz bu 
riayetsizlikte sadece basit bir seldi noksanı, ih
mal, dikkatsizlik görmüyoruz. İPRAŞ ve TPAO' 
ııun Danııştaya başvur inama,! arı m,n sağlan ma sim 
bu olayla ilrtibatlandırıp değe il emdir irsek bumda 
plân yürürlüğe girmeden alelacele bir belge ve
rilmesi çabasınıkolaylıkla müşahede ederiz. 

Sayın senatörler ve değerli milletvekilleri; 
II. Belgenin sebep (saik) bakımından da ka

nuna ayinin olarak verildiği- ve değerlendirmele
rim objektif ölçüler dışımda indî olarak yapıldı
ğı anlaşılmaktadır. 

Marmaramın müracaatı, Bakan yetkili olma
dığı bir safhada, «Belge verilsin» dedikten son
ra, Petrol Dairesince kanunun 4/2 ne i maddesin
deki kıstaslar bakımından ine elenip değerlendi
rilmiş ve kanuna uygun bulunmuştur. 

Ancak' müracaatçıinın şimdi anlatacağımız 
gerçek durumu ise buma ters düşmektedir. Mü
racaatçı belge iktisabı için kanunum öngördüğü 
nitelik!eri. haiz değildir. Şöyle ki ; 

1. Petrol Kanununun 4/2 - a, (b) ve (e) 
bentlerime -göre, talibin kamunun maksadına uy
gun bir surette çalışacağına dair karine olıabille-
eek evvelki faaliyetleri ve benzerî ameliyatım yü-
rntiilmeısündo tecrübesi olmak lâzım gelir. 

sik edecek muteber bir vesikayı ibraz edeme
miştir. Petrol Nizamnamesinin 96/14 neü mad
desine göre: «Müracaat sahibi şirketin başlıca 
muamelâtını deruhte etmiş bulunan banka veya 
diğer malî bir müessesenin isim ve adresi ve 
şirketin yapmak istediği ameliyatı ifaya malî 
iktidarının kâfi geleceğine dair bunlardan alın
mış muteber bir vesikanın» dilekçeye eklenme
si 'gerekmektedir. 

Şirket başlangıçta böyle bir vesika, ibraz 
etmediği gibi, bilâhare 5 . 9 . 1966 da Petrol 
Dairesinin talebi üzerine, Selanik Bankasından 
aldığı şu me'ktujbu ibraz etmiştir: 

«Marmara Petrol Rafineri İşleri A. Ş. nin 
lüzumlu malî imkânları temin hususunda ikti
darlarının, teşebbüs kabiliyetinin Türkiye'de 
girişmek istediği petrol ameliyatını ifaya yeter 
olduğunu, herhangi bir taahhüdü ve mesuliyeti 
tazammum etmeksizin bildiririz.» 

Bu vesika herhalde Nizamnamenin anladığı 
ve istediği bir vesika niteliğinde olduğunu ka
bul etmek mümkün değildir. Filhakika burada, 
uygulamadan vereceğimiz bir örnek bunu teyi-
dedecektir. 

ATAŞ'm belge müracaatına eklediği iş Ban
kası Beyoğlu Şubesinden alınmış 30 . 5 . 1958 
tarihli vesika aynen şöyledir: 

«Şirketler bankamızca mâruf olup gerek ih
tisas gerek sermaye bakımından bir tasfiyeha
ne kurmaya ehil olduklarını tasdik ederiz. » 

3 milyon lira sermayeli bir şirketin, kendi ilk 
ibeyanları ile 200 milyon lira olan bir rafineri
yi kuracak malî iktidara, sahibolduğunu hiçbir 
ciddî banka garanti edemeyeceği gibi, bu ko
nuda bir referans mektubunu dahi verebilece
ği düşünülemez.. 

Bu 'hususu bizzat şirket kendisi de beyan et
mekte ve dilekçesinin 14 numaralı ekinde malî 
iktidarının ıneveudolmadığmı, ancak belgeyi 
aldıktan sonra sermaye piyasasına başvurarak 
gerekli sermayeyi sağlayacağını beyan etmekte
dir. Yani, talep anında kanunun aradığı şartı 
haiz -olmayan şirket, belgeyi aldıktan sonra bu
nun doğuracağı prim ve cazibe ile sermaye pi
yasasına başvuracak ve sermaye toplayarak, 
kamumun öngördüğü malî kudreti sonradan ka
zanacaktır. 

Diğer taraftan ilk müracaatında dış finans
man ihtiyacını 19 824 675 dolar ve maliyeti 

Buna karşılık şirketim bu vasıllara malik ol
duğuna ve teknik tecrübesi bulunduğuna dair 
bJr bilgi mevcut değildir. Şirket daha, önce bir 
petrol ameliyatımda bulunmamıştır. İlk defa bel
ge almak istese idi, belki aksine bir delil olmadı
ğı için bu vasıflara malik olduğu farz .-edilebilir
di. Fakat şirket 3 . 9 . 1956 talihinde aynı mak
satla aldığı tasfiye belgesini, başarısızlık yüzün
den terk etmiştir. 

İPRAŞ özellikle 22 . 10 . 1966 tarihli iti
razında bu konuyu dile getirmiş fakat itirazı na
zarı dikkate alınmamıştır. 

2. Petrol Kanununun 4/2 - d bendine göre 
talibin tasarlamam petrol ameliyatım yürütmek 
hususunda malî iktidarı olmak lâzımgelir. 

Şirket bu konu ile ilgili olarak kanun ve Ni
zamnamenin derpiş ettiği malî durumunu tev-
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200 000 000 TL. sı olarak hesaplayıp beyan I 
eden şirket, belgeyi aldıktan sonra bir İtalyan I 
firmasına hesaplatılan proje dış finansman ma- I 
liyetinin 52 300 000 dolar olarak beyan etmiş- I 
tir. 

(Bugün ise, 'Shell Şirketi ile ortak olarak yap
mak istediği ve bu maksatla Hükümete sun
muş ""olduğu, iktisadî kurulca reddedilen proje I 
maliyeti, 1 milyar 200 milyon lira olarak ifade 1 
edilmektedir. 

!Bütün bu açıklamalar talibin gerçekte bir I 
rafineriyi kuracak malî gücü, tecrübesi, bilgisi 
v. s. olmadığını fakat bu ne pahasına olursa ol
sun bir belge almak ve bunu herhangi bir şe
kilde kullanmak niyetinde olduğunu göster
mektedir. 

Proje maliyetinin duruma, hal ve şartlara I 
göre değişmesi, belgeye dayanarak sermaye pi- I 
yasasına başvurma olanağının bir alternatif ola
rak 'düşünülmesi, dış piyasada kredi imkânları
nın araştırılıp kalbide şayan bir şekilde buluna
maması, ve nihayet bir yabancı şirket ile plân 
ve programa uymayan bir ortaklık teşebbüsü bu 
durumu teyidetm ektedir. Zira neticede bir ra
fineri bizzat kurulmasa bile bir belge bizatihi 
milyonlar değerindedir. Burada maksadın spe
külatif olduğu açıkça ortadadır .Daha ileride 
yapacağımız açıklamalar ve gerçekler de bunu 
teyidedecektir. 

Bundan başka, mevcut Personel Kanununda 
doğrudan doğruya ifade edilmemekle birlikte, 
Petrol Kanununun 2 ııei amaç maddesi, 60 ncı 
maddesi ve 4/2 ııei maddesi ile beraber, Türki
ye'nin petroll politikası bugün içinde bulunduğu 
koşullar topluca değerlendirilirse. Petrol Ka
nununa göre rafineri belgesi verilebilmesi için 
müracaatçımın petrol arayan, bulan, iteleten ve 
bir şirket hüviyetinde olması gerekir. Bu ba
kımdan Marmara. Şirketi Petrol Kanununun 
anladığı mânada ve kanunun gösterdiği vasıf
ları taşıyan bir petrol şirketi de değildir. Bu 
konuya ileride tekrar temas edilecektir. 

Sayın üyeler; 
3. Kuruluş yeri de maksada uygun bir şe

kilde seçilmemiştir: Bu konu başlangıçtan beri 
tartışmalıdır ve bu konuda Genelkurmay Baş
kanlığı başta olmak üzere çeşitli yerlerden iti
razlar yapılmıştır. Mevcudolan tereddütler iza
le edilmeden belge verilmesi, hem sebep bakı- J 
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tmından kanuna aykırı düşer ve hem de kanunun 
maksadına uygun olmaz. 

Filhakika bu konuda yazılı görüşünü bildi
ren Genelkurmay Başkanlığı 25 Ocak 1968 gün
lü yazısında, rafineri yerinin hareket bakı
mından hassas bölge olduğunu, bu mevkide 
kurulmasında ekonomik ve teknik yönden zor
layıcı sebepler mevcut değilse, kurulmasının 
sakıncalı olduğunu bildirmiştir. 

Genelkurmayım bu uyarısına rağmen Petrol 
Dairesi bu konuda ciddî ekonomik ve teknik se
bepler göstermeden rafinerinin Bababurnu mev
kiinde kurulmasını uygun bulmuştur. Böylelik
le de Genelkurmayın yazısından hemen sonra, 
Dairenin iki uzmanının alelacele verdiği bir ra
porla, millî güvenlik bakımından dermeyan 
edilen bu sakınca, sudan bir belge ile bertaraf 
edilmek istenmiş ve yazıyı izleyen 10 gün için
de karar ve belge verilmiştir. 

Dairenin bununla ligili yazışmaları, proto
kolleri, karar lan ve raporları bir soruşturma 
açılarak incelenirs'?, alınacak sonuçlar gerçek
ten! calibi dikkat bulunacaktır. 

Belge verilmesinden sonra konuya Millî Gü
venlik Kurulu da el koymuştur. Kurul, sözü 
edilen arazide rafineri kurulmasının askerî has
sas bölge içinde olması ve millî güvenlik ba
kımından sakıncalı olması nedeni ile uygun 
görmemiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı da, burada rafi
neri tesisi kurulmasının arazinin yakın bir ge
lecekte, en geç .1980 yılında İstanbul ilinin 
metropoliten alanı içine gireceğimi ve çeşitli tu
ristik yatırımların yapıldığı turistik potansiye
lin yüksek olduğu bir bölgede deniz kirlenme
sine de sebebiyet vereceği) gibi nedenlerle sakın
calı olduğunu önermiştir. 

İleri sürülmüş ve mercilerde dermeyan edil
miş bu maddî ve hukukî vakıalar, belgenin ka
nunlara ve yurt çıkarlarına aykırı olarak ve
rildiğini göstermektedir. Bu kadar açık aykı
rılıklar şüphesiz her 'biri kararın ayrı ayrı ip
tal sebepleri teşkil etmekte idiler. Kararın 
Danıştay denetimine götürülmemesinin sebebi 
her halde anlaşılmış bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri ; 

4. Petrol Dairesi konuyu II nci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı açısından İncelemediği gibi, 
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ciddî teknik ve ekonomik incelemeyi de yapma
mıştır. Marmaramn kuracağı tesis -doğrudan 
doğruya bir rafineri olduğu halde teşebbüse 
«Yağ rafinerisi» adı verilmekte itina gösteril
mesi II nci Beş Yı l ık Plânın rafinerilerini kamu 
elliyle gerçekleştirilmesi hakkındaki ilkesi ile 
ilgili bir tedbirini özel teşebbüsün teşviki şek
linde yorumlanarak rafineri belgesine hukukî 
gerekçe yaratma çabasından ileri gelmiştir. 
Plânın ülke ve politikası ile buna muzaf «ted
bir» arasında ilişkiye ileride ide -değinilecektir. 
Ancak burada hemen, yağ ünitelerinin teşvi
kini öngören tedbirin kurulmuş veya yeniden 
tesis edilecek kamu rafineıbrine aidolduğunu 
belirtmek isterim. 

Belgede esas faaliyetin ımadenî yağ üretimi 
olacağı yazılmaktadır. Bakanın yazılı bir görü
şünde rakam olarak verilen 40 000 ton madenî 
yağ, belge konusu rafinerinin üreteceği mah
sulün % 2.28'idir. Daha önce de söylediğimi gibi, 
izmir Rafinerisinin 150 ilâ 200 bin ton imadenî 
yağ üretme kapasitesi mıemleketin madenî yağ 
talebine yeterlidir. Kamuya ait bu kapa
siteye karşı fazla bir kapasite ile özel rakip 
çıkarmaya gayreti Petrol Kanununun maksadı
na aykırıdır. Bu ilerde değineceğim gibi, Danış-
tayın bu konuda beliren içtihadına da aykırıdır.' 
Kaldı ki, mevcut kapasitenin yurt ihtiyacını 
karşılamayacağı •endişesi varidolsa bile, talebin 
İzmir Rafinerisinin tevsii ile (karşılanması ve 
mevcut diğer kamu rafinerilerine yağ üniteleri
nin eklenmesi suretiyle mümkün olurdu. 

Diğer taraftan belgede, tasfiyehanenin yılda 
800 bin ilâ 1 milyon ton kapasitesi olduğu be
lirtilirken, aynı zamanda günlük kapasitenin 
36 bin varilli aşmayacağına işaret olunmakta
dır. Bu ımiktar yılda 1 750 000 veya 1 800 000 
tona tekabül etmektedir. Böylelikle sadece yağ 
bakımından değil üvim bakımından id a tedahül 
vardır. Hususî şartların 1 nci maddesi tasfiye
hanenin esas gayesi Türk ımüstehliklerinin, ihti
yaçlarını karşılayacak -evsaf ve ımiktarda petrol 
mahsûllerini sağlamaktır. 

Bu açıklamalar, Petrol Dairesinin talebi 
teknik ve ekonomik yönden -ciddî bir inceleme
den geçirmediğini, talebin ıkanunun maksadına 
uygunluğunu araştırmadığını ve belgeye konu
lan hususî şartlar bakımından da bu gereği ye
rine getirmediğini kanıtlamaktadır. 

5. Petrol Dairesi Bakan nezdinde komiser 
kararının teknik ve ekonmik yöndlen eleştirisi
ni yaparak itirazda bulunmadığı gibi, TPAO. 
ve İPRAŞ'da Bakan kararı aleyhine Danıştaya 
gitmemişlerdir. Karar Danıştayda liıncelense idi, 
şu ana kadar açıkladığımız ve ileride Soruştur
ana Hazırlık Komisyonunun kararını eleştirir
ken açıklayacağımız kanuna aykırılıklar şüp
hesiz Danıştay tarafından tespit olunacak ve 
iptal olunacaktı. 

Bakanın kararı ve buna ımüsteniden verilen 
belge şekil, sebep yönlerinden kanuna aykırı 
olduğu gibi, 82/1-b açısından tedahül dol ayı -
siyle maksat yönümden ele kanuna aykırıdır. 

Ayrıca, idarenin ve Balkanın, başka bir ih
tilâf dolayısiyle Danıştayuı belirmiş görüşünü 
de bilmeleri gerekirdi. 

Danıştay 8 nci Dairesinin 963/2313 Esas 
ve 10417 karar sayılı Kararına göre : «TPAO. 
Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının ge
liştirilip 'kıymetlendirilmesi amacıyle kurulmuş
tur, ve bu yoldaki çalışmalarında her ne şe
kilde olursa olsun bir duraklama olduğu, veya 
elde ettiği ürünlerin değerlendirilmesinde güç
lükler çıktığı takdirde Petrol Kanununun mak
sadı. zedelenmiş olacaktırj» 

Petrol Dairesinin ve Balkanın takdir hak
larını bu kural dışında kullanmaları, bu Da
nıştay içtihadı ikarşısında hukuken mümkün 
olamamak gerekir. Kaldı ki, TPAO ile İPRAŞ 
Komiser raporuna Bakan nezdinde itirazlarda, 
talebin kanunun maksadına uygun düşmediğini 
de özellikle belirtmişlerdir. 

Sayın üyeler : 
TPAO Bakana yaptığı 31 . 5 . 1967 günlü 

itirazında aynen şöyle demektedir : «Talep 
Petrol Kanununun 2 nci (maksat) maddesine 
de uygun düşmemektedir. Zira, inşası için bel
ge istenilen rafineri, asfalt istihsal edecektir. 
Halbuki Batman rafinerisi yerli hamı petrol is
tihsalini işleyerek asfalt üretmektedir. 1967 yı
lı başınıdan beri İPRAŞ Rafinerisi de aynı şe
kilde bu (mamulü piyasaya arz etmiş bulunmak
tadır. Düşük gravdteli yerli hampetrolün işlene
rek değerlendirilebilmesi, her iki rafineri tara
fından yapılacak asfalta • bağlı bulunmaktadır. 
Marmara Şirketinin talebi kabul edildiği takdir
de, mezkûr rafineriler istihsali kısmak zorunda 
kalacaklar ve dolayısıyle daha az yerli ham-
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petrol üretilmek ıduruımıı hâsıl olacaktır. Bu ise 
Petrol Kanununun 2 nci (maddesiyle bağdaşma
yacaktır.» 

İPRAŞ'da 5 . 6 . 1967 tarihli itirazında gö
rüşünü şöyle açıklamaktadır. : «Petrol Kanunu
nun 2 nci maddesi, maksat maddesi olarak bü
yük bir önem taşımakta ve diğer bütün hüküm
lerin bu maddeye göne mânalaındırılması gerek-
anieiktedir. 

Filhakika bu nuaddeye göre kanunun ana-
gayesi, yerli haınıpetrolün geliştinilip kıymetlen
diril mesidir. Diğer bütün faaliyetler bu maksa
da uygun olduğu nispette kabul edilecek ve 
anagayeyi zedeleyen herhangi bir-petrol ame
liyesi terviç edilmeyecektir. Kaide bu olduğuna 
göre Marmara Şirketinin talebi kanunun 2 nci 
maddesine aykırı ve dolayısiyle anagayesi ze
deleyici (mahiyettedir. Zira inşası istenileni rafi
neri memleket dâhilinde temıin edemeyeceği 
için dışarıdan döviz karşılığında ithal edeceği 
mubayaa ve naikliye bedeli ımeçhul yabancı .men
şeli ham petrol işleyerek bundan diğer ürünler 
mıeyanmda asfalt elde deeektir. Halbuki Bat
man ve ÎPRAŞ rafinerileri yerli hampetrol iş
leyerek asfalt istihsal etmektedirler. Halen pi
yasanın ihtiyacını karşılayan şirketimiz tale
bin müstakbel artışına muvazi olarak yerli 
hampetrolden senede 150 bin tonun dahi üze
rinde asfalt imâl edebilecek imkân ve kapasi
teye sahip bulunmaktadır. 

Görüldüğü veçhile, düşük gnaviteli yerli 
ha mpetr ölümüzün işlenilerek değerlendirilebil
mesi rafinerimiz tarafından yapılacaik asfalt 
istihsali ile çok yaikından ilgili bulunmaktadır. 
Bölgesi istenilen rafinerilerin kurulması halin
de şirketimiz istihsal kısmak zorunda kalacak 
ve dolayısuyle daha az yerli hampetrol üretil
mek durumuna düşülecektir.» 

Durumu çok açık şekilde belirtilen ve esa
sen itirazlar vâki olmamış olsa dahi Bakan 
tarafından bilinmesi gereken bu görüşe maale
sef itibar olunmamış. Petrol Dairesi ve Balkan 
talebi kanunun maJksadına uygun bulmuştur. 

Yine (maalesef IPRAŞ ve Türkiye Petrolle
ri, Petrol Kanununun 25 nci maddesinin ken
dilerine tanıdığı hakları kullanmaımışlar, Da-
nıştaya başvurmamışlar ve Bakanın kararının 
kesıinleşmesini sağlamışlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

I 14 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo-
I nunun 23 . 10 . 1971 gün ve 9/1.4 esas, 8 karar 
I sayılı raporunun eleştiıiişi; 

I - Soruşturma Hazırlık Komisyonu 23.3.1970 
tarihli soruşturma önergemizde ileri sürdüğü
müz iddialara karşı, mütalâasını sormakla ye-

I tindiği Sayın eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
I Bakanı Refet Sezgin'in yazılı görüşünü olduğu 
I gibi raporuna esas almış, soruşturma hazırlığına 

yeteri/i araştırma ve incelemeyi yapmadan rapo
runu düzenlemiştir. 

Raporun tahlili ve eleştirisi olarak yapaca
ğım açıklamalar, komisyonun hatalı tutumu ve 
varmış olduğu sonucun yanlış olduğunu ayrın
tıları ile gösterecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Gerek Sayın Sezgin ve gerekse Komisyon, 

TPAO ile ÎPRAŞ'in Marmara Petrol ve Rafineri 
İşleri A. Ş. ne belge verilmesi konusunda yap-

I tıkları itirazların, daha çok Petrol Kanununun 
2 nci maddesinde yazılı «Kanunun maksadına 
ve millî menfatlere aykırılık» noktasına istina-

I dettirildiğiini, halbuki bu hususun Petrol Kanu
nunun 4/1 ve 20 nci maddelerine göre Bakanın 

I takdir hakkına mevdu bir keyfiyet olduğunu 
I ileri sürmekte «itirazlar Bakanın takdir hak-
I kına mevdu bir meseleyi kapsamaktadır» de-
I inektedirler. 

Sayın eski Bakanın bu iddiası ve Komisyo
nun buna müstenit kabulü yanıltıcıdır, yanlıştır. 
Şöyle ki; 

1. TPAO ve İPRAŞ'ın itirazları daha çok 
tedahül ile ilgilidir. Tedahülün mevcudolup ol
maması da, sadece tarafların menfaat ihtilâfı 
olarak telâkki olunamaz. Bahusus rafineri te-

I sisi gibi büyük ölçüde Türk parası ve dış kay
nak gerektiren bir konuda, tedahül mevcut ise 
aynı zamanda millî menfaatlere ve Kanunun 
maksadına aykırı bir durumun da nıevcudoldu-
ğu kabul etmek zarureti vardır. Sadece dolar 
ihtiyacı ilk projelerinde 52 300 000 dolar olan 
bir rafineri tesisi talebi, Petrol Kanununun 
82 nci maddesinde ifade edildiği gibi «aynı 
ihtiyacı temine matuf ve aynı hizmeti istihdaf 
ediyorsa», bu konu talep edenle muterizlerden 
daha çok millî menfaatleri ilgilendirir. 

Filhakika, tedahül var ise, yani plân ve prog
ramlara göre Türkiye'nin ihtiyacına yetecek 

| bir kapasite mevcut ise, yeni bir rafineriye de 
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ihtiyaç yoktur. Memleketin ihtiyacı olmadığı 
bir .sahada, gereksiz ve yersiz bir yatırım tale
binin kabulü, aşikârdır ki yatırım politikasına 
ve ilkelerine, millî ekonomiye ve dol ayı siy] e 
millî menfaatlere aykırıdır. Kalkınan bir mem
leketin ekonomik gücü, âtıl kalabilecek fazla 
bir kapasiteye büyük miktarda döviz ve Türk 
parasının erken ve lüzumsuz yere israfına müte
hammil değildir. 

İPRAŞ ve TPAO'nun itirazlarını aynı zaman
da kanunun maksadına ve millî menfaatlere ay
kırılık esasına da istin adettirmiis olmalarını, san
ki yetkileri yokmuş intibaını verecek şekilde 
mütalâa etmek, petrol konusunun inceliklerini 
bilmeyenleri yanıltmaya matuf olsa gerektir. 

Burada millî menfaatlere uygunluğun kıs
tasını, başka bir deyişle millî menfaatlere uy
gun lıir rafineri politikasını, uzmanları tara
fından teknik ve ekonomik hesapları ve değer
lendirilmeleri yapılmış, Hükümetten ve Parlâ
mentodan geçerek millî menfaatlere uygunluğu 
tespit vo tevsik edilmiş, 2 nci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı tayin etmektedir. 

Plânın ilke ve politikalarına aykırı bir Ba
kan tasarrufu, açık bir şekilde millî menfaat
lere aykırı biir tasarruf olarak tezahür edecek
tir. 

2. Kaldı ki, talebin millî menfaatlere ve ka
nunun maksadına aykırı olduğunu takdir yetki
sinin münhasıran bakana aidolması, hakkı ve 
menfaatleri bariz bir şekilde muhtel olanların, 
bu konuda itirazda bulunma hak ve görevlerini 
ortadan kaldırmaz. Aksine bu konuda teknik, 
ekonomik ve hukukî her husus söylenmeli, her 
itiraz yapılmalıdır M, konu Bakana her yönü 
ile olgun bir durumda iletilsin ve Balkan da 
takdir hakkını millî m'enfaatlere ve kanunun 
maksadına uygun olarak kullanabilsin. 

Değerli arkadaşlarım ; 
3 ncü Soruşturma Hazırlık 'Komisyonu, Ba

kanın komiser karanımı kaıbulüne mütedair 
4 . 10 . 1967 tarihli kararına karşı TiPAO ve 
JjPRAŞ'm komiser nezdinde yapmış oldukları 
itirazları Danıştaya götürmeme nedeni üzerin
de hiç dımmaimıştır. Bu sebep üzerinde bir ölçü
de durulsa idi, Petrol Kanununun 2 nci madde
sine ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına ay
kırı bir tasarrufun idarî kaza denetiminden ka
çırılarak • kesinleşmesinin sağlanmış okluğu açık 

olarak görülürdü. Kaıınıı kesimindeki - menfaat 
ihtilâflar]nida itirazların en son mercie kadar 
götürülerek (itiraz, temyiz, tashihi karar, iptal 
dâvası v. s. gibi) kaımu haklarının korunıması 
bir görev okluğu hakle Enerji ve Tahiî Kay
naklar Bakanlığının ilgili olduğu bu kuruluşla
rın sorumlu yöneticilerinin bu gereği yerine ge
tirmemiş olmalar'] calibi dikkattir. Gerçekten, 
kendi .rafinerilerine hiç yoktan bir rekahet do
ğuracak olan böyle bir rafinerinin kurulmasına 
TPAO ve İP'RAŞ yöneticilerinin Bakam nezdin-
de itirazda bulunmaları, burada olumlu bir so
nuç alınmadığı takdirde Danıştaya başvurmala
rı gerekirdi. Böyle bir kanunî hakkı kullanma
yan ve görevi yerine getirmeyen TPAO ve İP
RAŞ yöneticileri hiç şüphesiz, millî menfaatlere 
aykırı karar veren Bakan gibi sorumlu duruma 
düşmüşlerdir. 

Bakanın her karan gibi, Petrol Kanununa 
göre vereceği kararlar da idarenin kazaİ deneti
mine tabidir. Bu konuda Bakan kararlarının 
(iptal edildiğine dair uygu!amada örnekler mev
cuttur. (1968) yılında Bakan Fethi Oelikbaş'ın 
kararma karşı TPAO Danıştaya başvurmuş ve 
Yüksek Mahkeme Bakanın kararını iptal ede
rek, ilk önce Türkiye'de çıkarılan hampetrolün 
himayesi gerektiği yolundaki ünlü kararını al
mıştır.) 

•Olaylımızda TPAO ve İPRAŞ yöneticilerinin 
tek başlarına sorumlu olduğunu düşünmek do 
yanlıştır. Onlarla birlikte siyasî organın sorum
luluğu araştırılma]] ve gerçek ortaya çıkmalı
dır. Yüce Meclis soruşturma açılmasına karar 
verdiği takdirde bu konu aydınlığa kavuşacak, 
plân ilkelerine ve millî .menfaatlere aykırı ta
sarrufta bulunanlar ile buna sebebiyet veren 
diğer sorumlular bulunacaktır. 

Sayın üyeler; 
III - Sayın eski ıBakanın ve Soruşturma Ha

zırlık Komisyonunun Marmara Şirketine belge 
verilmesinin se'bep ve saikleri hakkındaki gö
rüşleri : 

1. — Rapoıtla aynen, «Tasfiyehane belgesi 
verilen şirket bir Türk şirketidir. Kâr şeklimde 
'dışarıya döviz transferi söz konusu değildir.» 
denilmek t'edir. 

Bu sebep, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın, rafinerilerin kamu kuruluşları tarafından 
gerçekleştirileceği hakkındaki açık ilke ve poli-
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likasını değiştiremez. Kaldı ki, bu ilkenin 'kabu
lünün en öneımli nedenlerinden birisi özel sek
tör elimde bulunan ve özelliıkle hampetrol ithali
ne dönüık bir rafineri politikası uygulaımasmm, 
millî menfaatlere aykırı bulunması ve konumuz
da da, kanunun maksadına aykırı bir uygulama
nın geliştirilmiş o İnmişidir. Rafineriler ve dola-
yısıyle bunların hanııımadd esini teşkil eden haıin-
petrol ithalâtı, anılan plân ülkesi ve politikası 
ile kamu sektörünün inhisarına alınarak, rafi
neri kârlarının kamu elinde birikimini sağlaya
rak petrol a raim a lan için kamuya kaynaık yara
tılmak istenmiş, aynı zamanda Prose Verballer 
ile Petrol Kanununun bunlara uygun bir şekil
de düzenlenmiş hükümlerinden yararlanılarak 
rafineri 'kurma pahasına aktedilen sömürü nite
liğindeki haınpetrol anlaşmaları ile kredili ha:m-
petrol anlaşmaları sistemine son verilmek ve it
halât 'kontrol altına alınarak kamu eli ile ucuz 
hanı pot rol ithalâtının gerçekleştirilmesi sağlan
mak istenıniştir. 

Plân ilke ve politikası ile varılmak istenen 
hedef budur. Böylece iddia edildiği gibi, ra
fineriyi bir Türk şirketinin kurması, mevcut 
olan sakıncayı ortadan kaldırmaz. Bir Türk 
şirketinin doğacak rafineri kârını transfer et
meyeceği gerekçesi, aynı şirketin ithal ham 
petrolüne ödeyebileceği fahiş döviz karşısında 
tutarsızdır. Zira şirketler en önemli kârlarını 
pahalı hampetrol. satışında sağlamakta ve bu 
düzeni idame ettirmek için her tedbire baş vur
maktadırlar. Bu itibarla yerli olsun yabancı 
olsun, rafineri özel sektör elinde ise, millet
lerarası Kartel ile doğrudan doğruya veya do-
layısı ile bir işbirliği teşekkül etmekte ve en
tegre olarak yürütülen petrol ticareti düzenin
de, kârın ham petrol satışında toplanması esas 
alınarak, rafinerileri elinde tutan fiflyallere 
mümkün olduğu nispette pahalı hampetrol sa
tılmaktadır. Sırf bu maksatla hampetrol sa
tacakları ülkelerde rafineriler kurmakta, bunun 
için krediler açmakta, uzun vadeli ham petrol 
ikmal anlaşmaları akdetmek için alıcılara ay
rıca büyük meblâğlarda dolar kredisi ver
mektedirler. 

Millî petrol politikasının ve bunu yansıtan 
plân ilkesi ve politikasının hedefi ise bu düze
ni yıkmak, rafinerileri ve ithalâtı elinde tuta
rak muhtaç olduğu ucuz hampetrolü sağla
manın mücadelesini yapmaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plân özel sektöre rafineri 
yasağını bu amaç ile getirdiği halde, eski Ba
kan bu ilkeye aykırı harekette ve bu ilkeye; 
hayali yorumlar getirmekte sakınca görmemek
tedir. 

Değerli üyeler; 
2. Belge verilmesinin bir diğer sebep ve 

gerekçesi olarak, Marmara Şirketi ile 1936 
yılında kurulmuş olan Türk Petrol ve Madenî 
Yağlar A. Ş. arasında sermaye iştiraki bulun
duğu; bu şirketin Türkiye'nin satış ve tevzi 
şebekesinde % 10 - 12 civarında seyreden işti
rak payı itibariyle AT AŞ'tan temin edilen 
akaryakıt ihtiyacı Marmara Rafinerisinden te
min edilerek böylece bilisi kamu sektörüne, 
diğeri özel sektöre ait iki mjMî • kuruluşun mem
leketimiz satış ve tevzi piyasasının halen elin
de olan % 30 - 35 civarındaki satış tevziatını 
artırarak % 50'ye yalan bir kısmının kontrol 
edeceği» ileri sürülmektedir. 

Bu görüşün gerçek ile ilgisi bulunmadığı 
gibi1, Petrol Kanununun maksadı ile de ilgisi 
yoktur. Zira ithal hampetrolüne istinadettiği 
sürece Türk PetroH ve Madenî Yağ Şirketinin 
halen c/c 5 nispetinde ortak olduğu ve % 9 nis
petinde rafineri kapasitesine işletmede iştiraki 
bulunduğu ATAŞ»m ortağı MOBİL'in malını 
satması ile, yine ithal hampetrolüne dayana
rak çalışacak Marmara'nın malını satması ara
sında fark olmamaktadır. AT AŞ'tan çekil
mekte olan mahsul bu nisbette azalacağından 
ve MOBİL boşalan bu tevzi kapasitesini ken
disi doldurmaya çalışacağından, millî tevzi' 
kuruluşu Petrol Ofisi aleyhine fazladan bir ya
bancı tevzi kapasitesi rakibolarak ortaya çı
kacaktır. 

Değerli milletvekilli ve senatörler, 

3. Komisyon raporunda: «(Akaryakıt ve 
madenî yağ istihlâki her yıl plân hedefleri ica
bı sınai kalkınma hızına paralel olarak art
maktadır. Belgenin verildiği tarihte İPRAŞ'ın 
ikinci tevsiine henüz karar verilmemiş oldu
ğundan, artan istihlâk muvacehesinde memle
ket ihtiyacının karşılanmaması endişesi hâkim 
olmuştur.» denilmektedir. Bu gerekçe hem Sa
yın eski Bakan tarafından ve hem de Soruş
turma Hazırlık Komisyonu tarafından belge 
verilmesinin bir diğer sebebi olarak kabul edil
mektedir, Bu sebepte varit olamaz, çünkü: 
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Belgenin verildiği tarihteki, talep ve tüke-
kim projeksiyonları petrol ürünleri yurt içi ta-

* lebinin ilerideki 9 yıl da dâhil olmak üzere 
mevcudolan ve belgeye bağlanmış bulunan ra
fineri kapasiteleri ile karşılanabilecek durum
da olduğunu göstermektedir. Bakanın takdir 
hakkını kullandığı tarihte, 'mevcudolan, tev
sii kararlaştırılmış bulunan ve belgeye bağlan
mış olan rafinem kapasitesi (İPRAŞ'ın 2 nci 
tevsii hariç)' 10 500 000 tondur. Şöyle 'ki: 

Batman 750 OOO ton 
İpraş 1 000 000 ton 
Ataş 3 200' O0O ton 
Ataş tevsii 1 200 000 ton 
İpraş 1 nci tevsii 1 200 000 ton 
İzmir 3 000' 000 ton 

10 350 000 ton 

Bu belgenin verildiği tarihte ikinci İpraş I 
tevsii için verilen müsaade il o birlikte yurdu- I 
muzdaki kapasite 14 500 tonu bulacaktır. II I 
nci Beş Yıllık Fİ ândaki tüketim tahminleri I 
karşısında bu kapasitenin o tarihte yeterli ol- I 
duğu, yeni bir rafineri kurulmasına gerek ol- I 
madiği ve sebebolarak gösterilen endişenin I 
yerinde olmadığı kolaylıkla anlaşılır. I 

Ayrıca, İzmir Rafineri belgelsinin 150 - 200 I 
bin ton madenî yağ imal edecek şekilde verili- I 
diği ve tevsii itle 300 bin ton üretebilecek duru- I 
ma gelebileceği de gözönünc alınınca Marma- I 
ra'nın üreteceği madenî yağın istihsal fazlası I 
teşkil edeceği, bu konuda da millî şirkete ge- I 
reksiz bir rekabet çıkarıllmış olacağı aşikâr- I 
dır. 

Kaldı ki, çok kısa bir süre sonra vuku bu- I 
lam 3 300 000 tonluk İPRAŞ 2 nci tevsi talebi 
Marmara Şirketinin belge taılebi ile birlikte I 
yürümüş ve her ikisine belge aynı günkle I 
( 7 . 2 . 1968) verilmiş ve her ikisinin ilânı feyııı I 
Resmî Gazetede yayınlanarak 21 . 2 . 1968 gü- I 
nü yürürlüğe girmiştir. Binaenaleyh, belge ve- I 
rildiği tarihte İPRAŞ'ın ikinci tevsiine karar I 
verilmemiş olduğu yolundaki Bakanın beyanı I 
ve Komfeyonun bu hususu aynen raporunda I 
derci gerçek dışıdır. I 

İPRAŞ'ın talebi mevcut ve belgeye bağlı I 
10 500 000 tonluk kapasite ile birlikte ratütalâa 
edilmeli idi. Mütalâa edilmesi zorunlu kli. 1 

Değerli arkadaşlarını, | 
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Plân ilkesi aylar önce ilân edildiği ve 
i . 1 . 1968'de yürürlüğe girdiği halde, Marma
ra'nın talebinin reddi hiçbir zaman düşüniiil-
memlstir. Buna karşılık Marmaraınııı mücerret 
bii' talebi ı« kesin leş iniş bir talep» olarak isimi-
lendirilnıekte ve müktesep hak olarak niteli en-
dirilinektedir. Hukukta müktesep hak, ancak 
kanunun derpiş ettiği şartın ve gereğin ger
çekleşmesinden. sonra elde edilen bir haktır. 
Burada ancak muhtemel bir hak söz konusu
dur. Mücerret müracaat Petrol Kanununun 81, 
20 ve 4 ncü 'maddelerine göre bir müktesep hak 
doğurmaz. O-kadar ki, millî nnienfaatıler söz ko
nusu olduğu zaman, müracaat her safhada 
reddedilebileceği gibi verilımiş 'olan müsaade 
dahi iptal edilebilir. 

Söz 'konusu olaya benzeyen !bir rafineri bel
gesi talebinden doğan bir ihtilâfta tayin olunan 
Petrol Komiseri Prof. Dr. Meimıduh Yaşa 
18 . 11 . 1970 tarihli raporunda bu (konuda ay
nen şöyle dcınektedir : 

Bir petrol hakkı iktisabı için yapılmış tale
bin Petrol Dairesince kabul edilmesi, yani di
lekçenin alınıp türlü formalitelerinin ikmal et
tirilmesi ve diğer petrol hakkı sahiplerine teb
liğ edilmesi onun 4 ncü madde yönünden bir en
geli aştığına delil sayılmaz. (Yani müktesep 
hak sayılmaz) 4 ncü madde hükümilerine aykı
rılık dolayısı ile çok sonraki safhalarda dahi 
müracaatın reddi, hattâ verilmiş müsaadenin 
iptali imkân dahilindedir. 

Kaldı ki Danıştay 3 ncü Dairesi bu konuda 
mütalâasına müracaat edildiğinde, genel hü
kümlere dayanarak belgenin bile feshedilebile
ceğini kabul etmektedir. 

Esasen bu izahlardan anlaşılmaktadır ki, 
memleket ihtiyacı]arının, karşılanması endişe
si varit olamaz. İkinci Beş Yıllık Plânda kapa
site yeterliğini öngörerek mevcut rafinerilerde 
tevsii ve yeni rafineri yatırımilarına 'başlandığı
nı - İzmir Rafinerisi kastedilmektedir - ifade 
ve bunlar dışında özel sektör ve kauııu seiktö-
rünce projelenmiş büyük yatırım olmadığını 
ifade ve bu alanda Plân .döneminde yapılacak 
yatırımların genellikle idame, bakım ve rafi
neride ne küçük ünite eklemeleıu' şeklinde olaca
ğı beyan edilmektedir. 

Diğer taraftan tesis için büyük yatırıma ve 
dış kaynağa, ihtiyaç gösteren Marmara, Rafineri 



T. B. M. M. B : 2 

projesinin Plânlamanın incelemesinden de geçi
rilmemiş bulunması üzerinde ciddiyetle durulma
sı lâzım gelen diğer bir olaydır. 

Sayın senatörler ve milletvekilleri, 
Komisyon raporunda; 
4. 11. Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer al

mış olan «Mevcut ve kurulacak tesislerin yağ 
imalâtı üniteleri kurmaları özellikle teşvik edi
lecektir.» yodundaki tedbirlerin de belge ve
rilmesinde âmil olduğu ileri sürülmektedir. 

Bu gerekçe Komisyonun diğer bir kabulü ile 
çelişki halindedir. Bir taraftan belge tarihinde 
LF. Beş Yıllık Plânın yürürlüğe girmemiş olduğu 
gerekçe olarak ısrarla ileri sürüdürken, diğer ta
raftan 11 nci Beş Yıllık Plândaki yağ üniteleri
nin teşvikine ilişkin tedbir, tasarrufa gerekçe 
olarak gösterilmektedir. 

Halbuki söz konusu teşvik tedbiri, plânın ra
fineriler için tespit edilen ilke ve politikası ile il
gilidir. Yani böyle bir teşviki temel ilke 
ile birlikte mütalâa etmek gerekir. Ayrıca 
TPAO'ya İzmir Rafinerisi için belge verilmiş ol
duğuna göre bu teşvik tedbirinin, mevcut kamu 
rafinerilerinde, kurulacak üniteler bakımından 
düşünmek icabet inektedir. 

Burada konuyu daha da aydınlatmak için 
plân ilke ve politikası ile plândaki tedbir kav
ramını açıklığa kavuşturmak yararlı olacaktır. 

Kaılkınma Plânının temel kavramlarının hi-
yerarşik düzeninde, amaçlar ilkeler ve politika
lardan sonra tedbirler gelmektedir. Plân ilke
leri hedeflerin gerçekleştirilmesi için ekonomik 
ve sosyal sektörlerde plân dönemi içinde uygu
lanacak usul ve izlenecek yolları belirleyen yön
temlerdir. 

Plân tedbirleri, plândaki ilke ve poditikalarm 
amaçlara uygun olarak operasyonel hale getiril
mesidir. Binaenaleyh tedbir, ilke ile doğrudan 
doğruya ilgili olup, ilkeye uygun olarak kulla-
nılmabdır. Bu itibarla, rafinerilerin kamu ku
ruluşları tarafımdan gerçekleştirileceğime dair 
bir plân ilkesi ve politikası mevcut iken, bu il
keye muzaf bir teşvik tedbirine dolaylı yollar 
arayıp bularak sığınmak, tedbiri dilediği şekilde 
anlayıp buna hayali mânalar vermek ne plân an
layışına ne hukuk, ne de insaf ölçülerine sığar. 

Sayın milletvekilleri ve senatörler, 
ö. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporun

da aynen : 
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«Petrol Kanununun 4/1 ve 20 nci maddesi 
hükümleri petrol hakkı iktisabı için vâki müra
caatların millî menfaatlerimize ve Petrol Kanu
nunun maksadına uygun olup olmadığının takdir 
hakkını ve yetkisini münhasıran Enerji Bakanı
na vermektedir. Hâdisemizde kullanılan takdir 
hakkı millî menfaatlere ve kanunun maksadına 
uygun olduğu gibi, Anayasamızda yer alan kar
ma ekonomi prensibine ve kalkınma, hedeflerime 
de uygundur. Taktir hakkının başka bir suret
te mülâhazasına münteki bâzı görüşlerin hukukî 
bir mesnedi olmadıktan başka, ayrıntılarına de
ğinilen hâdisenin oluşuna ve bunu istimaldeki 
isabete ile bir nakkse tevlit etmeyeceği, böylece 
bu mahiyetteki karşı görüşün ancak siyasî mülâ
hazaların isabetten yoksun ve ters bir tezahürü 
addetmek icabetler.» denilmektedir. 

Olayda Bakanın takdir hakkı vardır, yoktur 
gibi bir tartışma söz konusu değildir. Bakanın 
kanunun kendisine tanıdığı takdir hakkını ob
jektif ölçüler içinde kullanmadığı, millî men
faatlere ve 2 nci Beş Yıllık Plân ilkesine aykırı 
olarak kullandığı söz konusudur. Ayrıca bilin
diği üzere takdir hakkı mutlak bir hak, doku
nulmaz bir hak ti a değildir. (îerek Bakanın ya
zılı görüşünde ve gerekse Komisyonun raporun
da yazılı ifadede, takdir hakkına böyle bir mâ
na verilmek istenmektedir. Her şeyden önce 
bu hakkın kullanıldığı idarî tasarruf kazaî de
netime tabidir. Halbuki bu denetim, yukarıda 
da işaret edildiği gibi manidar bir şekilde ber
taraf edilmiştir. İddiamız bu hususların soruş
turma konusu yapılması, millî menfaatlere, 2 nci 
Beş Yıllık Plâna ve Petrol Kanununa aykırı 
olarak belge verilmelinde sorumluların tespiti
dir. 

Konu Danıştaya götürülse itli, Bakan kararı 
yüzde yüz iptal edilecektir. Uygulamada iptal 
edilen Bakan kararlarına dair örnekler çoktur. 
Bir örneği biraz önce arz etmiştim. Bir diğer 
örneği, Komisyon tatbikattan bir örnek olarak 
raporuna dercetmiş bulunmaktadır. (Romoil 
Şirketinin belge talebi ile ilgili Bakan kararı 
Danıştay 8 nci Dairenin bir kararı ile iptal edil
miştir.) 

Diğer taraftan, olay konusu olan Bakan ta
sarrufunun Petrol Kanununun maksat madtle-

I s i n e uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı da 
tartışılabilir. Millet Meclisinin çoğunluğu Atla-
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let Partililerden kurulmuş olan Petrol Araştır
ına Komisyonu vermiş olduğu sonuca göre de 
rafineriler ancak kanın kuruluşları tarafından 
gerçeklcştirirmelidir. Ancak tasfiyeye konu 
olacak miktarda petrol bulmuş olan özel sektör 
de rafineri kurabilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Petrol Kanununun maksat maddesi, kanunun 

sistemi ve bütünü (ile birlikte ve Petrol Araştır
ma Komisyonunun anladığı anlamda değerlen
dirilirse, söz konusu Bakan kararı kanunun 
maksadına da aykırı düşer. Şöyle ki ; 

Petrol Kanununun maksadı Türkiye Cumhu
riyeti petrol kaynak] a IM nm süratle, fasılasız ve 
verimli bir şekilde geliştirilip kıyınetlendirilme-
sini sağlamaktır. Bu birincil olarak nitelendiri
lecek maksattır. Böylelikle işletmediler dışında, 
yani petrolü bulup tasfiyeye konu olacak mik
tarda 'istihsal edenler dışında olan kişilere rafi
neri belgesi vermek hatalı bir uygulamadır ve 
Petrol Kanununun maksadına aykırıdır. Çünkü 
kanunun maksadı birincil olarak Türk petrolü
nün aranıp bulunmasıdır. Petrolcülüğün ticarî 
ve sınaî yönü olan rafinericilik tek başına alın
dığı takdirde kârlı bir teşebbüstür. Aslında 
Petrol Kanunu içinde olağanüstü bir teşvik sis
temi olarak yer almaması gerekirdi. Fakat Ka
nun vazıı, rafineriyi olağanüstü teşvik tedbir
leri getiren Petrol Kanunu içerisinde biribirinc 
bağlı entegre yani zincirleme bir faaliyet olarak 
düşünmüştür. Yani büyük rizikolara girerek 
büyük yatırımlar yapan arayıcı bulduğu pet
rolü, kendi kuracağı rafineride tasfiye ederek 
ayrıca ticarî kazanç sağlayacak ve böylelikle de 
ayrıca teşvik edilmiş olacaktır. 

Kanunun 2 nci maddesinin son Gündeşinde 
yer alan «Türkiye dahilinde yabancı menşeli 
petrol ile yapılan petrol ameliyatının aynı su
rette inkişafını sağlamak» hükmü ikincil bir 
mâna taşımakta olup, asıl maksat ile doğrudan 
doğruya ilgili değildir. Filhakika Kanunun ilk 
metninde de meveudolmayan bu hüküm, mem
leketimizin bir taraftan petrol ürünleri, diğer 
taraftan döviz transferleri dolayısı ile olağanüs
tü bir durumda bir dar boğazda bulunduğu bir 
devrede, yabancı şirketler ile yapılan Pnose Ver-
ballcrin gereğin,! hazırlamak için Ataş ve İpraş 
rafinerilerinin kurulmasını sağ]amale maksadı 
ile 1957 yılında kanuna ithal edilmiş olan bir 
hükümdü?-. 
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Marmara Şirketine verilen belge de bu hük
me istinaden verilmektedir. Halbuki muhatap, 
petrolcülük ile Petrol Kanununun anladığı iiııâ-
nada ilgisi olmayan bir şirkettir. 

Sayın üyeler; 
Bu izahlaiMinnzidaıı Bakanın takdir hakkını 

•kullanıilken, o anıda Türkiye'nin petrol politika
sı babamımdan içimde bulunduğu koşullan naza
rı dikkate almadığı, karar tarihinde ilerideki 10 
yıl da dâhil olmak üzere memleket ihtiyacını 
karşılayacak rafineri kapasitesi var iken kaımu 
şirketleriyle tedahül doğuracak, bunla IM zarara 
sokacak şekilde petrol arama Ve işletmeciliği ile 
bir güna ilişiklisi olmayan ve Petrol rvanunumııu 
4/2 ııaddesimdeki vasıflara ve iktidara da ma
lik bulunimayau 3 milyon lira sermayeli bir şir
kete, milyarın üzerimde bir tesis kuran ak üzere 
belge verdiği açıık bulunmaktadır. 

Kullanılan taikdiir hakkı iddia edildiği gibi 
karma dkoııomi prensibi icabı değildir, plân he
deflerine de uygun düşmemektedir. 

Karma ekonomi prensibini, mutlaka her şe
yi kamu ile bir Miste özel sektör de yapar şeklin
de anlamak hatalı bir görüştür. Plân ilke ve po
litikası âmir bir hükümle rafın eııileri Devlet Te
keline almaktadır. Tıpkı taşkömürü gibi, Tekel 
maddeleri v. s, gibi. 

Plân hedeflerine uygunluk hususuna gelin
ce; plân ilke ve politikasına apaçık aykırı bir 
kararın plân hedefine uygun olduğu düşünüle
mez, iddia edilemez. 

T. B. M. M. Sayın üyeleri; 
6. 'Sayın eski Bakan Refet Sezgin ile görüş

lerini aynen beniniiseyen Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun, plân ilkesinin İkinci Bieş Yıllık 
Plânda yer almasını izah eden .görüşleri : 

Rafineriler büyük sermaye yatırımı gerekti
ren ve geniş ölçüde dış finansmana ihtiyaç gös
teren sınaî tesislerdir. Yurdumuzdaki tatbikat 
ise, bu kuruluşların ya Devlet ve yabancı ser
maye iştiraki ile yahut münhasıran yabancı ser-
ımaye ile kurulması şeklimde tecelli etmiştir. Bu 
bakımdan bu ilke plâna konduğu sırada özel 
sektörün, daha doğrusu özel s'ektöre dâhil millî 
şiıketlerin böyle bir tesis yapacaik güce henüz 
erişmediği tilkini hâkim bulunuyor idi. Yclksa 
özel sektörün rafineri yapma imkânı ortadan 
kaldırılnıak maksadı güdülmemiş/tir, 
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Yukarda değişik yerlerde ve bilhassa daha 
önce yaptığımız açıklamalar plân ilke ve politi
kasının getirilmesinin sebep ve saikini ayrıntı
lı bir şekilde ortaya koymuştur. 

Diğer taraftan bu konuda şunlar haildi ola
rak söylenebilir : 

Özel sektörün bu güce erişmemiş olduğu fik
ri hâkim bıılunmakfta idiyse, olaydaki özel yerli 
Marmara Şirketi, birkaç aylık bir zaman için
de bu güce nasıl erişebilmiş ve belge almıştır1? 
'Bilindiği üzere plân ilkesinin ilânı ile (Resmi 
Gazetede ilânı) belge verilmesi arasında geçen 
süre 5 aydan ibarettir. Ayrıca 3 milyon lira ser
maye ile 1 milyar liranın üstünde bir rafineri 
işine girişmede bu gücün. Petrol Kanununun ön
gördüğü tasarlanan petrol ameliyatını yürüte
cek malî iktidarı temsil ettiği söylenebilir mi? 

Gerçekten uygulamada bu soruyu cevaplan
dırmış, Petrol Kanununun 4/2 maddesindeki 
kıstaslara göre Petrol Dairesi tarafından, Ba« 
kan kararından önce yapılması gerekirken, da
ha sonra yapılmış bulunan değerlendirmelerin 
ve takdirlerin, Bakan kararının etkisi ile hata
lı yapılmış olduğunu göstermiştir. 

Şirket, malî gücü ve iktidarı yeterli olmadı
ğı için dış kredileri Maliye Bakanlığının uygun 
gördüğü şartlarla ve uygun kaynaklardan sağ
layamamış ve nihayet Shell Şirketi ile bir- or
taklık anlaşması yaparak Hükümete getirmiş
tir. 

Bu anlaşmanın ilginç olan şartları özetle 
şöyledir : 

1. .Şirket sermayesi 3 milyondan 90 milyo
na tezyidedilecdk, taraflar yarıy arıya ortak ola
caktır. 

2. ıSlıerl saiıibolacağı bu yarı hisse karşılı
ğında Marmara'ya veya Marmara'nın halihazır 
hissedarlarına sermaye tezyidi mükellefiyetleri
ni yerine getirebilmelerini temin için 45 000 000 
lira ödeyecektir. Bu paranın ivazını, her halde 
iShelle devredilen yarı hisse teşkil etmektedir. 

3. Rafineri tesis harcamalarının sermaye 
yatırımları ile karşılanamayacak kısmı için 
Shell peşinen, yaptıracağı hampetrol tasfiye üc
retinin karşılığının bir kısmını 255 000 000 TL. 
yi ödeyecektir, (ea. 17 milyon dolar) 

4. Dış finansman da Shell tarafından ga
ranti ed iLnekt edi r. 

5. Ortaklık belge süresince devamı edecek 
(80 Nene), tasfiye anlaşması 10 yıllık olacaktır. 

3 milyon lira sermayeli bir şirketin belgesini 
değerlendirmek: ve y a n hissesini bir yabancı şir
kete satarak, bu şirketin bir rafineriyi kurması
nı sağlamak içdn giriştiği spekülatif çaba, olum
lu sonuç vermemiş, birinci Erim Hükümeti za
manında Baikanlıklararasi Ekonomik Kurulu bu 
teklifi Hükümet programı ve İkinci Beş Yillük'' 
Plâna aykırı bularak reddetmiştir. 

Rafinerilerin kamu ••kuruluşları tarafından 
gerçekleştirileceği hakkındaki plân ilke ve po
litikasının bütün açıklığına rağmen özfel sektö^ 
i'Lin rafineri yapma imkânını ortadan kaldırmak 
maksadını •-taşımadığı- iddiasını gerçekten izah 
etmek mümkün değildir. 

Bizzat hem Sayın Sezgin görüşünün bir ye
rinde, Komisyonda raporunda İkinci Plân döne
minde özel sektöre belge verilmemiş olduğuna 
özellikle işaret etmekte ve Plân ülkesini özel sek
töre belge verilemeyeceği şeklinde yorumlamak-
ta ve Marmara Şirketine belge verilişinin huku
kî gerekçesini Bilinci Beş Yıllık Plân döneminde 
verilmiş olduğu iddiasına dayandırmaktadır. 

Ne var ki, şimdi izah edileceği gibi bu gerek
çe de-tutarsızdır. 

Değerli senatörler ve milletvekilleri, 

1. Millî menfaatlere ve kanunun maksadı
na uygun olarak belge verilmiş olduğu iddiası ile 
ilgili hukukî göritşlerinriz, yukarıda yapılan açık
lamalarda yer almıştır. Burada, petrol hakkı
mın 2 nci Beş Yııllık Plân döneminde doğduğu ve 
siyasî organın bir plân ilkesini keyfi--olarak de
ğiştiremeyeceği hakkındaki hukukî görüşlerimi
zi açıklayacağız. 

2. Petrol hakkının II nci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı yürürlüğe girmeden doğmuş olduğu, 
başka bir deyişle, I nci Plân döneminde veril
diği iddiası yanlış ve yanıltıcı bir beyandır. Ra
porda aynen şu ifade yer almaktadır : 

«Bakanın petrol komiserinin raporu üzerine, 
adı geçen şirke tin beuge talebinin kabulüne mü
tedair kararının ittihaz tarihi' 4 . 10 . 1967 dir. 
Yani Plânın yürürlüğe girdiği tarihten çok ön
cedir. Hâdisede Bakan aleyhine* kanunun.yü
rürlük tarihi yerine, kabul tarihini esas almak 
isteyen görüş hukukî mesnetten mahrumdur.» Bu 
kabulde şu yanlışlıklar ve gerçek dışı değerlen
dirmeler vardır' : 
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a) Bakan kararının hukukî mahiyeti : 
Komisyon kararında belge talebinin kabulü

ne mütedair Bakan kararandan -bahsedilinektedir. 
Bakanım buradaki kararı belge talebinin kabulü
ne mütedair cîlmayıp, hukuken ve mahiyeti iti
bariyle, bir ihtilâfın hailinde görüşü istenilen 
Petrol Komiserimin (Bilirkişinin) raporunun ka
bulü niteliğindedir. (Petrol Kaııuımınıın *28 ııci 
ve devam maddeleri) Gerçekte Bakan kararının 
lâfzen ve şeklen kanuna aykırı olarak belge ta
lebinin kabulü şeklimde vermiştir. Filhakika Ba
kanın 4 . 10 . 1967 günlü karanının sonııe kıs
mı aynen şöyledir : 

«Muterizlerin varit bulunmayan itirazlarının 
reddi ile Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A. Ş.' 
ııin belge talebinin kabulüne...» 

Aslımda bu safhada, Bakamım, talebin millî 
menfaatlere ve kanunun maksadına uygun oldu
ğu yolunda taktir hakkımı kullanıp karar vere-
Mînıesî için, daha önce prosedüre göre Petrol 
Dairesince koııunıın Petrol Kamununum 4/2 mad
desindeki kıstaslara göre incelenip değerlen
dirilmesi ve buna dair bir karar verilmesi ge
rekirdi. Zira, Bakanın nihai karan, 'belge ta
sarrufunun maksat unsurunu teşkil etmektedir. 
Petrol Dairesi talebi daha sebep yönünden in
celememiştir ki, Bakan maksat bakımından ka
rar alabilsin. Filhakika belgenin verilmesine iliş
kin kanunî sebepler Petrol Dairesince incellenip 
karar alınmadan, prosedüre göre Bakan karar 
veremez. Çünkü Petrol Dairesinin 4/2 maddesi
ne göre yapacağı inceleme millî menfaatler ve 
kanunun maksadı ile yakındam ilgilidir ve bu in
celeme yapılmadan Bakanın konuyu millî men
faatler ve kamunun maksadı yönümden karara 
bağlanması hukuken mümkün değildir. Petrol 
Dairesi dnceilemesfimi Bakanın «belge verilsin» de
diği kararından sonra yaparak, talebi Petrol Ka
nununun 4/2 maddesindeki kıstaslar bakımın
dan kabule şayan bulmuştur. Petrol Dairesinin 
14 . 11 . 1967 tarihli karara aynı gün Bakana su
nulmuş ve Bakan karanın yenilemiştir; Hukuken 
Bakama bağlı olam ve Bakam kararıma itiraz hak
kı ve yetkisi bulunmayan Petrol Dairesinden, 
Bakan emir verdikten sonra başka bir karar bek
lemek, yürütülen yanlış ve maksatlı uygulama 
karşısında, her halde fanila iyimserlik olurdu. 

b) Kaldı ki, Bakanım belge talebi hakkı ni
da Petrol Kanununum 4/1 maddesine göre vere-
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I ceği karar ela bizatihi hak doğuran bir karar de-
I ğildir. Mücerret Bakanın bu kafan ile petrol. 

hakkı doğmaz. Bakamın söz konusu kararı, Pet-
I rol Kanununa göre verilecek petrol, hakkıma mi't-
I taatlik belgenin maksat unsurunu teşkil eder. 
I Sonııe cilaıak, Soruşturma-Hazırlık Komisyo-
I numıın kabulüne esas olam tarihte, Bakanım Ko-
J mis er raporunun kabulüne dair verdiği 'karar do-
I layısı ile Marmara Şirketi için Petrol Kanunu 
I bakımından bir hakkın doğduğunu kabul etmek 
I önemli bir hukukî hata teşkil eder. 
I Gerçekte petrol hakkı, Bakanın taktir hakkı-
I mı kullandığı tarihte değil, bu hakkı temsil eden 
I vesikamın, hâdisemizde belgenin verildiği tari'h-
I te doğar. Yani Marmaranın hakkı, 11 nci Beş 
I Yıillık Plânım yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
I belge verilmiş bulunduğuna göre, belgenin ve-
I rildiği. tarih olan 7 . 2 . 19G8 de doğmuştur. Hak 
I doğmadan petrol ameliyatı yapılamaz. Müraea-
I atçı şirketim Bakanın 4 . 10 . "19(>7 tarihli kara-
I randan sonra-, petrol hakkı sahibi: olduğu iddia 
I ve hulaıken dermeyan edilemez. 

I Petrol Kanununa göre bir petrol hakkı an-
I cak petrol sicilime kayıt ve tescil ve hakkı tem-
I sil eden belgemin müracâat sahibine venlmesiy-
I le doğar ve bunun Resmî Gazetede yayın]anın a-
I siyle hüküm ifade eder. 
I Değerli arkadaşlarım, 
I Petrol Kanununun 36/e ımaddesi, petrol hak-
I ki üzerinde tesis edilecek hakların ve petrol 
I haklarının devir ve takyidinin Petrol Dairesince 
I kabul edilip petrol siciline kaydedilmedikçe, 
I daireye ve 3 ncü şahıslara karşı hüküm ifade et-
I meyeeeğini öngörmektedir. 

I Gayrimenkul mülkiyetiyle ımülkiyetin gayri-
I aynî hakların siciline kaydedilmeden doğmaya

cağı bilimien gemel hukuk kuralıdır. 
I Petrol Kanununda da tescil inşaî bir işlem-
I dir, hak doğuran bir işlemdir. Enerji Bakanı-
I mm kararı ise tasarrufum sadece maksat unsu-
I runu teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, Petrol Kanununun 38/3 
maddesine göre, «Reımî Gazetede ilâm edilen 

I herhangi bir hususun neşir tarihi, bu filânda 
aksine sarahat bulunımadıkçıa meriyet tarihi 

I olaralk itibar olunur» denildiğine göre, Marma-
I ra Şirketimin petrol hakkı Petrol Dairesinin 

belge verilmesine ımütedair 7 . 2 . 1968 tarih 
I ve 770 numaralı kararıyle doğmakta ve Resmî 
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Gazetede yayınlandığı tarih olan 2 1 . 2 . 1968 
gününde yürürlüğe girmektedir. 

Komisyonun, olayı ve alman kararları Pet
rol Kanunu açısından incelememiş olduğu, 'eski 
Bakanın görüşlerini aynen raporuna dercettiği 
ve mücerret Bakan tarar ın ı belge hakkını do
ğuran bir karar olarak ımütalâa 'etmekle huku
kî bir hataya düştüğü anlaşılmaktadır. 

Sayın üyeler, 

Yukarıdaki açıklamalar, belgenin II nci 
Plân döneminde verildiğini petrol hakkının da 
bu dönemde doğduğunu plân ilke ve politikası
na aykırı herek i edilmiş olduğunu apaçık gös
termektedir. 

c) Ayrıca belge hakkı plânın yürürlük ta
rihinden önce doğmuş olsa dahi, bir rafinerinin 
hemen kurulup gerçekleşemeyeceği malûm ol
duğuna ve tesisin doğrudan doğruya II nci 
Plân döneminde • kurulması zorunlu bulunduğu
na göre ve II nci Beş Yıllık Plânın aylarca ön
ce Parlâmentodan geçmiş olduğu ve Resmî Ga
zetede ilân edildiği vâlkıası karşısında, verilmiş 
olan bir hakkın meşruiyetini bir kaç aylık bir 
zaman ımıarjı içerisinde tartışmak, takdir yetki
sinin objektif olarak kanunun maksadı ve millî 
menfaatler istikametinde kullanılmamış olduğu
nu ayrıca teyidetmıektedir. 

Şirketin 4 yıl önce aldığı belge ile ne yaptı
ğının araştırılması ve halen içinde bulunduğu 
dunun, tasarrufun objektif kıstaslar esas alına
rak ittihaz olunmadığını göstermektedir. 

Şirketin durumu Shell Şirketiyle ortaklık 
teşebbüsünün, plân ilkelerine ve programına 
aykırı olması nedeniyle akamete uğraması, şir
ketin birçolk sebeplerle ve yeteneksizlikler do-
layısıyle* mükellefiyetini yerine getirememiş bu
lunması dolayısıyle belgesinin iptali gerekmek
tedir. 

Yeni gelmiş diken burada diğer bir çelişkiye 
de işaret isabetli olacaktır. Sayın eski Bakan 
4 . 10 . 1967 tarihli kararında aynı zamanda 
«İkinci Beş Yıllık Plân ilkeleri de talebi ds'af 
etmek gerektiği (merkezindedir» dediği halde, 
yazılı görüşünde, kararını I nci- Plân dönemim
de vermiş bulunduğu, II nci Plân döneminde 
de bu kabîl taleplerin is'af edilmediğini ifade 
etmektedir. 

Değerli üyeler, 
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III ncü Plânm mer'i olan kanun hükümlerini -
ortadan kaldırmadığı, bunun 77 sayılı Kanunun 
«Uzun vadeli plânda değişiklik yapılması» baş
lıklı 3 ncü maddesinin mefhumu muhalifinden çı
kan zarurî bir esas olduğuna ilişkin komisyon 
görüşü özetle şöyledir : 

«77 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü 
'muvacehesinde uzun vadeli plânın kabulünden 
sonra, plân hedeflerinle uygun olmayan kanun 
tasarısı ve tekliflerinin Yasama Meclisleri ko
misyonlarınca bu noktadan reddedileceği hük
me bağlanmış olup, kanunda yürürlükte bulu
nan bir kanun hükmünün bilfarz plâna aykırı 
olsa bile ilga edilmiş sayılacağına dair 
bir hüküm yoktur. Aksine hülküm olmadığıma 
göre, yürürlükte bulunan kanunun yürürlüğü 
devam «deoektir. Ayrıca müktesep haklar da 
ihlâl edilemez.» 

Burada kısaca Kalkınma Plânının hukukî 
mahiyeti üzerinde durmak yararlı olacaktır. 

Anayasamızın 41 nci maddesi Plânı bir Dev
let ödevi olarak görür. Bu ödev ile iktisadî ve 
sosyal hayat düzenlenecek ve toplum kalkın
ması gerçekleştirilecektir. Anayasamızın 129 
neu maddesinde, iktisadî ve sosyal kalkınmanın 
bir plâna bağlanacağını ve buna göre gerçekleş
tirileceğini emretmektedir. Bu iki Anayasa mad
desi plânın sadece bir direktif ve tavsiye olma
dığını bir Anayasa hükmü ve eniri olduğunu 
göstermeye yeterlidir. 

Filhakika Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar 
da İdare Hukuku Kitabında (Gilt/II, sayfa 742) 
Plânın bir tavsiye ve direktif bir Hükümet prog-
rafı olmadığını, gerek anayasal mahiyeti ve ge
rekse meydana geliş şekli bakımından kanun 
şeklinde ve kuvvetinde bir kaide tasarruf oldu
ğunu ifade etmektedir. 

Yine aynı müellif başka bir yazısında (Yetki 
Kanunu ve Anayasaya uygunluk, Milliyet Gaze
tesi 1967) aynen şöyle demektedir : 

;«Kalkınma Plânı kanun kuvvetinde ve nite
liğinde bir hukuk kaidesi olduğuna göre, hukuk 
düzeninde ve hiyerarşisinde Anayasadan son
ra en yüksek derecede bir kaide - tasarruf ma
hiyetindedir ve diğer kanunlar gibi Anayasanın 
6 nci maddesi gereğince» Kanunlar çerçevesin
de... «yürütme organının objektif ve sübjektif 
işlemleri ve eylemleri ile uygulanacaktır.» 
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Görülüyor ki, Kalkınma Plânı Hükümetle
rin mücerret siyasî sorumluluğuna bırakılma
mış ve Anayasanın buna müteallik hükümleri 
ile 91 ve 77 sayılı kanunlarla bir Plân Hukuku 
ihdas Gidilmiştir. Böylelikle toplumsal, ekonomik 
ve kültürel kalkınma devletin ödevini teşkil et
mekte ve kamu hizmetini düzenleyen Kalkınma 
Plânı da, bunun işlem ve eylemlerini düzenleyi
ci kaidelerini kapsayan ve yasama organından 
sâdır olan bir kaide tasarruf - kanun mahiye
tinde olmaktadır. Bu tasarruf her kamu tasar
rufu ve hizmeti gibi objektiflik, genellik ve de
vamlılık karakterini haiz bulunmaktadır. 

(Böyle bir kaide tasarruf - kanuna aykırı bir 
(kanunun Yasama Meclisinden geçemeyeceği 77 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde öngörülmüş, 
4 ncü maddesi de uzun vadeli plânda yapılacak 
değişikliklerin usulünü derpiş etmiştir. Bu sa
rahat, yine bu kaide tasarruf - kanuna aykırı 
yürlirlüktelki kanun hükiiiml'erinin tatbikinin 
kanunî bir uygulama olmayacağını gösterecek 
niteliktedir. Bunun için ayrı bir kanunî sara-
hata gerek yoktur. Çıkan her yeni kanun, ken
dinden önceki kanunun kendisine aykırı hük
münü bertaraf eder. Sarahat olmayan hallerde, 
yeni kanuna aykırı hükümlerin metrukiyete uğ
raması mukadderdir. 

T. B. M. M. Petrol Kanununun maksat mad
desinin rafinerilerle ilgili olarak ne şekilde 
uygulanacağını onayladığı plân hükmü ile gös
termiştir. Yasama organı plân ile bu konuda 
Petrol Kanununa ve maksat maddesine yeni bir 
istikamet vermiş ve rafineri konusunda yeni 
bir uygulama getirerek bunları kamu tekeline 
almıştır. Farzı muhal aksi bir görüş kabul edil
diği takdirde bir Anayasa müessesesinin ve 
plânın anlamı kalmaz ve devamlı surette, siyasî 
organın plâna ve kalkınma hedeflerine ters 
düşen uygulamaları düzeni alt üst eder. 

Değerli arkadaşlarım, sabrınızı tükettiğimi 
tahmin ediyorum. Fakat konu önemli bir ko
nudur. Bir şahsın, bir bakanın geçmiş kişit
liğinin dışında, yaptığı usulsüz ve kanunsuz 
hareket dışında, Türkiye'de bugün yürütülen 
plânın tatbiki meselesi ve kanunlara riayet
kardık meselesi söz konusudur. Burada bu ko
nu üzerinde Sayın Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hassasiyetle duracağını ümit ~eder saygı
larımı sunarım. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
—• Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin, buyurun. 
Bilâhara, İçtüzüğümüze göre Komisyon söz 

istemiştir, onlara; ondan sonra da sayın üye
lere söz imkânı gelecektir. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekilli) 
— İSaym Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin muhterem üyeleri; 

Sayın Giresun Senatörü İhsan Topaloğlu'-
nun Türkiye'nin genel petrol politikasını, bâ
zı çevrelerin ve kendisinin, yine kendisine iza
fe etmiş bulunduğa «millî petrol kahramanı» 
vasfı içerisinde 1967 yılında, daha doğrusu 
1966 yılında başlayan ve 1967 yılında, biraz 
sonra detaylarını arza gayret edeceğim, imza
ma intikal etmiş bulunan Marmara Petrol Ra
finerisine belge verilmesi talebini terviç eden 
kararım sebebiyle hakkımda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi soruşturması açılmasına müte
dair, Komisyon raporu üzerindeki konuşma
larını dinledim. 

Konuyu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bu önergenin verilmesini takiben, usulen, Ko
misyonun kurulmasından sonra, seçiminden son
ra mütalâamı yazılı olarak Komisyona bilgi ola
rak arz etmiştim. Şimdi de size arz edeceğim 
konular genellikle Komisyona arz etmiş bulun
duğum bilgi istikametinde ve o vüsatte olacak
tır. 

Yalnız bu mütalâamı arz ıctmeden önce, Sa
yın Topaloğlu'nun kürsüden ineceği sırada 
söylemiş bulunduğu son cümle, beni, o son 
cümleyi baş tarafa alıp, üzerinde bir iki keli
me söylemeye icbar etmiş bulunmaktadır. 

Murakabeci anlıyorum. Hiçbir zaman, ha
yatta bulunduğum sürece, Devlet mesuliyetine 
iştirak ettiğim her anın hesabını, her merci 
önünde, her vesile ile hiç bir şey saklamaksı
zın, hiç bir şey katmaksızın ve hiç bir siperin 
arkasına gizlenmeksizin vermeye âmede oldu-

. ğumu bir kere daha huzurunuzda ifade etmek 
istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hu
zurunda mı?.. Evet. Komisyon huzurunda mı?.. 
Evet. Yüce Divan huzurunda mı?.. Evet. Mil
let huzurunda mı?.. Evet. Yaptığını bilen, ic
raatından emin bir insanın haysiyeti içerisin
de, çeşitli vesilelerden istifade etmek suretiyle 
bu görüşümü Yüce Heyetinize de arz etmiş bu
lunmakta idim. 
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Bir görev ifa ederiz; hatalarımız da olabi
lir. Bu mümkündür. İnsan olarak herkesin 
hatası da olabilir. Ama bunlar ortaya konulur, 
hata kabul edilir, neticesine rıza gösterilir; fa
kat bu kürsüden, bir vekilin (Rcfet Sezgin'in) 
kanunsuz bir işleminden bahsedildiği zaman; 
bahseden kim? Bahseden zat hangi şahıs olur
sa olsun, onun hesabnıı, onun ispatını kendi
sinden istemek ve onun yakasından yapışmak 
da benim vazifemdir. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Bravo. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bunu şu
nun için arz ediyorum; ıSayın Topaloğlu konuş
masının sonunda aynen: «Bir Bakanın hususî 
ve kanunsuz hareketi..» demek suretiyle. 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — «Hususî» demedim, «Usulsüz ve ka
nunsuz» dedim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Eğer yanlış 
tespit ettiysenı özür dilerim. Ben öyle tespit 
etmiştim. Yani «Hususî» değil ? 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Hayır, «Usulsüz» dedim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Maruzatım
da işlemin usıılî ve kanunî olduğunu arz ede
ceğim. Eğer, «Hususî» demiş olsa idi - ki, yan
lış not ettiğimi kendileri söylüyorlar başka ce
vap verecektim. O ahvalde, kanunsuz ve usul
süz işleme o ölçüler içerisinde tabiatıyle ce
vap arz edeceğim. Bu işareti Sayın Topaloğlu 
yaptığı için, bu konuyu bir tarafa bırakarak 
şimdi asıl maruzatıma girmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri ve sayın senatör
ler; 

iSaym Topaloğlu, kendisine göre petrol me
selesini bilmektedir, petrol teknisyenidir. Pet
rol meselesinde ne derece ehliyet sahibi oldu
ğunu, gerçekten petrolcü olmadığım için takdir 
edemem. O sebeple, teknisyen vasfı ile vermiş 
oldukları mütalâalar hakkında şahsan benim 
değil, ama petrol teknisyenlerinin, başka petrol 
teknisyenlerinin mütalâalarını aldığım zaman, 
o mütalâalar, Sayın Topaloğlu'nun kendisinde 
varlığı bazılarınca ortaya konmuş bulunan va
sıflara şahadet etmemektedir. Ama, ben, Sayın 
Topaloğlu'nun petrol hukukuyle ilgili bilgisinin 
kanunlara ve hukuka uygun olmadığını bilecek 
kadar hukuka aşinayım. 

Petrol Kanununun hukuk ölçüsünde, Petrol 
Kanununu hukuka bağlı Devlet ölçüsünde, Pet
rol Kanununu Türkiye'nin menfaatleri ölçüsün
de açık, seçik, belirli hükümlerini; kendisine 
göre, kastına göre, takibettiği ekonomik poli
tikaya göre hiçbir zaman kendisiyle anlaşama
dığım, anlaşamayacağımız, bizim anlaşamaya
cağımız kısır Devletçi ve kanaatimize göre Tür
kiye'ye fayda getirmeyen zararlı bir poJdtika-
nın sahibi olduğu için, hukukî bakımdan Pet
rol Kanununu yanlış tahlil eden bir görüşe sa-
hibolduğunu da bu kürsüde beyan etmek ve za
bıtlara geçirmek istiyorum. Çünkü, bu Meclisin 
içerisinde bulunduğumuz sürece, her halde Sa
yın Topaloğlu ile bundan önceki devrelerde ol
duğu gibi, bundan böyle de petrol konusunda, 
Petrol Kanunu konusunda her halde karşılıklı 
görüşmelerimiz olacaktır. 

Mesele nedir? Mesele, 1967 yılında Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına geldiğim za
man, o görevi almadan bir sene kadar önce, 
1966 yılında «Marmara» namıyle mâruf bir şir
ketin rafineri belgesi verilmesine mütedair ta
lebinin, kanunlarımıza göre, Petrol Kanunu hü
kümlerine göre bir işleme tabi tutulması için 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına vermiş 
bulunduğu bir dilekçenin tekemmülünden ne
şet etmektedir. 

1966 senesinde- bir talepte bulunmuş. Bu ta
lep, Petrol Kanununun hükümlerine göne ge
rekli işleme tabi tutulmuş. Selefim Bakan za
manında usıılî (muameleleri ikmal edilemediği 
için, benim vazifeye başladığım sıralarda da bu 
muamele, elde cereyan eden bir muamele. 

Marmara Petrol Şirketinin talebi, Petrol 
Kanunu hükümlerine göre itiraz vâki olduğun
dan bir petrol, komiserine havale edilmiş. Petrol 
Kanununun âmir hükmüne istinaden - benim 
natırımda kaldığına göre - Doçent Namık Top
rak isminde bir zata havale edilmiş. 

Komiser tetkik etmiş, Petrol Kanunu hü
kümlerine göre bir komiser raporunu tanzim et
miş, komiser raporu Bakana gelmiş. Bakan da 
Petrol Kanunu hükümlerine göre, bir belli süre 
içerisinde - zannediyorum 30 gün içerisinde -
bu rapor üzerine şahsen bir karar vermek du
rumundadır. Sayın Topaloğlu'nun ifade ettiği 
üzere, komiser raporunu alarak bir tetkike gi
rişmesi, Petrol Dairesinin .bunu bir incelemeye 
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tabi tutması gerekmemektedir. Bu beyanı yan
lıştır, bu beyanı Petrol Kanunu hükümlerine 
aykırıdır. Kendisi, her ne kadar kusa bir süre 
Enerji Bakanlığı yapmış olmasnıa rağmen, her 
halıde devresinde böyle bir hâdise kendilerine 
intikal etmemiş olmalı ki, Petrol Kanununun bu 
hükmünü ya bilmemektedir yaJhutta kendisinin 
ekonomik, siyasî felsefesin^ karşı bulunan ve 
karşı olduğunu her vesilede, her kademede or
taya koyan Refet Sezgin'e karşı, bir mânada 
da, onun mensubolduğu partinin siyasî felsefesi
ni ve siyasî iktidarını suçlamak: için, kanun hük
münü bilerek, Yüce • Meclisin huzurunda, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda yanlış 
bir beyanda bulunmaktadır. 

Petrol komiserinin raporunu almışım. Pet
rol komiseri diyor ki : «Evet, itirazlar varit de
ğildir. Marmara Petrol Rafineri Anonim Şirke
tinin belge talebini kabul etmek lâzımdır.» 

Enerji Bakanı Refet Sezgin ne yapmış? 
Enerji Bakanı da 1966 senesinden itibaren ge
len bir işlemi, petrol komiserinin raporuna uy
gun bir karara bağlamış. Yazmışım, imzalamı
şım. 

Bun'u nasıl yaptım?.. Bunu, Türkiye Oum-
huriyeıtinin ve Türk Milletinin menfaatlerini, 
millî menfaati ıtakdir ettim. Bu millî menfaat, 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanının şahsına 
verilmiştir. Ne ile verilmiştir?.. Petrol Kanunu 
hükümlerine göre verilmiştir. Petrol Kanunu
nun - hafızam beni aldatmıyorsa - 4 ve 20 nci 
maddelerinin hükmü budur. Millî menfaatin 
takdiri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına 
aittir. 

Bunu, şüphesiz petrol konusunda doğrudan 
doğruya Bakana bağlı bulunan, müsteşarlıkla 
falan ilgisi olmayan Petrol Dairesinin özel su
rette bilgisini de alimak suretiyle Türkiye'nin 
millî menfaati nerededir, bu talebi millî men
faatlerimiz zaviyesinden kabul etmek lâzım mı
dır, değil midir diye düşünerek, memleketin 
menfaatma uygun 'olduğuna yüzde yüz inanmak 
.suretiyle, bugün de aynı mevkide 'bulunsam ve 
bir gün sayın Topaloğlu veya onun gibi bir 
sayın arkadaş tarafından, yaptığım 'böyle bir 
muamelenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
murakalbeye tabi olacağını bilsem, memleketimin 
menfaatlerinin bu istikamette olduğunla inan
dığım cihetle Yüce Dibana gitmek pahasına 
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böyle bir talebin altına şerefle imzamı koya* 
irim., 

Neden Türkiye'nin millî menfaatlerine ay
kırı?.. Bunun delili yok. Efendim, 1968 sene
sinden sonra, o tarihten sonra Genelkurımay 
yazı yazmış, efendim yer için inceleme yapılmış, 
hattâ dahası var; Sayın Topaloğlu Enerji Ba
kanı olduktan sonra günlerce bunlar üzerinde 
çalışmış, bir şeyler 'bulmak için aramış, aeaiba 
ne bulurum diye. 

Bir şey bulamaimış. Derinleştireyim, derin
leştireyim diyerek Millî Güvenlik Kuruluna gö
türmüş. Hiç alâkası yok. Hukuka bağlı devlette 
«ve bu Petrol Kanunu muvacehesinde bunun 
Millî Güvenlik Kurulu ile alâkası yok. Hukuka 
ibağlı devlet olmak haysiyeti ile tamamen Ener
ji ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığının ve Bakanın 
vazife mesuliyeti içinde, görevi içinde bir me
seledir. «Oraya götürelim, ordan iptal ettire
lim». Böyle yollar da aramışlardır. İptal ettirdi
ler mi, ettirmediler mi 'bilmiyorum ama, sayın 
Topaloğlu burada devletin de bir zararını söy
lemedi. Refet Sergin bu belgeyi vermiş de Tür
kiye Cumhuriyeti bir zarara uğramış mı, ne za
rara uğramış veya kanunsuz yapılan bu işlemin 
karşısında alınan ivaz nedir, bir şahsi ivaz mı 
'alınmıştır, birisi arkadaşlık veya ahbaplık uğ
runa himaye mi edilmiş? Bunlar da 'yok. Onun 
yanında İkinci Beş Yıllık Plânın, Petrol Kanu
nunun yanlış değerlendirilmesi var. 

Daha doğrusu; bizim iktidarda ve muhale
fette bulunduğumuz sürede mutabık olmadığı
mız, Türkiye'deki petrol politikasının kendile
rinin düşüncelerinin aksine bir tatbikatının, o 
tarihte Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
başında kim bulunuyorsa, o tatbikatın bir mu
hasebesini gördürme bakımından Türkiye Bü
yük. Millet Meclisine getirilmesi gibi bir garip 
hal var. 

Yüzde yüz hiçbir suitefehhüme, hiçbir tef
sire ihtiyaç göstermemek üzere bir mesele Ener
ji ve Taibiî Kaynaklar Bakanının takdirine mu
allâktır ıo mesele soruşturma konusu oluyor. 
Eğer bu soruşturma konusu olursa sayın To-
paloğlu'nun Bakanlığa geldikten sonra yüzler
ce meselesi, Mısır'dan ithal ettiği veya ettirdiği 
petrol meselesi dahil, Bakanlığa başladığı tarih
te odacı ve şoförler üzerindeki tasarrufuna va
rıncaya kadar bütün işlemlerini bu kürsüye ge-
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tirmek lâzımdır. Yani sayın 'Topaloğlu taraf ni
dan o kadar bir incelemeye tabi tutulduk ki, bu
nu şikâyet için de iarz etmiyorum. 

Eğer Refet Sezgin Enerji Bakanlığına veya 
(bir başka bakanlığa geldiği zaman odacısına so-
ra.r da seni kim getirdi bu Bakanlığa, hangi 
Bakan zamanında geldin, şoföre, de bunu sorar
sa Refet Sezgin'in ciddiyetinden kimse bahsede
mez, Refet Sezgin'in devlet adamlığından kim
se bahsedemez 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) —• Yalandır, o dediğiniz şoför halen ye
rindedir. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Ben ne söy
ledim ki itiraz ediyorsunuz? Ben diyorum ki, 
eğer Refet Sezgin bir odacının efalinde kimin 
kendisini tayin ettiğini sorarsa ciddiyetinden 
bahsedilemez diyorum. Kalbul etmiyor, dîyorki 
bu ciddidir sayın T opal oğlu. 

O halde zatıâliniz, böyle bir ef'alin sahibi 
olduğunuzu benim şu beyanımı bir başka mâna
da nitelemek suretiyle söylediniz. Ben de beyan 
edeyim; evet bunu söyleyen sizsiniz. Şimdi ben 
bunu niye söylediniz de demiyorum. 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Katiyen, yalandır. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, hatibe müda
hale etmeyiniz. 

Sayın Hatip, siz de sayın Topaloğlu'nu mu
hatap kabul etmeyiniz, bazı konularda sual tev
cihi suretiyle. Tabiî muhatap kabul edeceksiniz 
ama sual tevcihi suretiyle olmasın. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Ben ona sual 
tevcih etmedim, affımzı dilerim. 

•Ben bir' misal arz etmeye çalıştım, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bir muhterem üyesi bu 
sualimi tekabbül ettiler. 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Siz beni kastediyorsunuz, ben kabul 
etmedim ki. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Beyefendi, 
ben sizi kaydetmiyorum. Ben bir Devlet adamın^ 
da bulunması lâzımgelen ciddiyetten bahsediyo
rum, siz bu ciddiyeti kabul etmiyorsunuz. Ben 
size bir şey söylemedim. Ben vekâlet icra1 ettiğim 
zamanki tasarruflarımı müdafaa ediyorum. Di
yorum ki, Bakanlığa geldiğim zaman odacıların, 
şoförlerin efalinden bahsetmedim, onlarla meşgul 
olmadım, onlarla meşgul olsaydım ciddî bir dev

let adamı olmazdım diyorum. Siz buna itiraz edi
yorsunuz. Ben size ne sataşıyorum, ne de bir şey 
söylüyorum. Ben kendimi' Türkiye Büyük Mil
let Meclisi huzurunda tebriye etmek için konuşu
yorum, bu hakkıma da hürmetkar olunuz lütfen. 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Bizim de söz hakkımız vardır, biz de 
konuşacağız. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Dahası var, 
konuşacağım. 

Efendim, Sayın Topaloğlu ile aramızdaki 
ihtilâf devletçi görüşten neşet etmektedir bir 
mânada, kısır bir ekonomik politikadan neşet et
mektedir, Türkiye'yi fukaralığa mahkûm edip et-
memekliğe mütedair sübjektif ölçüleri taraflara 
ait bulunan ve netice itibariyle de milletin tak
dirine vabeste bulunan derin ekonomik ihtilâf
lardan çıkmaktadır. 

Ben, Sayın Topaloğhı'nun bu görüşlerinin 
daima karşısındayım. Ama bir meseleyi vuzuha 
erdirmek lâzımdır. Adaüet Partisi iktidarda bu
lunduğu sürece petrol konusunda, parti progra
mımızda, Hükümet programımızda var olduğu 
üzere Türkiye'nin faydasına olan meseleleri', mil
li menfaatlerimiz ve memleket faydası istikâme
tinde halletme prensibini sadakatle tatbik etmi
şiz. Neki Türk Milletinin lehinedir, neki memle
ketimizin lehinedir biz onun tatbikcîsi olmuşuz. 

Eğer belge alan Marmara Rafinerisi A. Ş. 
Sayın Topaloğlu'nım ifade buyurduğu üzere, 
belge aldıktan sonra (Bilgimin haricindedir) bu 
belgeyi yürütmek için Shell Şirketi ile bir ortak
lığa; tevessül etmiş ise o tarihte ben Enerji Ba
kanı olsaydım, bizim önümüze böyle bir şey gel
seydi, memleketimizin menfaatlerine uygun mü
talâa etmediğimiz için bunu rahatça reddeder
dim. Memleketimizin faydasına olmaya şeyi' bite 
yapmadık. Ama bir görüş vardır; memleketimi
zin faydasına olan şey sadece devletçi görüştür. 
Bu Sayın Topaloğlu'nım görüşüdür zannediyo
rum. Hoş, hayatının her safhasında böyle değil
dir. Genel Müdürken, İpraş'ın hisseleri bahis 
konusu olduğu zaman, % 51 İpraş hissesinin 
% 2'sini Türk Petrole ahiren memur sandığına 
devredip Türkiye Petrollerinin hissesini ı% 4£Fa 
indirirken, onu Devlet murakabesinin dışında bı
rakırken, o devletçi görüşten uzaJdaşnv bu ken
disinin bileceği şeydir. İnancındaki1 sebat mese
lesi ona ait bir meseledir. Ama biz de inancımız-
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da sebatkârız, mutlak sebatkârız ve Tü'rk Mille
tinin menfaatine olan hususları partimizin prog
ramı istikametinde gerçekle^türdik, gerçekleştir
meye devam edeceğiz. 

îşte bu izahatı, Petrol Kanununun millî men-. 
faatin takdirine mütaallik bulunan hükmünü 
hangi' iktisadî düşünce ile hangi siyasî düşünce 
ile memteketin menfaatlerini' hangi istikamette 
tercih ettiğim düşüncesiyle imza ettiğimi, kabul 
ettiğimi huzurunuzda beyan etmek'için arz edi*-. 

- yorum. Memleketin ibaresine mütaallik siyasî 
inançlarımıza uygun bulunduğu içim, Türkiye'ye 
yararlı gördüğüm için, Türkiye'nin ve izlediği
miz petrol politikasına, Türkiye'nin müstakbel 
işlenmiş petrol ihtiyacına, madenî yağ ihtiyacına 
dikkat etmek suretiyle memleketin menfaatine 
olduğunu bilerek petrol komiserimin tanzim etmiş 
olduğu raporu uygun görüp belge talebinin kabu
lüne karar vermiş bulunuyorum. 

Bunun eğer her hangi bir seviyede, her hangi 
bir mesuliyeti varsa memleketimin menfaatlerini 
takdir ettiğim içita bunu da takabbül etmeye 
amadeyim. Bu hukuka aykırı mı? Hayır. Bu plâ
na aykırı mı? Hayır. Ama bir dedikodu var, or
tada. Birinci Beş Yıllık Plân Devresinde bu mü
racaat vâki olmuş, 19:66 senesinde; 4 .10 .1967 
tarihinde petrol komiserinin raporunu uygun 
mütalâa etmişim. İkinci Beş Yıllık Plân 
1 . 1 . 1968 tarihinde yürürlüğe girmiş ve ko
miser raporunun kesinleşmesi üzerine, ki bu 
noktaya ben de avdet edeceğim, Petrol Dairesi 
inceleme yapmış; hafızam beni aldatmıyorsa, 
tana'im edilen belgenin şartları içerisinde yerli 
ham petrol kullanma şartı vardır. Bu da mem-
ketimizin ımdilî menfaatlerini hangi ölçüler içe
risinde vikaye ettiğimizin açık bir delilidir. 

2.8,belki de veya 8.2, yanii İkinci Beş Yıllık 
Plân dönemi içerisinde de müteakip muamele
leri Petrol Dairesi tarafından yapılmak sure-

. tiyle, tekemmül ettirilmek suretiyle belge veril
emiş bulunmaktadır. 

- Birinci Beş Yıllık Plân dönemi içerisinde, 
1966'da müracaat etmiş; 1967'de, daha Birinci 
Beş Yıllık Plân yürürlükte iken 4 . 10 . 1967'de 
Komiser Raporu karara başlanmış; İkinci Beş 
Yıllık Plân bilâhara yürürlüğe girmiş ama bu 
muameleler tekemmül etmiş; kesinleşmiş bu 
karar. İkinci Beş Yıllık Plâna aykırı mı? Ha
yır. İkinci Beş Yıllık Plâna konulan ilke ger-
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! çekten iyi anlatılabilseydi bazılarınca, Sayın 
Topaloğlu tarafından anlaşılabilseydi... Neden 
o hükmü oraya koyduk? Partiler arasında bir 
anlaşma yaparak koyduk, düşünerek koyduk. 
Hattâ bunu Senatoda ilâve ettik. Hatırlıyo
rum, Devlet Plânlama Teşkilâtının müsteşarı, 
Güven Partisinin Sayın Genel Başkanı, ki bu 
meseleyi Sayın Topaloğlu'ndan önce 1968'de büt
çe müzakerelerinde bana sual olarak sormuş ve 
Topaloğlu oradan öğrenmiştir bunu; oradan 
muttali olmuştur, beraberce meseleyi mütalâa 
ettik İkinci Beş Yıllık Plânda, rafinerilerin kârı 
fazladır, binaenaleyh, fazla kârlı olan bu konu
yu memleketimizin yararına bir formüle bağ
lıyalım, yabancılara gitmesin diye, bir mutaba
kat ile dediik ki, bir hüküm getirelim. Öyle bir 
hüküm getirelim ki, «kamu kesimıi» şeklinde 
yazılıyor, bu millî kuruluşlarımız, kamu kuru
luşlarımız olabilir, millî Türk kuruluşları ola
bilir, yani özel sektör de olabilir. Çünkü İkinci 
Beş Yıllık Plân «karma ekonomi» ye uygun 
bir plândır; o felsefeyi reddeden bir plân değil. 

İşte o sebeple buraya getirdik; yani yaban
cıların Türkiye'de rafineri kârından istifade 

I etmemesini sağlamaya matuf olarak konulmuş 
bir ilkedir. Onun yanında madenî yağ imal 
edecek olan kuruluşların da teşvik edilmesi sa
dedinde ayrı bir tedbir konuldu, madenî yağ 
kapasitesi bakımından. Bu talep de madenî 
yağ esas almıyor. 

Bir defa, benim imza ettiğim, Komiser Ra-
I poru üzerine imza ettiğim, ittihaz ettiğim kara

rın tarihi Birinci Beş Yıllık Plân dönemi içeri
sinde, İkinci Beş Yıllık Plândan önce müteakip 
muameleler bunun gereği olarak, zarurî şekil
de Petrol Dairesi tarafından yapılmış bulun
maktadır ; başka bir şey yapamazdı. Doğrudur; 
millî menfaatlere uygunluğu Bakan tarafından 
takdir ediliyor, Bakan da bu takdiri kullanmış; 
Petrol Dairesi müteakip işlemleri yapmış; İkin
ci Beş Yıllık Plâna da bu sebeple aykırı değil. 
Hiç alâkası yok, iddialarla. Bu itibarla da 
Marmara Petrol Rafinerisine bu belge verilmiş. 

Sayın Topaloğlu diyor ki, «Efendim, ilgili* 
ler bu karara karşı Devlet Şûrası nezdlinde, iti
raz etmeye kanunen hak sahibi olan kuruluş
lar buna itiraz etmemişler» Bunu o şekilde bir 
ifadeyle söylüyor ki, tahtında, Bakan belki bun-

I lara mâni olmuş veyahut kendisinin anlıyama-
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dığı, «Nasıl etmemişler, neden etmemişler?» 
Bakan bu hususta bir talimat mı vermiş, bir 
emir mi vermiş? Hayır. Bunu ortaya koyan 
yok. Belki karar ittihaz edildikten sonra ko
miserin raporunu görüp, Bakanın kararını öğ
rendikten sonra buna lüzum görmemişler. Fay
dasız görmüşler veya kendi menfaatlerine uy
gun görmemişler. Yani, illâ Sayın Topaloğ
lu'nun noktai nazarına sahip bulundukları için 
Devlet Şûrasına gitmemelerini de bir nakısa ola
rak kabul ediyor. Bir hakkı kullanmamışlar. 

Efendim, kamu kuruluşların menfaatlerine 
müteallik Üşlerde, tashihi karar, temyiz falan, 
bütün bu yollara gidilir. Evet bu doğrudur. 
Sayın Topaloğlu'nun bu görüşü doğrudur. Bu 
görüşe ben katılmıyorum. Bile bile Devletin 
zararını müeddi alacaksınız, bile bile şahısların 
zararını müeddi olacaksınız; dünya kadar mas
raflar yaptıracaksınız Devlete, bütün kanunî 
yollardan geçsin diye her meselede gideceksiniz. 
Bu mesele için söylemiyorum, ama bu düşün
ceyi, hiç bil' zaman, bir hukukçu olarak Devle
tin menfaatlerini kendi düşüncesine göre vika
yeyi kendisine prensip edinmiş bir insan olarak 
paylanmıyorum. Çünlkü Devlet bunlardan zarar 
ediyor, ekseriya. Binaenaleyh, mebdei hareket 
bu olamaz. 

Ne demiş balkınız: Devlet Şûrasına Ro/moil 
•Şirketinin müracaatı olmuş. (Tabiî her şirketin 
müracaatlarında ortaya koydulkları sebepler 
başka başkadır. Şekiller başkadır, şartlar baş
kadır.) Onun talebini de komiser raporuna uy
gun olarak reddetmişiz; belge verme talebini 
redd^mişiz. O da gitmiş Devlet Şûrasına, Dev
let Şûrası benim vermiş olduğum kararı boz
muş. Ona belge vermemişim, «Niye belge ver
memişsin diye bozuyor. «Dinleseydin onu da» 
diyor. «Onu dinlemeden karar vermiş Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Balkanı, haksızdır,» diyor. 
Hani, «Belge venmen lâzımdı buna!...» Belge 
verirsiniz, bir başlka istikametten itiraz gelir, 
belge vermezsiniz Devlet Şûra;sı bozar. Neyin 
[karşısındayız, bunu anlamak mümkün değildir. 

Sonra efendim, bu üç milyon liralık şinket-
miş; gücü varmış, gücü yokmuş v. s. falan. 
1967'den bu yana aradan beş sene geçti. Tabiî 
ben işlemleri taikibetmiyorum; bilmiyorum. Ama 
Sayın Topaloğlu'nun bugünkü beyanından an
ladığıma göre, henüz bu belge iptal edilmiş de-

T İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Ben iptal edilmesi için yazı yazdım. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Siz tabiî ya
zarsınız; Sayın Topaloğlu elbette yazar. Topal-
oğlu evvelce Bakan olarak yazmış. Ama Topal
oğlu'nun yazması muamelenin yanlışlığını orta
ya koymadığı gibi Topaloğlu'nun doğru yazdı
ğını da ortaya koymaz; yani onun doğru oldu
ğunu da ortaya koymaz. 

İHSAN TOPALOûLü (€. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Kanunsuz olduğu için yazdım. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Henüz ka
rar verilmediğine göre, Topaloğlu'nun yazmış 
olduğu şeyin doğru olmadığını, yazdığı maikaım-
larm da doğru kabul etmemiş olduğunu ortaya 
koyuyor. Çünkü kendisi yalnız yazdığından bah
sediyor. İptal edildiğinden bahsetmiyor. 

İHSAN TOPIALO&LU (C. 'Senatosu Giresun 
Üyesi) — Sonradan iptal edildi. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Vallahi bil
miyorum. Tabiî Sayın Topaloğlu, kısa süreli 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında, Pet
rol Kanunu, maden reformu kanun tasarılarını 
hazırladı. Kendisine, bu kanun tasarılarını kısa 
sürede hazırladığı için ben de şükranlarımı ifa
de ediyorum ama; muhtevalarına iştirak etmi
yorum. Katiyen. İnşallah Allah nasip ederse bu
rada konuşacağız, onun muhasebesini yapaca
ğız. 

O kısa vekillik süresi içerisinde üzerinde 
hassasiyetle durmuş bulunduğu konulaırı ele al
mış bulunmaktadır. Bu cümleden olardık özel, 
bana karşı özel sempatisi sebebiyle Sayın To-

I paloğiu, bu meseleyi de ariz anıik incelenmiş, 
yazısını yazmış. Yalnız yazıyı yazdıktan bu ya-

) ııa cereyan eden işlemi de her halde talkibetıme 
| imkânını, be İlki bakanlıktan ayrıldığı için, lâyı-

kı ile bulamamış; bilmiyor, iptal edildiğini de 
bilmiyor. Eğer iptal edilmiş olsaydı, bir kısım 
çevreler bunun iptal edildiğini alâyıvelâ ile ba
sında neşrederlerdi, tahmin ediyorum. Bizim de 
ıttılaımıza intikal ederdi, bu da olmamış. 

| Belge verilmiş, adam rafineriyi de kurama-
j mış. O kadar engel çıkarmışlar ki, Plânlamaya 
j götürmüşler, Plânlamada bir şeyler cereyan et

miş, lehinde olanlar var, aleyhinde olanlar var. 
Bunu iptal etmeye kalkarsanız tazminatı müey-

I yide olur mu, olmaz mı meselesi ortaya çıkar, 
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Devlet zarar eder mi etmez mi, bulunur mu, bu
lunmaz mı ve saire... 

Şimdi ben bir gerçeği d;e arz edeyim; rafi
neri kapasitesiyle ilgili olarak Sayın Topaloğlu 
ile aramızda 1968 yılı Bütçesinde uzun görüş
meler oklu. Türkiye'deki rafineri kapasitesinin 
fazla olduğu inancını taşıyor Sayın Topaloğlu; 
hafızanı beni yanıltmıyorsa o kanaatte olduğu
nu burada, ifade ettiler. Yani «'Türkiye'de rafi
neri kapasitesi kâfidir hattâ biraz da fazladır. 
Binaenaleyh, bu durum muvacehesinde yeniden 
rafineri belgesi vennuelk memlekete yararlı de
ğildir» gibi bir ılüşüncenin sahibidirler. Bu dü
şünceye ben de katılmadım. Ben aslında hukuk
çuyum, tabiî bunlara katılmadığımı bakan iken 
beyan ottiğim zaman, bunu kendi cebimden de 
beyan etmiyordum, memleketimizin en kıymetli 
teknisyenleri o tarihte Enerji Bakanlığında bu
lunuyor] ardı, vazifeli olarak. Onlardan altlığım 
bilgilere istinaden, onların bildiğim, inandığım, 
namuskâr, yüzde yüz bu memleketin menfaat
lerine uygun teknik düşüncelerini aldıktan 
sonra mütalâalarımı arz ediyorum. Ne çare ki, 
Sayın Topaloğlu o güzide teknisyenleri başta 
Enerji Bakanlığının müsteşarı olmak üzere 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürünü ve birçok 
ilgilileri kısa sürede, hemen hemen 24 saat içe
risinde, vazifeden alıkoymak gibi, o zaman men-
suboldukları Hükümetin reformist niteliğine 
uygun bir tasarrufla vazifeden uzaklaştırdılar. 
İşte onlardan aldığım bilgilere istinaden ve ina
narak, Türkiye'nin rafineri kapasitesinin fazla
sının memleketin petrol istihlâki, gelişen ve ge
nişleyen ekonomimizi dikkate almak suretiyle, 
yanılan tahminleri de dikkate almak suretiyle 
Türkiye'yi petrolsüz bırakmama bakımından ve 
böyle bir hal, artan büyük bir kapasite sebe
biyle eğer fazla miktarda işlenmiş petrolümüz 
olursa, onu satıp döviz temin etmek suretiyle 
memleketi zarardide etmemenin hattâ kârlı çı
karmanın mümkün olduğunu düşünmek sure
tiyle tasarrufta bulunuyordum. Doğruluğu çok 
defa meydandadır. Hattâ bu sene, zannediyo
rum Sayın Devres'in zamanında, alâyivalâ ile 
beyan edilen bir husus da vardır; İpraşm ikinci 
tevsii bittikten sonra eğer rakam doğruysa 300 
milyon liralık petrol ihracederek memlekete dö
viz kazandırmış bulunuyoruz. 

Sayın Topaloğlu, bizim bu politikalarımızla 
da,mutabık değil. Zaten biz de onunla muta

bık değiliz, hiçbir zaman da olmadık, her halde 
bu gidişle hiçbir zaman da kendisiyle mutabık 
olamayacağız. 

Sayın Topaloğlu «Şirketin belgesinin iptali 
gerekir» diyorlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem. 
. üyeleri, şirketin belgesinin iptalinin lâzımgelip 
gelmeyeceği konusu bir icraî konudur, bir icraî 
tasarruf meselesidir. Bir zaman verilmiş, so
rumluluk varsa sorumlular bakan dâhil, gerek
li muameleye tabi tutulur. Bu ayrı bir mesele. 
Ama, bu kürsüde, şu Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun raporu münasebetiyle şirketin bel
gesinin iptalinin gerekeceği hususu bana muzaf 
olarak niçin söylenir? Ben mi iptal edeceğim? 
Bilmiyorum Sayın Topaloğlu, 6 ay mı, 8 ay mı, 
11 ay mı bakanlıkta kaldınız; siz neden iptal 
ettirmediniz? Hükümet ettirsin. Bunun bura
da yeri yok. Ama, zihinlerde bir şey yaratsın
lar; bir düşünce bir istifham yaratsınlar, bir 
imaj yaratsınlar, «iptali gerekir» büyük bir 
söz. Hele, kaynağı da petrol yönünden birta
kım çevrelere göre mesmu ehliyet damgalarına 
göre itibarlı ise, demek ki bunda bir şey var
dır. 

Yine Sayın Topaloğlu mütalâalarını ifade 
buyururlarken, bir yerinde de konüsyon rapo
runu eleştiriyor. Komisyon bu hususa değinir 
mi, değinmez mi bilmem. Ama, önemli olan bir 
konu, bu soruşturma önergesinin ötesinde önem
li bir konu. «lEfendim komisyonun ekseriyeti 
Adalet Partilidir. Binaenaleyh, komisyon rapo
ru elbette Refet Sezgin'in lehine çıkar. Komis
yonun ekseriyeti Adalet Partili.» 

Adalet Partili sayın üyeleri, bütün diğer sa
yın üyeler gibi bu düşünce sahiplerini istisna 
ediyorum, tenzih ediyorum, suçlu olup veya ka
nunlar muvacehesinde yanlış hareketi olan bir 
Parlâmanteri, bir eski vekili eğer himaye etme 
istikametinde rey ve kanaat izhar etmişlerse 
bunu Türk demokrasisi için, milletimiz için ve 
Büyük Millet Meclisi için hüzün verici bir şey 
kabul ederim ve böyle bir şeyin varit olduğu
na hiçbir zaman inanmıyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin muhterem üyelerini bundan 
tenzih ediyorum. 

Ama, bundan daha önemli bir husus var, 
asıl üzerinde durmamız lâzımgelen mesele şu
dur : 
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Muhterem üyeler, bir komisyon ne ile karar 
verecek, ekseriyetle karar A^ermeyecek de ne ile 
karar verecek? Her tarafta söyleyeceksiniz, her 
yetkili kurulunuz söyleyecek; demokrasi diye
ceksiniz, çoğunluk diyeceksiniz, seçim diyecek
siniz... Onların neticesi çoğunluk reyleriyle alı
nıyor, o meselelerde sizin için, kendinize göre 
tahayyül ettiğiniz bir ikti'dar bahis mevzuu 
olursa, muteber olan çoğunluk reyinden bahse
deceksiniz ama, bir komisyonda bir vekilin mu
hasebesi yapılırken, çoğunluk partisinin rey
leri o istikamette tecelli ettiği zaman buna inan
mayacaksınız, bunu istihfaf konusu yapacaksı
nız... O zaman sizin millî irade anlayışınızdan, 
sizin demokrasi anlayışınızdan şüphe ederler 
ve bunun isabetli, gerçekçi bir yol olmadığını 
ve sizin halk önünde söylediklerinizle Meclis 
önünde söylediklerinizin, her meselede söyle
diklerinizin farklı olduğunu millet kabul eder. 
Azınlığın reyi ile mi amel edeceksiniz? Eğer 
azınlığın reyi ile amel etmek mümkün olsa, o 
zaman sizin de, bizim de burada hikmeti vücu
dumuz olmaz. Türkiye'de azınlığın reyi ile eğer 
meselelerin halline karar vermek gerekirse, o 
azınlığın hangi istikamette düşünmekte oldu
ğunu Sayın Topaloğlu ve böyle düşünenler var
sa onlar benden iyi bilirsiniz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Çoğunluğun 
reyi ile bakanlık yaptı 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Çoğunluğun 
tahakkümü mü, öyle mi anlıyorsunuz? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın üz-
güner, sevgili arkadaşım, öteden beri kürsüde 
konuşan hatiple bir iştirak içerisinde konuşma 
usülündan vazgeçmenizin daha isabetli olduğu 
kanaatimi muhafaza ederek şunu ifade ediyo
rum. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Açıklama
nıza imkân vermek için söyledim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Çok teşek
kür ederim, arkadaşlık yardımınızı yapıyorsu
nuz. Çoğunluğun tahakkümü diye bir şey ol
maz beyefendi. Ben çoğunluk tahakkümü bilmi
yorum. Ama, azınlığın çoğunluğa tahakkümü 
vardır. (Biz hukuk fakültesinde bunları oku
duk, her halde siz de okudunuz ama, ben ço
ğunluğun tahakkümüne işaret eden gerçek hu
kukî düşüncelere rastlamadım. 
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İLYAS KILIÇ (Samsun) — Nerede kaldı 
millî irade? 

REFET SiEZGİN (Devamla) — Nerede mi 
kaldı? Eğer azınlığın iradesine millî irade di
yorsanız o başka. Tahakküm o olur. Yanlış an
laşılmışsa özür dilerim. Eğer çoğunluğun ira
desi bir memlekette hâkim olmayacaksa, o mem
lekette demokrasiden bahsedilemez. O memle
kette seçimin mânası yoktur, o memlekette 
siyasî tercihin yeri yoktur. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçett) — Demokrasi' 
fazilet rejimidir. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Evet, de
mokrasi fazilet rejimidir. Demokrasi tabiî fa
zilet rejimidir. Bunun aksini üddila eden mi 
var? Demokrasi fazilet rejimidir, demokrasi 
ahlâk rejimidir, demdkrasd çoğunluk rejimin
dir, ekseriyet rejimidir, işte onun için, teme
linde millî mücadele bulunan bu Mecliste, Bü
yük Atatürk'ün açmış bulunduğu bu Mecliste, 
«Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.» diye 
yazılıdır, bunun sebebi odur; milletin hâkimi
yeti çoğunluğun reyi ile teeiejlli: eder. 

Efendim, Plânlamadan geçirilmemiş. Plân
lamadan geçinilmesinil gerektiren bir tarafı 
yoktu ki, bunun. Yani, yeni kanunlar, yeni 
usuller mi getireceğiz? Hukuka bağlı Devlet 
olacaksınız, birtakım usulleriniz ve nizamla
rınız olacak, objektif, önceden tâyin edilmiş ni
zamlarınız olacak, o nizamlara uygun hareket 
yapacaksınız; o nizamların içerisinde, bu tale
bin plânlamadan geçirileceğine dair hiç bir de
lil yok. Ama sonra gelecek sayın arkadaşımız 
diyecekler ki, Plânlamadan geçirilmesi gere
kirdi, geçirilmemiş. Plânlama ile ilişkisi yok
tu. Belge vermenin plânlama ile ilgisi yok. 

•Sömürü nitefljiğindeki ham petrol ithaline 
belgenin verilmesi cevaz veriyormuş... Şimdi 
efendim, kaydı ihtiyatla arz ediyorum, eğer 
hafızam beni aldatıyorsa özür dilerim, belgede 
ham petrolün b'u rafinerinin tesM sırasında kul
lanılacak ham pertolün, yerli ham petrol ol
ması şartı vardır. Böyle de olmasa, sizin pet
rolünüz yoksa, Türkiye'nin ihtiyacına yeter pet
rolünüz yoksa, bu kadar istihsal edemiyorsa
nız, bunu dışardan ithal edeceksiniz, memle
ketimizin şartlarına uygun şekilde. 

Sayın önerge sahibi acaba Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı bulunduğu sırada Mısır'dan 
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petrol ithal etmek zaruretiyle karşı karşıya ka
lınca, o zaman niye buna başvurdu? Çünkü 
bu zaruretti, bir yerden alınacaktı. Doğru 
alındı, yanlış alındı, fazla fiyatla alındı, on
lar ayrı meseleler, bunun içine .girmiyor. Ama 
memleketin ihtiyacı varsa, alacaksınız dışar
dan, başka çareniz yok, Türkiye'yi petrolsüz 
mü bırakacaksınız?.. Bu mümkün değil. Sö-
mürülmeyin beyefendiler, yani siz eğer «beni 
sömürün derseniz» gözü kapalı giderseniz, Hü
kümet olarak, Devlet olarak, o da sömürür. 
Marifet, müdebbir hareket etmek suretiyle' 
memleketin menfaatlarına uygun ölçüleri1, yol
ları bulabilmektir. 

Zannediyorum biz, kendi ölçülerimize gö
re buma dikkat ettik ve bunları takibettik. 'Sa
yın Topaloğlu'nun mantığını tatbik edersek 
Mısır'dan Türkiye'ye ithal ettiğiniz petrol ile 
siz Türkiye'yi somurttunuz. Bu hükme varma
mız gerekir. Sayın Topaloğlu'nun delilini, onun 
aleyhinde ters bir mantıkla geçersiz bir be
yan olmasına rağmen, kullanmak da mümkün. 

Efendim, 1963 senesinde Danıştaym bir 
kararı varmış, Bakan ve Petrol Dairesi bunu 
bilmeli imiş... İşte muhterem üyeler, huzuru
nuzda bir şeyi ikrar ediyorum: Ben bu 1963'te-
ki Danıştay kararını o gün de bilmiyordum, 
bugün de bilmiyorum, Sayın Topaloğlu'nun 
beyanı ile öğrendim. Bu eğer kusur ise kabul 
ediyorum. Ancak, Hükümet üyeleri, parla
menterler, hattâ hukukçular, Devlet Şûrası 
meseleleriyle meşgul olan hukukçular, Devlet 
Şûrasından sadır olmuş bütün kararları bili
yorlar mı?.. Bilmelileri mümkün değil ve zaten 
gereği de yoktur. Bilmemeleri mesuliyeti mu-
cibolmadığı gibi, tenkidi de mucibolamaz. Çün
kü, Danıştaydan yüzlerce karar çıkıyor; 12 
dairesi var, yüzlerce karar çıkıyor. Bir ve
kil, bir hukukçu bütün işimi gücünü bıraksa, 
Devlet Şûrasından çıkan kararları takibe imkân 
bulamaz, gücü yetmez. Ama Sayın Topaloğ-
lu bunu da söylüyor, «Vekil, 1963'teki bu ka
rarı bilmeli idi)» diyor. Ne lise. bu, hâlâ da 
anlayamadım beyanlarından, belki de hukukçu 
olmadıkları için çok iyi izah edemediler veya 
ben takibedemedim, belki kusur bende. Ama 
bilmek mümkün değil. Bunu da bize kusur ola
rak getirdiler. 

Muhterem üyeler, mâruzâtımı toplamak is
tiyorum ? 
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Komisyon raporunun kabulü veya ademî 
kabulü benim konum haricindedir. Bu, tama
men Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasarru
funda olan bir meseledir. Yüce Heyetinize 
arz etmek istediğim husus şudur: Marmara 
Petrol Rafinerisine, Komite raporu istikame
tinde belge verilmesine mütedair kararı ve bu
na müteferri bulunan diğer işlemleri, Petrol 
Dairesinin yaptığı işlemler dâhil, Bakan ol
duğum zaman bana bağlı bulunan bu dairenin 
müteakip işlemleri dâhil hepsinin, Türkiye'nin 
millî menfaatlerine uygunluğunu takdir etmek 
suretiyle belgeyi vermiş bulunuyorum. Bun
dan mütevellit her nevi sorumluluğu tekabbü-
le huzurunuzda amadeyim. Bu tasarruf, Pet
rol Kanununun 4 ncü ve 20 nci maddesine ve 
diğer maddelerine tamamen uygundur. Bu ta
sarruf, millî menfaatlere uygundur. Bu ta
sarruf, İkinci Beş Yıllık Plân ile ilgisi olma
masına rağmen, onun da ilkelerine uygundur. 
Bu sebeple, Sayın Topaloğlu'nun vermiş bu
lunduğu önerge üzerine yapmış bulunduğu izah
lar, petrol hukukuna, memleketimizin gerçek 
menfaatlerine tamamen aykırıdır, doğru değil
dir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın
daki, zamanın Bakanının şartlarına uygun bir 
normal rutin muamelesini kendi siyasî düşün
cesine, iktisadî felsefesine uygun görmediği 
için, bundan rahatsız olduğu için soruşturma 
konusu yapmış bulunmaktadır. 

Bu sebeple Sayın Topaloğlu'nun izahla
rının isabetsizliğini1, yanlışlığını, tasarrufumu
zun memleketimizin menfaatlerine, Petrol Ka
nununa ve İkinci Beş Yıllık Plâna ve hukuka 
bağlı Devlet anlayışına uygun olduğunu huzu
runuzda beyan ede i', takdirin Yüce Heyetinize 
aidolduğunu saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — BİL* hususu arz edeceğim. Müza
kere ettiğimiz husus, Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun kararjdır. Yüksek Heyetiniz de 
müşahede etti ki, Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun kurulmasına esas olan önerge dile ge
tirildi. Savunmada, Sayın Bakanın beyanatı 
da son raddeye kadar aynı şekilde devam etti. 
Pek tabiî olarak. Sonunda da lütfettiler esa-
|sa girdiler eski Enerji Bakanı ve dediler ki ; 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun kararı ye
rindedir, uygundur ve saire.. 



T. B. M. M. B : 2 13 . 12 . 1972 O : 1 

Bu suretle müzakerelerimiz Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun kararlarına matuftur. 
iddialara değil. İddialar artık geride kalmış
tır. Bundan böyle, bu şekildeki müzakereye 
imkân vermeyeceğim; Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun kararı şu sebeple mualleldir, bu 
sebeple yerinde değildir, kabul edilmesi lâ
zımdır, kabul edilmemesi lâzımdır, şeklinde 
olması gerekir. Yoksa biz, iddiaları tekrar 
müzakere etmiyoruz ve bunun üzerinde de ka
rar verecek değiliz. 

Arz ederim. 

Komisyon adına Sayın Kıratlıoğlu. 
Komisyonun ve sayın konuşacak üyelerin 

de buna riayeti gerekir. 
Buyurunuz. 
14 NOLU SORUŞTURMA HAZIRLIK KO

MİSYONU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir Milletvekili) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Huzurunuzu uzun müddet işgal edecek deği
lim; ama yine de her halde 7 - 8 dakikanızı 
alacağım. 

Mevzu, Soruşturma Hazırdık Komisyonu
muzda uzun uzadıya tetkik edildi. Ayrıca, şah
sen Türk petrolleri içerisinde hizmeti geçmiş 
bir arkadaşınız olarak da mevzuu yakıııen bil
mem gerekir. Bu bakımdan, Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor, 
hakikaten gerçeklen dile getirir niteliktedir. 
Ben burada, Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun esas teşkil eden birkaç noktasına temas et
tikten sonra, iSayır Topaloğlu burada. Komis
yonumuzu da alâkadar eden bâzı meşaleleri1 di
le getirerek tenkit ettiği için, o hususlara da ce
vap arz edeceğim. 

Bir kere elimizde bu meselelerle ilgili bir 
kanun vardır. Bu kanun bâzı.noktaları ortaya 
getirmiş. Ne denmiş? Demiş ki, «...bir itiraz vâki 
olursa, bunu Petrol Dairesi anlaşma yolu ile 
halleder.» Anlaşma yolu ile halledilmediği tak
dirde ne olur? Komiser tayin edilir, 'komiler 
bunu takdir ekler. Ondan sonra, da, «Komiserin 
vermiş olduğu bu karar lehte ve aleyhte olsa, 
takdir hakkı Bakanındır.» dembş ve bu seremo
ni yürümüş. Petrol Dairesi 'münakaşayı hallede-
memiş, Ankara'nın eski hâkimlerinden Doç. Dr. 
Tamik beye mesele intikal ettin;1 mis ve Dr. Yn-
mık bey de iddianın varidolmadığını bildirmiş, 

Bakan da bu durumu tasdik etmiş. Meselenin 
birinci şıkkı bu. Buraya kadar her hangi bir iti
razı icabettireeek nokta var mı?.. Yok. 

İkinci husus nedir? Sayın Topaloğlu'nun id
dia ettiği gibi, «İkinci Beş Yıllık Plânın ilkele
rine aykırıdır, üstelik de İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminde bu mesele ortaya getirilmiştir.:» Şek
linde iddia ettiği durumda sureti katiyede va
rit değildir. 

Ben tamamen teknik'olarak: durumun içer
sine bu şekilde girdikten sonra arz 'edeceğim 
diğer hususlara geçeceğimi; bunlar hiç. itiraz 
kabul etmeyen ve üzerinde.hiç durulmaması lâ
zım gelen noktalardır. Ne olmuş?.. Belge, bü
tün bunlara, rağmen İkinci Beş Yıllık Plânın 
tatbike konulacağı tarihten iki ay evvel verül-

•* mis. Hukukçularımız gayet iyi bilirler; kamu
nun kabul tarihî başkadır, yürürlük tarihi baş
kadır. Eğer, kanunların yürürlük tarihini ka
bul tarihi olarak almak yeni bir usul olarak 
kabul edilecekse, o zamıan şimdiye kadar tat
bik edilen ve mahkemelerde veya diğer daire
lerde bu hususta alınmış olan gerekli kararla
rın hükümlü clıııaması ieabeder. Zira, Resmî 
Gazetede de alenen ilân edilir, bunu ıda bu inle 
alâkadar olan herkes bilir. Bu kanun şu tarih
ten itibaren yürürlüktedir, yahut da neşri ta
rihinden itibaren yürürlüktedir, denir. Öyle ise, 
yürürlük tarihinden evvel de ortaya konulmuş 
olan bu belgenin bu kanunun İkinci Beş Yıllık 
Dönem itibariyle de itiraza ait bir kısmı yok
tur. Kaldı ki, bütün bunları bir tarafa bıraka
lım; İkinci Beş Yıllık Plân yine karma ekono
mi düzenini öngören bir tedbirdir. Öyle ise, kar
ma ekonomli düzenini kabul etmiş olma duru
mu ortada iken, böyle bir durum ile alâkalı 
mevzuda da, İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
dahi kabul " edilmiş olsa idi, bu bakımdan bir 
itiraz olmaması lâzım gelirdi. Kaldı ki, İkinci 
Beş Yıllık Plân döneminden iki ay evvel kabul 
edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, itiraz esas bu nokta
lara ait bulunuyor ve bu hususlar da gayet açık 
vo sarih. Biraz kanun tekniği, 'biraz civdanı ve 
biraz da anlayışı olan herkesin bu meselede bu 
durumu kabul edeceğini tahmin ederim. Sayın 
Topaloğlu'nun da vicdanen aynı fikirde o'laca-
ğını zannediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada gerek Komis
yonumuzla ilgili ve gerekse Komisyonumuzun 
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vermiş olduğu bu raporun içersindeki duruma 
da temas 'eden Saynı Topaloğlu : «Rafineri lü
zumsuz talebedilimiştir. Haımipetrol ithaline dö
nük bir rafineri kurulması öngörülmüştür. Pet
rolün bu 'belgenin verildiği tarihte rafinerileri
mizin mevcudiyeti ve plânlanmış durumu, ileri
deki uzun yıllan da kapsamakta idi.»' demek
tedir, Bu hususta ve ayrıca çoğunluk «mesel esin
de, Komisyonumuz içersinde bulunan bir üye 
olarak mütalâa beyan vetmek meeburiyetinde-
yimı. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bilinen bir ger
çektir ki, petrol ile alâkalı bulunan ve petrol 
nnevzuunıu yakından taki'beden insanlar bilir 
ki, bugün rafineri tatmamen bir endüstridir ve 
dış ımiemleketlercle de ithale müteallik bir en
düstridir. Şu anlda ketsin rakamları veremeyece
ğim; ama bu husus her zaman için tevsik edi
lebilir. Almanya Olsun, Fransa- olsun, ingiltere1 

olsun, îtaılya olsun, İspanya olsun; bunların İs
tihlâk etime durumunda bulundukları petrolle
ri, ithal suretiyle gelmektedir. Ayrıca bununla 
da kalmamaktadır, tabiî kendi rafinerilerinde 
işlenen bu petrollerin çoğu ithal edilmek sure
tiyle gelmektedir. Ayrıca, ithali etmek suretiy
le kendi rafinerilerinde istihlâklerinin üzerin
de de irmalâ'ta geçmek suretiyle ihraç dilmekte
dirler. Yani, ısormak .isterimi Sayın Topaloğlu'n-
dan; bunu Alimian, înıgiiiz, Fransız İtalyan dü
şünüyor da aealm Türk'ün kafası bunu düşüne
meyecek kadar geri midir, bir?.. 

İkincisi, kaldı ki, biz her zaman için iyi İni' 
'teknik yolunu tercih etmlişizdir. Sayın Topal
oğlu'ıran gayet iyi bilmesi lâzım gelir, biz pet
rolün aşağı yukarı büyülk istihsal bölgelerine 
onlardan daha yakın olmamız hasebiyle, yoldan 
da kazanmak suretiyle onların rafinerilerine 
gitme, parasının büyük bir kısmı da yoldan ke
silmek durumu itibariyle, bizim daha ucuza it
hali etmek durumumuz mevzubahistir. Çünkü, 
burnumuzun dibinde 200 milyon ton petrol istih
sali bulunan bir İran, 170 milyon ton petrol is
tihsali bulunan bir Irak, bir o kadar istihsali bu
lunan Suudî Araibistan ve onun müştemilâtı Ku
veyt, şunlar, bunlar... Hepsi bize yakın durumda
dır. Onlara yakın olan yalnız bir yer vardır; o da 
Libya, petrolleridir. Libya petrolleri de, aşağı yu
karı yıllık 170 - 200 milyon ton istihs'al durumun
dadır: ama Orta - Doğu petrolleri itibariyle on-
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lavla karşılaştırdığımız takdirde, aradaki faik 
pek büyük ve muazzamdır ve Avrupa memleket
le ı inin istihlâk durumları da, oradaki istihs-r.ıYu 
çok üzerindedir; dolayısıyle. rafineri mevzuunda 
gayet titiz davranmak mecburiyetindeyiz. 

Kaldı ki, S.ayıu Sezin burada gayet iyi izah 
ettiler; bundan bir evvelki Bakan Nezih Devres 
petrol ihraç etmek suretiyle •bunu bir övüntü 
mevzuu yapmıştır. Petrol ihraç, etmek işte bu şe
kilde olmuştur. Yani, ithal edilen petrol işlenmek 
suretiyle ihraç edilmiştir. Onu övünç payı ol!'arak 
kabul ediyorsunuz da, bu şekilde hareket edildi
ği! takdirde, eğer bunu kendi fikriyatınıza uygun 
olmayan bir iktidarın insanları .yapmış ise, bu, 
sureti kafiyede kötüdür diye söyl em ek .durum un
da, bulunuyorsunuz. Bunun vicdan muhasebesi 
itibariyle size de pek bir fayda temin etmeyece
ğime kaniim Sayım Topaloğiu. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay karat nidan 
.Sayın Topaloğiu bahsettiler. Gerçi, Sayın Sezgin 
burada bu meseleyi dile getirdiler. Ama, her hal
de şunu söylemeyi ihmal ettiler: l!Kv» yı'kmdaki 
o Danıştay ka: arımdan zatıâliniz malûnrattar idi
niz de, devri Bakanlığınızda, bu meseleyi itiraz 
mevzuu yapmak suretiyle dile getirdiniz de, alâ
ka h .makamlar neden hâlâ bunun iptali yoluna 
gitmemiştir? Siz ayrılah aşağı yukarı bir seneye 
yakın zaman, olmuştur ve her halde ilk geldiği
niz günlerde de bunu mesele yaptığınıza göre, 
çünkü bununla her nedense özel surette alâka
lanıyordunuz; ar'adan 1,5 seneye yakım bir müd
det, geçmiş olmasına rağmen, 24 smatte karar ve
ren Danıştay, hâlâ bu mesele üzerinde bir karar 
alamamıştır. 

O ok değerli arkadaşlarım,' çoğunluk meselesi
ne temas edildi. Burada bu mesele, hakikaten 
her mevzu itibariyle dile getirilmektedir. Bu, 
Parlâmentoyu yaralayıcı, Parlâmento mükellefi
yetini, mecburiyetini yaralayıcı bir durum arz 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, evet biz komisyonda 
Adalet, Partisinin milletvekilleri ve senatörleri 
olarak çoğunluğu teşkil etmekte idik. 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Ben böyle bir şey söylemedim. 

LSAT KIKATLIOĞLU (Devamla) — Siz 
«Adalet Partisinin çoğunluk teşkil, ettiği bir ko
misyonda, alıman bu karar» deyince, zımnen,,. 



T. B. M. M. B : 2 

İHSAN TOPALOOLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) —• Ben yazdı olarak okudum, öyle bir şey 
demedim. 

ESAT KIKATLIOftLU (Devamla) — Beye
fendi, bu sözünüz alınmıştır, zapta geçmiştir. 
Zatıâliniz yanın bu meseleyi - konuştuğunuz tak
dirde - tetkik edin, eğer bu meseleyi söylcmemiş-
seniz, ben sizden özür dileyeceğim. Ama şurada 
hazır bulunan bütün değerli arkadaşlarım bu 
mevzua şahittir. 

BAŞKAX — «Adalet Partisi çoğunluğu» 
geçmiştir, beyanları arasında. Devam buyurun 
efendim, devam buyurun. 

ESAT KLRATLlOfiLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, şunu ifade etmek isterim ki, Türk mah
kemelerinde aayı itibariyle çeşitli hakimlerden 
kurulmuş mahkemelerin kararı, meselâ bir ağır 
eeza mahkemesinin kararı neye göre verilmekte
dir? Hukuken neye göve verilmektedir? Yani 
orada eğer beş üye varsa, üçü bir tarafta, ikisi 
bir tarafta, kaldığı takdirde üç üyenin bulundu
ğu tarat' karar itibariyle kesinlik kazanır. Yani 
mahkemelerden de çoğunluğu mu kaldıralım? 
Yani çoğunluğun hükmü eğer mahkemelerde de 
yoksa, .nerede-olacaktır, bir. O zaman mahkeme
lerin hüviyetinden şüphe etmemiz mi ieabeder? 

İkincisi değerli arkadaşlarım, evet burada 
demokrasi itibariyle üzerinde hassasiyetle durul
ması lâzım gelen bir nokta vardır. Parlâmento
muz seçilme esasına göre kurulmuş ve demokra
tik nizamı dile getirmesi ica.beden bir Parlâmen
todur. Büyük Atatürk İstiklâl Harbini dahi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin reyi eriyle idare 
etmek şerefini göstermiştir. Ki, Atatürk o za
manda hiçbir zaman böyle bir hareketi göster
mek durumunda da değildi. İçerisindeki bulu
nan şahsî güç ve kudret itibariyle. Atatürk, Mil
lî Mücadeleyi Türk Parlâmentosunun reyle riy-
le idare etmiştir. Türk Parlâmentosunun reyi
ne- icabet etmeyen, onu «oy çoğunluğu»' diye kü
çük görmeye çalışan, Atatürk sevgilisi görünen 
kimselerin katiyen Atatürk dostu olmadığı ve bu 
Türk Milletinin dostu olmadığını ifade etmek is
terim. (A. P. sıraların dan «Bravo» sesleri.) 

MEMDUH EKŞİ (Ordu Milletvekili) — Ko
nuya gelin Sayın Kıratılıoğlu, konuya, gelin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, kaildi ki. Sayın Topaloğlu da 
tııpkiı benim gibi, milletin reyi ile, yani bölgeshı-
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de seçilemenıiş diğer kimselerden daha fazla rey 
aldığı için seçilmiş gelmiş durumdadır. Öyle ise, 
o zaman buna icabet ediyorsunuz ve o verilmiş 
rey ile bu çatının altında Türk Parlâmentosunun 
şerefli bir üyesi olarak burada oturmayı müna
sip görüyorsunuz da, eğer oy meselesi Ada.let 
Partisinin, ki o Adalet Partisi Türk Milletinin 
ekseriyetiyle gelmiştir. Bundan hiç kimsenin de 
şüphesi olmaması lâzım gelir. Adalet Partisi eğer 
ekseriyette ise, o zıamam kurulan. ..Meclis ve ku
rulan komisyonlar, oy çoğunluğu neymiş efen
dim, demokrasinin içerisinde baskı unsuru y-
muş... Değerli arkadaşlai'im, onu kabul eden, rey
le buraya gehneyi şeref: olarak' telâkki eden bir 
insanın, reyle •kurulmuş komisyonları ve mille
tim verdiği reylere esas teşkil etmek suretiyle ku
rulmuş komisyonları küçük görmeye çalışması, 
buraya gelen şeref mefhumu ile sureti kafiyede 
telif edilecek bir husus olmamak gerekir. Sayın 
Topaloğlu'num bu vicdan muhasebesini, aynen 
benim gibi yapına durumunda olduğunu da zan
nederim. 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele, üzerinde 
hassasiyetle durulması lâzım gelen bir mesele
dir. Hor ne suretle olursa olsun, 'Parlâmentonun 
ekseriyetini küçük göstermeye çalışan kimseler, 
karşımıza Parlâmentonun oy çoğunluğunu alay 
mevzuu yapmak suretiyle birtakım tedbirlerin 
İçerisine girme durumunu kendilerine âdeta, usul 
ittihaz etmektcdirler. 

Değerli arkadaşlarını, ya Parlâmentoya, ina
nacağız, Türk Milletine inanacağız veyahut da 
burada reyle gelme durumunu kabul durumun
da bulunmayacağız ve bu çatınım altında bulun
mayacağız. 

İHSAN TOPALOĞLU (O. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Hazırlık raporu ile bir alâkası var mı? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) — 
Hazırlık Komisyonu. raporunu mu görüşüyoruz, 
Sayın Başkan? 

ESAT KTRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, 
Hazırlık Komisyonu raporunda oy çoğunluğu 
me.vzuubahsedildi. Oy çoğunluğuna bu şekilde 
temas etmek mecburiyetinde olduğumu, lütfen 
takdir buyuracağınızı tahmin ederim, Sayın 
arkadaşım. 

Kıymetli arkadaşlarım, her meselede bu, 
•karşumıza istismar mevzuu olarak birer kalkan 
şeklinde çıkartılmaktadır. 

http://ica.be
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Gerek bu Parlâmentonun çatısı altında bu
lunan, gereksıe bu Parlâmentonun çatısı dışın
da bulunan heıkes şunu kati surette bilmek du
rumundadır ki, oy çoğunluğu Atatürk'ün vazge
çilmez prensibidir. Oy çoğunluğunu ilga etmek 
düşüncesiyle hareket etmek ve ona lclke getir
mek durumu ile kafasında birtakım fikir besle
yen kimseler, (ikim olursa olsun) T ürik Milleti
nin vicdanında mahkûm olan ve Atatürk'ün ru
hunu da muazzep eden kimselerdir; bunu her
kesin bu şdkildc bilmesi icabeder. 

Kıymetli arkadaşlarım, oy çoğunluğunu mü
dafaa edeceğiz. Oy çoğunluğunu sonuna kadar 
müdafaa edeceğiz. Oy çoğunluğunun Türk Par
lâmentosu ve Türk demokrasisi için vazgeçil
mez bir unsur olduğunu sonuna kadar müdafaa 
edeceğiz. Bu hususta sureti katiyede taviz ver
meyeceğiz ve bu hususun sureti katiyede iptali
ni hiç kimsenin elinde bırakmayacağız. -Çünkü 
Türk Milletine inanıyoruz ve o Türk Milletine 
inanan Atatürk'ün yolunda olduğumuzu kabul 
ediyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, işte burada Soruş
turma Hazırlık Komisyonu olarak ortaya getir
diğimiz mevzuda, bu meselelerin ışığı altında 
gereği yapılmak suretiyle huzurunuza getiril
miştir ve herhangi'bir kusurun olmaması lâzım-
geldiği icaıbertocktedir. Ve şunu da Minicikteyiz 
ki, maalesef zaman ve zaman birtakım şerefli 
insanlar kamu efkârında küçük düşürülmek 
için eften, püf t en meseleler mevzuu yapılmak 
suretiyle bu şekilde komisyonların kurulmasına 
her zaman tevessül edilmiştir ve bundan sonra 
da edilecektir, muhakkak. O bakımdan bu sis
temlerin biz yabancısı değiliz ve fakat biliyoruz 
ki, gerek Refet Sezgin arkadaşımız ve gerekse 
mesuliyet deruhte etmiş sayın bakanlarımız, 
Adalet Partisinin komisyondaki bir üyesi ola
rak, - oy çoğunluğu itibariyle yine dokunuyo
rum, buna - yine Adalet Partisinin içerisindeki 
vazife vermiş değerli arkadaşlarımızın biç biri
si herhangi bir makamın önünde hesabını vere
meme durumunda değildir. 

O bakımdan komisyonun bu raporuna itibar 
buyurmanızı ve şereflerle oynamanın mümkün 
olmaması lâzımgektiğini takdir buyurmanızı ve 
helkesin, hesabını her yerde vermek durumun
da da bulunduğunu kabul etmeni/i istirham 
eder, Komisyonun raporuna itibar buyurmanızı 

rica eder, saygılarımı sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman? Yok. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNK (O. Sena/tosu İstan

bul Üyesi) — Sayın Başkan, komisyon söz iste
mişti... 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz 
efendim, İçtüzüğümüzde mutlaka komisyon ko
nuşturulur diyor, komisyon konuştu, eğer adedi 
rakam müsaade ederse size de söz veririz. 

Sayın Abdullah Naci Budak? 

ABDULLAH NAOl BUDAK (Artvin Mil
letvekili) — Sözümü Sayın Topaloğlu'na ver
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim, söz hakkınızı To-
paloğlu'na verdiniz. 

Buyurun Sayın Topaloğfu. 
İHSAN TOPALOĞLU (€. Senatosu Giresun 

Üyesi) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ sözlerime, biraz evvel Sayın Kıratlı-
oğlu'nun heyecanlı nutkunu dinledim ona cevap 
vereceğim, ondan sonra Sezgin'in dokunduğu 
bu çoğunluk mevzuuna cevap vermekle başlaya
cağım. 

Yazılı okuduğum metinde «çoğunluk» keli
mesi geçtiğini görmedim, okumadım, çoğunluk
tan bahsetmedim, yalnız komisyonun, Sayuı 
iSezgin'in yazısını hemen hemen aynen iktibas 
ederek rapor hazırladığını söyledim. Bunun ara
sında fark var. Tabiî bir komisyon kararını ço
ğunlukla verecektir. Ben verdiği kararın tetki
kinin eksik olduğunu açıkladım. Binaenaleyh, 
bu heyecanlı nutuklara burada yer yok kanısın
dayım. Bu, eski bir politik gaye ile söylenmiş 
bir konuşmadır, ben onu öyle kaıbul ettim, yok
sa bugün Komisyonumuzun, yani raporun ilmî 
bir tarafı olduğunu kabul etmeye imkân yok
tur. Çünkü, aynen okuyorum: Soruşturana Ha
zırlık Komisyonu 23 . 3 . 1970 tarihli storuştur-
ma önergemizle ileri sürdüğümüz iddialara kar
şı mütalâasını sormakla yetindiği Sayın eski 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Refet Sez
gin'in yazılı görüşünü okluğu gibi raporuna 
esas almış, soruşturma hazırlığını yeterli araş
tırma ve inceleme yapmadan raporunu düzenle
miştir.» Söylediğimiz bu. Çoğunluk meselesi sa
yın sözcüler tarafından ortaya kondu, onun 
üzerine büyük bir bina yapıldı: Demokrasi... 
Görüşler açıklandı... Bu fırsatta şunu açıklaya-
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yım ki, demokrasilerde meseleler çoğunluk oyu 
ile kabul edilir; fakat azınlığın haklarına dai
ma riayetkar olunur. Bunu da böyle bilmek ge
rekir. 

Sayın arkaıdaşlarmı, bir defa bu konuyu bu
raya getirirken şunu açıklamak isterim ki,* bu
rada savunulan ndkta, bir partinin veya bir 
şahsın veya zümrenin görüşü olarak gelmedi. 
Bu, mevcuıt Ikanuna, yasaya ve plâna uygun 
olup olmadığı hususunda verdlen bir kararın ya
salara ne kadar uygun olduğunu belirtmek ve 
yapılmış bir 'hatayı ortaya koymak için getiril
di. Biz, bunu savunurken Cumilıuriyet Halk Par
tisinin petrolde Devletçi görüşünü savunarak 
getirmedik. Mevcut Marmara Rafineri Şirketi
nin rafineri kurması hakkında verilmiş olan b&r 
belgenin, demin de uzun uzun yazılı olarak açık
ladığım gibi, Petrol Kanununa aykırı, plâna 
aykırı verilmiş bir belge olduğunu burada hu
zurunuzda ispata çalıştım ve zannederim Sayın 
Kıratlıoğlu'nun dediği gibi, elini vicdanına ko-
yon kimselerin de kabul ettiğini zannediyorum. 
Ama, bunu savunmak için konuyu rafineri bel
gesinin verilmesi dışına taşırarak, beni şahsî 
hedef alarak, yapmış olduğum birtakım tasar
rufları burada yererek bir savunma yapmak 
imkânı yoktur. Ben. 1971 yılının 6 ayında (Bi
rinci Erim Hükümetinde Enerji Bakanlığı yap
tım. O devrin 'bütün yapılmış tasarruflarını de
ğerli arkadaşlarım buraya getirerek aynı şekil
de savunmak imkânını haizdirler ve memnuni
yetle cevap vermek benim tabiî bir görevimdir. 
Bütün bu cevaplara büyük bir kahramanlık 
taslayarak değil, nâçiz bir arkadaşınız olarak 
da cevap vermek imkânlarını ararım gayet ta
biî. Burada Millet Meclisinin huzurunda bu 
cevaplar tabiîdir ki verilmelidir, verilir. 

İthal hampetrolünü ben de almışım da, Mı
sır hampetrolünü getirmişim... Tabiî getiririz. 
Tabiî ithal hampetrolü yapılmaktadır. Ancak 
bu petrolün en iyi şartlarla getirilmesi bahis 
konusudur. Bu hususta yanlış bir karar var
sa veya pahalı ithal edildiği hakkında iddia 
varsa onu görüşürüz; ama Mısır'dan gelmiş veya 
başka bir yerden gelmiş... Konu, memleketimi
ze yararlı olan fiyat tespit etmektir. Aslında 
rafinerilerin kamu sektörü tarafından kurul
ması konusu, memleketimizde ucuz hampetrol 
ithal etmek için daha 1964 yılında plânlamadan 

| verilen bir rapor üzerine ortaya çıkmıştır. Ka-
I fineriler, yabancı kredilerle kurulurken, ham

petrol ithalâtına dayanaraktan kurulurken 
memleketimizde icraî faaliyet eden dört ya
bancı şirketin çok kere dikte ettiği fiyatlara 
bağlı olarak kurulmaktadır. Bunların mahzur
ları görüldüğü için, 1964 plân raporunda hat
tâ İPRAŞ'm biran evvel satınalınması öngörül
dü. Türkiye petrollerinin kendi başına bir ra
fineri kurması ve ithal hampetrolünü ucuza al
ması gayesi güdüldü. Sonra, 1967 yılında İkin
ci (Beş Yıllık Plânda da kamu sektörü tarafın
dan kurulması kabul edildi. 

Değerli arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık 
Plânın 431 - 41 nci sayfasında: 

«Petrol ürünü sanayii', ilkeler. ve gelişme
ler. 

Madde 4. — Yeni kumlaeak tesislerin ka
mu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır» hükmü vardır. Bu hüküm açık
tır. Bunu başka türlü aramak, özel teşebbüse 
verilecektir diye izaha çalışmak beyhudedir. 
Yazılan Türkçe ve mânası anlaşılıyor, bunun 
için büyük bir hukukçu olmaya da lüzum yok-

I tur. Ancak, bu belgenin bu dönemde verilme
si, ıSayın Kıratlıoğlu demin bir hataya düş
tü, bu kalkınma plânı yürürlüğe girdikten son
ra demin izah ettiğim gibi belge verilmiştir. 
Belge verilme tarihi 7 . 2 . 1968'dir. 1.1.1968'de 
bu yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bir belge
nin ve petrol ameliyesine ait verilen belgelerin 
yürürlüğe girmesi meselesi, kanunî bir keyfiyet 
kazanması meselesi doğrudan doğruya o kanu
nun 36 ncı maddesinin (e) fıkrasına ve 37 nci 
maddelerine tabidir. Binaenaleyh, belge veril
diği tarihte bu plân yürürlüğe girmişti ve ar
tık bundan sonra özel teşebbüse belge verilmesi 
caiz değildir. Bu görüş, bir ekonomik görüşün. 
veya bir partinin görüşünün temsili meselesi 
değil, şu plânın söylediğinin tatbik edilip edil
memesi meselesidir. Bu, plâna aykırı bir davra
nış olarak kalacaktır. Bunu başka türlü izah 
edemezsiniz. 

I İkinci konu; Petrol Kanununa aykırı ola
rak verilmiştir, onu izah ettim uzun uzun. De
min iSayın Kıratlıoğlu da açıkladı, bir konuda 

I şirketler arasında bâzı ihtilâflar ortaya çıkabi
lir. !Bu ihtilâfları Petrol Dairesi halledemezse 

J o zaman bizim kanunlarımızda usul olmayan; 
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faka.t; Ee^rol. Kaasnasundas kasbul edilen: bir: ko* 
miseıriik"; müessesesi vardnv Bu komiserlik nm-
esseseşi;ıbir~ nev*r bilirkişidir, bir rapor verir. 
OBai rapora bakanın*ittiba etmesi-şart değildir; 
EdsaMfe; etmeyebilir.; fakat.bumı etmekle bel
ge1 verilir diye bir: hüküm yoktur. Belgenin ve-
rilaBeskiçİEr:. (demin - uzun; uzun açıkladım) Pet
rol, 'Kanununun;--' 74 ncü; maddesine göre birta
kım taiıkiikat - yapılacaktır; müracaat eden şir
ketini bu..'., işi yapop yapamayacağır tespit edile
cektir. ıBu şirket, 3 milyonluk bir. şirketse ve 
1 milyar 200 milyonluk bir tesisi kurmaya te-
şefbbüs ediyorsa, bunu; yapamazsın denilecek
tir. Bunlar, kanunun maddeleri, bunları ben ica-
detmedim; Bu bir ekonomik görüş değil, 1954 
yılında kabul edilen şu kanun hükümleridir. 

Komiser raporunu kabul ettiğimiz zaman 
belgeye müracaat hakki: ortaya çıkar. Ondan 
sonraT 4 ncü maddenin birinci fıkrasına göre, 
Bakan, memleket yararına olma kararını vere
cektir, ama. ondan evvel yapılması lâzımgelen 
birtakım, tahkikat vardır. Bu işin karinesi ara
nır. Bu adam, bunu verdiğimiz şirket acaba 
bu işi yapabilir mi, yapmaz mı?.. Buna bakılır. 
Eğer bu şirket bu işi yapamayacaksa, millî ya
rarlara uymadığı için reddedilecektir. İşte, Sa
yın Sezgin bunları ihmal ettiği için kendisi hak
kında, bu soruşturmayı getirdim. Yoksar ara
mızdaki görüş farkı ile; siz neden devletleştir-
mayorsunuz, yahut. ben devletleştirmeyi istiyo
rum, siz. istemiyorsunuz, şeklinde bir- soruştur
ma- konusu değil bu. Gayet tabidir, ki, çoğun
lukta, olan partinin-görüşüne göre bir politika 
yürütülecektir. Buna kimsenlm itirazı yok. Biz 
kendi, görüşümüzü açıklıyoruz, İnandığımız hu
susları savunuyoruz; ama açık açık burada ka
nuna aykırılık mevcuttur. 

Burada Sayın Sezgin benimle ilgili birtakım 
şeylere girdi. Ben şahsiyet yapmış değilim. 
Ben, şu kanunla ilgili Sayın Refet Sezginin bâ
zı tasarruf Iarmı doğru bulmadığımı açıkladım. 
Benim hakkımda geçen sene Plân Komisyo
nunda da aynı şeyleri ileri sürdü. Benim bir 
şoförü = sorup,. işinden çıkardığımı söyledi. Ta
mamen gerçek. dışıdır» Şoföre ne zaman geldi-
ğüıi sordum, anlattı. O, hiç çıkarılmadı, halen 
görevindedir. 

RESET! SEZGİN . (Çanakkale Milletvekili) 
— Çık^rdağnmr söylemedim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Orada 
da söylediniz, burada, da tekrar ettiniz. 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Hayır söylemedim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Hiç bir 
odacıdan kimseyi sormadım. Varit değildir. 
Şoföre sordum. Çünkü şoförün, en nihayet her 
gün seyahat ettiğim, her gün gezdiğim bir şah
sın kim olduğunu, ne olduğunu bilmem en ta
biî hakkımdır. Bu konuda kendlisine en ufak 
bir şey gelmiş değildir. O zamanda gelmemiş
tir, bugün de yerindedir adam. Buna Komis
yonda cevap verme lüzumunu bile görmedim. 
Anlaşılan Sayın Sezgin bunu eline geçirmiş, bir 
koz zannediyor, onun üzerine giidiyor. 

İktidarlar geldiği zaman personel değişebil
in', değiştirilebilir, ama bunun haklı olması lâ
zımdır. Bu hak için de Danıştay karar verir. 
Ben geldikten sonra, kendi politikama uygun 
ansanlar ararken bâzı şahısların değiştirilmesine 
lüzum gördüm. O şahıslar da Danıştay'a git-
'mişlerdir, iptal kararı alamamışlardır; 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Karar çoğunlukla alındı.-

İHSAN TOPALOÖLU (Devamla) — Ekse
riyetle reddetmiş olabilirler. Ben zaten çoğun
luğu söylemediğimi ifade ettim Saym Sezgin. 
Siz kendiniz bina ettiniz onu. Ona dayanarak 
beni itham ettiniz. Bunlar bu Parlâmentoda, 
bu kürsüde yapılan basit oyunlardır. Bunlar 
doğru değildir. 

Şimdi gelelim diğer konulara: Danıştay 
ROMOID hakkında, (ki, ben onu sonradan öğ
rendim) bir kararı sonradan iptal etmiş, olup, 
olmaması önemli değil; alman kararın kanunla
ra ve usullere uygun olup olmaması önemli
dir. Usule uygun olmadığı için iptal edilmiş 
bir karardır. O da, Bakanın, tasaırnfuııda 
usule uygun olarak hareket etmediğini göste
rir. Bunu neden gösterdi' Sayın Sezgin? Onu 
da anlamadım. Çünkü keradi tasarrufunun bo
zulan bir hükmüdür. En nihayet:Yüksek Mah* 
kemenin vermiş olduğu bir karardır. 

Değerİi arkadaşlarım,, tabiî bu gibi işELere 
girenleri seven, sevmeyen: çoktur. Görüşümü 
paylaşmayan da; çoktur. Benim hakkımda-birr 
çok meseleler; ortaya atılmak istenmiştir. Ara
nıp bulunan ve söylenen bir hisse meselesi var
dır. Bu her fırsatta söylenir. Baraa bu hususu: 
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»M^^s gb^sjflmnidprn .-aşEfclaa&a fnsatı içerdiği 
i2§mLj4®Hdisilae rbükassa î^eşökkür ?eâerlm. I Ken-
üüsHe -Komisyonda ıda iiıçıldaınıştım, ıjaılaşıian 
±atmin olmamış. 

uî'961 yiimdaJ23,sayıİLi Kanunla idareTmeclis-
ieri.lâğvedildi. .MiULBirlikjKanunudur. İda-

rrre nnefiMderimin lâgverifime^Mden sonra 1P-
•JlAŞ i n durumu çok ' tehlikeli: bir vaziyet arz 
netti. 

ÎPRA§ anlaşmasının önemli iki esası*vardır. 
"^Birisi, idare mecfcinin Türkler ellinde olması. 
'İkincisi, "G-enel Müdürün Amerikalı olması. 
İdare ^meclisleri lâğvedünee geçici müdürler 

~lmrulu kurulması icabetti. O "zamanki genel 
-müdür, o kanuna göre, doğrudan doğruya o 
y^etimkurtıİTinTHi başkanı»olmaktaydı. Böy
lelikle doğrudan doğruya-genel müdür ve ida
re .meclisi başkanı olan yönetim kurulu /başkanı 
Amerikalı olmaktaydı. -Bu husus IPRAŞ'ın 
menfaatlerine aykırı, görüldü, bakanlığa ya

kıldı. Burum anlatıldı ve,hissenin-bütün hak-
JlarıMzde-kalmak..üzere, .hisse.senedi % 49'un 
-altına düşürüldü ve ,c>ndan -sonra idare ..meclis
leri tekrar ^kuruldu. .Böylece biz orada İP-
E4§-'m faaliyetini Jcoııtroil etmek hakkını yeni
den -kazandık. .Ta ,440 sayjilı Kamın ortaya 
çıkıp da idare meclisleri hakkını bizim kanuna 
göre, yani /Eürkiye Petrolleri Kanununa .göre 
kurulmuş idare meclisleri hakkını mahfuz tu-
tuncaya Jkadar. 34 wcü ^maddesünde bu hak 
mahfuz tutulmuştur. 

Bu sonradan tekrar düzeltildi. Bu, tama
men bakanlığa sorularak ve bir icabolarak ya
pıldı. Bir hileî seriye idi, açıkça söylemek lâ
zım. Bunu biz oradaki kendi kontrolümüzün 
devamı için lüzumlu gördük. O zamanki Ba
kan ve -Hükümet de kabul etti, ama sonra dü
zeltilmek üzere. Buradan hiç bir kimseye beş 
kuruşluk menfaat sağlanmadı. -Bütün haklar 
Türkiye Petrollerine ^kalmak üzere .anlaşma" ya
pıldı. 

''Değerli arkadaşlarım, -Iratün -mesele budur. 
* Bu zaman zaman fısıltılarda-yazdırıldı, -zaman 
zaman ortaya atıldı, zaman zaman kürsülere 
getirildi. Bunlar, bence ortaya atılabilir, ben 
4e '.e©Tap; -verMm ?gayet tabiî, ama bununla bir 
sonuç alınacağını tahmin etmiyorsan. Bâdise 
budur. 

';D«ğepli ^aı«kadaş4aiim, -rafineri .»kurup rîh-
racatı artırma k o n u ş l a tasaea değişmek -istc-

lam. iSaymjIöi!a£laoğluMa^ 
1928 yılından beri dünyadafasri©İsa tMrmBÛ 
vardır: Rafinmter, naünaso . i n s ^ e ı M n •iiüke-
tildiği i ülkelerde kurulmaktadır. Gusleden Bas
ra Körfezinde kurulur, üriraler naMetMiâoü. 
1928 -senesinden sonca 'bu ürünlerin^üretilnaesi 

ekendi ^memleketleri içerismde -yapıteaya, b a ş 
landı. Bugün Almanya'nın petrol t ıketâmi 1180ı 
milyon tona yaklaşmıştır. Bizim "buradan b i r 
kaç yüzbin ton ihracatımız, zaman zaman r a 
fineri ihtiyaçlarının büyüyüp lcüçühae«raâ€n 
ortaya çıkar. Bunları esas alarak, gfayıraımm-
tazam, değişen unsurları esas olarak -râfmıeri 
kurup İhracata dönük rafineri yapılamaz. Çün
kü/bizden Almanya'ya kadar ilâve edilen -nak
liye masrafı onun maliyetini -yükseltmektir. 
Hampetrol nakliyatı ucuz olduğu için bu esas 
kabul- edilmiştir. 

Kaldı ki ihracat, zorunluk olduğu,zaman-
da yapılır. Eğer hampetrole verilen parayı 
da l hesaplayacak - olursak, bu işin de ~iazla' kâr
lı olmadığı meydana "çıkar. ~Bâfineri kurup, 
kredi 'alıp, hampetrol satanlara para kazan
dırma yerine, o faradiyi m«nleteetiln-başka * ta
raflarına, hammaddesi bizde olan sanayie-ya-
tmrsak çok daha fazla kâr-ederiz. Onun-için, 
rafineri ihracatına dönük rafineri, temelinden 
sakattır. 

Sayın arkadaşlarım, meselenin Güvenlik 
Kuruluna intikali doğrudan doğruya Güvenlik 
Kurulu Genel (Sekreterinin talebi üzerine.ol
muştur. Biz meseleyi tetkik ettik enine.boyu
na, tahkik ettirdik. Gördüğünüz, size anlat
tığım bütün sonuçlar bir rapora bağlanmıştır. 
Ayrıca İktisadî rKurula da girdi "konu. 'Çünkü 
o..; zaman SHELTt'in müşterek -bir müracaatı 
vardı. Tetkik edildi, uygun olmadığı görüldü. 
Danıştaya soruldu, uygun olmadığı -meydana 
çıktı. rQenel Güvenlik Kurulu da buna a y m a 
Ikarar verdi. 'Bunun savunulacak tarafum İHİ-

-miyorum. Bizim tarafımızdan Oüvenlik Kuru
luna ^o tü rü l i şu diye Mr husus ̂ yötktur. HSKi-
^verflik «Kurulu bu meseleyi oraya "kadar -getir
tmiş oldu. Çünkü îBâ,feanifrkla3?arası topiantı-
•tarda, -Petrol Dairesi hariç, "hattâ ^^shîerjfl̂ -Ba-
^kanİTğHHn -sözcüleri *bu -tasaraon *âleyh3#âc^bu-
teımuşlarT ve Feddeo!^lme^ttir,Memişlc^>fe,. Bir 
-Petrol"Dah?esi savunmuştur Nbu-tarayu,-• verü-
-aaseden* evvel. ^Gtövenlik ^ u r a l u da^bu-iomite-
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nin ayrıca bir üyesiydi, mesele bilgisi dâhilin
de cereyan ediyordu. 

Bir de benim ye bâzı çevrelerin görüşün
den bahsedildi. Değerli arkadaşlarım, bâzı gö
rüşler bâzı çevreler ve insan grupları tarafın
dan benimsenebilir. Bunları bâzı kimseler çok 
aşırı, başka mânalarda kullanabilir. Bunların 
hepsini bir kazanın içine atmakta büyük hata 
vardır. Her grup için bunu söyleyebilirim. 
Benim fearşıımda olan 'kusanlar için de bu söy
lenebilir. Bizim görüşümüzün aksini savunan
lar için de birtakım, memleket aleyhine, komp
rador kelimeleri kullanılabilir. Ben bunların 
hiç birini kullanmış değilim şimdiye kadar. Böy
le bir şey vâki değil. Benim görüşüme muvazi 
birtakım aşırı görüşler de olabilir, ama bun
ları birbirine karıştırmak doğru değildir. 
Çünkü karşınızda burada bir partinin bir gö
rüşü mevcuttur. Ben de o partinin bir üyesi
yim, onu savunmakla meşgulüm. 

Daima bir yol arayıp, bunlara biîr nevi 
başka bir istikamet vermek için çaba sarf etme
nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısını 
doğru bir istikâmete götüreceği kanısını taşı
mamaktayım. Açıkça söyleyeyim, burada ko
nuşan iki sayın üyeyi de dinledim, şu rapor 
üzerinde benim söylediklerimi cerhıeden, aksi 
iddiayı ispat eden bir iddaya rastlamadım. Bu
nu üzülerek beyan edenim. İsterdim M, beni' 
ikna etsinler, ben de soruşturmadan vazge
çeyim, ama olmadı. Yalnız birtakım yuvar
lak ve heyecanlı sözlerle veya şahıslara hi-
tabederek bu konuyu kendi görüşleri açısından 
savundular. 

..Ben huzurunuzu daha fazla işgal etmek, is
temiyorum. Benim buraya getirdiğim konu ga
yet açıktır. Yazılı olarak okudum. Ben, kah
raman olmak iddiasında da değilim, Allah'a 
şükür ayağım daima yerdedir. Bunu kasıtlı 
söyleyenler, belki beğenerek söyleyenler ola
bilir., Esasen bunları diınlemek de bana zevk 
vermez, ama bir konu içerisine ginmişiımdir 
ve gücüm yettiği kadar da bunu, bu konuları 
savunacağım, çünkü inandığım şeylerdir. Ama 
ben hukukçu olduğum iddiasında bir insan da 
değilim. Her şeyi en iyi bilen bir iddia sahibi 
de olmadım. Tabiî bu meselenin hukukî yanla
rını kendi tecrübemden, görev icabı, bulundu
ğum mevki icabı Petrol Kanununun tatbika

tından dolayı bildiğimin yanında^ bilenlere de 
bir hayli danışmışımdır. Buraya getirdiğim 
bir konuyu bir polemik meselesi yapıp, yalnız 
şahısları, Sayın Kıratlıoğlu'nun dediği gibi şe
refli insanları kastederek değil, ama şu konu
yu ben 1968 yılından beri takibederim. O za
man broşür neşrettim, memleketimizde fazla 
kapasite yapılmak temayülünün memlekete za
rarlı olduğunu açıkladım. O zamandan beri 
bu konuyu takibeder ve yakından bilirim. Bu 
konuyu onun için buraya kadar getirdim ve 
memlekete bir hizmet olur diye düşündüm. Bir 
doktriner, bir muayyen görüş olarak değil, 
bunu Adalet Partisinin çoğunluğunun kabul et
tiği plâna aykırı olduğu için getirdim. Mese
lenin burada bir parti görüşü savunması olma
dığını tekrar arz ederim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Plânı Meclis kabul etti. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — 
Ama çoğunluk sizde idi. Çoğunluktan kastım 
şudur, yani şu oy verenlerin içerisinde büyük 
miktarda Adalet Partililer var mı idi? ötekiler 
reddetmişlerdi /veya kabul etmişlerdi. Olabi
lir, ama bir Meelıisıtle çoğunlukla kabul edilme
si kötü bir şey değilki, niçin bunda ısrar edi
yorsunuz? 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Hayır, Meclis verdi diyorum. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — 
iTabiî Meclisin kabul ettiği.... 

BAŞKAN — Meclisin kabul ettiğini ifade 
ediyorlar. Efendim bir karar buradan çıktık
tan sonra Meclise malolur. 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Adalet Partisi Meclisin üzerinde değildir. Mec
lis tarafından karar verilmiştir. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — 
Değil tabiî, onu hiç bir zaman itfade etmedim. 
Ancak, Mecliste çoğunluk partisi olarak bura
da sizlerin oyları da var. Yani bunu da kötü 
bir niyetle söylemedim. «Meclisin kabul etti
ği» dedim, ama çoğunluk sizdedir. Onu inkâr 
edemezsiniz ki. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) — 
Tasarı kimindir? 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — 
Tasarı da, o zamanki Sayın Demirel hükümet
lerinin hazırladığı bir tasarı idi. 
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SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta"Milletve
kili) — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — 
Sizin Hükümetiniz değil mi Sayın Demire! ? 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olduğu zaman 
da sizin Hükümetimiz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
kili) — Farklı şeyler. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — 
Biz ona Demirel Hükümeti demekte mahzur 
görmüyoruz. Burada bir fenalık, kasıt da 
yok. 

BAŞKAN — Sayın öztürkç'ine, buyurun 
efendim. 

Yallınız kısa olmasını raca edeeeğim, bütün 
temennilerimize rağmen Komisyon raporu ele 
alınmamaktadır. 

ISORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
BAŞKANI RİFAT ÖZTÜRKÇINE (C. Senato
su İstanbul Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

ıSaym önerge sahibi komisyonumuzun eski 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının v.ermiş 
olduğu ifadeye dayanarak raporumuzu hazırla
dığını beyan ettiler. Kendi bakanlığı zamanın
da 22 . 6 . 1971 tarih, 100 - 2 - 7/352 numaralı 
yazısıyle komisyonumuza gönderdiği, kendi ba
kanlığı zamanında enine boyuna tahkikat etti
rip, dilediği gibi hazırlattığı rapor üzerinde de 
komisyonumuz hassasiyetle durmuştur. Ge
rek kendi müracaatında ve gereksıe kendi ba-
'kanlığı zamanında hazırlanmış olan dosyaların 
tetkikinde rahatlıkla komisyon olarak şunu ifa
de etmek isteriz ki, Yüksek Huzurunuzda; ki, 
oy verirken bir huzuru kalple rahatlıkla oy kul
lanılsın. 

Belge istemi 8 . 8 . 1966 tarihindedir. Pet
rol Komiserinin raporu 21 . 4 . 1967 tarihinde
dir. Belge verilmesi; 4 . 10 . 1967 tarihinde
dir. Bu tarihlere değinmemin nedeni, Birinci 
Beş Yıllık Plan 31 . 12' . 1967 tarihine kadar 
yürürlüktedir. 

Şimdi bir Anayasa durumu var. Ben Meclis-
te, yönetimde bir görev alan arkadaşınız olmuş 
olsa idim, bu önergeyi başında reddederdim. 
Çünikü, Anayasa der ki ; «Mevcut olmayan bir 
'kanun ile, herhangi bir kimse yargıianamaz» 
Bütün talep İkinci Beş Yıllık Plânda, yani o 
zaman mevcut değil, ama nedense bizim yöne

ticilerimiz bunu. tetkik etmiş veya etmeden 
muameleye koymuş. 

Esasında bu önerge Anayasaya da aykırıdır 
benim kanaatıma göre; çünkü, İkinci B:eş Yıllık 
Plân dalha henüz ortada yok. Ortada olmayan 
ıbir konuyu gel sen adamı as, adama ceza ver, 
bilmem ne yap. Ortada kanun yok ki, adama 
ceza verelim. 

İkincisi Petrol Kanunu : 

Aziz arkadaşlarım; 4 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrası yürürlükte, 20 nci maddesi yürürlükte, 
28 ve 80 nci maddesi yürürlükte. Petrol Ka
nununun âmir hükümleri yürürlükte olduğu 
müddetçe mevcudolan bir kanuna göre işlem 
yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Yapılmadı
ğını kabul edelim. Diyelim ki, Sayın Bakan 
ıbunu yapmamış. Yapmayınca ne oldu? Müda
faasını yapan hiçbir arkadaşım da burada ko
nuşmadı. Ronttaş Şirketinin, yani ROMOİL Şir
ketinin idare aleyhine açtığı bir dâvada Danış-
tayın 8 nci Dairesi almış olduğu karar ki, o za
man idarenin almış olduğu karar zamanında 
İkinci Beş Yıllık Plân da yürürlükte idi. Yani 
16 . 4 . 1968 tarihinde ikinci Beş Yıllık Plân 
yürürlükte olduğu halde bakınız Danıştayın 
8 nci Dairesi ne karar alıyor Sayın Rafet Sez
gin aleyhinde; «Dava konusu Bakanlık kararı. 
6326 sayılı Kanuna» herhalde bu 6326 sayılı 
Kanun - ben hukukçu değilim ama, bakanlık da 
yapmadım, bu konu petrole aidolduğuna göre 
Petrol Kanunu olacak - ve ilgili tüzük hüküm
lerine aykırı olduğu gerekçesiyle kanun ve tü
zükte gösterilen usul dairesinde yeniden ince
leme yapılarak bir karara varılmak üzere tesis 
olunan işlemin iptaline hükmediyor Danışta
yın 8 nci Dairesi. 

Arkadaşlar belki de merak ederler, onun da 
tarihini söyleyeyim; 4 . 2 . 1969 tarihinde 1968'e 
1847 esas 1969'a 449 sayılı kararla. Zaten İdare 
bir şirket aleyhinde sen rafineri açamazsın, 
yapamazsın, edemezsin, tesis kuramazsın dese 
de, gene Danıştay kanun hükümleri yürürlükte 
olduğu için idarenin bu kararını iptal edebil
mektedir. 

Aziz arkadaşlarım, Komisyonunuz sizden al
dığı oyları kanunlara, nizamlara hattâ Sayın 
Topaloğlu'nun aklına ve hayaline gelmeyen 
usulleri dahi tetkik etmek suretiyle vicdanî ka
naatini kullanarak karara bağlamıştır. 
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-Komisyon .kanarının tasdikini •: saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abdullah Naci -Budak? 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin Mil

letvekili) — Konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Son söz sayın eski bakanındır, 
o balkımdan soruyorum. 

Sayın Refet Sezgin, buyurun efendim. 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

—• Saym.Başkan, ;mıuhterem üyeler; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğümün 

vermiş bulunduğu son sözü, - aslında Sayın To-
paioğlu konuşmasaydı ve konuşmasında, bir hu
susa değinmeise idi istimal etmeyecektim - bu 
itibarla kullanmak zaruretini duydum. Bu se
beple de affmızı diliyorum. 

Sayın T'opaloğlu, mütalâalarında benim: ko
nuşmamı meselenin aslî mahiyetini değiştirmek 
suretiyle işi bir başka istikamete sevkettiğini 
bir nevi hisleri okşama gibi yahut konu ile iliş
kisi olmayan başka mecralara işi dökmek su
retiyle geçiştirme gibi bir düşünceden hareket 
ile kendisinin ortaya koymuş bulunduğu ve id
diasını ispata yarar delilileri ret ve cerh eden 
bir argüman ortaya koymadığımı ifade buyur
dular. 

Gerçekten iddia gibi çok haksız, iddia gibi 
çok insafsız diğer bir iddia ile böylece karşı 
karşıyayım. Özetlemek gerekirse sayın arka
daşım şunu ifade ediyorlar, iddia ediyorlar, di
yorlar ki, Marmara Petrol Anonimi Şirketine 
verilen belge İkinci Beş Yıllık Plâna aykırıdır, 
6326 sayılı Petrol Kanununun Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanına vermiş olduğu takdir hak
kının istimali sırasında memleketin menfaatle
ri ve millî menfaat gözetilmemiştir, kanuna 
aykırı olarak takdir hakkı kullanılmıştır, yani 
belge, verilmesi iktiza etmeyen bir şirkete ve
rilmiştir, hem kanuna aykırıdır, hem İkinci Beş 
Yıllık Plâna aykırıdır, Plânın Bütünlüğünün 

.Korunması Hakkındaki Kanuna aykırıdır. Özet
lemek lâzım gelirse iddia budur. Her halde bu 
iddianın özetlenmesinde bir mutabakatımız 
vardır. 

Bendeniz de mütalâalarımida arz ve izaha 
..gayret ettim ki, "verilimiş bulunan bölge Petrol 
.Kanununun ,4 ncü maddesine, 20 nci maddesi
ne ve.tüm bu konuyla ilgili hükümlerine, mem
leketimizin menfaatlerine, Petrol Kanununun 

.Enerji ve .Taibiî .Kayaakiar :Bfl;kamımn:şahsına 
vermiş biiıınduğu-ikanunî : takdir .hakkına ve 
bunun istimalinin .kanuna uygunluğuınu İkinci 
Beş Yıllık .Plân :'muvacehesinde belgenin hu
kukî durumunun ne olduğunu ve .İkinci Beş 
Yııllık Plâna uygunluğunu ve neden uygunluğu
nu da mütalâalarımda, arz .ettim. 

Simidi, çatışan iki görüş karşısındayız. Biri 
iSayın TopaLoğlu'nun . görüşü; o da Petrol Ka
nununa istinadetti, İkinci Beş Yıllık Plâna da
yandı; bendeniz de Petrol Kanununa dayan
dım, İkinci Beş Yıllık Plâna dayandım. Aynı 
sekilide delillerimizi ortaya koyduk. Komisyon 
'da meseleyi incelemiş; nasııl olur da Refet Bez
gin bunun karşısında hiçbir şey söylemedi, hiç
bir delil ortaya koymadı denir? Koydum delil, 
ama siz bunu anlayamadınız, anlayamadınız. 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Gire
sun .Üyesi) — Anladık, anladık. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Anlasa idi
niz, bu beyanı yapmazdınız. 

Ben diyorum ki, 6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 4 ncü maddesi, 20 nci maddesinin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanına vermiş bulundu
ğu takdir hakkını kullanmak 'suretiyle, mıemıle-
ket menfaatlerine uygun olarak mülâhaza (edil
diği cihetle bu beige verilmiştir. -Siz diyorsu
nuz ki bunu başka incelemelere tabi tutmak lâ
zımıdır. Hayır lâzım değildir, kanunda bu mec
buriyet yoktur. Bunların ne şıekilde takdir edi
leceği hususu, ne şekilde tekevvün ettiği husu
su, etmesi lâzım geldiği de kanunen bellidir, biz 
bunu yaptık. 

Siz iddianızda diyorsunuz ki, «efendim mü
racaatı 1966'da, yapsın, 1965'tie yapsın, madem
ki İkinci Beş Yıllık Plân ortaya çıktı, madem
ki belgenin tanzimi komiser raporundan sonra, 
komiser raporunun Bakan tarafından kabulün
den sonra Petrol Dairesince belge tamzilm; edi
lirken bunun şartları vesairesi incelenip, 3 ncü 
ayda, yani planün -yürürlüğünden .sonra Petrol 
Dairesi tarafından belgenin tanzimli safhasında 
antik İkinci Beş Yıllık Plan hükmüne göre siz 
bunu veremezsiniz, diyorsunuz, adediniz. Biz de 
diyoruz ki, hayır bu,görüş tamamen yanlıştır, 

. ıhuikuka bağlı devlet -zaviyesinden yanlıştır, i a -
.nuna bağlı devlet .zaviyesinden yanlıştır; .mük
tesep hakkı vandır, kaldıki, İkinci Beş. Yıllık 
Plâna da aykırı değildir. Neden değildir diyo-
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ruz? İkinci Beş Yıllık::Pl'âraır ilkesi skin anladı
ğınız maksatla:, konulmuş değildir. İkinci Beş 
Yıllık Plânda kamu kuruluşlarının rafineyi te
sis edebileceği hükmü müşterek mutabakatla 
ecnebi sermayenin, yaibancı şirketlerin rafineri 
kurmasına mâni olma maksadıyla karma eko
nomi prensibine uygun olarak konulmuştur. Bu 
ise, yabancı bir şirket değildir, millî bir şirket
tir. Binaenaleyh, Plânın bu ilkesine aykırı de
ğildir. Ayrıca, talepte, belge istemede madenî 
yağa ağıriik verildiği ve İkinci Beş Yıllık Plân
da madenî yağ konusunda bir öncelik ve ağır
lık (tanıdığı için, bu yönden de plâna uygundur 
diyoruz. 

Ha, karan?.. Kararı kim verecek? Kararı 
çoğunluk verecek şimdi yine. İşte çoğunluk me
selesi yine karşımıza g£İdi Karar, çoğunluk... 
Hanıgi çoğunluk? Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çoğunluğu. Mahkeme olsa, mahkeme heyeti 
Devlet Şûrası olsa, Devlet Şûrasındaki çoğun
luk. Bu çoğunluktan hiç bir zaman kaçmak 
mümkün değil. Sayın Topaloğlu'da kendisinin 
uğramış bulunduğu hir haksızlığı telâfi sade
dinde nitekim, mahkemeye müracaat etti. Halk-
kıdır, kanunî hakkını istimal eıfcti.. 95 nci mad
deye göre Devlet Şûrasına gitti. Bilmiyorum 
çoğunlukla mı verdi, ittifakla mı verdi, ama bir 
ikarar verdi yani. 250 bin lira, 260 bin lira mas
rafla beraber tazminat kararını aldı çoğunluk. 
Buna hürmetkar olacağız, buna hürmetkar ola
cağız; tahsil etti gayet tabiî; kazaî karardır, in
fazı lâzım gelir artık bunun. E., oldu. Çoğun
luğa itibar edeceğiz gayet tabiî. Ona itibar et
mezsek kazaî kararların da infaz kalbiliyeti ol
maz. 

Şimdi, muhterem; üyeler, meselenin esasına 
hukuk bakımından, mevzuat bakımından ben
deniz cevap arz etmeye 'gayret ettim. Ama bu 
cevaplarum Topaloğlu'nu tatmin etmemiş ola
bilir. Buna muteriz değilim. Nitekim, kendisinin 
izahlarının hadisenin tekevvünü dle, akışı ile, ce
reyan tarzı ile ve 6326 sayılı, yanlış söylemiyo
rum inşallah, Petrol Kanunu hükümlerinin tef-
siriyle, rtıefsirindieiki hukukî görüşü ile mutabık 
değilim, onlar yanlış. Ben de onları yanlış te
lâkki ediyorum. Bu iddia yanlış; bu iddianın 
ıburaya (getirilmesi yanlış. Hiç sıelbeibi yok:, hiç 
seibeıbi yok. Müktesep haik bakımından yok,. ka
nun bakımından yok, plân bakımından yok, Dev

let anlayışı bakımından yok, Ama,: ben de di
yorum--ki, beniiımrfikrim, saym:Tıopaloğlu bunu 
kendi düşüncesi,' kendi inanışı, kendi iktisadî 
görüşü, ıkemdi petrol politikası, petrol anlayışı 
ibakımından getirmıeyi ihtiyar etmiş. Bu da onun 
'bileceği şey. 

Bana teşekkür ettiler sayın Topaloğlu'na bir 
hizmetim sebketmişse mtemnun olurum. Bugün
kü izahınız, şu %- 49, % 51 izahı meselesini bu-
ıgünkü izah tarzı ile Komisyonda, hiç hatırlamı
yorum ben bunu' bilmiyorum; bunun gerçekli
ğini de bilmiyorum ama benim bildiğim başka.. 
ıbia* şey var.;. 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Tetkik edersiniz, tetkik ettirirsiniz. 

BAŞKAN — Efendim istirham edeceğim. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Ha, bildi

ğim şey şu; bu % 49'u % 51'e biz çıkarmıştık, 
hizim zamjanjumuzda çıktı. Memleketin mtemfaat-
lerini vikaye etmediği söylenen şahısların zama
nında çıktı. Sayın Topaloğlu'nun bilmiyorum bu 
gerekçelerinim, izahlarının doğru olup olmadı
ğı hakkında bir bilgim yok. Bilgim olmadığı 
için doğru kabul ediyorum kaydı ihtiyatla, bu
nu inceleyeceğim!. Çünkü, bu ©sesli bir mıesıele. 
Bir inanç meselesidir, muhterem üyeler; sahip 
olduğumuz iddialar bakımından. Hele bu Dev
letin yönetimine müteallikse bir şisttendin Tür-
-kiye'ye yerleştirilmeğine, o sistemin ayakta kal-
ımaısma eğer müteallik ise, herşeyden önoe inanç
lı olarak düşüncelerimizin tatbikinde sebatkâr 
olmjak mıevkiindeyiz. İşte o sebeple sayın Topal
oğlu'nun gerçekten samimi bir devletçi olup ol
madığını tespit etme yönünden bugünkü izaha
tını tetkik etmek imkânını herhalde bana vere
ceklerini ümit ediyorum. Ama, şunu arzıedeyim 
M, sayın Topaloğlu, - bugünkü bilıgimıe kadar -
inançlı bir devletçi de hiç bir zaman olmamış
tır, bir delili budur; bir delili budur, % 49 his
se meselesi. 

İHSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) —• Bunu ispat etmeniz lâzım. 

REFET SEZGİN (Devamla) — İspat etmem 
ıgayet basit, ispat ediyorum zaten. Ben ispatını 
yaptım, ben ispatını yaptım. 

BAŞKAN — öok istirham edeceğim efen
dim, karşılılklı değil, Genel Kurul oylarını kul
lanacak. Soruşturma Komisyonu' Raporu' üze
rinde; 
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ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin Milliet-
velkili) — Kondisyonla zanlı aynı çalışıyor, bir
likte çalışıyor. Kâğıt gidip kâğıt geliyor. Nasıl 
ıtalhJkika>t bu? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır 'efen
dim, birşjey yok bunda. G-öndereyim size. iteni 
ikaz ediyorlar, diyorlar ki ; «Meclisin 'çalışma 
ısaati bitmektedir.» Bunu sayın Başkana tak
dim ediyorum, Komisyonun yazdığı bir niot yok 
beyefendi. 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
ADINA RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (C. Senatosu İs
tanbul Üyesi) — Vakti bildiren bir kâğıt yolla
dım. 

BAŞKAN —• Görüşmesini kısa veya uzun 
Ikessin diye sayın Budak. Bu kadar izam etaııe-
ğe de mahal yok. Yani süre bitiyor, bitirelim 
meseleyi demektir. 

ABDULLAH NACİ BUDAK ('Artvlin Mil
letvekili) — Balkana göndersin, bizi de şüpbe-
lê ıdİTliyott,•, yanlış bayaaılda buluınimalk mecbu
riyetinde kalıyoruz. 

BAŞKAN — Sayım Sezgiln, devamı buyurun,. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Koımlisyonun 

vaktin hitama erdiğini bana ikaz etm'esi Sayın 
BuldaJk aırkadaşımı şüpbeileınldlMiyor da Sayın 
Budak arkadaşımız bu mesele üzerinde söz 
-alarak söz hakkını Sayın Topaloğlu'na vermiş 
olması Mç kilmıseyii şüphelendirmayor... (A. P. 
sıralarandan «Bravo» sesleri) 

ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 
yapıl1 mayan. şey mi yani1.1?.. 

iBAŞKAN — Sayın Sezgim, çok rilca edeıce-
ğim efendim, çok rica edeceğim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın To-
paloğlu, gayet garip die blir §ey söylediler; 
efendim, zaman zaman bu hisse meselesi ortaya 
konuluyor. 

Biz kimseye bir menfaat sağlamadık kim
seye menfaat sağladığımızı da ısıöylemıedik ama 
bununla bir şey, bir sonuç alınamaz. Kendisi 
haklkmda bir iddia ortaya sürdüğümüz zaman, 
lefemdiim, bununla bir sonuç alınmaz diyor, Hı
zım hıaiklkrmoızıda kendisi sonuç almaya münte
hi olacak id|dia!lia;rda bulunuyor. Kendilisi hak
kında hükülm verliyor, bizıim hakkımızda iddia
da btüunuyor. 'Bir tarafta hâkimlllk, ttr taraf
ta sıavcılıik yapıyor. Ama, bunu, aldığı misal 
iyi Ilımadığı için kendisi de hukuka pek aşina 

olmadığım ifade ettiği için, bir huJkuıkî mecra
ya da üsalbetle koymadığı meydanda, 

Ben, yeni muttali olduğum bir açıküama ile, 
- çdk da garibime güttıi - Sayın Topailtoğlu, bu 
«oraşlurma önergesini Baıkan «olmadan çcfk ev
vel vermişti; vazifesıiıddı*, hakkıdır, kaıtıiyen mu-
teııliz değiflim, müteşeıMdrim kendisine bunu 
Verdiği içlin. Ama, an'laımadığım bilr nokta var: 
Bu işte davacıdır Sayın Topaloğlü önerge "sa
hibi sıfatıyle. Bakan oluyor, Bakan olduktan 
sonra,, Enerji ve Tabii Kaynalklar Bıaikano. o!l-
dulktan sonra dildiiklıyor, usullere de aykırıdır..'. 

İHSAN TOPALOĞLÜ (C. Senatosu Giresun 
Üyesi) — Komisyonla ben yollamadım, 

REFET 'SEZGİN (Devamla) — Komisyona 
blir dosya yoıliuyar. Onlda da -b'iir şey yok ya, on-
ida da blir şey yok. 

İHİSAN TOPALOĞLÜ (C. Senatosu Ginesun 
Üyesi) — Ben yollamadım. 

BAŞKAN — Efendilim, söylüyorlar, siaîtn tas
hihiniz müımikün müdür beyanımı1? İmkânını 
bıtlduğunıuz takdirde siz de konuşursunuz. Ye-
mnüzden müdahale etlmleyiniz Sayın Topaloğlü. 

Sayın Sezgin çok rica 'ederflm süz de karşı
lıklı konuşmayınız. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın To
paloğlü, lizin verin de ikibuçuk ısene Enerji 
Baikaınlığı yapmış bir arkadaşınız, getirdiğiniz 
bir tahkikat öniergesi! sebebiyle sıon sözfl erlimi 
söylüyor. Müdafaa hakkıma hüç o'Umazsa biraz; 
saygı gösteırmeyi öğreniniz. Lütfen konuşma
mın linsieaımmı bozmayınız. 

İHSAN TOPALOĞLÜ (C. Senatosu Gire
sun Üyesi) — Komisyon Başkanımın istemesi 
üzıerülne ben yoüiladıim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Koımıilsyon 
Başkanı ile sizin aranızdaki meısele beni ilğiı-
lienıdiiırimiez. Lütfediniz... 

BAŞKAN — Sayın Topaüloğlu, konuşmayı
nız bir daha, çdk rica edeceğim. Kjonuşmayı-
-nıi'z efendim, kürsüye öyle lâf atma sataş:m;a var 
mıdır1? Bilir, lilki, üç, dört.. 

Devam buyurun. Sayın Sezgin, devam buyu
run. 

REFET SEZGLN (Devamla) — Yahu bu 
kadar, bu derece olur.. Hiçolim#zsa bu konuda 
sıaygıli olun. 
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(BAŞKAN —. Devam, buyurun efendim. Da
ha devam edecek 'mislimiz, ne kadar deıvam ede-
cieflösiıniz ? Lütfeder mâsilniz? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Baş-
toanı, tatediir buyurursunuz kli... 

'BAŞKAN — 'Bir da'kiiıka müsaade buyurur 
musunuz? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim? 
BAŞKAN — Ne kadar daha konuşacaksınız ? 
REFET SEZOÎN (Dcvamia) — Herhalde 

beş altı dakikada likrmal iddenim, eğer Sayın To
paloğlu izin verirse. 

13JAŞKAN — Bu konuşmanın hitamına ka
dar BÛrleşik Otuırumuıı «devamı hususunu oy
larımıza «ırz ediliyorum. Kabul edemde!'... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun «devam edin. 

'REFET SEZGİN (Devamla) — Bakan ol
duktan sonra bir dosya tanzim «etmek, bâr dos
ya hazıriaııiialk... Neyse, veyahut, veyahut Bıa-
kanllıkta ımevcudoüan bir dosyayı yeniden gön
dermek... Yok böyle şey. 

İH]SAAT TOPALOĞLU (C. Senıatosıı Gire
sun Üyesi) — Ben göndermedim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Kim gön
derdi? Bir mtenmru da gönderse, o Balkanlı ğ<ın 
başında kendisi olduğu için «onu masul adde
derler. 

Ben 'burada Komiserin raporunu imzala-
»dılktan sonra Petrol Dairesinde tekevvün eden 
bütün «muameleleri, Anayasanın - hafızam beni 
aldatmıyorsa - 105 nei maddesinin veya 10:3 ncü 
'maddesinin sorumjlüluğu içerisinde bütün me-
anurlarıımın yapmıış bulünlduğu fi'iHıden dolayı 
'slilyasî 'sorumluluğunu idrak eden bîr şahıs ola-
«rak onların sorumluluğu da varsa tıakabbül et
tiğimi beyan etmiştim. Başkası da gönlde.rmiş-
se Balkan okluğunuz için sorumluluğu size ait
tir. Bundan da kaçamazsınız. 

İSayın Topaloğlu iklinci defa çıktığı zaman 
zannettim ki bâzı yeni şeyler söyleyecek. Ami-
yanle bir tâbir var, af ede raimiz kendilisi için söy-
(lemiyoraim; «Benim, oğlnım bina okur, döner 
ıdönıer yine okur.» buraya çıktılar, birinci konuş
malarında söylediklerini «aynen tekrar ettiler. 
Yeni hiçbir delil ortaya koymadıkları gibi, bizim 
ifalde edebilme kudretimiz içerisinde, 'arza gay-
•ret ettliğ'iimiz hukukî argümanları da, hiçbir 
.şey söylemeımliş diye tavsif ederek, iddiamızı 
cerh eden hiçbir delil ortaya koyamadılar de-
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mek suretiyle bir insafsıziığııı örneğini de ver
diler. 

pVLuhtlorem üyeler; konuşmamın sonunu hu
zurunuzda arz etmek istiyorum. 

Bu müzakerelere başka hiçbir istikamet 
vermek niyetinde olmadım. :Size, hukukun, hu
kuka bağlı Devlıeıtiiın, karı/unların, Petrol Kanu-
nunun hükümleriine uygun olarak icra edi
len bir tasarrufun sahibi olduğumu, Türk 
Milletimin menfaatleri istikametinde kanunun 
banıa vermşi olduğu takdir 'hakkını, «memleke
tlimin menfaatleri istikametinde istimal etti
ğimi açıkça Ibeyan etmek suretiyle meseleyi 
Yüce takdirlerinize de terk ettim. 

Benim huuzrunuzda söyleyeceğiim şey bun
dan ibarettir. Öbür tarafı beni ilğlendlirmez; 
Komıiısyon şöyle mütalâada bulundu, Yüce M«ec-
liis şöyle kanar viemr, böyle karar verir. Vere
ceğiniz karar hangi istikamette tecelli1 edeır-
ise letsin benim idin malkbuldür. Aleyhimde ve
rilecek kararı da şerefli telâkki «ederim, «le-
hliimdeküni «de «aynı sekilide telâkki edeıriım. Ben 
Sayın Topaloğlu gibi oy kullanacağım burada, 
'ben sizin gibi oy kulianıacağım. 

ıSayın Tlopalloğlu, İtliyadınidan vazgeçmemıeık 
suretiyle 'elinde plân, efendim yine A. P. ço-
ğu«nluyle kabul edilen neyden bahsetmek sure
tiyle konuşmasını bağladı. 

llzain yerirseniiz, iddia ile müdafaa kıarşılaşı,!'-
«ken buna da bir cüımlle ile telmas ede«nek tek
rar sözümü bitireyim.* 

İHSAN TOPALOĞLU (C. ıSenatlosu G'iıre-
suuı Üyesi) — «Söyleyin, söyleyin. 

«REFET SEZGİN (Dvcamaa) — Elbette öy
le olacak Sayın Topaloğlu, yok bunun, başka 
çaresi O plânı kabul reyinin içerisiinde iki un
sur vardır; biri «müspet unsur, biri menfi un
sur. İkiside aynı derecede değerlidir. Aynı de
recede değerlidir, netice 'müspet olan >reylerfl!e 
alınır. Bunun başka yolu yoktur. Komisyonda 
«da öyledir, Devlet Şûrasında tazminat kararı
nızda da öyledir. Her yerde öyledir, bunun baş
ka yolu yoktur. 

İHjSAN TOPALOĞLU (C. Senatosu Gire
sun Üyesi) —Başka bir «şey sö«ylemedim ki. 

REFET SEZGİN (Devamla.) -~ Çoğunluğa 
hürmet etmesini! öğrenelim. 

Bizim burada varlığımızın sebebi odur. Bu 
Parlâmentonun mevcudiyetnıin sebebi odur. Re-
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fet SezîgAn.'îih milletyeîkliılliğinin, (Sayın Topaloğ-
lu'nun Gumihuniyet Sıenaitosu Üyıeliği'nikı meşru 
sebeM, gerçek sejbebi, doığu:m, sebebi budur; kay
mağımı Ö çoğunluktan lajlımjalktadırj 

ABDULLAH NAOÎ BUDAK (ArtMin Millet
vekili) — Hükümet olamamanızın sebebii de bu
dur. 

REPET iSlEZalN (Devamla,) — Efenldim? 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvan M i M -

vekffiii) — Hükümlet olmamanızın (kaynağı dia 
buldur. 

REPET 'SEZGİN («Devamla) — Neyin? 
ABDULLAH NAOÎ BUDAK (Aırtvim Millet-

velkijli) — Hükünueıt olmiamianızın. 

BAŞKAN" — Sayım Budak, Sayın Budak, 
konumuzla İlgisi olmayan beyanlar. 

ABDULLAjH NAGÎ BUDAK (Artvin Millet
vekilli) — K'omıştııruy omunuz ISıayın B;aşkan.' 

ıREPET BEZGİN (Devamila) — Hükümet 
olmamamun kaynağı. 

,Hüküme't olmıamaııım kaynağı o mudur? 
ABDULLAH NAOÎ BUDAK (Artvin Mil

letvekili) —• iSlize göre. 
(BAŞKAN — Mjüdahale etmeyiniiz efemıdülm, 

va;r mı böyle müjdalhale? 
REPET SEZGİN (Devamla) — Efemdilm, 

ben temiennıi 'ederim ki, İSlaym Abdullah. Naeıi 
Budak 'arkadaşımız, pek vazıh olmıayam şu be
yanlarını bu kürsüden biraz daha 'ağarsa kar
şılıklı o'l'aıra'k kendisiyle bu Ikonuyu tartışırız. 

Türkiye Büyük Millet Mleclüfâd, Millet Mecllli-
«i elkseriyeiti'lyle Mr Hükümete güven oyu ve
riyorsa o Hüküjmıettilr. İşte bulgünkü Hiükümet, 
'Türkiye'de Millet Meclisinden güvenoyu almış 
Mir Hiükümetitdlr. Bu Hüikıümieltii Millet Msee'lisd 
ılüşündüğü an, güven, oyumu «slürgedtiği an bu 
Hükümet gjider, ıbu Meclisin ıgü:ve:n|inil haiz di
ğer ibijr Hükümeit gelir. Buna m'erhalKde 'Sayın 
Naci Budak'ın itiraz etme limjkânı olduğunu san-
mıyorutm. 

ABDULLAH NAOÎ BUDAK (Artvin Miilllet-
veklilllil) — Onida şüphe yok. 

REPET IS'EZGİN (Devamla) — MuihteTOm 
üyeler; ülkilnai defa konusmıak iztırarında kall-
dığıım i)çıin özür dilerken, Türk (Milletlinin &e-
çilmiiş Parlâmento teimsilcilerinf saygıilarumla 
selâmlıyoırum. 

Teşekkür öderim. (A. P. sıraılarından allkış-
3 ar.) 

BAŞKAN — 14 Numaralı Soruşturma... 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin Millet

vekilli) — Sayın Başkan, bür cümle söyleyece
ğim tavzifti içim. 

BAŞKAN — Yok, imümkün değil, mümlkün 
değıiil, BÜrileşiik İçtüzüğümüzün 14 nçü maddesi 
sarih; som söz s avunmanı nıdır, Bakanınidır, Baş
bakanındır. ' 

ABDULLAH NAOÎ BUDAK (Artivün Millet-
ve'kild) — Zaptı Sabık hakkında söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Yok, onu tefhim ettfaı; o mu
kaddes, hakiki. 

14 Numaralı Soruşturma Ilazırılılk Komıisyo-
nu raporu üzerimdelkii görüşmıele'r blitmiş bulum-
maiktadır. Raporu evvelde Gente'l Kuralım bilgi
lerine arz etîmilş Ibulünuyoruz. 

Raporu kabul eldemler lütfen dşiatret etsin
ler... Kaibul etmeyenler... Kia'bul edilmiştir efen
dim. 

BAŞKAN — Bir telklif var. «Bugüne kadar 
Birleşik Tüzüğümüzün 4, !5, 6 Sıra Numarala/rımı 
t'aşıyan ve halen Mjeclisiilmjzde de ımijlletvekildi 
bulunmayan kıişileıriln vejrmâş oMulkları önerge-
•lerlin do komisyon yetkilerinin burada bulun
duğu ve görüşüHmielsji talelbeidliilmıekît(eıdlijr. 

Bıu hususu oylarımıza arz edeceğini. Kjabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul ediü-
mfiştir. 

9. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heyeti ve İdare Meclisinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmeyerek, 
T. C. K. nun 240 ncı maddesini İhlâl ettikleri 
iddiasıyle, Ticaret eski Ba%anı Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tür-
kel haklarında Anayasanın 88 ve 90 ncı madde
leri uyarınca bir MecUs soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 9 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/9) (S. Sayısı : 83) (1) 

BAŞKAN — Müzakerelere geçiyoruz. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Kermeoğlu ? Bu

rada. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza arz edeceğim. Okunmasını kaibul buyu-

(1) 83 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na ekUdir: 

— 76 — 



T. B. M. M. B : 2 

ranlar... Kabul etmeyenler... Raporun okunma
ması hususu Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

ıSonuç ve özetini okutuyorum. 
OS'Onue ve özet kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı efendim? 

Yok. Komisyon raporunu Genel Kurula arz 
etmiş bulunuyoruz. Komisyon raporunu kabul 
buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

10. — Zonguldak esloi Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
gereğince yapılması gerekli işlemlerde göster
dikleri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. 
K. nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir
diği iddiasıyle, Bağbtikan, Ticaret eski Bakanı 
Ahmet Türkel ile Ticaret eski hakanları Macit 
Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/4) (S. Sayısı : 84) (1) 

BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz. Komis
yon? Burada. Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul buyuranlar... Okunmamasını kabul eden
ler... Raporun okunmaması hususu Genel Ku
rulca kararlaştırılmıştır. 

Bonuç ve özet kısmını okutuyorum. 
((Bonuç ve özet kısmı okundu) 
(BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde ko

nuşmak isteyen sayın üye ? Yok. 

\(1) 84 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir efendim. 

11. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerdi ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
Refei S ezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi Mües
sesesi için yapılan ihale hakkındaki tutum ve 
fullerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine te
mas ettiği iddiasıyle hakkında Anayasanın 90 
ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 3 nu
maralı Soruşturtyıa HazırUk Komisyonu ra
poru (9/3) (S. Sayısı : 85) (1) 

BAŞKAN — Mâizakerelere geçiyoruz. Ko
misyon? Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul buyuranlar... Okunmamasını kabul eden
ler... Okunmaması hususu Genel Kurulca karar
laştırılmıştır. 

Bonuç ve neticeyi okutuyorum. 
'(Bonuç ve netice okundu). 

IBAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde gö
rüşmek isteyen sayın üye? Yok. 

Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Birleşik toplantıyı kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,20 

.(1) 85 S. Sayılı basmayazı tutanağın so 
nmm eklMir. 

• * • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
2 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 12 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 

Bilgen'in, İmar ve İskân eski Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli! »Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim- (9/23) 

2. — Konya Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demire! 
hakkındaki önergesini incelemekle görevli So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeli-
ğie seçim. (9/20). 

3. — Devlet Bakam bulunduğu sırada, gö
revini kötüye kullanmak iddiasıyle Çanakkale 
Milletvekili Refet Sezgin hakkındaki Başbakan
lık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddia
sıyle Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hak
kındaki önergesini incelemek üzere kurulan (So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/22) 

5. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
siyasî emniyet bakımından ağır bir suçla mu
hakeme edilen 'kişilerin yurt dışına çıkmaların
da görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia
sıyle İçişleri Bakanı Ferit Kubat hakkındaki 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/24) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNETİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE .GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLER! İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK VE İLGİLİ KONULAR 
1. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özar-

da'nın, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu: 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun, 146 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, 
eski Başbakan Süleyman Demirel ' hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 
15 . '6 . 1971) 

2. — İstanbul Milletvekili Eşref Derin-
çay'm, İstanbul Belediye Meclisinin, İstanbul 
yolu güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli 
plânı ile bu plânı tadilen onaylayan İniıar ve İs
kân Bakanlığınnı plânını değiştirerek tatbik et
mesiyle, 6735 sayılı İmar Kanununa aykırı ha
reket ettiği ve istimlâkler ile açılacak tazminat 
dâvaları dolayısıyle ıDevleti zarara uğrataca
ğı, hu fiilin ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan ve 
eski Bayındırlık Bakam hakkında Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 17 Nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/17) ı(S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 
16 . 7 . 1971) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının petrol sanayii bölümünü değişti
rerek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncii 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilin 
Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
iddiasıyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meelis soruşturması açılmasına dair 



önergesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/1.4) (.S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 11 . 1971) 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heyeti ve İdare Meclisinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmeyerek, 
T. i(l Kanununun 240 ncı maddesini ihlâl ettik
leri iddiasıyle, Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tür-
kel 'haklarında Anayasanın 88 ve 90 ncı madde
leri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 9 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/9) (S. Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 2 . 1972) 

5. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
gereğince yapılması gerekli işlemlerde göster
dikleri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına 
girdiği iddiasıyle, Başbakan, Ticaret eski Ba
kanı Ahmet Türkel ile Ticaret eski bakanları 
CMacit Zeren ve Sa'dık Tekin Müftüoğlu hakla
rında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 r;ci maddesi gereğin
ce Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/4) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1972) 

6. —• Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
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Refet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi Mües
sesesi için yapılan ihale hakkındaki tutum ve 
fiillerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
temas ettiği iddiasıyle hakkında Anayasanın 90 
ncı ve T. B .M. Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Mıeclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 3 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
poru (9/3) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1972) 

7. — İ ç e l Milletvekili Celâl Kargılı'nm, İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde kalkınma fonu 
adı altında harcanması lâzimgelen meblâğın 
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 
bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/15) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1972) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen ve 4 arkadaşının, Gülnar Belediyesinde 
yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı 
iddiasıyle eski İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu hakkında, Anayasanın 90. Türk Ce
za Kanununun 240 ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 23 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/23) (S .Sayısı : 87) (Dağıtma ta
rihi : 27 . 6 . 1972) 

»• ^»^ • • 



Toplantı : 10 
Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : 

Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'nın, Anayasaya aykırı 
olarak, Devlet kamu hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanununun 146 nci 
maddesine uyduğu iddiasiyle, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 nci ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesi ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis

yonu raporu (9 /5 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Son zamanlarda Devlet yönetiminin ve kamu hizmetlerinin Anayasa dışı bir düzene sokulduğu 
ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kısmen değiştirilmiş ve kısmen yürürlükten kaldırıl
mış olduğu görülmektedir. 

Anayasanın 5 nci maddesine göre «yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir ve bu 
yetki devredilemez.» Yine Anayasanın 155 nci maddesine göre, «Anayasada her hangi bir değişiklik 
yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifte bu
lunması ve Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğunun değişiklik lehinde oy 
kullanması gerekmektedir.» 

Hal böyle iken son zamanlarda kararnameler, yönetmelikler ve muciplerle Anayasanın 117, 
113 ve 12 nci maddeleri hükümleri yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Nitekim Anayasanın 
117 nci maddesine göre : «Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği ,asli ve sürekli görevler, memurlar 
eliyle yürütülür. Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri, ay
lık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.» 

Yine Anayasanın 113 ncü maddesine göre : «Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı 
olmamak şartiyle, yönetmelikler çıkarabilirler.» 

Ve yine Anayasanın 12 nci maddesinin ikinci bendine göre : «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve
ya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 

Anayasanın yukarda belirtilen hükümlerinin ne suretle yürürlükten kaldırılmış olduğunu ince
lediğimizde : 

1. 4 Nisan 1968 tarihli Eesmî Gazetede yayınlanan «Muayyen ve muvakkat hizmetlerde çalış
tırılacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliğinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 10 ncu maddesine 
2 fıkra ve bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair Yönetmelik» Devlet personeli ile 
ilgili bütün kanunlara aykırı ve Anayasanın yukarda belirtilen maddeleri hükümlerini yürürlük
ten kaldıracak bir nitelik taşımaktadır. 

Malî portesi 500 milyon lira civarında olan ve son değişiklikle yevmiyelerde 100 milyon lira
lık bir artış meydana getiren 21 000 yevmiyeli personel kadrosunda halen onbinden fazla perso
nel bulunmakta ve bunlardan bir kısmı «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde» değil, Dev
letin en yüksek kademelerinde, asli ve sürekli görevlerde yönetici olarak çalıştırılmaktadırlar. 
Sosyal Sigortalara tabi bu yevmiyeli personelden bâzıları bakanlıklarda müsteşarlık, müsteşar 
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yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevlerini yapmak
tadırlar. Böylelikle sürekli olan Devlet hizmetleri Anayasanın 117 nci maddesine aykırı olarak me
mur niteliği taşımıyan geçici ve sorumsuz yevmiyeli personel eliyle yönetilmektedir. 

2. Anayasanın 113 ncü maddesine göre yönetmelikler ancak kanunların ve tüzüklerin uygu
lanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartiyle çıkarılabileceği halde, yukarda sözü 
edilen yönetmelik baştanbaşa bir kanun niteliğinde ve yürürlükte bulunan kanunlara da aykırı 
bulunmaktadır. 

3. Hükümetin Anayasa dışı tasarrufları ile imtiyazlı bir zümre yaratılmış bulunmaktadır. 
Kamu hizmeti gören memurların yetki ve görevleri ve sair özlük işleri kanunlarla düzenlendiği 
halde bugün kamu görevlerinin başında bulunan yöneticilerin yetki ve görevleri yönetmelikler ve
ya sözleşmelerle düzenlenmekte ve bunlara Devlet memurları aylık ve ücretlerinin çok üstünde 
menfaatler sağlanmaktadır. Böylelikle memurlar arasında eşitsizlik ve imtiyazlı bir sınıf yaratıl
mıştır. Bir tarafta 30 yıllık tecrübeli bir bakanlık müsteşarı ayda 1 800 lira alırken, diğer tarafta 
memur niteliği dahi taşımıyan bir bakanlık müsteşarı ayda 18 000 lira almaktadır. 

Sonuç : Yukardan beri açıklanan gerekçeler de göstermektedir ki, Başbakan Sayın Süleyman 
Demirel, kanunsuz davranışları ile Anayasanın 5, 12/2, 113, 117 ve 155 nci maddelerine ve yürür
lükte bulunan kanunlara aykırı olarak Devlet kamu hizmetlerinin yönetimini, memur ohnıyan 
yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını kıs
men değiştirmiş ve kısmen yürürlükten kaldırmış olduğundan hareketine uyan Türk Ceza Kanunu
nun 146 neı maddesi gereğince Yüce Divanda yargılanmak üzere Anayasanın 90 nci ve Müşterek 
Toplantı İçtüzüğünün 12 ve mütaakıp maddeleri gereğince Meclis Hazırlık Soruşturma Komisyo
nu kurulmasını arz ve teklif ederim. 

12 . 4 . 1968 
Aydın Milletvekili 

Reşat uzarda 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 10 . 8 . 1968 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 143 - 92/5980 

T. B. M. Meclisi 'Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm; Anayasaya »aykırı olarak, Devlet kamu hizmetlerini yev
miyeli ve sözleşmeli personel eliyle yürüttüğüm ve bu eylemimin Türk Ceza Kanununun 146 nci mad
desine uyduğu iddia-siyle, hakkımda Meclis soruşturma açılmasına dair önergesi ile bu önerge üze
rine, T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısının 19 . 6 . 1968 tarihli 10 ncu Birleşiminde alınan ve ya
zılı görüşümü Soruşturma Hazırlık Komisyonuna bildirmeme dair bulunan, 187 sayılı Kararı oku
dum. 

Önergede, 4 Nisan 1968 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan «Muayyen ve muvakkat hizmetler
de çalıştırılacak yevmiyeli personel Yönetmeliğinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 10 ncu 
maddesine 2 fıkra ve bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair Yönetmelik» in, Devlet 
personeli ile ilgili bütün kanunlara aykırı ve Anayasanın 1İ7, 113 ve 12 nci maddeleri hükümleri
ni yürürlükten kaldıracak nitelik taşıdığı; sürekli olan Devlet hizmetlerinin, Anayasanın 117 nci 
maddesine aykırı olarak memur niteliği taşımıyan geçici ve sorumsuz yevmiyeli personel eliyle yö
netildiği; Anayasanın 113 ncü maddesine göre yö ıetmelikler ancak kanunların ve tüzüklerin uy-
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gulanmasmı sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartiyle çıkarılabileceği halde, sözü edi
len yönetmeliğin baştanbaşa bir kanun niteliğinde ve yürürlükte bulunan kanunlara aykırı bu
lunduğu; Hükümetin Anayasa dışı tasarrufları ile imtiyazlı bir zümre yaratılmış bulunduğu ileri 
sürülmektedir. 

Bu konu üzerindeki görüşümüz üç ananokta üzerinde toplanacaktır. 
1. — Anayasanın 117 nci maddesinde Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, gonel idare esas

larına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev
lerin memurlar eliyle yürütüleceği yazılıdır. 

Diğer taraftan mevzuatımızda memuru tarif ve tavsif eden türlü hükümler mevcuttur. Ez
cümle ; 

A) 788 sayılı Kanunun birinci maddesinde «kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli 
mahsusunda mukayy e dolarak umumi veyahut hususi bütçelerden maaş alan kimseye memur de
nir» denilmektedir. Bu hükme göre, genel veya özel bütçelerden aylık ödenmek suretiyle kendi
sine Devlet hizmeti tevdi olunan kimse memurdur. 

B) Türk Ceza Kanununun 279 ncu maddesine göre, Ceza Kanununun tatbikatında; devamlı 
veya muvakkat surette teşriî, idari veya adlî bir âmme vazifesi gören veya diğer her türlü âmme 
müesseseleri memur ve müstahdemleri ile devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari 
veya mecburi olarak teşriî, idari veya «adlî bir âmme vazifesi gören diğer kimseler memur sayılır. 

Ceza Kanununun tatbikatında âmme hizmeti görmekle muvazzaf olanlar; devamlı veya muvak
kat surette bir âmme hizmeti gören Devlet veya diğer âmme müesseselerinin memur ve müstah
demleri ile devamlı veya muvakkat, ücretli veya ücretsiz, ihtiyarı ve mecburi surette bir âmme 
hizmeti gören diğer kimselerdir. 

Bu madde, Devletin nezareti altında çalışanların umuma karşı vukubülacak suiistimalleri
ne Devletin mâni olması mecburiyeti dolayısiyle bu şartları haiz olanları memur addetmiştir. 
Madde hükmüne göre, kanun ve nizamları tatbik eylemek veya onların iyi şekilde tatbikine ne
zaret etmek ve âmme nizam ve intizamının temin ve icrasiyle alâkadar olmak ve cemiyette ve 
cemiyetin menfaati namına hizmet ifa etmek ve icra kuvvetinin temsilcisi olmak gibi âmme hiz
met ve vazifesi gören ve binaenaleyh otorite ve temşiyet tasarruflarında bulunan kimseler me
murdur. 

C) Memurin Muhakematı hakkındaki Kanunun tatbikatı dolayısiyle kimlerin memur sayıla
cağı Yargıtay ve Damştaym türlü içtihatlarına mevzu olmuştur. 

D) Bütçe kanunlarına bağlı (D) ve (N) cetveline dâhil personel de, yaptıkları hizmetin aslî 
ve daimî olması bakımından memur katagorisi içinde mütalâa edilmekte, ancak ücret almaları 
sebebiyle Memurin Kanununa tabi bulunmamaktadır. 

E) Genel bütçeye giren dairelerin yatırım harcamalarına dair (A/2) işaretli cetvellerde per
sonel ücretlerine ait ödenek bulunmaktadır. 

F) 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 4 neü maddesi Devlet memuru ile sözleşmeli ve 
yevmiyeli personeli tarif ve 15 İnci maddesi de bu kanuna 'tabi kurumlarda,, 4 ncü maddede yazılı 
üç istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıya cağını ifade etmiş ise ide, ımezkûr kanunun 5 nci 
maddesi, bütçe kanunlarında 'mevcut hükümlere göre yürürlüğe girmediğinden, aksine mülâhaza 
vâridolamaz. 

Önergede bahsedilen yönetmeliğin tatbikatı, 'genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderle
ri ile mallarını Büyük Millet Meclisi adına denetlemelk "görevini yapmakta olan Sayıştayca kabul 
edilmiştir. Ayrıca yönetmelik, Sayıştay Kanununun 105 nci maddesine göre Sayıştay Genel Ku
rulunun tetkikinden geçirilerek müspet mütalâası üzerine Bakanlar Kurulunca yayınlanmıştır. 

Danıştay, bu sıfatta bulunan personelin türlü sebeplerle idare aleyhine açtıkları dâvaları gör
müş, karara bağlamış ve istişari kararlarına da bu yönetmeliği mesnedolarak altmıştır. 

Eğer yönetmelik Anayasaya aykırı olsaydı ine Damştaym ve ne de Sayıştay Genel Kurulunun 
bu. talimatnameyi hukukî mesnedolarak kabul etmesi bahis konusu olmazdı. 

2. «Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü» nün 12 nci maddesinde; Mec-
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üs soruşturması açılması istemine dair önergede Başbakan (ve ilgili Bakanlar Kurulu üyesi tara
fından Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya balkanların görevleriyle ilgili işlerden dola
yı cezai sorumluluğu gerektiren fiillerin görev sırasında işlendiğinden1 bahsolunmak gerekeceği ve 
•önergede hangi (fiillerin >hangi kanun ve nizama aykırı olduğunu, maddesini de zikretmek fve ge
rekçede göstermek suretiyle belirtmek zorunlu bulunduğu yazılıdır. 

«Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel Talimatnamesi» 
15 Nisan 1968 ItariMi 4/10195 sayılı Kararname ile ilk defa Ikabull edilmiş ıdup Resmî Gazetede 
neşredildiği 30 Nisan 1058 tarihinde (yani on yıldan fazla bir süreden) beri tatbik mevkiinde bu
lunmaktadır, Bu yönetmeliğin (türlü maddeleri 30 Kasım 1960, 22 Mayıs ft963, 24 Ağustos 1963, 
16 Ekim 1963, 16 Mayıs 1966 ve. son olarak 4 Nisan 1968 ve 27 Haziran 1968 /tarihli Resmî Gaze
telerde yayınlanan kararnamelerle değiştirilmiştir. 4 Nisan 1968 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
değişiklik, diğerlerinde olduğu gibi, tatbikatta rastlanan bâzı lekssiklik ve aksaklıkları giderme
ye ve ücret ayarlaması sağlamaya matuf bulunmaktadır. 

Ancak, 4 Nisan 1968 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan yönetmelikte mevcut «Bu elemanlar 
zaruret halinde daimî bizmetlerde de istihdam edilebilirler» hükmü, çok kısa bir süre sonra yapılan 
bâzı düzeltmeler aneyanında ve tatbikine dahi geçilmeden ve 27 Haziran 1968 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan yönetmelikle kaldırılmış bulunduğundan Anayasaya ve kanunlara aykırılık mevzuu-
bahis değildir. 

Teknik hüviyetleri bakımından bu kararnameye göre yevmiye almak suretiyle muayyen ve teik-
nik mahiyette idari görevlerde istihdam edilenler, o görevin kadrolarından ayrıca maaş almamakla 
beraber bu kadrolarda Memurin ve Maaş kanunlarındaki ölçüye uygun, olarak vekâleten tâylin 
veya tavzif suretiyle görevlendirildiklerinden memuriyet sıfatını da iktisabetmekltedir. Tatbikat, 
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Nisan 1958 tarihinden beri aynı şekilde devam edegelme'ktedir. 

Yukardan beri verdiğimiz izahlar gösteriyor ki, Anayasanın 117 nci maddesinde asli ve daimî 
mahiyetteki kamu hizmetlerinin memurlar eliyle yürütülmesi hakkındaki prensip ihlâl edilmiş de
ğildir ve sadece 788 sayılı Memurin Kanununun koyduğu dar çerçeveli memur tarifinden hare
ket edilerek: ve diğer kanunların tamamlayıcı hükümleri ve içtihatlar nazara alınmaksızın varılan 
kanaat yanlış netice doğurur. 

Şunu da ilâve edelim ki, yeni Anayasamızın! memurlarla ilgili statü hükümlerini yerine ge
tirmek ve Devlet personel rejimini yeni baştan düzenlemek için çıkarılmış olan 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, Anayasa Mahkemesi kararma da uyularak, bâzı maddelerinde yapılmasına 
lüzum görülen tadillere ait çalışmalar tamamlanıp mezkûr kanun Ibütün hükümleriyle meriyete ko
nulduğu ve genel kadrolar bu hususta çıkarılacak kanunla tesbit edildiği zaman çeşitli ücret ve 
aylık sistemleri tevhidedilmiş olacaktır. Buna intizaren, ımüesses sistemlerin ve bu arada 15.4.1968 
tarihli Talimatnamenin mevzuunu teşkil eden yevmiyeli personel statüsünün olduğu gibi tatbi
kinin hukukî ve içtimai bir zaruret olduğu aşikârdır. 

3. — Aydın (Milletvekili Reşat özarda'nın, hakkımda Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesinde, Devlet kamu hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yürütmüş olmam se
bebiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını kısmen değiştirmiş ve kısmen yürürlükten kaldırmış ol
duğumdan hareketime uyan Türk Ceza Kanununun 146 neı maddesine göre Yüce Divanda yar
gılanmam gerektiği dermeyan edilmektedir. 

Devlet kamu hizmetlerinin yevmiyeli v.e sözleşmeli personel eliyle yürütülmesinin, «Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya teşebbüs» fiil 
ve hareketiyle alâka ve (münasebeti bulunmadığı gibi, esasen aslında, yukardaki izahlardan da 
anlaşılacağı üzere, Anayasaya veya her hangi bir kanuna aykırılığı dahi varit değildir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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9/5 Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
9/5 Soruşturma ^ffaztrUJ-J Komisyonu 10 . 6 . 1971 

Esas No. : 9/5 
Karar No. : 2 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısının 19 . 6 . 1968 tarihli 10 ncu Birleşiminde Aydın Millet
vekili Reşat Özarda'nın, Başbakan Süleyman Demirci hakkında kanunsuz davranışla riyle Anaya
sanın 5, 12/2, 11.3 ve 115 nci maddelerine ve yürürlükte bulunan kanunlara aykırı olarak Devlet 
kamu hizmetlerinin yönetimini memur olmıyan yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yürütmek 
suretiyle T. C. Anayasasını kısmen değiştirmiş ve kısmen yürürlükten kaldırmış olduğu iddia-
siyle Türk Ceza Kanununun 146 nci maddesi gereğince Yüce Divanda yargılanmak üzere, Ana
yasanın 90 nci ve Müşterek Toplantı İçtüzüğünün 12 ve mütaakıp maddeleri gereğince Meclis Ha
zırlık Soruşturma Komisyonu kurulması talebine dair 12 . 4 . 1968 tarihli önergesi üzerine teşkil 
edilen Komisyonumuz dosya üzerinde yaptığı tetskikatma göre : 

1. —" Aydın Milletvekili Reşat Özarda; 12 . 4 . 1968 tarihli önergesinde: (Son zamanlarda Dev
let yönetiminin ve kamu hizmetlerinin Anayasa dışı bir düzene sokulduğu ve böylece Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasa'smın kısmen değiştirilmiş ve kısmen yürürlükten kaldırılmış olduğu görül
mektedir. 

Anayasanın 5 nci maddesine göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir ve bu 
yetki devredilmez. Yine Anayasanın 155 nci maddesine göre, Anayasada her hangi bir değişiklik 
yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifte bu
lunması ve Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğunun değişiklik lehinde oy 
kullanması gerekmektedir. 

Hal böyle 'iken son zamanlarda kararnameler, yönetmelikler ve ımuciplerle Anayasanın 117, 113 
ve 12 nci maddeleri hükümleri yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Nitekim Anayasanın 
117 nci maddesine göre : «Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, me
murlar eliyle yürütülür. Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yüküm
leri aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işler1! kanunla düzenlenir.» 

Yine Anayasanın 113 ncü maddesine göre : «Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı 
olmamak şartiyle, yönetmelikler çıkarılabilir.» 

Ve yine Anayasanın 12 nci maddesinin ikinci bendine göre «hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 

Anayasanın yukarda belirtilen hükümlerinin ne suretle yürürlükten kaldırılmış olduğunu in
celediğimizde : 

1. — 4 Nisan 1968 tarlihli Resmî Gazetede yayınlanan «Muayyen ve muvakkat hizmetlerde 
çalıştırılacak yevmiyeli personel yönetmeliğinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 10 ncu madde
sine 2 fıkra ve Mr ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair yönetmelik» Devlet personeli 
ile ilgili bütün kanunlara aykırı ve Anayasanın yukarda belirtilen maddeleri hükümlerini yürür
lükten kaldıracak bir nitelik taşımaktadır. 

Malî portesi 500 milyon lira civarında olan ve son değişiklikle yevmiyelerde 100 milyon liralık 
bir artış meydana getiren 21 000 yevmiyeli personel kadrosunda halen on binden fazla personel 
bulunmakta ve bunlardan bir kısmı «muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde» değil, Dev
letin en yüksek kademelerinde, asli ve sürekli görevlerde yönetici olarak çalıştırılmaktadırlar. 
Sosyal Sigortalara tabi bu yevmiyeli personelden bâzıları bakanlıklarda müsteşarlık, müsteşar 
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yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevlerini yapmak
tadırlar. Böylelikle sürekli olan Devlet hizmetleri Anayasanın 117 nci maddesine aykırı olarak 
memur niteliği taşımıyan geçici ve sorumsuz yevmiyeli personel eliyle yönetilmektedir. 

2. — Anayasanın 113 ncü maddesine göre yönetmelikler ancak kanunların ve tüzüklerin uygu
lanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartiyle çıkarılabileceği halde, yukarda sözü 
edilen yönetmelik baştanbaşa bir kanun niteliğinde ve yürürlükte bulunan kanunlara da aykırı bu
lunmaktadır. 

3. — Hükümetin Anayasa dışı tasarrufları ile iıniıtayaızh ıbir zümre yaratılmış ibulunımialkltıadır. Ka
mu hizmeti gören memurların yetki ve görevleri ve sair özlük işleri kanunlarla düzenlendiği hal
de bugün kamu görevlerinin başında bulunan yöneticilerin yetki ve görevleri yönetmelikler veya 
sözleşmelerle düzenlenmekte ve bunlara Devlet memurları aylık ve ücretlerinin çok üstünde men
faatler sağlanmaktadır. Böylelikle memurlar arasında eşitsizlik ve imtiyazlı bir sınıf yaratılmıştır. 
Bir tarafta 30 yıllık tecrübeli bir Bakanlık Müsteşarı ayda 1 800 lira alırken, diğer tarafta memur 
niteliği dahi taşımıyan diğer bir Bakanlık Müsteşarı ayda 18 000 lira almaktadır. 

Sonuç : 
Yukardan beri açıklanan gerekçelerde de gösterilmektedir ki, Başbakan Sayın Süleyman De

mire!, kanunsuz davranışları ile Anayasanın 5, 12/2, 113, 117 ve 155 nci maddelerine ve yürürlük
te bulunan kanunlara aykırı olarak Devlet kamu hizmetlerinin yönetimini, memur olmıyan yevmi
yeli ve sözleşmeli personel eliyle yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını kısmen de
ğiştirmiş ve kısmen yürürlükten kaldırmış olduğundan hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 
146 nci maddesi gereğince Yüce Divanda yargılanmak üzere Anayasanın 90 nci ve Müşterek Toplan
tı İçtüzüğünün 12 ve mütaakıp maddeleri gereğince Meclis Hazırlık Soruşturma Komisyonu ku
rulmasını arz ve teklif ederim.) demiştir. 

11. — Komisyonumuz Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, önergesi muvacehesinde Başbakan 
Süleyman Demirci'm, yazılı görüşünün alınmasına karar vermiş ve keyfiyet T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı Başkanlığının 25 . 6 . 1968 tarih ve 9/61 - 2385/39359 sayılı yazısı ile kendisine bildi
rilmiştir. 

Başbakan Süleyman De'mirel Komisyonumuza tevdi ettiği 10 . 8 . 1968 tarihli ve Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli ve 143 - 92/5980 sayılı yaızı'lı görüşlünü aşağıdaki şekil
de aynen bildirmiştir. 

(T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına) 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu hizmetlerini yevmi
yeli ve sözleşmeli personel eliyle yürüttüğüm ve bu eylemin Türk Ceza Kanununun 146 nci mad
desine uyduğu iddiasiyle, hakkımda Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ile bu önerge 
üzerine T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 19 . 6 . 1968 tarihli 10 ncu birleşiminde alman ve yazılı 
görüşümü Soruşturma Hazırlık Komisyonuna bildirmeme dair bulunan 187 sayılı Kararı okudum. 

Önergede, 4 Nisan 1968 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan «Muayyen ve muvakkat hizmetler
de çalıştırılacak yevmiyeli personel Yönetmeliğinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 10 ncu mad
desine 2 fıkra ve bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair Yönetmelik» in Devlet perso
neli ile ilgili bütün kanunlara aykırı ve Anayasanın 117, 113 ve 12 nci maddeleri hükümlerini yü
rürlükten kaldıracak nitelik taşıdığı; sürekli olan Devlet hizmetlerinin Anayasanın 117 nci mad
desine aykırı olarak memur niteliği taşımıyan geçici ve sorumsuz yevmiyeli personel eliyle yöne
tildiği; Anayasanın 113 ncü maddesine göre yönetmelikler ancak kanunların ve tüzüklerin uygu
lanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartiyle çıkarılabileceği halde, sözü edilen 
Yönetmeliğin baştanbaşa bir kanun niteliğinde ve yürürlükte bulunan kanunlara aykırı bulundu-
ğu; Hükümetin Anayasa dışı tasarrufları ile imtiyazlı bir zümre yaratılmış bulunduğu ileri sürül
mektedir. 

Bu konu üzerindeki görüşümüz üç ana nokta üzerinde toplanacaktır. 

T. B. M. M. (S. .Sayısı : 76) 
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1. — Anayasanın 117 nci maddesinde Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerin, genel idare esas

larına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevle
rin memurlar eliyle yürütüleceği yazılıdır. 

Diğer taraftan mevzuatımızda memuru tarif ve tavsif eden türlü hükümler mevcuttur. Ezcüm-
le; 

A) 780 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde «Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli 
mahsusunda mukayyet olarak umumi veyahut hususi bütçelerden maaş alan kimseye memur de
nir.» denilmektedir. Bu hükme göre, genel veya özel bütçelerden aylık ödenmek suretiyle kendi
sine Devlet hizmeti tevdi olunan kimse memurdur. 

B) Türk Ceza Kanununun 279 ncu maddesine göre, Ceza Kanununun tatbikatında; devamlı 
veya muvakkat surette teşrii, idari veya adlî bir âmme vazifesi gören veya diğer her türlü â'mme 
müesseseleri memur ve müstahdemleriyle devamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ihtiyari 
veya mecburi olarak teşrii, idari veya adlî bir âmme vazifesi gören diğer kimseler memur sayılır. 

Ceza Kanununun tatbikatında âmme hizmeti görmekle muvazzaf olanlar; devamlı ve muvak
kat surette bir âmme hizmeti gören Devlet veya diğer âmme müeseselerinin memur ve müstahdem
leriyle devamlı veya muvakkat, ücretli veya ücretsiz, ihtiyari ve mecburi surette bir âmme hizme
ti gören diğer kimselerdir. 

Bu madde, Devletin nezareti altında çalışanların umuma karşı vukübulacak suiistimallerine Dev
letin mâni olması mecburiyeti dolayrsiyle bu şartları haiz olanları memur addetmiştir. Madde hük
müne göre, kanun ve nizamları tatbik eylemek veya onların iyi şekilde tatbikine nezaret etmek ve 
âmme nizam ve intizamının temin ve icrasiyle alâkadar olmak ve cemiyet ve cemiyetin menfaati 
namına hizmet ifa etmek ve icra kuvvetinin temsilcisi olmak gibi âmme hizmet ve vazifesi gören 
ve binaenaleyh otorite ve temşiyet tasarruflarında bulunan kimseler memurdur. 

C) Memurin Muhakematı hakkındaki Kanunun tatbikatı dolayrsiyle kimlerin memur sayıla
cağı Yargıtay ve Danıştayın türlü içtihatlarına mevzu olmuştur. 

D) Bütçe kanunlarına bağlı (D) ve (N) cetveline dâhil personel de, yaptıkları hizmetin asli 
olması bakımından memur kategorisi içinde mütalâa edilmekte, ancak ücret almaları sebebiyle Me
murin Kanununa tabi bulunmamaktadır. 

E) Genel bütçeye giren dairelerin yatırım harcamalarına dair (A/2) işaretli cetvellerde per
sonel ücretlerine ait ödene'k bulunmaktadır. 

F)1 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesi Devlet memura ile sözleşmeli ve 
yevmiyeli personeli tarif ve 5 nci maddesi de bu kanuna tabi kurumlarda, 4 ncü maddede yazılı 
üç istihdam şekli dışında personel çalıştırılamıyacağmı ifade etmiş ise de, mezkûr kanunun 5 nci 
maddesi, bütçe kanunlarında mevcut hükümlere göre yürürlüğe girmediğinden aksine mülâhaza 
varidolamaz. 

Önergede bahsedilen Yönetmeliğin tatbikatı, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve gider
leri ile mallarının Büyük Millet Meclisi adına denetlemek görevini yapmakta olan Sayıştayca ka
bul edilmiştir. Ayrıca Yönetmelik, Sayıştay Kanununun 105 nci maddesine göre Sayıştay Genel Ku
rulunun tetkikinden geçirilerek müspet mütalâası üzerine Bakanlar Kurulunca yayınlanmıştır. 

Danıştay, bu sıfatta bulunan personelin türlü sebeplerle idare aleyhine açtıkları dâvaları gör
müş, karara bağlamış ve istişari kararlarına da bu Yönetmeliği mesnet olarak almıştır. 

Eğer Yönetmelik Anayasaya aykırı olsaydı ne Danıştayın ve ne de Sayıştay, Genel Kurulunun 
bu talimatnameyi hukukî mesnet olarak kahul etmesi bahis konusu olmazdı. 

2. — «Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı İçtüzüğü» nün 12 nci maddesinde; Mec
lis Soruşturması açılması istemine dair önergede Başbakan ve ilgili Bakanlar Kurulu üyesi tara
fından Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya Bakanların görevleriyle ilgili işlerden dolayı 
cezai sorumluluğu gerektiren fiillerin görev sırasında işlendiğinden bahsolunmak gerekeceği ve 
önergede hangi fiillerin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunu, maddesini de zikretmek ve ge
rekçede göstermek suretiyle belirtmek zorunlu bulunduğu yazılıdır. 
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«Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel Talimatnamesi» 
15 Nisan 1958 tarihli 4/10195 sayılı Kararname ile ilk defa kabul edilmiş olup Resmî Gazetede 
neşredildiği 30 Nisan 1958 tarihinde (yani 10 yıldan fazla bir süreden) beri tatbik mevkiinde 
bulunmaktadır. Bu Yönetmeliğin türlü maddeleri 30 Kasım 1960, 22 Mayıs 1963, 24 Ağustos 
1963, 16 Ekim 19'63, 16 Mayıs 1966 ve son olarak 4 Nisan 1968 ve 27 Haziran 1968 tarihli 
Resmî Gazetelerde yayınlanan kararnamelerle değiştirilmiştir. 4 Nisan 1968 tarihli Resmî Gazete
de .yayınlanan değişiklik, diğerlerinde olduğu gibi, tatbikatta rastlanan bâzı eksiklik ve aksaklık
ları gidermeye ve ücret ayarlaması sağlamaya matuf bulunmaktadır. 

Ancak, 4 Nisan 1968 tarihli Relsımî Gazetede yayınlanan yönetmelikte -mevcut, «Bu eleımainlar 
zaruıröt hallinde daimî hizmetlerde de istihdamı edilebilirler.» hüikımiü, çolk kusa bir sıüre sonra ya
pılan bâzı düz'elFcımeler mejyanında ve tatbikine dahi geçilmeden ve l2(7 Haziran 1968 tairdlhli Resmî 
Gazetede yayınlananı yönetmelikle kaldırılmış bulunduğundan Anayasaya; ve kanunlara aykırılık 
mevzuubahis değildir. 

Teknik hüviyetleri bakımından bu kararnameye göre yövm'iiye allmaik suretiyle muayyen ve tek
nik .mahiyetıtie idari görevlerde istihdam edile/nler, o gürevin kadrolatrıından ayrıca maaş alımaımak-
la berabe'r bu (kadrolarda memurin ve maaş kanunlkrınd'aki Ölçüye uyıgun olarak vekâleten tâ
yin veya tavzif suretiyle görevlendirildiklerinden meimuriyeıt sıfatlım da ikt'isabetimelktedir. Tatbi
kat, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Nisan 1958 ıtarilhînden beri aynı şekilde devam edelgelanekte-
dir. 

' Yukarıdan betri verdiğimiz izahlar gösteriyor ki, Anayasanın 117 nci maddesinde asli ve daimî 
mahiyetltelki kamu hizmetlerimin menıurlar eliyle yürütülmesi hakkındaki prensip ihlâl edilmiş de
ğildir ve sadece 7'88 sayılı Memurin Kanununun (koyduğu dar çerçeveli memur tarifinden hare
ket edilerek ve diğer (kanunların tamamlayıcı hükümleri ve içtihatlar nazara 'alınmaksızın varı
lan kanaat yanlış netice doğurur. 

Şunu da ilâve edelim ki, yeni Anayasamızın 'memurlarla ilgili statü hükümlerini yerine geltir1-" 
mek ve Devlet Personel rejimini yenibaştan düzenlemek için çıkarılmış «lan 657 sayılı De'vlet 
Mamurları Kanunu, Anayasa Mahlkemesi kararına 'uyularak, bâzı maddelerinde yapılmasına lü
zum görülen t'adililere ait çalışmalar taîmajmlaınıp mezkûr kanun bütün hükümlieriyle meriyete ko
nulduğu ve genel kadrolar bu hususta çıkarılacak kanunla tesibiit edildiği zaman çeşitli ücret ve 
aylıık sis/temleri teVhidedilmiış olacaktır. Bulna intizaren, ımıüesses sistemlerin ve bu arada 15.4.1958 
tarihli «talimatnamenin mevzsuunu teşkil eden ytövmîyeli personel statüsünün olduğu gibi tatbikinin 
hukukî ve içtimai bir zaruret olduğu aşikârdır. 

3. Aydın Milletvekili Reşat Özarda'/nın, hakkımda, Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesinde Devlet kamu hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yürütmüş olmam sebe
biyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını kısmen değiştirmiş ve kısmen yürürlükten kaldırmış ol
duğumdan harekteitime uyan Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesine göre Yüce Divanda yargı-
lannıaım gerektiği dermeyan edilmektedir. 

Devlet kamu hizmetlerinin yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yürütülmesinin, «Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya teşebbüsı» fiil ve 
hareiketiyle alâka ve .mlünaselbeti bulunmadığı gibi, esasen aslımda, yükardaki izahlardan da anlaşı
lacağı üzere, Anayasaya veya 'her hanlgi bir kanuna aykırılığı varit değildir.) 

I I I - Bunun üzerine Komisyonumuzda vâki olan üye değişiklikleri ve müddetlerin bitmeleri 
dolayısiyle yeniden T. B. M. M. Biriteşik 'Toplantısının 14 . 4 . 1971 tarihli 6 ncı Birleşiminde 
Komisyonumuzun 30 gün müddetle vazifesinin uzatılmasına karar verilmiş bu karar üzerine de 
yeniden vazife taksimi yapan Komisyonumuz 11 . ı5 . 1971 tarihinde (10) üyenin iştirakiyle top
lanmış, dıoısya üzerinde yaptığı inceleme neticesinde üyelerden Edirne Milleltvekili Cevat Saym'm, 
mulhalöfetine karşı (9) üyenin muvafakatiyle aşağıdaki karar ittiha,z edilmiştir : 

;T. B. M. M. (S. (Sayısı : 76) 
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Karar : 

A) Komisyonumuz sabık Başbakan Süleyman Demirci'm, 18 . 9 . 1968 tarihli ve 143/92 - 5980 
sayılı yazılı görüşünde ileri sürdüğü müdafaaları aynen varit görmüştür. 

B) Buna ilâveten Devlet Kamu Hizmetlerinin yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yürütül
mesi neticesi vâki olan tediyelerin bütçe ile ve Büyük Millet Meclisinin tasdikinden geçmek sure
tiyle yapılmış olmasına ve bir kanun olan bütçenin bu kısımları hakkında Anayasa Mahkemesi 
nezdinde her hangi bir iptal dâvası açılmamış bulunmasına binaen kanunla yapılmış olan işbu ta
sarrufların Anayasayı ihlâl, ilga ve iptal sayılmıyaeağı neticesine varılmış bu suretle eski Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nın gayrikanuni ve hukukî olan önergesi muvacehesinde sabık Başbakan 
Süleyman Demirel hakkında Meclis Soruşturması açılmasının lüzum ve mahal bulunmadığına key
fiyetin T. B. M. Mecl'isi Birleşik Toplantısı Başkanlığına arzına 11 . 5 . 1971 tarihinde oy çok
luğu ile kara'r vermiştir. 

9/5 No. lu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
İstanbul Milletvekili Hatay Senatörü Ankara Senatörü Ankara Milletvekili 

A. §. Lâç E. Bahadırlı 1. Yetiş Kararım alınması sırasın
da Komisyonda yoktum. 

A. S. Hiçerimez 

Aydın Senıaltörtü Edime Milletvekilli İçel1 Milletvekili Kütahya Milletvekili 
C. Coşkun lilutoailifüim, söz haikkraı M. Arıkan F. Azmioğlu 

(mahfuzdur. MuhıaMet 
cerhim elklidir. 

C. Sayın 
Samsun Senatörü Tokat Milletvekili 

E. Işıklar 1. H. Balcı 

Muhalefet Şerhi 

4 Nisan 1968 tarihli Reisimi Gazetede yayınlaman yönetmelikte mevcut (Bu elemanlar zaruret 
halinde daimî hizmetlerde de istihdam edilebilirler) hükmü, Anayasanın 117 nci maddesine ve me
murlarla ilgili mevzuata, kanaatimce aykırı olup; 

Savunmada, 
Çok kısa bir süre sonra yapılan bâzı düzeltmeler mey anında ve tatbikine dahi geçilmeden ve 

27 Haziraın 1968 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan yönetmelikle kaldırılmış bulunduğundan Ana
yasaya ve 'kanunlara aiyikırılık mevzuıubahis değildir, diye de itiraf edilmiş olduğundan: 

A) Bahis konusu yönetmelikler celp ve tetkik edilmeden, 
B) Tatbik edilip edilmediği, tatbik edilmişse (neticeleri, ilgili mercilerden isorulup tesbit edil

meden ; 
Mücerret iddia ve savunmaya dayanılarak karar alınması T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü

züğünün 14 ve 17/2 nci maddelerine, hukuk prensiplerine ve tatbikata aykırı bulunduğundan, 
muhalifim. 

11 . 5 . 1971 
Edirne Milletvekili 

C. Sayın 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 76) 





Döaem : 3 
Toplantı : 2 Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Eşref Derin gay'ın, İstanbul Belediye Meclisi
nin, İstanbul yolu güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı 
ile bu plânı tadilen onaylıyan İmar ve İskân Bakanlığının plânını 
değiştirerek tatbik etmesiyle, 6735 sayılı İmar Kanununa aykırı 
hareket ettiği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları dola
yısiyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin ise T. Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddias yle, eski Başbakan ve eski Bayın
dırlık Bakanı hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi ve 17 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9 /17 ) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul çevre yolu güzergâhı ve Boğaziçi köprüsünün plânları istanbul Nâzım Plânı yapıl
madan geçerli ve kanuni değildir. 

Bir şehrin nâzım plânı olmadan, nâzım plânın getirdiği lanaulaşım şebekesini münferiden tasdik 
etmek İmar Kanununa aykırıdır. 

Halen İstanbul, Beyoğlu ve Anadolu yakasına ait meri plânlarda böyle 'bir çevre yolu öngörül
memiştir. Çevre yolu tasavvur halindeki bir nâzım plânın unsurudur. 

Tasavvur halindeki nâzım plân tasdik edilip hukukî geçerlik kazanmadıkça, bir unsuru olan 
çevre yolu plânları Belediye Meclisinde kabul edilse ve İmar İskân Bakanlığınca onaylansa 
dahi uygulanamaz. 

Buna rağmen İstanbul çevre yolu güzergâhı ve Boğaziçi Köprüsü plânları İstanbul Belediye 
Meclisinde 28 . 6 . 1968 tarihinde kabul edilmiş İmar ve İskân Bakanlığınca (Anadolu yakasına, 
sahil yoluna yüklenmemek, iskân kesafetini Boğaz içine kaydırmamak ve diğer şehir gelişmesini sağ-
lıyabilmek gayesiyle buradaki sahil yolu bağlantısının iptal edilmesi plânlarda gerekli düzelt
meler yapılmış bulunan kavşak hudutları içinde ekte gönderilen ve büyük İstanbul Nâzım Plân 
Bürosu tarafından hazırlanan etütlerden de faydalanmak suretiyle eşanjörlerin kati ve tafsilâtlı 
durumlarının yeniden gözden geçirilmek ve bu hususu belirten plânların Bakanlığımızla intikali
ni temin etmek şartiyle uygun görülerek onaylanmıştır. 

Onaylanmış bulunan bu plânların tatbikatı ile ilgili şehir imar ve inşa faaliyeti hususunda 
gerekli koordinasyon ve işlemin yapılması için belediyenin uyarılmasını, bilgi alınmasını ve ge
reğinin yapılmasını rica ederim) diyerek ve aşağıdaki değişiklikle tasdik eitaniştir: 

1. Bu duruma göre İmar ve İskân Bakanlığı 1968 tasdik tarihli çevre yolu güzergâh plânı 
notlarının iptal edilmiş olması dolayısiyle (bir kamulaştırma hududu gösterilmemiştir. Bu plân
daki «tasdik hududu kamulaştırma hududur» no'u Bakanlıkça iptal edildiği yani kaldırılmış ol
duğu için kamulaştırma hududu yoktur. 

2. Çevre yolu güzergâhı plânının Anadolu yakasındaki sahilyolu bağlantısı Bakanlık tara
fından iptal edilmiştir. Yazı da vardır. Bu iptale rağmen Anadolu yakasında Beylerbeyi'nde 4 bin 
nüfuslu bir mahalle sırf bağlantı yolu dolayısiyle yani tasdik edilmemiş bir yol için istimlâk edil
miştir. (İstimlâk kanunsuzdur.) Açılacak dâvalar dolayısiyle Devlet tazminat; ödemeye mecbur 
edilir, yol ve köprü yapımı hukukan durdurulur. 1968 tasdik tarihli cevreyolu plânı Nâzım Plân 
hazırlanmadan yapıldığı halde hukukî geçerliğe haiz olsa dahi bu bağlantıya mevcut plânda ce
vaz vermediği için oradaki uygulama kesinlikle kanunsuzdur. 
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3. Kavşak plânlarının tatbikat plânları gelmedikçe, inşaata geçiilemiyeceği nokta belirtilmiş
tir. Buna rağmen kavşak noktalar için kamulaştırma yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

İstanbul Belediye Meclisinin 28 . 6 . 1968 talihinde İstanbul çevre yolu güzergâhı ve Boğaziçi 
Köprüsü tasdikli plânı ve plânı tadilen onaylıyan İmar ve İskân Bakanlığının plânını değiştirerek 
ıtartlbiik etmesiyle '6785 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket 'etmekten ve kanunsuz isltd'mlâfclar 
ile açılacak tazminat dâvaları dolayısiyle Devleti zarara uğratmaktan Başbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Turgut Gülez hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ncı ımaddesli Anayasanın 90 ncı ve T. 
B. M. M. İç Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasını arz ve 
'talebede rim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Eşref Derinçüy 

24 . 3 . 1971 

T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

İötanbul Milletvekili Eşref Derinçay'm, 6785 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket ettiğimiz ve 
bu fiillerin 'T. Ceza Kanununun 240 ncı maddesi kapsamına girdiği iiddiasiyle şahsım ve Bayındır
lık Bakanı Turgut Gülez hakkında soruşturma açılmasına dair önergesini ve yazılı görüşümün So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna bildirilmesine dâir T. B. M. M. min 206 ısayılı kararını okudum. 

İBu konuda: 
1. İstanbul Belediye Meclisince 28 . 6 . 1968 tarihinde kabul edilip İmar ve İskân Bakanlığı 

tarafından 10 . 7 . 1968, 18 . 7 . 1968 tarihli ve 7259, 7590 sayılı yazılarla onanan İstanbul Çevre 
Yolu ve Boğaz Köprüsü Plânının hukükan, İstanbul şehrinlin 30 . 5 . 1939 tarihinde Bayındırlık 
Bakanlığınca onanmış olan ve halen yürürlükte bulunan 1/5O0O ölçekli nâzım plânı değiştiren 
bir plân niteliğimde olduğu, «özü edilen nâzım plânda, o tarihten bu yana aynı şekilde yapılmış 
ve halen yürürlükte bulunan pek çok sayıda değişiklikler bulunduğu, örneğin 29 . 4 . 1966 tarihin
de tasdikli İstanbul Sanayi Nâzım Plânının; Küçükçekmece ile İstanlbul ilinin Anadolu yakasın
daki sınırları arasımda sanayiin yerleşeceği yerleri teısbit ettiği, 

2. İmar Kanununun 29 ncu maddesi, tasdik edilerek kesinleşmiş imar plânları üzerinde deği
şiklik yapılabileceğimi kabul ettiği, bu değişikliklerin küçük veya büyük çapta olabileceği, büyük 
çaptaki değişikliklerin, değiştirdiği imar plânının nâzım veya tatbikat plânı olmasına göre bu
ma uygun ölçekte hazırlanan plânlarla yapılabileceği, 

İddia konusu olan plânın, yukarda sözü edilen Nâzım Plânın değişikliği mahiyetinde bulundu
ğu, nâzım ve 'tatbikat plânları ile bunlar üzerinde yapılan değişiklikleri kujkukan aynı değeri ta
şıdığı, 

3. İstanbul Gevre Yolu ve Boğaz Köprüsü projesinin, uzun ve kısa vadeli kalkınma plânla
rı hazırlamakla görevli Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafımdan ıda ele alınarak incelenMİlş ve ger
çekleşmesine karar verilmiş projeler (Kalkınma Plânı ikinci beş yıl sayfa: 579) arasında bulun
duğu, şehircilik ve diğer teknik bakımlardan ilgili kuruluşlar (Büyük İstanbul Nâzım Plân Bürosu, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Belediyesi gibi) arasımda u z u n süren çalışmalar sonunda 
ortaya konmuş bir plân olduğu, projenin İstanbul şehrinin mevcut ulaştırma sistemi ile sanayi, 
turizm gibi çeşitli alanlarıma yapacağı etkilerin ayrıntılı olarak incelendiği, hazırlanmakta olan 
yeni Nâzım Plânda bu hususların göz önünde bulundurulduğu, 

4. Boğaz köprüsü projesinin; 1963 yılında hazırlanan Doğu Marmara ön raporu ve 1965 yılın
da hazırlanan İstanbul yerleşme plânı ile 1967 yılında revizyonu yapılan Doğu Marmara raporun
da daima göz önünde bulundurulmuş bir proje olduğu, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 78) 
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5. a) Plânda tesbit ohıaan yol ve kavşak sınırlarımn ebatlaadırılm-amış olduğu, yapılacak 
kamulaştırılmaların ihtiyaç ve zaruretler göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilebileceğinin, 
İmar ve tskân Bakanlığının 18 . 7 . 1968 tarihli ve 7590 sayılı yazısında belirtildiği, ihtiyaçlara 
göre tesbit edilen ve tmar ve tskân Bakanlığına gönderilen plânların, adı geçen Bakanlıkça 
10 . 7 . 1968 ve 18 . 7 . 1968 tarihli yazılarda belirtilen hususlar yönünden uygunluğu tesbit 
edilerek gerekli düzeltmelerle 16 . 10 . 1970 tarihli yazı ile onanmış bulunduğu, 

b) Yapılan kamulaştırma ve inşa edilen bağlantı yolunun, çevre yolu inşaatı sebebiyle iptal 
edilen Beylerbeyi - Altunizade yolunun yerine ikame edilecek yol olduğu, inşaat sırasında çeşitli 
amaçlar için çok sayıda ve geçici olarak servis yolları yapıldığı, çevre yolu gibi çok karışık bir 
şehir içi otoyolunda durumu yakından bilmiyen'erin, özellikle inşaatın bu safhasında ne yolda 
tatbikatta bulunduğunu anlamalarının mümkün olamıyaeağı, projenin tasdik edilen plâna göre 
uygulandığı ve tasdikte iptal edilen bağlantı kollarının, yine tasdikte «Çevre yolu, Anadolu ya
kası sahil yolu direkt bağlantı kolları Anadolu yakası üst korniş yolu uygulandıktan sonra işle
tilebilir» notuna uygun şekilde ileriki yıllarda tam olarak bağlanacağı, kesin bir ihtiyaç bulunan 
Anadolu yakası üst korniş yolunun halen etüdedil nekte bulunduğu, 

c) tmar ve tskân Bakanlığının 18 . 7 . 1968 tarihli ve 7590 sayılı yazısında «Tesbit olunan yol 
ve kavşak sınırları ebatlandırılmamış olduğundan yapılan kamulaştırma alanlarının ihtiyaç ve za
ruretler göz önünde tutud'mak'suretiyle ite.'Mt edilebileceği» nin belirtildiği, buna göre (trafik ih
tiyaçları, teknik zaruretler ve taşınmaz mal sınırları da göz önünde bulundurularak tesbit edilen 
sınırların, tmar ve tskân Bakanlığının 10 . 7 . 1968 ve 18 . 7 . 1968 tarihli yazılarında belirtilen 
hususlar yönünden uygunluğunun tesbit edilmiş ve onanmış bulunduğu, buna göre yapılan ve ya
pılmakta olan kamulaştırma işlemlerinin tasdikli plânlara uygunluğunun aşikâr olduğu, 

6. istanbul çevre yolu güzergâhı ve Boğaziçi Köprüsü plânının tmar ve tskân Bakanlığının 
- tadiller de göz önünde bulundurularak - onayladığı şekilde uygulanmakta olup plânın değiştiri
lerek uygulanmasının bahis konusu bulunmadığı, buna göre 6785 sayılı îmar Kanununa aykırı ha
reketin de söz konusu olmadığı, 

Bayındırlık Bakanlığının yazısında ifade edilmiş bulunduğunu arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Bayındırlık Bakanhğı 19 . 3 . 1971 

Hususi Kalem 
Sayı: 100 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 12 . 3 . 1971 gün ve 9 -17/2743 - 20510 Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü sayılı ya
zınız. 

İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'm 6785 sayılı îmar Kanununa aykırı hareket ettikleri id-
diasiyle Başbakan Süleyman Demirel ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez haklarında soruştur
ma açılmasına dair önergesi üzerine kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunca is
tenen Bakanlığımız görüşü ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Gülez 

Bayındırlık Bakanı 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 78) 
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îstanibul Çevre T?tolu Güzergâhı ve Boğaziçi Köprüsü Plânı ile ilgili olarak İstanbul Milletvekili 
Eşref Derinçay'ın Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi konusunda (bilgi 

Genel : 

Önergede İstanbul .çevre yolu güzergâhı ve Boğaziçi Köprülünün İstanbul nâzım, plânı ya
pılmadan, tasdik edilip [hukukî geçerlilik kazanmadan bu nâzım plânın igetirdiğd anaulaşıım şe
bekesinin münferiden tasdik edilmesinin İmar Kanununa aykırı olduğu, çevre yolu plânlarının 
İstanbul Belediye - Meclisince kaibul edilse ve tımar ve îskân Bakanlığınca onaylamsa dahi uy-
gulanamiiyaeağı âddia edilimdktedir. 

Bu iddia gerek esas gerekse kanuni yönlerden tamamen asılsızıdır. Şöyle ki : 
İstanbul Belediye Meclisince 28 . 6 . 1068 tarihinde kaibul ve İmar ve İskân Bakanlığınca 

10 . 7 . 1966 gün ve 7259 sayı, 18 . 7 . 1968 gün ve 7590 sayılı yazılariyle esasen İstanbul Çevre 
Yolu ve Boğaz Köprüsü plânı ıhukuikan İstanbul şehrinin 30 . 5 . 1939 gününde Bayındırlık: Ba
kanlığınca onanan ve halen yürürlükte bulunan 1/5 000 ölçekli nâzım plânını değiştiren bir plân 
mahiyetindedir. 30 . 5 . 1939 tastik tarihli nâzım plânda o Itariihten bu yana aynı şekilde ya
pılmış ve halen yürürlükte bulunan pelk çok sayıda değişiklik mevcuttur. Örneğin 29 . 4 . 1966 
tarihinde tasdikli İstanbul Sanayi Nâzım Plânı Küçükçefemece ile İstanbul ilinin Anadolu yaka-
smdaki hudutları arasında sanayiin yerleşeceği yerleri tesbit etmiştir. 

İmar Kanununun 29 ncu ımaıddesi kesinleşerek tasdik edilmiş imar plânları üzerimde değişiklik 
yapılabileceğini kaibul lötmeiktadir. Bu değişiklikler küçük veya büyük çapta olabilir ve büyük 
çaptaki değişikliklerin, değiştirdiği imar plânının nâzım veya tatbikat plânı olmasına göre 
buna uygun ölçekte hazırlanan plânlarla yapılabileceği şüphesizidir. 

Özelt olarak tefcrarlıyalı'm ki iddia konusu olan plân 30 . 5 . 1935 gününde onanlı nâzım 
plânın değişikliği mahiyetindedir. Nâzım veya tatbikat plânları ile bunlar üzerinde yapılan de
ğişiklikler, hukukan aynı değerdedir. 

Ayrıca şunu da belirtelim ki, İstanbul çevre yolu ve Boğaz köprüsü projesi, uzun ve kısa va
deli kalkınma plânlarını hazırlamakla görevli Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından da ele alı
narak incelenmiş ve tahakkukuna karar verilmiş projelerdendir. (Kalkınma Plânı İkinci Beş Yıl 
sayfa : 579)' Şehircilik ve diğer teknik bakımlardan ilgili kuruluşlar (Büyük İstanbul nâzım plân 
bürosu, Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Belediyesi gibi) arasında uzun süren çalışmalar 
sonunda ortaya konmuş bir plândır. Projenin İstanbul şehrinin mevcut ulaştırma sistemi ile sa
nayi, turizm gibi çeşitli alanlarına yapacağı etki ayrıntılı olarak incelenmiştir ve hazırlanmakta 
olan yeni nazım plânda bütün bu hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

Boğaz köprüsü projesi 1963 yılında hazırlanan Doğu Marmara ön raporu, 1965 yılında hazırla
nan İstanbul yerleşme plânı ile 1967 yılında revizyonu yapılan Doğu Marmara raporunda hep 
göz önünde bulundurulmuş bir projedir. 

Bayındırlık Bakanlığının îstanbul Belediye Meclisince tasdikli ve İmar ve İskân Bakanlığın
ca tadilen onaylanmış plânı değiştirerek tatbik ettiği iddiasına gelince : 

1. Plânda tesbit olunan yol ve kavşak sınıfları cbatlandırılmamıştır. Yapılacak kamulaştır
maların ihtiyaç ve zaruretler göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilebileceği İmar ve İskân 
Bakanlığının 18 . 7 . 1968 gün ve 7590 sayılı yazısında zikredilmiştir. 

Filhakika ihtiyaçlara göre tesbit edilen ve İmar ve İskân Bakanlığına sunulan plânlar, adı ge
çen Bakanlıkça 10 . 7 . 1968 ve 18 . 7 . 1968 günlü yazılarımızda belirtilen hususlar yönün
den uygunluğu tesbit edilerek gerekli düzeltmelerle 16 . 10 . 1970 gün ve Pl. 34013.1 - 10715 sa
yılı yazıları ile onanmışlardır. 

2. Anadolu yakasında Boğaz köprüsünün bitim noktasında çevre yolu ile sahil yolu bağlantı
sının İmar ve İskân Bakanlığı tarafından iptal edildiği, buna rağmen bağlantı yolu için kamulaş
tırma yapıldığı, kamulaştırma ile uygulamanın kesinlikle kanunsuz olduğu iddia edilmektedir. 
Yapılan kamulaştırma ve inşa edilen bağlantı yolu, çevre yolu inşaatı sebebiyle iptal edilen 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 376) 
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Beylerbeyi - Altunizade yolunun yerine ikame edilecek yoldur, inşaat esnasında çeşitli amaçlar 
için çok sayıda ve geçici servis yolları yapılır. Çevre yolu gibi çok karışık bir şehir içi oto yo
lunda durumu yakından bilmiyen bir kimsenin, hele inşaatın bu safhasında ne olup bitiğini an
laması kabil değildir. Proje tasdik edilen plâna göre uygulanmaktadır, ve tasdikte iptal edilen 
bağlantı yolları yine tasdikte «Çevre yolu, Anadolu yakası sahil yolu direkt bağlantı kolları Ana
dolu yakası üst korniş yolu uygulandıktan sonra işletilebilir» notuna uygun olarak ileriki yıllar
da tam olarak bağlanacaktır. Kesin bir ihtiyaç olduğuna inandığımız Anadolu yakası üst korniş 
yolu halen etüdedilmektedir. 

Tekrar edelim ki yapılan kamulaştırma ve uygulamalar tasdik edilen plâna uygun olarak ya
pılmaktadır. 

3. Kavşak plânlarının tatbikat plânları imar ve iskân Bakanlığına gelmedikçe inşaata geçile-
miyeceği, buna rağmen kavşak noktaları için kamulaştırma yapıldığı ve yapılmasına devam edil
diği iddia edilmektedir. 

Yukarda da belirtildiği gibi imar ve iskân Bakanlığının 18 . 7 . 1968 gün ve 7590 sayılı ya
zısında «Tesbit olunan yol ve kavşak sınırları ebatlandırılmamış olduğundan yapılan kamulaştır
ma alanlarının ihtiyaç ve zaruretler göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilebileceği» belirtil
miştir. 

Buna göre trafik ihtiyaçları, teknik zaruretler ve taşınmaz mal sınırları da göz önünde bulun
durularak tesbit edilen sınırlar, imar ve iskân Bakanlığının 10 . 7 . 1968 ve 18 . 7 . 1968 günlü 
yazılarında belirtilen hususlar yönünden uygunluğu tesbit edilmiş ve onanmıştır. Buna göre yapı
lan ve yapılmakta olan kamulaştırma işlemlerinin tasdikli plânlara uygun olduğu aşikârdır. 

özet olarak istanbul çevre yolu güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü plânı imar ve iskân Bakanlığı
nın onayladığı - tadiller de göz önünde bulundurularak - şekilde uygulanmaktadır ve plânı değiş
tirerek uygulama hiçbir şekilde bahis konusu değildir. Bu halde 6785 sayılı imar Kanununa aykı
rı hareket de bahis konusu olamaz. 

Not : (Eski Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in cevabına ilişik olarak gönderilen Danıştay Baş
kanlığına T. M. M. O. B. Mimarlar Odası tarafından lerilen dilekçe sureti ile bu dilekçe üzerine 
Danıştaya verilen Bakanlığın cevabı dosyanın içindedir.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 376) 



9/17 No, lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
9/17 No. lu Soruşturma 28 . 0 . 1971 

Hazırlık Komisyonu 
Esas No -.9/17 
Karar No: 8 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca İstanbul Köprüsü ve çevre yolları inşaatı ile ilgili tatbikat 
sebebiyle eski Başbakan Süleyman Demire! ve Bayındırlık Bakanı haklarında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere ( 6 . 1 . 1971 tarihli T. B. M. Meclisinin 2 nci Bir
leşiminde 236 sayılı Kararla) kurulan 9/17 sayılı Soruşturma Hazırlık Komisyonumuz T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğü hükümleri dairesinde gerekli tatbikat ve incelemelerini yaparak aşa
ğıdaki raporda yazılı bulunan hususları tesbit etmiştir. 

RAPOR 

17 . 12 . 1970 tarihinde T. B. M. Meclisi Kanunlar Müdürlüğüne havale edilen ve 6 . 1 . 1971 ta
rihinde T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı Genel Kurulunda okunmuş bulunan İstanbul Milletve
kili Sayın "Eşref Derinçay'ın, İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu güzergâhına ait plânların İs
tanbul Nâzım Plânı yapıRimıadan ıgeçerM ve (kainimi olma'dığı, halen İstanbul'a ait mer'i plânlarda 
bir çevre yolunun öngörülmediği bunun tasavvur halindeki bir nâzım plânının unsuru olduğu bu 
itibarla nâzım plân tasdik edilmedikçe Belediye Meclisince kalbul edilse ve hattâ ilgili Bakanlıkça 
tasdik edilmiş olsa dahi uygulanamıyacağı gerekçesiyle verdiği önergede eski Başbakan Sayın Sü
leyman Demire! ve eski Bayındırlık Bakanı Sayın Turgut Gülez haklarında Meclis soruşturması 
açılması istenmiştir. 

Önergenin 6785 sayılı Kanuna uygun düşmediği iddiasiyle tatbikatta vâki usulsüzlükler iddiası 
mevcut vesika ve ilgili kuruluşların resmî beyan ve ifadelerine dayanılarak Komisyonumuzca in
celenmiş ve aşağıda arz edeceğimiz veçhile varidolmadığı neticesine varılmıştır. 

Şöyle ki : 
Bilindiği üzere İstanbul şehrinin 30 . 5 . 1939 tarihinde Alman asıllı Şehircilik Profesörü Prost 

tarafından yapılmış ve tasdik edilerek bugüne kadar Haliç Köprüsü ile Vatan, Millet caddelerinin 
ve sahil yolları tatbikatının yapıldığı İstanbul Şehri Nâzım Plânı mevcuttur. Bu plân 6785 sayılı 
Kanun muvacehesinde yeni bir nâzım plânla değiştirilmediği takdirde kanuni geçerliliğini muha
faza eder, her türlü inşaat ve değişiklik veya tevsi işlemi hukukî ve idari mercilerden geçirilerek 
bu plânda yapılır. Kaldı ki, şehirlerin nâzım imar plânlarının zamanla gelişen ve değişen sosyal -
ekonomik ve teknolojik ihtiyaçlara göre mevzuatın gerektirdiği prosedür yerine getirilmek şar-
tiyle değiştirilip geliştirilmesinin mümkün ve hattâ zaruri olduğu ve 6785 sayılı Kanun esprisine 
uygun olduğu aşikârdır. 

İstanbul'un süratle şehirleşmesi ve merkezde büyük bir metropolitenin teşkili ve yeni1, yeni ge
lişen endüstriyel yerleşim ve gecekondu problemi ile artan trafik sorunları sebebiyle 1939 yılında 
yapılan Nâzım Plânının yeniden ele alınarak, gelişen şartlara da cevap verecek nitelikte modern 
görüşlere uygun bir imar plânının yapılması zarureti ile büyük İstanbul Nazım Plânı çalışmalarına 
girilmiştir. 

Bu yeni çalışmalarla paralellik kurularak istanbul çevre yolları ve Boğaziçi Köprüsü ile ilgili 
etütler bütün veçheleriyle yapılmış belli bir ölçekte tamamlanmış olan yeni nâzım plânla uygun
luğu sağlanarak mevcut ve mer'i nâzım plânın geliştirilmesi şeklinde ve mevzuatın gerektirdiği1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 78) 



formaliteler yerine getirilerek 6785 sayılı Kanunim vecibeleri teknik, idari ve hukukî yönden ger-
çekleştirihn%tİF. 

(Bu sefoepde belediyeımedisinıee kabul, Umar ve (iskân û^kaaaljgınıcıa enaylanan ılstanbul Çevre 
yolu güzergâhı ve köprü plânlarının geçerli ve kanuni olduğu komdsyenumuızea t'eslbit edilmiştir. 

Diğer taraftan eişanjöder hakkındaki iddiaya gelince 110 . 7 . I19>08 tarihinde anagüzerıgâih ve 
kat! avam projeleri onaylanaralk adı geçen eşanjörlere ait tafsilâtın istanbul ıbüiyük nâzım plânı 
bürosu tarafından' ha&ıırlaıtıan 'etütlerden de faydalananak suretiyle Bakanlığa yeniden gönderil
mesi istenmiş ve (bu husuista istenen şartlar yerine getirilerek 16 . 10 . İOTO tarihinde imar ve 
fakân Bakan'lığınea onaylanarak toanuni formalitelerin sonkıism* da tamamlanmıştır. 

Aynıca önceden' imar plânlında tesibilt 'edilen kamulaşltıırnıa hududunun bakanlıkça iptal edil
mesi (hususu ise aslında H/5O0O 'ölçeğinde olan imar planındaki güzergâh ve kavşakların kati pro
jelerin gerektirdiği yerleşim cihatları dolayıisiyle istimlak hudutları arazinin topoğralfyası ve 'ze-
minftn. inşaata uygun öluıp olmaması ve feolojik yapısı ile (zeman atabilitesi ve yeraltı suyu ;gibi bir-
tatoım öneeden tesbiti mümkün olmayan ve inşaat esnasında ortaya çıkan lfaktörlere /bağlıdır. 

(Bu itibarla en ekonomik (kamulaştırmada kat! preje tatbikatı esnasında tebeyyün eder. Bu 
maksatladır ki, llmar ve liskıân Bakanlığı Hazine menfaatini de göz önüme alarak istimlâk hudu* 
dunu tasdik esnasında iptal etmiş'tir. Bu suretle önceden yapıdan (bir tasdikle lüzumsuz »bir istim
lâke gidişi önlenmiştir. 'Zaten (bu hususlar götz önüne alınarak 1'8 . '7 . 19618 taribinlde Bakanlıkça 
valiliğe yazılan yazıda keyfiyet açukıça tesbit edilmişitir. 

(Diğer taraftan iönergede iddia edilen Boğaz fklöprülsü ve çevre yoluna Anadolu yakası sahil 
yolunun bağlantısının korniş yolu inşaatını ımütaakııp yapılması <çevre yolları ve Bloğaz köprüsü 
plânlarının tasdikinde şartlı olarak ifade edilmiş olmasına rağmenNbu hususun nazarı dikkate 
alınmadığı ve tasdiksiz olan Ibu inşaat sebebiyle 4 OOO nüfuslu bir malhallenin binalarının istdimilâk-
lerinin usulsüz olarak yapılmış olduğu keyfiyetidir. 

Komisyonumuzca dosya ve projeler üzerinde yapılan inceleme ve ıte-tfeükaltlar ile komisyonda 
hazır bulundurulan İmar ve iskân ve Bayındırlık Bakanlığı yetMlüerinin beyanları senucu ve bu 
arada bu şartlı tasdik keyfiyetini tavzilhen izah eden imar iskân Bakanlığının VS . -'7 . 19(68 ta
rihli istanbul Valiliğine ıgiönderdiği yazıda : 

a) Bakanlığın şartlı ölaraik tasdik ettiği sahil yolu irtibatı konusunun ve istimlıâklerin 'me
suliyeti tazaım'mun etmediğini sadece bir tavsiye mâhiyetini haiz elduğu izah edilmişitir. 

b) Keza bu şekilde bir tavsiyenin istanbul'u bulgun bir .metropoliten şeklinde klâsik şehirleş
mesini belediye ve trafik ıhizmetleri zorlaştırncı nitelikte süratli büyümesini önleyici şekilde Boğaz 
kjö'priMinün iki yanında Anadolu ve Avrupa yönünde uzanan .ana/arter yollarının liimuer doğrultu
sunda mıodern Ibir şehir ıgelişmesinin sağlanarak sosyal ve ekonomik şartlara uygun şebrin beledi, 
iskân ve trafik sorunlarını karşılıyacak bir gelişmenin istanbul şeihri büyülk nâzım plân çalışma
larına da paralelliği sağlanarak temini uyfgun fgörülmüştür; 

iBu suretle ımezkûr bakanlık yazısında da açıklama maksadiyle tasdik tarihi ıolan 10.7.19168 gün 
ve 713519 sayılı yazıdan 8 gün sonra yazılan yazıdaki şu ifâdeler «bu kere balhis «konusu yaizıimızm 
bâzı tereddütler doğuırduğui anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda mülâha
za edilmiştir : Tasdik olunan .güzerigiâb ve kavşak plânlarına ekli olarak (gönderileni ve büyük 'is
tanbul nazım plân bürosu tarafından hazırlanan etütler baJMs konusu plânların tatbikatını engelle
yici her hanıgi bir hüküm getirmıeyip sadece !bir (tavsiye mahiyetindedir. Bu tavsiye elunan hu
susların nazarı dikkate alınnp alınmaması her hangi bir yükümlülük i/hdas etımemeBste dolayısiyle 
onanlı plânların tatbikatı ile de ilgili bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan iıligli teknik elemanların verdiği malûmata ve her i(M bakanlığın bu konudaki ya-
zıiann& göre tasdik projelerinde sahil yolunun anayola irtibatı korniş yolunun inşaatını mütaı-
akıp yapılması İmar" (Bakanlığınca tavsiye olunmasına rağmen bu inşaatın yapılması aşağıda 
özetlenen: teknik ve hukuki zaruretler yüzümden olmuştur. Şöyle ki : 
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1. — Projeler gözden geçirilirse görülür ki, köprünün (Beylerbeyi anaariter yoluna irtibatı 

yüksek bir imlâdan geçmektedir. İmlânın şevlerinin etekleri plânda bilâhara trafiğe açılması uy
gun görülen Beylerbeyi anayol bağlantısının şevlerine kadar uzanmaktadır. 'Bağlantı yapılmasa 
da bu sabanın anayol sebebiyle istimlâki zaruridir. 

2. — Altunizade - Gümüş yolunun Beylerbeyi'ne irtibatı lanayol inşaatı sebebiyle kesilmiştir. 
Büyük bir meskûn sahanın irtibatını sağlıyan bu yolun sahille ve Beylerbeyi ile bağlantısını sağ
lamak zarureti vardır. Bu ısebepten de yolun bu bağlantısının yapılması şarttır. 

3. — Köprüden Anadolu yakasına uzanan çevre yolu büyük bir sürat yoludur. 6 şeritlidir. 
Yurdumuzda alışılmamış bir işletme standardına haizdir. Beylerbeyi mıntakasmda köprüye giriş
te büyük bir kontrol ve giriş para toplama plâtformu vardır. Bu yol üzerinde arızalanan vasıta
lara ânında müdahale edecek ve yoldan kaldıracak ekipmanların park sahaları burasıdır. Her 
500 - 1 000 metrede arıza ve kazaları bu ekip merkezine bildiren telefonlar mevcuttur. ıHız kontro
lü yapan televizyon ve radar sistemleri mevcuttur. Bütün bu hizmetlerin noksansız yapılabilme
si için yol inşaatının dışına taşacak geniş bir plâtform tesis edilerek istimlâkler zemin stabilitesi 
arazinin topografyası ve yeraltı suyu ile köprü yol irtibatının kot ve sınai imalât durumları na
zarı dikkate alınarak proje tasdik tavsiyelerine de uyularak mahallen tesbit edilmesinde zaru
retler vardır. Bu hususlar mazarı dikkate alınarak gerekli tatbikat yapılmıştır. 

4. — (Keza köprü ayaklarının inşası para toplama ve işletme emniyet tesisleri için teşkil edi
len plâtformlarda kurulan beton tesislerinden ayaklara betonun naklini ve inşa maıkinalarının 
indirilmesini sağlamak için de ayrıca bir servis yoluna ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu yol aynı za
manda bu vazifeyi de inşaat sırasında görecektir. Bu sebepten de çok kısa takriben 150 - 200 
metrelik irtibatın yapılması zaruri olmaktadır. 

5. — Diğer taraftan işletme esnasında tamir ve diğer büyük kazalarda anayola giriş Doğu
da - anayola giriş irtibatı inşası düşünülen korniş yolunun dışında mümkün değildir. Kaldı ki, Bo
ğaz köprüsü ve çevre yolları inşaatı süratle tamamlanmak üzeredir. Ve işletmeye açılması ya
kındır. Anayola 'giriş irtibatı yukarda arz edilen maksatlar için bu kısa olan irtibat yolundan sağ
lanacaktır. Zira korniş yolu henüz etad halindedir. İnşaata başlanmamıştır. Çevre yollarının iş
letmeye açılmasından sonra laıncak inşaatı bitecektir. Kaldı ki, inşaatı bitse dahi bu irtibattan 6 - 7 
Kim. Doğudadır. O bakımdan da bağlantı lâzımdır. 

6. — Projenin ve istimlâk haritalarının tetkikinden de anlaşıldığı üzere yüksek şev imalarının 
eteklerinde kalan meskûn binalardan sırf bu kısa irtibatın yapılması ile istimlâki zaruri olan irti
bat yolu güzergâhı üzerinde bir tek meskûn bina bulunmaktadır. Bu bina dahi bu bağlantı inşa 
edilmemiş olsa bile 8 - 10 metrelik yüksekteki imlâda geçen anayol şevi eteğinin kısmen içinde 
çukurda kalacak ve civarla irtibatı çok zor ve hattâ normal olarak mümkün olamıyacaktır. Tıa-
biatiyle iskânı kalmıyan bu binanın da kamulaştırılması bir zaruret haline gelmiştir. 

7.—İddia olunan mahallerde yeni Beylerbeyi Burhaniye Altumızado mıntakasınldıa anayol şe
bekesi de dâhil olmak üzere Karayollarmca çevre yolu inşaatı sebebiyle istimlâk edilen arazi 
217 681 İM2 meskûn bina ve gecekondu ise 135 adedidir. Bu da projenin tatbikatı ile ilgili yapı
labilecek en ekonomik bir istimlâk tatbikatıdır. 

'Türkiye'de yapılan en büyük mühendislik eserlerinden birisi olan İstanbul Boğaz köprüsü ve 
çevre yolları, inşaatı 20 nci Asrın ikinci yarısında Dünya çapında sayılı eserlerden birisi olacak
tır. Bu itibarla (sorumlu tatbikatçı bakanlıklar teknik - hukukî, idari ve ekonomik yönden lü
zumlu ve en mâkul en isabetli tedbirleri alınmak suretiyle millî menfaatlere uygun bir tatbikatın 
en güzel örneğini vermiştir. Bu intiba meseleyi detaylarına kadar en ince teferruatiyle inceliyen 
komisyonumuzun ekseriyeti tarafından takdirle müşahade edilmiştir. 

Netice olarak; önergede ileri sürülen iddiaların raporda tafsilen arz edilen açık sebepler mu
vacehesinde her yönüyle varidolmadığı meydana çıkmış olur, bu sebeplerden dolayı eski Başba
kan Sayın (Süleyman Demirdin ve Bayındırlık Bakanı Sayın Turgut Cfülez'in sorumluluğunu ge
rektirir hukukî bir mesnedin bulunmadığı - bu konuda eski Başbakan ve Bayındırlık Bakanının 
her hangi bir usulsüz ve kanunsuz fiil ve hareketlerinin de bulunmadığını, 
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Keza adı geçen istimlâkler sebebiyle mutazarrır olunduğu iddiasiyle (Damştaya açılmış olan 
3 aded dâvanın da kanunsuzluk bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiş bulunduğu hususları da 
nazarı dikkate alınarak Meclis içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince yapılan muamelelerde her̂  
hangi bir kanunsuzluk bulunmadığı yukarda zikrettiğimiz Danıştay kararı ile de sabit olduğu gi
bi eski Başbakan ıSayın ıSüleyman Demirci ve Bayındırlık Bakanı ISayın Turgut Gülez haklarında 
Meclis soruşturması açılmasına mahal olmadığı Komisyonumuzun 16 . 6 . 1971 tarihli oturumunda 
•ekseriyetle karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

9/17 No. lu Soruşturana 
Hazırlık Komisyonu 

Başkanı iSözcü Üye Üye 
Afyon K. O. IS. Üyesi Kastamonu Milletvekili Adana Milletvekili İstanbul Milletvekili 
M. K. Karaağaçhoğlu O. Deniz T. Topaloğlu Muhıalifian 

L. Yurdoğlu 

Üye Üye Üye Üye 
İstanbul O. ıS. Üyesi Tekirdağ O. .'S. Üyesi Balıkesir Milletvekili Çanakkale C. iS. Üyesi 

Çekimserini Çekimser O. Tan N. Alfan 
M. Ahsoley C. Tarlan 

• « ^ « ^ n 
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Toplantı 2 Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı : Ö T 

Giresun Cumhuriyet Senatosu Üyesi İhsan Topaloğlu'nun ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının Petrol sanayii bölümünü değiştirerek 
tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aykırı hareket 
ettiği ve bu fiilinin Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
iddiasiyle, eski Sanayi Bakanı Refet Sezgin hakkında Anayasa-* 
nın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi ve 14 numaralı 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9 /14) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Eiıierji v© Tabiî Kaynaklar esJki .Bakanı Sayın Refeit Selzgkı hakkında Anayasanın 90 ncı mad
desine göre soruşturma açılmasını aşağıda açıklanılan nedenlerle talep ve 'gerekli işlemin yapılma
sının rica ederim. iSaygıİari'mla, 

îhsan Topaloğlu 
ö. iSenatösu Giresun Üyesi 

'Bilindiği giibi yurdumuzun iktisadi, sosyal ve 'kültürel kalkAımasıini1 Anayasatmıızın1 129 ncu 
maddesinin âmir Mükmime igöre, (bir plân çerçevesi idinde yapmak zorunluğu vardır. Yine aynı 
maddenin ikinci fıkrasında ise, Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, plânını 'hazır-
lannıasıüJda, yürürlüğe konmasında,, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve 
plânın bütünlüğünü Iboizacak 'değişikliklerin önlenmesini bağlıyacak Itadfbirier özel 'kanunllıa düzeniLe.-
nir, deniİmiektedir. Fillhakika DeVLet Plânlama Teşkilâtı '9ll sayılı KanuLıla kurulmuş ve uızun vadeli 
plânunı yürürlüğe konması ve Ibıütünlüğünün korunması ise 77 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. 77 
vsayıİı Kanunda pllânın hazırlanması Bakanlar Kurulumda ve Türkiye Bü'yük 'Millet IMeclisinde mü
zâkere edilerek kalbul edlillunesi inceden inceye ftanıımlanırruş ve prosedür kuşkuya yer vermiyeeefc 
şekilde saptanmıştır. Bunun yanılbaşmda uzun vadeli plânda yapılacak değilşiklilklerin, hu kanunun 
4 .ncü maddesinde kalbul edikti esaslar dâhilinde yapılması lâzıımigeldiği kalbul edilmiştir. Birimci 
ve İkinci Beş Yıllık Ka'llkınnıa Plânları 77' sayılı Kanunun igetirdiği koşullar altında hazırlanmış 
ve T. B. !M. M. den 'geçirilerek yürürlüğe girmiş 'bulunmaktadır. tBöyletikle plân /bir kanun ımaMt-
ye'tini alimış (bulunmaktadır. 

itışlte SayiLi Betfet iSezigin 77 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aykırı (hareket edıerek fbİT kanun 
maJhiyetini taşıyan plânı keyfî olarak değiştirmiştir. Sayın Bakanın 0>u davranışı, kanun dışı (bir 
harekeit -olarak görülmektedir. 

Olay şudur •, 

İlkime! Beş Yıllık Plân, petrol ürünleri sanayii kesiminde fcaîbul ediletı ilkeler arasında, 4 mcü 
madde : «Bu sanayi dalında yeni kurulacak 'tesislerin kamu kurulıuş'ları (tarafından ıgerçiekLeştirilie-
ceğli sağlanacaktır» delmekle hiç olmazsa Ibu plân döneminde (bu sanayi dalllnıdaki polütfikayı açık 
ve seçik olarak ıçizmiilş ve 'Hülküımeıte 'bu alanda nasıl davran'm&sı lâizımlgeHiğini münakaşa edilmez 
şekilde göstermiştir. Esasen plânda (böyle îbir ilke kalbul edilirken petrol sıamayüiinıds yıllardır «di
nilen tecrübeler değerlendirilmiş ve yurt yararına en uygun «çözüm yolunun (bu ıdliduğu yasama or
ganı tarafımdan saptanmıştır. Hal foöyle İken 'Sayın Betfeit Seızgin (bir karartname sevk ederek, Ibir 
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özel teşebbüs olan Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A. Şirketine bir rafineri kurmak 'isin Ibıeilge 
verilmesini sağlamıştır. Kararname 21 Şubat 19!68 ve 1128313 sayılı Resmî 'Gazetede yaymlamimııştır. 

Bu .olay üzerine «8 'Temmuz 1'9'68 günü Sayın Bakandan yazılı olarak cevapiiamdırmıalarını rica 
ettiğimiz petrol soruttu ile ilgili »oralar arasında, İkinci Beş Yıllık PDânda kabul /edilen ilkeye 
rağmen Iböyle Ibir 'belgenin neden ve aie için verildiği sorulmuştur. Aradan üç ay gibi uzun bir süre 
geçtikten sonra alınan cevapta 'bu llıatalı kanoma aykırı davratıaışı açıklanmaya çalışılmıştır. Soru 
ve cevaplar şuınllardır : 

Soru : «121 Şubat 19>6'8 ^üın ve 1128(313 sayılı Resmî Gaızetede yayımlandığıma ıgöre, Marmara Petrol 
ve Rafineri İşleri A. Şirketine Ibir rafinemi kurmak üzere 'bir belge verilmiştir. Bülten ve raporlarda 
madenî yağ rafinerisi olarak nitelendirilen bu ra fiiıerinin günde 316 «bin varil hampetroJl işliyebi-
leceği kabul edi'imişjtilr. 

İkinci Beş -Yıllık Plân ilkelerine, petrol ürünleri ısanayiinlde yeni fcurufLacak fresklerin kamu. 
ikurukışları (tarafından (gerçekleştirileceği ilkesine aykırı (olarak veriem ıbu belge hangi gerçeğe 
dayanmaktadır ? 

ÖBir madenli yağ rafinerisinin tarifi nedir ? Meselâ 70 ıbin LBGf üreten İPRAŞ Raf inenken LPG 
rafinerisi ıdıeneibilinmi - veya 140 (ton /kadar çeşitli asfalt (ürelten Batman Rafinerisine (bir 'asfalt 
rafinerisi denebilir İmi? îzımir Rafinerisi 1971 yıllında üç yıl Ibir (gecikmeyle faaliyete geçeceğine ve 
150 Ibin İtan imadeni yağ üretebileceğine göre yeniden dalha çolk ımadeni yağ talebimiz yıllara ıgöre 
ne olacaktır.» 

Gevap : '«Madeni yağ istihlâki esas atibariyUe sınai kalkınma hızına tabiî bir inkişaf seyri arz 
eder. (Diğer taraftan, sınai (kalkınma hızının gitgide artan Ibir tempoyla gelişımıesi plâin hedefleri 
icabıdır. 03u itibarla, 196'9 yılımda 120 - 130 bin ton civarında olacağı tahmin olunan ımadeni yağ 
istihlâkinin müterakki Ibir artış hızıyla gelişeceği emniyetle tahmin edilebilir. 

Diğer Ibir lif aide ile, Imadeni yağ istihlâk temayülünün «öurvyMnearîtrend lime» şeklinde in
kişaf 'edeceği (beklenir. (Binaenaleyh Marmara Rafinerisinin imal kapasitesi olan 40 000 ton/sene 
ımadeni yağın Ibir ısürplü yaratmaksızın absorbe olacağı hesaplanabilir. 

(Mnllıük istihsal kapasitesi 36 ibin varili aşmıyacak ve esas faaliyetini madeni yağ imalâtı teş
kil edecek olan Marmara Petrol Rafinerisi için 7 . 2 . 1968 tarihinde Marmara Petrol Rafineri 
işleri A. §. me verilen belge adı -geçen şirketin 8 . 8 ,. 1966 (tarihli müracaatına dayanmaktadır. 
Bu ımıüracaat ffikinıci Beş Yıllık Plân (hakkımda Yükselk Plânlama Ikurullunun 26 . 10 . 1966 ıgün ve 
24 sayılı raporunda ve Bakanlar Kurulunun bununla ilgili 10 . 2 . 19167 tarihinde münteşir 6/7648 
sayılı kararından öncedir. • • 

İkinci Beş 'Yıllılk Plânın temel hedef ve ilkeside, Hükümet programına uygun olarak, karma 
ekonomi Idüzemıi içinde. Ikalllkınimadır ve sözü geçen rafineri belgesi ıbu anlayış ve ıgörü§ıe hem plâ
nın temel leısaslarına hem petrol Ikamunun maksat ımaddesinıe uygundur. ıŞuraısı da Ikayda değer 
ki, plân (özel ıselktör için yol (gösterici ve teşvik edici olup, hiçbir zaman onu (bağlayıcı değildir. 
Kaldı İki, İkinci Beş Yıllılk Plânda kurulacak tesislerin yağ ünitesi kurmalarımın özellikle teş
viki derpiş 'edilmiştir:» 

Madeni yağ tüketiminde iler isürülen artış doğru oıka dahi, yeni Ibir rafineri kurmak için 
özel teşebbüse ıbelge vermek, hattâ plânda (bu tür üretimin teşvik edilmesi lömigörüke bile, İkinci 
Beş Yıllık İPlânın aç ilk ilkesi karşısında imlümkün değildir.. Madeni yağ ihtiyacı belge verildiği 
sırada inşa hazırlıkları yapılan İzmir Rafimerkihin (150 bin ton olan ımadeni yağ üretim kapasi
tesini artırmak suretiyle giderilebilirdi, Kaldı iki, madeni yağ üretimi teşvikinim, bunun illede 
öızel teşebbüs tarafından yapılması anlamıma da gelmez. Diğer (taraftan rafineri kurabilmek üze
re gerekli belgeyi alabilmek için adı geçen şirket tarafından yapılan Imüracaatın İkinci Beş 
Yıllılk Plâmım (hazırlanmasından, Bakamlar Kurulunda kabulünden daha evvel yapılmış oliması 
belge 'verilebilımesi için hiçbir zaman ciddî bir sebep ve (gerekçe olamaz. Zira belge İkinci Beş 
Yıllık Plâmm 'T. B. ıM. İM. isinde kabulünden sonra verilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Bayisi : 82) 
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İkinci Beş Yıllık Plânın hedef ve ilkesinin Hükümet programına uygun olarak, (karma eko
nomi içinde feaOlkımna olması, petrol ürünleri sanayiinde yeni kurulacak tesislerin kamu sektörü 
tarafından ıgerç eki estirilmesine hiçbir şekilde engel olamaz. Nitekim olmaması lâzı/mgeldiği İkinci 
Beş Yıllılk Plânda açık ve seçik olarak yer almıştır. Zira kanma dkonoımillerde de Devletin kendi 
elinde tutmak istediği sanayi dalları vardır. Bunu Türkiye'de ve 'dış ülkelerde örneklerine rasla-
mak mümkündür. Petrol Kanununun maksat maddesine yapılan atıf ise yersizdir. Zararlı olduğu 
açıkça ianilaşılan ibu Ikanunun hiç olmazsa bir konuda yurt çıkarlarına uygun bir şekilde İkinci Beş 
Yıllılk Plânda değiştirilmiş olduğunu kabul etmek daha doğrudur. Plânın bu sanayi dalı için artık 
yol gösterici olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 

Tüm inancımızın aksine olarak, ıbir ıbellıge verilmesinin yurt çıkarlarına uygun olduğu ağırlık 
kazansa bile (böyle ibir işleme gitmeden evvel Plânın adı geçen ilkesinin 77 sayılı Kanununun 
4 ncü maddesine göre değiştirilmesi lâzıımıgelirdi. Böyfte hareket etmemekle Enerji ve 'Tabiî Kay
naklar eski Bakanı Sayın Refet iSezgin 77 sayılı Kanunu ve Plânı ihlâl etmiş ve uzun vadeli plâ 
nı keyfi olarak değiştirmiş duruma düşmüştür. 

T. B. M. M. SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığının 26 . 3 . 1970 tarih ve 9/14 - 1386/7739 sa
yılı yazısı. 

Giresun Cumhuriyet Senatosu Üyesi İhsan Topaloğlu'nun İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
«Petrol Sanayii» bölümünün değiştirilerek tatbik edildiği iddiasiyle, Anayasanın 90 ncı maddesi 
gereğince hakkımda verdiği soruşturma önergesi ile ilgili olarak 1 . 4 . 1970 tarihinden itibaren 
15 gün zarfında istenen yazılı görüşüm takdim kılınmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Eski Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

G.'resun Cumhuriyet Senatosu Üyesi İhsan Topaloğlu'nun 23 . 3 . 1970 tarihli soruşturma önergesi 
ile ileri sürülen iddialar hakkında yazılı görüş 

Giresun Cumhuriyet Senatosu Üyesi İhsan Topaloğlu'nun, T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 
1 . 4 . 1970 tarihli 7 nci Birleşiminde Soruşturma Hazırlık Komisyonu kurulmasına müncer olan 
23 . 3 . 1970 tarihli önergesinde ileri sürülen id ^ialar ile ilgili görüşler aşağıda arz olunmuştur : 

I - Hâdise : 
Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A. Ş. 8 . 8 . 1966 tarihinde Petrol Dairesine müracaat ede

rek (I) No. lu Marmara Bölgesinde Trakya sahilinde ve İstanbul il sınırları içinde modern bir 
rafinerinin ihtiva ettiği üniteleri de içine alan bir tasfiyehane belgesi verilmesi talebinde bulun
muştur. 

Bu müracaata karşı ATAŞ, 20 . 10 . 1966; T. P. A. O. 21 . 10 . 1966, İPRAŞ da 22 . 10 . 1966 
tarihli dilekçeleriyle itiraz etmişlerdir. Petrol Dairesi, Petrol Kanununun 26 ncı maddesi gere
ğince, müracaat sahibi ile eski hak sahipleri arasında çıkan bu ihtilâfın müzakere ve sulh yolu ile 
halline çalışmış, ancak, muteriz şirketler müracantin mevcut belgelerle çalıştığı iddiasiyle bu bel
gelerde yazılı ürünler yönünden tedahül mevcudolduğu görüşünde ve dolayısiyle itirazlarında İsrar 
etmişlerdir. Bu suretle taraflar arasında bir anlaşma mümkün olamamış ve keyfiyet 10 . 11 . 1966 
tarihli tutanakla tesbit olunmuştur. 

Bu itibarla, ihtilâfın, Petrol Kanununun 26 ncı maddesi delaletiyle aynı Kanunun 28 v. dd. 
maddeleri gereğince bir petrol komiseri marifeliyle tetkik ve tahkiki gerekmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 82) 
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Nihayet petrol komiseri tâyin edilen eski Ankara Hâkimlerinden Doç. Dr. Namıik Toprak, 

21 . 4 . 1967 tarihli raporunda, gerek T. P. A. O. ve İPRAŞ, gerek ATAŞ tarafından yapılan iti
razların reddi ile belge talebi için yapılan müraeaatin kabulünü, ancak tasfiyehane belgesi veril
diği takdirde mümkün olduğu ölçüde belgeye öncelikle yerli ham petrol kullanılacağı şartının ko
nulmasını ve müracaatçının talebinin ancak bu şartla is'afmı tavsiye etmiş ve bu halde talebin 
memleket ihtiyaçlarına ve Petrol Kanununa uygun olacağı görüşünde olduğunu beyan etmiştir. 
Komiserce reddedilen bu itirazın kısaca açıklanmasında fayda vardır. 

ATAŞ'm itirazı, daha çok müracaatçı şirketin düşünülen petrol ameliyesini ifa hususunda ka
nunun aradığı tecrübeye ve malî imkâna sahibolmadığı ve ayrıca bu teşebbüsün gerçekleşmesiyle 
memlekette aşın bir rafineri kapasitesi fazlalığı doğacağı ve bunun lüzumsuz döviz sarfına sebe
biyet vereceği noktalarında toplanmaktadır. 

T. P. A. O. nııı itirazı ise daha ziyade İzmir'de kurulacak rafinerinin esas faaliyetini teşkil 
edecek olan madenî yaş imalâtının bu yeni müracaatla tedahül etmesi noktasına matuftur. 

ÎPRAŞ ise, siyah ürünlerle vâki tedahülden şikâyet etmiştir. 

Komiser, anahatları ile belirtilen bu itirazlarla, buna müteferri diğer itirazları kabul etmemiş, 
talebin tervicinin memleket menfaatlerine daha uygun düşeceği fikrini ileri sürmüştür. Bilirkişi 
raporuna karşı T. P. A. O. ve ÎPRAŞ itirazda bulunmuş, ATAŞ ise komiser raporuna karşı bir iti
razda bulunmamıştır. 

TPAO ve tpraş'm yaptığı bu itirazlar daha çok Petrol Kanununun 2 nci maddesinde yazılı 
kanunun maksadına ve memleket menfaatine istmadettirilmek istenmiştir. Bilindiği üzere, bir 
müracaatın millî menfaat ve kanunun maksadına uygun olup olmadığının takdiri, Petrol Kanunu
nun 20 ve 4/1 nci maddeleri) gereğince münhasıran Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının takdi
rine mevdu bulunmaktadır. Bu itibarla, her iki şirketin daha çok bakanın kanuni takdir hakkı
na, taallûk eden bir meseleyi itiraz konusu yapmak istedikleri neticesine varılmıştır. 

Talep, Birinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde vukubulmuş ve İkinci Beş Yıllık 'Plân henüz yü
rürlüğe girmeden bir karara bağlanmak icabetmiştir. Tarafımdan ittihaz olunan 4 . 10 . 1967 tarih 
ve 01 - 3361 sayılı kararda komiser raporunun yukarıda açıklanan anahatları ile birlikte kabulü, 
Petrol 'Kanununun 2 nci maksat maddesi hükmü ile memleket menfaatlerinin karşılanması yönün
den uygun mütalâa edilmiştir. 

Bilindiği üzere, Bakan kararma karşı, Petrol Kanununun 25/1 - a ve 31 nci maddeleri gere
ğince ilgililerin, kararların tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştayda dâva açma hak
ları vardır. 

TPAO, 8 . 11 . 1967 gün, Huk - 824/40161 sayılı; Ipraş da Hu - 306/7371 sayı ve 10 . 11 . 1967 
günlü yazıları ile Danıştayda dâva açmadıklarım beyan etmişlerdir. { E k i ve 2). 

II - Aşağıda (III) ncü bölümde söz konusu, ırafineri belgesi müracaatının hukukî yönü açıkça 
arz ve izaih edilecektir. Ancak, bu izahatı yapmadan önce, rafineri belgesi verilmesindeki sebep 
ve saikler üzerinde kısaca durmakta fayda olduğu mülâhazasındayım,- Bu konudaki düşünceleri 
de şöyle izah etmek mümkündür : 

a) Belge verilen şirket, 30 . 4 . 1958 tarihinde İstanbul ticaret siciline tescil edilen Marmara 
Petrol ve Rafineri İşleri A. .§. dir. Yani bir Türk şirketidir. IBu itibarla, kâr şeklinde dışarıya bir 
döviz transferi isöz konusu değildir. 

b) iSözü geçen şirket ile 3 . 1 . 1936 tarihinde kurulmuş olan başka bir yerli şirket, yani 
Türk Petrol ve iMadenî Yağlar A. §. arasında «sermaye iştiraki mevcut bulunmaktadır. Sözü geçen 
şirket Türkiye'deki satış ve tevzi şebekesine j % 10 - 12 civarında bir iştirak payına sabip bulun
maktadır. Halen bu şirket, akaryakıt ihtiyacını Mobil Refining Oo. Inc. ten, yani Ataş'tan temin 
etmekte ise de, Marmara rafinerisi faaliyete geçtiği andan itibaren akaryakıt ihtiyacını Marmara 
rafinerisinden temin edeceği tabiîdir. 

Diğer taraftan, millî tevzi müessesemiz olan Petrol Ofisi ise, akaryakıt satış tevziatının an
cak '% 30 - 35 ini kontrol edebilmektedir. 

T. B. M. M. (S. 'Sayısı : 82) 
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Marmara rafinerisinin tahakkuku ile birlikte, birisi kamu sektörüne, diğeri hususi sektöre ait 
iki millî kuruluş memleket satış ve tevzi piyasasının '% 50 ye yakın bir kısmını kontrol imkânı
na kavuşacaklardır. 

c) Akaryakıt ve madenî yağ istihlâki her yıl artmaktadır. İBu artış, sınai kalkınma hızı ile 
paralel olarak plân hedefleri icabıdır. 

d) [Belge verildiği tarihte îpraş'm 2 nci tevsiine henüz karar verilmemiş olduğundan, artan 
istihlâk karşısında memleket ihtiyacının karşılanamaması endişesi hâkim olmuştur. 

e) Bu arada İkinci Beş Yıllık Plân esaslarına göre madenî yağ ünitelerinin teşvik edilmiş 
olması da esas imalâtını madenî yağ teşkil edecek olan bir rafinerinin kurulması için belge ve
rilmesinde âmil olmuştur. 

f) Petrol Kanununun 4/1 ve 20 nci maddeleri hükümlerine göre arama ve işletme ruhsatna
meleri veya ırafineri belgeleri gibi bir petrol hakkı iktisabı için yapılan müracaatların millî men
faatlerimize ve kanunun maksadına uygun olup olmadığını takdir hakkı münhasıran Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanına ait bulunmaktadır. Bu bir idari takdir hakkıdır. Ve bu takdir hakkı 
millî menfaatlere ve kanunun maksadına uygun olduğu kadar, Anayasamızda yer alan karma 
ekonomi prensibi ve kalkınma hedefleri istikametinde kullanılmıştır. 

g) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yazılı olup, soruşturma konusu yapılmak istenen 
husus, yeni ikurulacak tesislerin kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanacağı 
ilkesi ise de, bu ilkenin tkinci Beş Yıllık Plâna konmasında göz önünde tutulan cihet şudur : 

Bilindiği üzere rafineriler büyük sermaye yatırımını gerektiren ve geniş ölçüde dış finansma
na da ihtiyaç .gösteren smai tesislerdir. Yurdumuzdaki tatbikat ise, bu kuruluşların ya Devlet ve 
yabancı sermaye iştiraki ile, yahut münhasıran yabancı sermaye ile kurulması şeklinde tecelli 
etmiştir. Bu, bakımdan, bu ilke plâna Ikonduğu sırada, özel esktörün, daha doğrusu özel sektöre 
dâhil millî şirketlerin böyle bir tesis yapacak güce henüz erişmediği fikri hâkim bulunuyordu. 
Yoksa, özel sektörün rafineri yapma imkânını ortadan kaldırmak maksadı güdülmemiştir. 

III - Soruşturma talebinin hukukî yönden münakaşası : 
1. — (Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması1 hakkındaki 30 Eylül 1960 tarih ve 91 sayılı Ka

nunun '«Görev» başlıklı 1 nci maddesinde D. P. Teşkilâtına esas itibariyle verilen vazife : 
a) «Memleketin tabiî ve beşerî ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde 

tesbit ederek takibedilecek iktisadi ve sosyal politikayı ve hedefleri tâyinde Hükümete yardımcı 
olmak», '(a bendi) 

b) «Hükümetçe kabul edilecek hedefleri gerçek!eştirecek uzun ve kısa vadeli plânları hazır
lamak» (c bendi) vazifeleri verilmiş olup, bunların dışında, iktisadi politikayı ilgilendiren husus
larda bakanlıklar arasında koordinasyon sağlayıcı (b bendi) plânların başarı ile uygulanmasını 
mümkün kılıcı tasviyelerde bulunmak (d bendi),' Plân uygulamalarını takibedip değerlendirmek 
(e bendi), bunlara ilâveten de «Özel sektörün faaliyetlerini plânın hedef ve gayelerine uygun bir 
şekilde teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek (f bendi) ten ibaret bulunmaktadır. 

«Plânın hazırlanması» başlıklı fasılda yer alan 12 nci madde ise «İktisadi ve sosyal hedeflerle 
politikaların tâyininde esas teşkil edecek hususların Yüksek Plânlama Kurulunda tesbit edildikten 
sonra Bakanlar Kurulunda öncelikle müzakere edilerek karara bağlanmasını âmirdir. Bundan 
sonraki maddelerde uzun vadeli plânlarla yıllık programların ne şekilde hazırlanarak kabul edi
leceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. '(91 sayılı Kanun, m. 13 - 15). 

2. — 'Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 16 Ekim, 
1962 gün ve 77 sayılı Kanunun 1 nci »maddesinde uzun vadeli plânın Türkiye Büyük 'Millet iMec-
lisine sunulması, 2 nci maddesinde orada görüşülmesi ile ilgili esaslar tesbit edildikten sonra «Ka
nun tasarısı ve tekliflerinin uzun vadeli plâna uygunluğu» başlıklı 3 ncü maddesinde aynen «Yasa
ma meclisleri komisyonları kendilerine havale edilen kanun tasarısı ve tekliflerini, bunlarla ilgili 
metinleri ve bu, tasarı, teklif ve metinler üzerinde verilen önerge ve değiştirgeleri, uzun vadeli 
plâna uygunluk bakımından da inceler ve uygun bulmadıkları takdirde, reddederler.» (m,. 3, b. 1) 
denilmektedir. Bu maddede uzun vadeli plânın kabulünden sonra plân hedeflerine uygun olmı-
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yan kanun tasarısı ve tekliflerinin yasama meclisleri komisyonları ile karma komisyonlarca bu 
noktadan reddedileceği hükme bağlanmış olup, yürürlükte bulunan bir kanun hükmünün - farzı 
muhal - plân esaslarından birine uygun düşmese bile, hükmünü yitireceği veya ilga edilmiş sayı
lacağı veya yürürlüğünün geçici bir zaman için tatil edilmiş olacağı yolunda kanunda bir hüküm 
olmadığı açıkça görülmektedir. 

Bu da tabiîdir ve aksine bir hüküm konulmamış olması, yürürlükte bulunan kanunların yü
rürlükte devam edecekleri mânasını taşımaktadır. Müktesep hakların ise hiçbir şekilde ihlâl edile-
miyeceği umumi ve en basit bir hukuk kaidesidir. Bir hukuk devletinde riayet edilmesi gereken 
prensiplerin başında gelir. 

Plânın kamu esktörü için tanzim edici ve emredici, özel sektör faaliyetleri için ise teşvik edici 
nitelikte olduğu ve daha ziyade bir tavsiye mânasını tazammun ettiği 91 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (f) bendinin açık ifadesinden anlaşılmaktadır. 

77 sayılı Kanunun «Uzun vadeli plânda değişiklik yapılması» başlıklı 4 neü maddesinde «uzun 
vadeli plânın kabulünden sonra bu plânda değişiklik yapılmasında 1 nci ve 2 nci maddeler hü
kümleri uygulanır. Uzun vadeli plânın uygulanmasına dair karar ile Bakanlar Kuruluna plânın 
değiştirilmesi için verilen yetkiler saklıdır.» denilmektedir. 

Henüz plân yürürlüğe girmeden kesinleşmiş bir müracaata istinaden bir 'Türk şirketine belge 
verilmiş olması 77 sayılı Kanunun 4 neü maddesinde yer alan mânada uzun vadeli plânda deği
şiklik yapılması şeklinde yorumlanamaz. Kaldı ki, Petrol Kanununun 80 v. dd. maddesi gereğin
ce belge verilmesi nihayet yürürlükte bulunan kanunun tatbiki ile ilgili bir husustur. Ne 77 ve 91 
sayılı kanunlara, ne de bunlar dışındaki mevzuata aykırı hiçbir tarafı yoktur. 

Diğer yandan, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hakkında Sayın Barbakan Sayın Demire!'in 
yazdııkları önsözde «ikinci Beş Yıllık Plâtıın. modern Türk Devletinim Anayasamızla tâyin edilmiş 
olan vecibelerini itina ile göız önünde tuttuğu» ifade edildikten sonra «İkinci Beş Yıllılk Plânın 
bir taraftan hür ve demokratik sistemıitı icabı olarak kamu sektörü için emredici, 'diğer taraftan 
özeli selktıör için yol gösterici nitelikte» olduğuna işaret edilmişjtir. 

Plânda yer alan esasların tefsir ve tatbikatında, sayın Başbakanın pek haklı olarak işaret bu
yurdukları gibi diki husus göz önünde tutulacaktır : 

a) Plân hedefleri ve esaslarının modem Türk Devleti Anayasası ile [kanunlarında yer alan ve
cibelere uygun buluraması, 

b) Hür ve demokratik sisltemin icabı ilarak da kamu sektörünün aksine özel sekltör için yol 
gösterici Ibullunmasii. 

Bu mânada Sayın BaşbalkaKiın 'Türk Anayasası ve mevzuatına uygun bir şekilde uızun vadeli 
plânların hukukî temellini itina ile tâyin eden yu kardaki veciz sözlerinden açıkça anlaşılmaktadır. 
Ancak, Sayın Başlbakanın işaret buyurduğu bu hususlar bi&zat 91 sayılı Kanunla '77 sayılı Kanu
nun yukarda izah edilen hükümlerinden doğrudan doğruya istihraç ve istidlal olunan esaslardır, 
prensiplerdir. Çünkü plânın kamu sıektörü için tanzim ve emredici ve özel sektör için ise teşvik ve 
tavsiye edici, daha doğru bir ifade ile yol gösterici oluşu, doğrudan doğruya '91 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinden ve hususiyle onun (if) fıkrası hükmünden çıkmaktadır. 

Plânın mevcut mevzuat hükümlerini ortadan kaldırmadığı ise, doğrudan doğruya 77 sayılı Ka
nunun 4 neü maddesinin mıefhuora muhalifinden çıkan bir esas olduğu kadar, Türk Anayasasının 
tesis etltiği hür ve demokratik sistemin tabiî bir icabıdır. 

IV - Rafineri tesisleri için vâki diğer müraca atlar ve bununla İlgili tatbikat : 
19Ö6 yılı içinde Marmara Petrol ve Rafineri işleri A. Ş. den maada iki şirkelt daha madenî yağ 

rafinerisi belgesi almalk için Petrol Dairesi Reisliğiıne müracaat etmiş bulunuyordu. 
Bunlardan biri Pe - 'Ga (Petrol ve Gaz Endüstrisi A. §.) dir. Adı geçen şirkelt 18 Temımuz 196'6 

tarihli dilekçesiyle «petrol müştakları ve ham madenî yağlardan her çeşit gres yağı imal etmek ve 
satarak» üzere rafitleri belgesi verilmesini talebetmiş ve Ibu talep Petrol Dairesi Reisliğinin 26 Tem-
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- 7 -
muiz l!9'Ö6 'tarih, 20/5290 sayılı Kararityîe, talep (konusu gres yağı imal ve 'satışı Petrol Kanununun 
3/8 nci 'maddesinde yazılı petrol ameliyatı dışında kalan bir ameliye olduğu »gerekçesiyle reddo-
ılunmuşltur. 

Şirket, bu ret kararı üzerine (Bakanlığa karşı İtirazda (bulunmuş ise de tarafımdan ittihaz olu
nan 20 . 10 . 1967 tarih ve ®802 sayılı Kararla itirazım reddine karar verilmiştir. (Ek 3) Mute-
riız, halen bakanlık aleyhine sözü 'geçen kararın iptali iıçin Danıştay nezdinde dâva ikaune etmiş 
bulunmaktadır. (Danışltay 12 meii Dairesinde Esas 907/2487 numara ile kayıftlı.) 

Rafineri belgesi almalk için başvuran şirketlerden ikincisi Romtaş (Ibilâhara Romoil ismini al1-
nnıştır) Ticaret ve Sanayi Lttd. Şirketidir. 

Koıcaelii. vilâyeti hudutları dâhilinde, İzmit körfezi sahillerinde, Derince (mevkiinde Topped 
örude'den Base iSitocIk (madenî yağ) istihsal etmek 'gayesiyle belge talebeden adı ıgeçen şirketim ta
lebi, diğer beliğe ve ımüracaalt sahibi şirketlerin (TPAO, 'Marmara, îpraş) itirazlarını onuıcibol-
duğundan, Petrol Kanununun 28, '31 ve 82 nci maddeleri gereğince petrol (komiserine havale edil
miş, petrol komiseri Dr. Osman O'kyar tarafından tanzim olunan 4 Arafok 19167 tarihli raporda 
«ütiraızlaran reddi ile belge talebinin kabul edilmesi, (belge verildiği taikdirde, imkân dâhiline girdi
ği zamanı Romoil'in hammaddesini Türkiye'deki rafinerilere (topped crude) siparişlerde bulun
mak suretiyle önce'iükle temin etlmesi şartının belgeye [konulması» tavsiye ollımmuştar. 

Komiser raporuna karşı TPAO, ÎPRAŞ ve Marmara şirketleri taraıfmdan nezdime yapılan iti
raz üzerine Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı sıfaitı ile Petrol Kanununun 30 nıcu maddesine isti
naden verdiğim l'G . 4 . 119*618 tarih, 01 - '883 sayılı Kararla «itirazların kalbulüne ve Igililerin Dev
let Şûrasına baş'vurınm hakları saklı (kalmak üzere (beliğe taleplerinin reddine» karar verilmiştir. 
(Ek 4). 

Romoil Şirk etinin bu karar aleyhine Danıştay 8 nci Dairesinde ikame ettiği dâva 'sonunda itti
haz olunan 4 . 2 . 1969 tarih ve E. 968/1847, K. 1909/449 sayılı Karaırla (Dâva konusu bakanlık 
kararı, 63İ26 sayılı Kanuna ve ilfgili tüzük hükümlerine aykırı olduğu) gerekçesiyle (Kanun ve tü
zükte 'gösterilen usul dairesinde yeniden inceleme yapılarak bir karar verîlmefk üzere tesis olunan 
işlemin iptaline) hükmedilımiştir. 

Aynı şirketin, istanbul Boğazı Kuruçeşme sahilinde (Malkina yağı harmanlama tesiıs) için bel
ge verilmesine dair 2 Haziran 19'67 tarihli müracaatı ise, Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı süra
tiyle verdiğim 16 . 10 . fl'9'617 tarih ve 3I67İ8 sayılı kararla reddedilmiş ('7ik 5) (bu karar aleyhine 
Danıştaya başvuran Romoil şirketi, bilâhara dâvasından feragat ettiğinden, Danıştay 12. Daire
since ittihaz olunan 37 . 112 . 1907 tarih ve E. 967/2;506, K. 967/2286 sayılh Kararla «... ayrıca ka
rar verilmesine mahal olmadığına....» hükmedilin iştir. 

'Görülüyor ki, rafineri kurmak üzere belge ta lehinde bulunan şirketler hakkında, Petrol Kanu
nu ve Nizamnamesi hükümlerine .göre ve Kanunun verdiği açık takdir hakkına dayanılarak tara
flımdan verilen kararlar, memileiket menfaatine olduğu <kadar, karma ekonomi esaslarına ve plân 
hedeflerine de uygun (bulunmaktadır. 

önerge ile soruşturma konusu yapılmak istenen Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A. Ş. hak
kında tarafımdan verilen 4 Elküm 19(67 tarihli Karar (ek 6) da aynı esaslara dayanmaktadır. 

V - Sonuç : 
Yukarda açıklanan maddi ve huikukî vakıalar (karşısında, 1 . 1 . 1908 tarihinden itibaren yü

rürlüğe konan ikinci Beş Yıllıik Kalkınma Plânının «Petrol Sanayii» Ibölümünün değiştirilerek 
tatbiki «ö'z konusu değildir. Bu itibarla da 77 sayılı Kanunun 4 ve Anayasanın 129 ncu maddele
rine aykırı hareket edildiği veya karar verilldiği iddiası gerçeklere aykırı düşmektedir. îkinci Beş 
Yıllık Plân döneminde ise her hangi bir özel teşehbüse rafineri belgesi verilmemiş bu!İunrnaik#adır. 

T. B. M. M. (S. Sıayısı : 82) 
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Bu suretle fâdresun Cumlhuriyet (Senatosu Üyesi Sayın ihsan ITopaloğhi'nun önergesinde ileri 
sürdüğü iddialarım yensiz ve haksiiz olduğunu bil gilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Refet Sezgin 

Eski Enerji ve Tabiî 
Kaymialklar Bakam 

14 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
14 No. lu Soruşturma 23 . 10 . 1971 
Hazırlık Komsyonu 

Esas No. : 9/14 
Karar No. : 8 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

(Hresun Cumhuriyet Senatosu Üyesi İhsan Tıopalloğlu'nun İkinci Beş Yıllık Kalknnınıa Plânı
nın «Petutol Sanayii» (bölüimîikıün değiştirilerek tıaitlbik edildiği ve b!öylece 77 sayılı Kanunun 4 neü 
'maddesine aykırı hareket ©ttliği ve bu fiili-Anayasamın 129 ncu maddesine aykırı olljuğu iddiasiyle 
eıski Enerji Bakanı Retfet beziğim hakkınlda, Anayasanın «.90 ncı ve T. B. İM. M. İçtüzüğünün 1'2İ nci 
mıaJdldesii gereğince ibik" (MeclÛs Soruşturması açılmasına dair 23 . 3İ . 1970 tarifeli 'önergesi üzerine 
T. B. (M. M. [Birleşik llopdıantısının 1 . 4 , 1970 tarilhli 7 nci Birleşiminde 'Soruştaima Ilaizırlık Ko-
misyianunıuz seçim suretiyle teşkil eldiilımiştir. 

Eflki Enerji (Balkanı Relfet ISe-zlgiın süresi içersimde 10 . 4 . '1970 tarihinde yazılı görüsünü ve 
ekli belgeleri Koımisyonfiımıuız Başkanlığına tevdi etmiş ve Petrol Daireisiinden konuyla ilgili bulu
nan dlosyia, celp >ve tetkik lokımmuisttur. 

İddianın esaisı Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A. Ş. ne İkinci Beş Yıldık Kalkanıma Plânı 
ilkelcıûıe aykırı olarak İkinci Beş Yıllık Plânımn kaJbul'üinden sionra belge verilmiş olmasıdır. Bu 
ilddia karşı&mda olayı, taısdöyehıane belgesi •ve.rllilime sinideki sebepleri ve hukukî 'durumu incelemekte 
ve bu yolla «neticeye vatraıakta fayda mülâhaza etmekteyiz, 

1. Olay nedir?' 

a) jMarmaıra Petrol ve Raifineri işleri A. Ş. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıma bağlı Pet
rol Dairesi Reisliğine 18 . H • 'W@6 tarihinde baş vurarak modern 'bir rafinerinin ihtiva etti ği üni
teleri 'de içine alan Ibir tasfiyehane belgesi verilmesi İlsıteğinde bulunımuş, Ibuna karşı Ataş, TPAO 
•vıa İPRAŞ itirazda bulun|muışilarıdır. Peltırol Djaiiresi Reisliği Petrol Kanununun 2:6 ncı maddesi .gcıro-
ğince müracaat salhilbi il© eski ftııak sahipleri arasında çıkan bir ihtilâfın müzakere ve sul'h yolluy
la faalüıine çıaılışmış, anıcıaık, itirazcı şirketler talebin mevcut belgelerle çalıştığı idid'iasi'yle gölük
lerinde ısrar ettiklerinden; anlatmanın âdemi vukuu 10 . 11 . 1966 tarihli tutanakla teslbiıt olun
muştur. 

ib) Bu sebeple, ihtilâfın Petrol Kanununun 26 tacı maddesi delaletiyle 28 've devamı maddeleri 
uyarınca bir petrol Komiseri! mılarif etiyle tetkik ve taJhkiki icap ve -bu yola tevessül olunmuştur. 
Petrol Komiseri Eski Atnkara Hâkimlerimden Doç. Dr1. Namık Toprak 21 . 4 . 1867 tarihli rapo
runda aidi geçen muteriz şirketlerin itıiralzilairınıni reddi ille belge verilmesi ibiln; vâki müracaatın ka
bulü ibelgeye konulacak şartlarında dermeyan ederek tavsiye etımiş 'talebin '.memleket ilhtiyaçl arı
na ve Petrol Kanunuma uygun 'olacağı görüşünde lolduğunu 'beyan etmiştir. 
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Komiser (Bilirkişi) raporuna karşı TPAO ve İPRAŞ itirazda taulunmıış, Ataş ise bu rapora 
karşı bir itirazda bulunmamaıştır TPAO ve ÎPRAŞ'm itirazları dalha çok Petrol Kanununun 2 'nci 
«maddesinde yazılı Kanunun nıaksadıııa ve ımomleket menfaatine isitjnftdettirilmiştir. Halbuki, bu 
nıüracaatıın Millî menfaat ve Kanunun maksadına uygun olup olmadığının, takdiri Petrtol Kanunu-
rauın 20 ve 4/1 nai maddeleri uyaraiicia 'münhasıran Enerji Bakanının takdirine anevdıu biDİunmakta-
dır. Bu sdbeple her 'iki şirketin itiraz konuları Ba kaınuı takdir 'hakkına mevdu bir meseleyi kapsa
maktadır., 

c) Belge istemi Birinci Beş Yıllık Plân fciöne/mıi içinde 8 . 18 . '-19&6 tarihimde vukubulmuş ve 
fkin'ci Beş Yıllık Plân Iheaıüz yürürlüğe girmeden Petrtol Kanunu, hükümlerine göre bir karara bağ-
lanımak lilca/betmiştir. Enerji Bakamı Refet Sezgin tarafından komiser ıraptoruıniKn kabulü için veri
len karar 4 . 1Ö . TÎ9&I taıühli olup yiaıni İkinci Beş Yıllık Plânın yürürlüğe »girmesinden iki ay 
kadar öncedir. Adı geçen Bakan 'Komiser raporunu Petrol Kanununun '2 nci maksat maddesi hük-
•nnü ve memleket menfaatlerinin karşıliaınması yönünden, u'ygun mütalâa ederek kabul etmiştir. 

Petrol Kanununun 25/1-a ve 31 nci maddeleri gereğince ilgililerin bakan kararma karşı 30 gün 
zarfında Danıştayda dâva açmak hakları mevcudolmasma rağmen bu yola da gitmedikleri mev
cut belgelerle bellidir. 

II - Belge verilmesinin sebepleri nelerdir? 
a) Tasfiyehane belgesi verilen şirket bir Türk Şirketidir. Kâr şeklinde dışarıya bir döviz 

transferi söz konusu değildir. 
b) Bu şirket ile 1936 yılında kuıiılmuş olan Türk Petrol ve Madenî Yağlar A. Ş. arasında 

sermaye iştiraki bulunduğundan bu şirketin Türkiye'de satış ve tevzi şebekesinde % 10 - 12 civa
rında seyreden iştirak payı itibariyle ATAŞ'tan temin edilen akaryakıt ihtiyacı Marmara Ra
finerisinden temin edilecek böylece birisi kamu sektörüne, diğeri özel sektöre ait iki millî kuru
luş memleketimiz satış ve tevzi piyasasının % 30 - 35 civarındaki satış tevziatını artırarak % 50 ye 
yakın bir kısmını kontrol etmiş olacaktır. 

c) Akaryakıt ve madenî yağ istihlâki her yıl plân hedefleri icabı sınai kalkınma hızına para
lel olarak artmaktadır. 

Belgenin verildiği tarihte İPRAŞ'm ikinci tesisine henüz karar verilmemiş olduğundan, artan 
istihlâk muvacehesinde, memleket ihtiyacının karşılanamaması endişesi hâkim olmuştur. 

d) Bu arada İkinci Beş Yılbk P'.în esaslarına göre madenî yağ ünitelerinin teşvik edilmiş ol
ması da esas imalâtın madenî yağ teşkil edecek olan bir rafinerinin kurulması için b<'İğe verilme
sinde âmil olmuştur. 

e) Petrol Kanununun 4/1 ve 20 nci maddeler hükümlerinin konu bakımından önemle ve ti
tizlikle dikkate alınmak gerekir. Bilindiği üzere bu maddeler hükümleri arama \ c işletme ruhsat
nameleri veya rafineri belgeleri gibi, bir petrol hakkı iktisabı için vâki müracaatların milli' men
faatlerimize ve Petrol Kanunu maksadına uygun olup olmadığını takdir hakkı ve yetkisi münha
sıran Enerji Bakanına aittir. Burada yeni hâdisemizde kullanılan takdir hakkı millî menfaatlere 
ve kanunun maksadına uygun olduğu gibi, Ana^/asamızda yer alan kanunun ekonomi prensibine 
ve kalkınma hedeflerine de uygundur. Takdir hale kının başka suretle mülâhazasına münteki bâzı 
görüşlerin hukukî bir mesnedi olmadıktan başka ayrıntılarına değinilen hâdisenin oluşuna ve bu
nu istimaldeki isabete de bir nâkise tevlidetmiye:eği, böylece bu mahiyetteki karşı görüşün ancak 
siyasi mülâhazaların isabetten yoksun ve ters bir tezahürü addetmek icabeder. 

f) Soruşturma konusu yapılmak istenen İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yazılı, yeni ku-
ııüacak tesislerin kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanacağı ilkesi bakımın
dan göz önünde tutulan cihet şudur. 

Rafineriler büyük sermaye yatırımını gerekti en ve geniş ölçüde dış finansmana da ihtiyaç gös
teren sınai tesislerdir memleketimizdeki tatbik ise, bu kuruluşların ya Devlet ve yabancı serma
yeye iştiraki ile, yahut münhasıran yabancı ser;naye ile kurulması şeklinde tecelli etmiştir. Bu 
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bakımdan İkinci Beş Yıllık Plân bu ilke vaz'cdildiği sırada özel sektör'ün, dana açık olarak Özel 
sektöre dâhil millî şirketlerin böyle bir tesis yapacak güce henüz erişmediği fikri hâkim buluyor
du yoksa özel sektörün rafineri yapma imkânım ortadan kaldırmak maksadı güdülmemiştir. 

III - Hukukî durum nedir? 
1. Millî menfaatin takdirine mütevellit bulunan Petrol Kanununun 4/1 ve 20 nci maddeleri

nin izahı (II - e) maddesinde izah olunduğundan bu kısımda tekrara hacet kalmaması için oraya 
atıfta bulunulmamakla yetinilmektedir. 

2. Hakkında soruşturma isteminde bulunulan Refet Sezgin'in petrol komiserinin raporu üzeri
ne, adı geçen şirketin belge, talebinin kabulüne mütedair kararının ittihaz tarihi 4 . 10 . 1967 dir 
yani İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1968 tarihinden çok öncedir her 
ne kadar İkinci Beş Yıllık Plân 21 . 8 . 1967 tarihinde kabul edilmiş ise de bir kanunun kabul ta
lihi başka, yürürlük tarihi ise başkadır. Hâdisede bakan aleyhine kanunun yürürlük tarihi yeri-
ne kabul tarihini esas almak istiyen görüş hukukî mesnetten mahrum ve münhasıran siyasi maksa
da dayalı olduğu izahtan varestedir. Bu tarihte ve 31 . 12 . 1967 gününe kadar Birinci Beş Yıl
lık Plân yürürlüktedir. 

Bakanın usul ve kanuna uygun ve ilgililerce aleyhine Devlet Şûrasına başvurulmıyan kararı 
üzerine Petrol Dairesi tarafından yapılması gerekli belge şartlarının tanzimi ve sair işlemler emsali 
hâdiselerde aynen vâki olduğu üzere bir zamana ihtiyaç göstermekle uzamıştır. Bunun ise sorum
luluk bakımından bir netice tevlidetmiyeceği izahtan vareste ve aksine görüş ise hukukî değer at
fından tamamen uzaktır. 

3. 91 sayılı Kanun Devlet Plânlama Teşkilâtına : 
a) Memleketin tabiî ve beşerî ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tes-

bit ederek takibedilecek iktisadi ve sosyal politikaya ve hedefleri tâyinde Hükümete yardımcı ol
mak, 

b) Hükümetçe kabul edilecek hedefleri gerçekleştirmek uzun ve kısa vadeli plânları hazırla
mak, 

Vazifelerini vermiş olup, bunların dışında iktisadi politikayı ilgilendiren hususlarda bakanlık
lar arasında koordinasyon sağlayıcı plânların basarı ile uygulanmasını mümkün kılıcı tavsiyeler
de bulunmak plân uygulamalarını takibedip değerlendirmek, bunlara ek olarak da özel sektörün 
faaliyetlerini plânın hedef ve gayelerine uygun bir şekilde tevsik ve tanzim edecek tedbirleri 
tavsiye etmekten, ibarettir. 

Aiynı Ikanun «püânın (haaırlanimaısı» ıbaşlılklı faslınida (buulnan 12 inci maddesinde ise «İktisadi 
ve ıSloısjyaıl» (hedeflerle ıpoliltilkalarm tâyininde lesais (teşkil eldeıcıek hususların Yüksek Plânlaınıa Ku
rulunda teısıbiıt ledildıilkten (sonra Bakanlar Kumlunda lönaeUiikle müzaikere 'edilerek (karara bağlan
masını derpiş ertimiştir. 

4) 77 (sayılı Kanunun (Uzun vadeli Plânın yürürlüğe Ikonulmıaisı ve (bütünlüğünün (korun
ması hakkında) 3 ıncü maddesinde -aynen «Yasama (Meclisleri Ikoimisyoları 'kendilerine havale ©di
len ikamın (tasarısı vie (tekliflerin Ibusnlari'a ilgili 'metinleri vıe ibu tasarı, ıtdkliif ve metinler üzerin
de verilen önenge ve değiştirgeleri, uızuaı vadeli plâna uygunluk bakımından da inceler ve uygun 
bulunmadıkları takdirde reddeder, denmektedir bu maddede uzun vâideli plânın (kabulünden sonra 
plân (hedeflerine uygun olmıyan kanun tasarısı ve (tekliflerinin yasaıma meclisleri kamisıyooları 
ile Kanma Komisyonlarca bu nıofetadan reddedileceği hükme (bağlanmış lolup, yürürlükte (bulunan 
bir kanun 'hükmünün foiilfarz plân (esaıslarından Ibirine uygun düşmıese ıbile ilga edilmiş sayılacağı 
neticesine vardıracak bir hükmün Kamunda meveuidollmadığı açılkca 'görülmektedir. Esasen aksine 
bir ;hülkımlün Kanuna konulmamış olması yürürlükte bulunan (kanunların tmerayetıte (devam ede
ceği Italbiî mânası ve şeklini 'taşımaktadır. Müktesep (halkların ise Ihiçlbir şekilde ihlâli ödilmiyeceği 
Umumi bir hukuk ikaidesidir. 

Hukulk Devletinde riayet ledi'lmesi gereken esaslı prensiplerdendir. 
77 sayılı Kanunun «Uzun vadeli plânda değişiklik yapılması» ba§lılklı 4 ncü maddesinde 

«Uzun vadeli pHânın kaibulünden sonra bu plânda değişiklik yapılmasında 1 ve 2 nci maddeler 
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hükümleri uygulanır. Uzun -vadeli plânın uygulamımasına dair karar ile Balkanlar Kuruluna plâ
nın değiştirilmesi için verilen yetkiler saklıdır. Hükmü vardır. 

Henüz plân yürürlüğe ıgirmueden kesinleşmiş bir müracaata istinaden bir Türk şirketine belge 
verilmiş olması 77 sayılı Kanunun 4 ncü (maddesinde yer alan mânada uzun vadeli plânda deği
şiklik yapılması şeklinde yorumlanırsa bu yorum hukukî bir yorum ve iddia niteliğini hiçlbdr su
rette taşıyamaz. Burada, Petrol Kanununun 80 ve ilgili .'diğer maddelerine tevfikan ıbelge veril
mesinin yürürlükte bulunan bir (kanunun tatbiki ile ilgili 'bir husus olduğunun da dikkatten ka-
çırılmaımasına işaret 'etmek isteriz. Ne 77 ve nede 91 sayılı kanunlara ve ıhattâ sair mevzuat hü
kümlerine aykırı >bir cihet yoktur. 

Plânın mevcut 'mevzuat hükümlerini • ortadan kaldırmadığı (hususu doğrudan doğruya 77 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin mefhumu muhalifinden çıkan flbir zaruri esastır. 

IV - Diğer tatbikat : 
Bütün ıbu izah ve değerlendirmelerden sonra, rafineri tesisleri için vâki diğer müracaatların ve 

bununla ilgili tatbikatın kısaca gözden geçirilmesinin konuya diğer ıbdr açıdan ışık tuıtaJbileeeğini 
düşünüyoruz. 

1966 yılında söz konusu şirketten Ibaşlka bir şirket dahi madenî yağ rafinerisi belgesi almak 
içıin Petrol Dairesine Başvurmuş .bunlardan Pe-Ga'nm taleıbi petrol ameliyatı dışında görülerek 
petrol dairem tarafından reddedilmekle bir şirket Bakanlığa itirazda bulunmuş ve hakkında so
ruşturma açılması istenen Bakan Refet Sezgin tarafından 20 . 10 . 1967 tarihinde itirazının red
dine karar ittihaz eylemiş ve bu şirket ise karara karşı Danıştaya ıbaşvurmuştur. '(Danıştay 12. 
D. E. 1967/2487) 

Diğer belge istiyen Kom'taş (ROMOİL) in bu .müracaatı hak «sahiplerinin itirazları /üzerine 
Petrol Kamunu .hükümleri uyarınca komisere havale edilmiş Komiser'in '«İtirazların reddi ile bel
ge talelbinin kaıbulü tavsiye edilmiş, işlbu rapora karşı TRAJO, İPRAŞ ve sMAJliMARA şirketleri
nin Balkan nezdıinde yaptıkları itiraz 16 . 4 . 1968 tarihinde yani İkinci Beş Yıllık Plânın yürür
lüğünden sıotnraki tarihlerde Romtaş (ROMOİL) in aleyhine karara (bağlanmış yani itirazlar varit 
görülmüştür. Rom'taş aynı Bakamın bu kararının iptalini Devlet Şûrasından talebetmekle 4.2.1969 
gün ve esas 968/1847, K 1969/449 sayılı Danıştay 8 nei Dairesinin karamyle Bakan kararı iptal 
olunmuştur. 

Keza 'bu şirketin 2 Haziran 1967 tarihli diğer bir belge talebi de aynı Bakan tarafından 
16.10.1967 tarihli kararla reddedilmiş ve şirket kararın Devlet Şûrasmca evvelâ.iptalini talep ve 
ahiren ise bu isteğinden feragat etmiştir. (Danıştay 12. D. 27.12.1967 gün 2506-2286 sayılı kararı) 

Bakanın incelenen bu karar ve tasarrufların da, rafineri kurmak üzere belge talelbinde bulunan 
şirketler hakkında Petrol Kanunu ve nizamnamesi hükümlerine göre kanunun verdiği açık tak
dir hakkına dayanılarak memleket menfaati ve kararın ekonomi esasları ve plân hedeflerinin 
dikkate alındığı açıkça ortadadır. 

Netice : 
Yukardan beri arz ve izahına çalışılan maddi ve hukukî vakıalar muvacehesinde 1.1.1968 tari

hinden itibaren yürürlüğe konan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının «Petrol Sanayii» bölümü
nün değiştiriLerek tatbiki söz konusu olmadığı gibi bu yolda bir delil de yokutr, bu nedenlerle 77 
sayılı Kanunun 4 ve Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı hareket edildiği veya karar verildiği 
iddiası gerçeklere aykırı düştüğünden eski Sanayi Bakanı Sayın Kefet Sezgin hakkında T. B. 
M. M. soruşurması açılmasına mahal olmadığına, 

Ayrıca T. B. M. M. Birleşik Toplantısı îçtimiğünün 20 nei maddesinin müzakeresinde Komis
yonumuzun 20 nei maddesinin 1 nei paragrafının son cümlesindeki (Komisyon toplantı ve karar ye
tersayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur) ibaresinden salt çoğunluk anlamının 14 kişilik 
bir Soruşturma Hazırlık Komisyonunda mutlak 8 kişinin lehte veya aleyhte karar vermesi anla-

T. B. M. M. (S. Sayısı : 82) 
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mma gelmediğini 8 kişinin karar için lüzumlu olduğunu, 5 kişinin kabul veya reddi halinde, oyla
rın eşitliğinden ise Başkan oyu ile raporun karara bağlanabileceği görüşünün daha doğru olduğu 
görüşünde olan Komisyonumuz müzakeresini bu istikamette yürütmüş ve karar vermiştir. 

Yüce Meclisten kararın kabulünü dileriz. 
9/1.4 No. lu Soruşturma Hazırlık Katip 

Komisyonu Başkanı Niğde Mv. 
Burdur Mv. Muhalifim, şerhim eklidir. Biolu C. S. Üyesi 
A. Çiloğlu M. Ocakçıoğlu A. Yılmaztürk 

Bursa C. jS. Üyesi Gaziantep C. S. Üyesi 
Muhalifim, şerhim eklidir. Muhalefet şerhim eklidir. Konya C. :S. üyesi 

S. üral S. Tanyeri M. Varışlı 

Maraş C. S. Üyesi İstanbul C. S. Üyesi Nevşehir Mv. 
A. Karaküçük R. Öztilrkçine E. Kıratlıoğlu 

Muhalefet şerhi 

1. 2 nci Beş Yıllık Plân 11.8.1967 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmış ve- kanuniyet kesbet-
miştir. Plân petrol ürünleri sanayii dalında yeni kurulacak tesislerin kanın kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilmesini âmir hükümler taşımaktadır. 

2. 2 nci 5 Yıllık Plânda bir değişiklik yapılması ancak Balkanlar Kurulunun kabulü ve T.B.M. 
Meclisinin onaylanması ile mümkün iken eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Sayın Refet Sez
gin Soruşturma Hazırlık Komisyonu dosyasında 'mevcut belgelerde ide açıkça gösterildiği gibi yet
kisi olmadığı halde kendisini Bakanlar Kurulu ve T.B.M. Meclisi yerine koymuş ve 2 nei 5 Yıllık 
Plânın bir temel ilkesini ve 77 sayılı Kanunun vâki uyarmalara rağmen bilerek ve istiyerek çiğne
miştir. Dosyadaki savunması bile bdr suç. ikrarı mahiyetindedir, 

3. Komisyon, kararını «bir partiliyi korama» mahiyetinde- gördüğümü üzülerek ifade etmek 
isterim. 

Yulkardakl sebeplerden ötürü Komisyon kararma muhalifim. 
S. Ural 

O. S. Bursa Üyesi 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Refet Sezgin hakkında kurulan 14 sayılı soruşturma ha-
zırllık komisyonu raporuna muhalefet şerhi 

Marimara Rafineri şirlkelti 8 . 8 . 19*66 tardninde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına müra
caat elderıeık bir taısfiıyelhane belgesi istelmişltdr. 

IB&kanlık, müracaatın ilânı zuhur elden ihtilâfın sulhan halli müzakereleri, ihtilâf halladileıme-
diğinden komisere 'tevdii giıbi ulstulî sietbeplerle bu müracaatı Ikaniunıun 81 inici ımaddesinıin ömıgördü-
ğü 90 gün içinde sıonıuıçlandıramaımış. Ve belgeyi ancak 7 . 12 . 19108 tarihinde verebilmiş ve bunu 
21 . 2 .1968 tarihinde 12832 ısayılı Rösmî G-azete ile ilân öttirlmiştir. 

iSoraşturma istemi önergeisıindeki iddia Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Refeıt ıSezıgîn'in 77 
sayılı Kanunun 4 ncü ımaddeısine aykırı hareket edereik bir kanun miaıhiyıetinde oJnn plânı keyfî 
olarak değiştinmıeısi ya da plân ilkelerine laykırı hareketle onu ihlâl ^etmesidir. 

T. B. M. M. (S. dayısı : 82) 
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Öıı'eıig'e sahibi, bir belge verilmesinin yurt çıkarlarına uıyigun olduğu ağırlık kazansa bile, 
böyle bir işleme gitmeden evvel plânın, İkinci Beş Yıllık dervrede yeni kurulacak petnol tesisle
rinin kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanacağı ilkesinin 77 sayılı Kanunun 
4 ncdi maddesime ıgöre değiştirilmesi lâzumgelirdi demektedir. 

.Şu. halde incelenecek nokta : 
1. 7 . 2 . 19(68 tarihli belgenin verilmesinin plâna aykırı olup olmadığı, dolayısiyle plânın 

ve 77 sayılı Kanunun 4 noü maddesinin ihlâl edilip edilmediği ıhususudur. 
Müracaat tarihlinde yürürlükte olan Petnol Kanununun, 2 nei maddede beli-nfcilen, maksadı, 

Türkiye Culmhuriyeti petrol kaynaklarının hususi teşebbüs eli ve yatırımlariyle süratle, fasıla
sız ve verimli bir şekilde .geliştirilip kıymetlendirilmesi ve bu maksada uygun olduğu nishette 
Türkiye dâhilinde yabancı ımenşeli petrol ile yapılan petrol ameliyatının aynı surette inkişafını 
»ağlatmaktır. 

ıBaş vuılma tarihi olan 8 . 8 . 1966 tarihinde durunu, hu olduğuna .göre müracaat kanuna uy
gundu ve 90 gün içinde ıbelge verilmek suretiyle imıüsbet olarak sonuçlandırılmasında, o gün için, 
şartların, sonradan belge verildiğine nazaran, kanunun maksadına da uygun olduğunun anlaşıl
mış bulunlmasma göre, hiçbir mahzur yoktu. 

Ancak ımünacaatHa ıbelge verilmesi arasında geçen devre içinde, müracaattan bir yıl sonra, 
21 . 8 . 1967 tarihinde, yeni kurulacak petrol tesislerinin kamu kuruluşları tarafından gerçekleş-
tirilm'eisiınin sağlanmasını ilkel olarak öngören, ikinci 'Beş Yıllık Plân üç sayılı Meclis karariyle 
yürürlüğe konulmuştur. 

Plânın bu ülkesiyle Petrol Kanununun ikinci maddesindeki (maksat değiştirilmiş olmaktadır. 
Böylece maksat., artılk, ikinci maddede olduğu gibi Türkiye Oumfhuriyeti Petrol kaynaklarının 
husûsi teşebbüs eîli ve yatırımlariyle 'geliştirilip kıymetlendirilmesi' olmayıp, Türkiye dâhilinde 
petnol ameliyatının kamu kuruluşlarının meydana ıgetdneceği tesislerle inkişafını sağlamak şek
line dönüşmüştür. 

Şiımldi burada İkinci Beş Yıllık Plânın kalkınma için, taallûk ettiği devrede, öngördüğü petrol 
politikası, sonra da plânın hukukî mialhiyeti üzerinde durmak lâzımdır. 

Plânın petnol politikası, konumuzla ilgili olan kısmı itibariyle, şu şekilde özetlenebilir: 
a) Petnol ürünleri ve .madeni yağlarda gerekli nitelik kontrolümün sağlanması ve petrol 

alanında çeşitli araştırmaların yapılabilmesi içki gerekli tesislerin kurulması ve eleman yetişti
rilmesi Devletçe ele alınacaktır. 

b) ıMeveut ve kurulacak (tabiatiyle kamu kııruluşiları tarafından) tesislerin yağ imalâtı üni
teleri kuılmaları özellikle teşvik edilecektir. 

c) G-elişimekte olan yurjduimıuz petrol ürünleri talebini karşılamak için bugünkü kapasite 
yetersizdir. 

Bu nedenlede mevcut rafinerilerde genişletme ve yeni rafineriler (fTPIAlO tarafından İzmir de 
kurulacak rafineri kasdedilımektedir). yatırımlarına başlanimıştiir. 

Bunlar dışında özel sektör ve kamu sektörünce ıprojelenmdş büyük yatırımlar yoktur. Bu alan
da İkinci Plân döneminde yapılacak yatırımlar genellikle idame ve bakım, rafinerilere küçük 
ünite eklemeleri, depo ve satış istasyonları alanlarında olacaktın. 

d) Yeni kurulacak tesislerin kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
Bu hükümlerin tetkikinden, kolaylıkla anlaşılacağı üzene, politika, bu alanda, özel teşelbbüseü-

lüteten Devlet işletmeciliğine dönüşmüş olmaktadır. 
ıŞimjdi bu politikanın petrol kaınununun ikinci maddesi üzerindeki etkisini, yani plânın hukukî 

mahiyetini araştırmak lâzımdır. 
Mevzuatımıza göne plân nedir? 
Plân, Devletçe yapılacak ve aynı organlar (Plânlama müsteşarlığı, Yüksek Plânlama Kuru

lu, Bakamlar Kurulu, Bütçe ve Plâın Karma Komisyonu, Senato ve Millet Meclisi) tarafından 
aynı usullerle değiştirilimceye kadar her|kes!in ve her organın riayete mecbur olacağı bir kaide -
tasarruf, yani bir kanundur. 

T. B. M. M. (S. dayısı : 82) 
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Fakat bu öyle bir kanundur ki, kaideler hiyerarşisinde yeri Ajnayasa ile kanunlar arasın. 

dadır. Gerçekten 77 sayılı Kanuna göre hiçbir kanun uzun vadeli plâna aykırı olamaz. 
İdare hukukunda kaide - tasarruf, objektif hukuk aleminde yeni bir durum ihtas veya böy

le bir durulmu tanzim eden ya da böyle bir durumu değiştiren, yahut, kaldıran tasarruflardır. 
Genellikle kaide - tasarrufun değişmesi oma müsıtenidolan hukukî durumunda değişmesini intaç 

eder. 
ıŞu halde bir kaide - tasarruf olan plân, teknik terakkilerin, cemiyetin tekamül seyrinin icapla

rına göre, yine bir kaide - tasarruf olan Petrol Kanununun ikinoi maddesinin maksat unsurunu 
değiştirmiştir. 

İnoelemnesi gerekli bir husus da plânın ne zaman yürürlüğe girmiş olduğudur. 
Plân Millet Meclisince tasvübedilip yayınlandığı tarihten itibaren herkes için riayeti vacip (bir 

şekilde, yürürlüğe girmiştir. 
Bunu : 
1. İI9G8 programının buna uygun bir şekilde hazırlanarak 27 . 11 . T907 tarihlide yürürlüğe 

konulmuş olmasından, 
12. Bakanın mütalâasında «İkinci Beş Yıüık Plân esasi arına .göre ımadeınî yağ ünık elerinin teş-

vik edilmiş olması da esas imalâtını madenî yağ teşkil edecek olan bir rafinerinin kurulması için 
belge verilmesinde âımil .olmuştur.» denilmiş buHunmıasından anlamak .mümlkündür. 

Her ne kadar kanunların neşir ve ilânı hakkındaki 1322 sayılı Kanun «katıun ve nizamnaımetteır 
ımetinlerinde başka suretle sarahat bulunmadığı takdirde, Resmî Gazete ile neşrini takübeden gü
nün başlangıcından hesabedilmek üzere 45 nci günün hitamından itibaren Türlkiye'nin her tarafın
da mıer'i olur» denilmekte ise de maddede büyük (a) fıkrasının öngördüğü Millet Meclisi karar
ları münderiç bulunmıadiığından bunların yayını tarihinden 45 .gün soüra yürüklüğe gireceği iddia 
edilemez. Çünkü bu madde de 'kanunlar ve nizamı nameler tadadi olaralk zikredilmiş, bundan Meclis 
kararlarının istisna edildiği .mânası çıkmakta bulunmuştur. Nitekim idam hükümlerinin tasvibi 
hakkındaki Meclis kararları 45 güoü beklemeden infaz edilmektedir. 

Her ne kadar Sayın Bakan mütalâasının bir bölümünde ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
1 . '1 . 1'9I08 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğunu 'ileri sürmekte ise de başka bir bölümünde «yağ 
ünitesine öacellilk veren rafinerilerin İkinci Beş Yıllık Plânda teşvik edilmiş olmasının belge veril

mesinde âmil olduğunu» ifade 'etmekle plânın yayını tarihinde yürürlüğe girmiş olduğunu kaibul 
etmektedir. 

Kaldı kü beliğe yayını takilbeden 45 nci ıgüuden <ço!k sonra, 8 . • !2 . U9618 tarihinde verilmiştir. 
Bu nolktalan bu şekilde Itesbift .ettikten sonra Sayın Bakanın mütalâasında gerekçe olarak ileri 

sürülen hususları incelemek lâzımdır. 
iSayın Bakan mütalâalarında şu hususları ileri sürmektedir : 
1. Talep Birinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde vulkulbulmuş ve İkinci B-eış Yıllık Plân henüz 

yürürlüğe .girmeden bir karara bağlanmak icabetmişltiir. 
!2. Talep, Petrol Kanununun ikinöi maksat maddesi hükmü ile memleket menfaatlerinin kar

şılanması yönünden uygun mütalâa edilmiştir. 
13. Bakanlığın kararı aleyhine Danıştaya dâva açılmamıştır. 
4. Belge verilen şirket millîdir. Kâr şeklinde dışarıya döviz transferi :söz konusu değildir. 
'5. B'dligıe verildiği tarihte Ipraş'in ikinci tevsiine henüz karar verilmemiş olduğundan arttan 

istühllâk karşısında memleket İhtiyacının1 karşılan maması endişesi hâkim olmuştur. 
16. İkinci Beş Yıllık Plân esaslarına göre madenî yağ ünitelerinin teşvik .edilmiş olması da bel

ge verilmesine âmdl olmuştur. 
'7. Bu bir idari takdir hakkıdır. 
8. Takdirin kullanılması karma ekonomi pre nsibine uygundur. 
'9. İkinci Bıeş Yıllık Plânın .sözü 'geçen ilfc-siyle öızell sektörün rafineri yaıpma imkânını ortadan 

kaldırmak maksadı güdülmemiişitar. 
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10. Plânın yürürlükte (bulunan !bir kanun hükmünü ilga edeceği yolunda kanunda açıkça bir 
hüküm 'olmadığı meydandadır. 

11. Müktesep halklarım hiçfbir zaman ihlâl edilmîyeceği mir hukuk devleti kaidesidir. 

'12. Tasarruf henüz plânın yürürlüğe girme miş lolduğu ibir ana rastlamaktadır. 
'İS. ikinci Beş Yıllık Plân dönemimde ise her (naniği fbir öz-el teşebbüse rafineri belgesi verilme

miş (bulunmaktadır. 
Bunlara Ibirer /birer münakaşa edelim. 
1. Taldbim 8 . 8 . 1906 tarihinde Birinci Plândöneminde vâki olduğu doğrudur. Fakat belge 

ikinci Beş Yıllık Plânım yürürlüğe girmesimdem s cara verilmiştir. 

12. Talep, beliğe itası tarihimde plân ilkesiyle değiştirilmiş olan, petrol kanunumun ikinıci mak-
sait maddesine uygunluğunu kaybetmiştir. 

'3. Bakanlığın kararı aleyhime DanıŞtaya dâva açılmamış olması, mevzuu ıhükümler dâhilinde, 
belgenin hukuka uygunluğunun İbir kıstası oüımayıp belki bir âmme kuruluşu olan TPAO idareci
lerinin İbir görev ihmalinin delilimi teşkil eder. 

4. Şirketin millî, ya da, 'gayri millî olması, döviz transferinim Ibahis konusu bulunmaması, 
ikinci Beş Yıllık Plânım tesislerimin kamu kuruluşları tarafından kurulmasının sağlanacağı âmir 
ilkesini değiştiremez. Eğer plân «tesislerim kamu kuruluşları ya ela ımiillî sirkeliler tarafından ku
rulacağı esasimi' kalbul etseydi Ibu doğru olurdu. Kaldı ki, komiser raporumda» icalbmda dış kredi
ye de 'başvurulması da öngörülmüştür» denilmek tedir. Duş kredinin döviz transferini 'gerektirmiye-
ceği ise iddia edilemez. 

'5. Belge tarihimde : 
a): Yürürlüğe girmiş olam 19l6i8 programı memleket ihtiyacımın karşılanmasını 'sağlamak için 

yeni rafineri projesinin hazırlanmasını ve ayrıca Ipraş rafinerisinin. tevsiine lb aşlanmasını öngör
müştür. 

ıb), TPAıO 3 . 6 . 1906 tarihli (belgeye müsteniden izmir'de yeni İbir rafineri kurmak için faali
yete geçmiştir. Bu rafinerimin esas faaliyeti madenî yağ imali olaıcak ve yılda 3 milyon ton ham pet
rol işliyerek yılda şimdilik 100 bin ton madenî yağ üretecektir, ileri de 200 Ibim ton olması öogö-
rüimüıştür. 

Şu halde memleket ihtiyaçlarımın karşılanma ması endişesi varit değildir. Esasen plân, kapasite 
yetersizliğinin öngörerek mevcut rafinerilerde gemişlletme 've yeni rafineriler yatırımlarına Ibaşlan-
dığıını (izmir Rafinerisi) ifade ve bunlarım dışında özel sektör ve kamu 'sektörünee projelenmiş 
büyük yatırım olmadığını ilâve ve bu alanda taallûk ettiği devrede Ibu salhada yapılacak yatırım
larım genellikle idame ve 'bakım, rafinerilere küçük ünite eklemeleri şeklimde olacağını beyan et
miştir. Buradan da anlaşıldığına 'göre, tesis için döviz taksisine ihltiyaç 'göstereceği muhakkak 
olam, Marmara Rafinerisi projesi plânlatmadan da >geeirtilm<emiştir. 

'6. Bakanın belge verilmesinin âmilleri arasında «ikinci B'eş Yıllık Plân esaslarına göre made
nî yağ ünitelerinin teşvik edilmiş olmasının mevcudiyetinim ifadesi diğer mütalâalariyle tam bir 
çelişkidir. Bir taraftan fbeîge tarihinde İkinci Beş Yıllık Plânın henüz yürürlüğe girmemiş olduğu
nu tasarrufuna 'gerekçe olarak göstermekte diğer taraftan tasarrufunun kamuna uygunluğunun 
delilimi Ibu plânım 'bir ilkesinde göstermektedir, ikinci Beş Yıllık Plân, kendi içerisinde çelişki halim
de ölaımıyacağına göre, bu teşvikin mevcut rafinerilere yağ üniteleri kurdurmak şeklinde olacağı 
izahtan varestedir. 

7. idare hukukunda tasarrufun maksat unsurunda takdir yetkisi bahis mevzuu olamaz. Çünkü 
maksadın âmme menfaati olması bütün tasarruf arın müşterek unsuru ve idarenin mümeyyiz vas
fıdır. Takdir salâhiyeti maksat unsuru ile mahdı dolup maksat unsurundaki sakatlığın takdir sa-
lâhiyetiyle örgütlemiyeceği doktrin ve içtihatta kabul edilmektedir. Nitekim Danıştay takdir kud
ret ve salâhiyetinin istimalinin maksat ile sınırlı olduğunu maksada uygun olmıyarak kullanılan 
bir takdir kudret ve salâhiyetini yetkinin suiistimali mahiyetinde telâkki etmektedir. 
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8. — Anayasamızın ve ona uygun vadeli plânın kabul ettiği karma ekonomi prensibi, plânın 
açık ilkesiyle ortaya koyduğu petrol politikasının mutlak özel teşebbüs eliyle yürütüleceği mâ
nasını tazammun etmez. Plân bu ilkesiyle bir umum peibrol tesislerini millîleştiraıemıekte, taallûk 
ettiği devrede tesislerin kamu kuruluşlarında gerçekleştirilmesini, yani evvelce özel teşebbüsün 
kurduğu rafinerilerinin yanında şimdiden sonra kamu kuruluşlarının rafinerilerinin faaliyette 
bulunmasını öngörmektedir ki, bu karma ekonomi prensibinin ihlâli değil teyididir. 

9. — İkinci Beş Yıllık Plân bu ilkesiyle özel sektörün rafineri yapma imkânını ortadan kaldı
ran bir maksat gütmektedir. Nitekim bunu iSayın Bakan da bilmektedir. Gerçekten mütalâasının 
bir bölümünde «Birinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde vâki talebin İkinci Bıeş Yıllık Plân henüz 
yürürlüğe girmeden bir karara başlanmak icabetmiştir.» Ve «İkinci Beş Yıllık Plân döneminde ise 
her hangi bir özel teşebbüse rafineri belgesi verilmemiş bulunmaktadır.» denilmiş olması bunun 
ifadesidir. 

10. — Plânın hukukî mahiyeti yürürlükte bulunan bir kanunu ilga edecek kuvvettedir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi kaide - tasarruflar objektif hukuk âleminde yeni bir durum, ih

das veya mevcut bir durumu tanzim eden ya da böyle bir durumu değiştiren yahut kaldıran ta
sarruflardır. 

11. — Kanunlar, esas itibariyle, geleceğe ait hükümleri, emirleri ve yasakları kapsar. Kanun
ların neşirlerinden evvelki zamana şamil olmamaları hukukun umumi bir kaideisdir. Ancak bu 
prensip bir Anayasa kuralı değildir. Kanun vazıı lüzum ve zaruret gördüğü hallerde bir kanunun 
hükmünü makabline şamil kılabilir. Sübjektif hakların mevcudiyeti kabul edilen hususi hukuk 
sahasında kanunların evvelki zamanlara da şamil kılınması pek istisnai olmakla beraber âmme 
hukuku sahasında bu hemen hemen kaide halindedir. 

Genellikle kaide - tasarrufun değişmesi ona müstenidolan hukukî durumun da değişmesini 
intaceder. 

Objektif hukuk nizamında vâki olacak değişiklik evvelki durumun mevcudiyetine nihayet ve
rebileceği gibi şeklini de değiştirebilir. Hususi du'ramlar, menfaatler hattâ haklar hizmetin işleme
sinde umumi menfaatler bakımından yapılması lâznngelen değişikliğin ifasına mani olamaz. (Bu de
ğişikliklerin yapılması imkânı Devletin bu hizmetleri en mükemmel şekilde yapması mecburiyetin
den doğar. Devlet teknik terakkilerin, cemiyetin tekâmül seyrinin icaplarına göre âmme hizmet
lerinin teşkilât ve usullerini, vasıtalarını değiştir nek mecburiyetindedir. 

Binaenaleyh kollektif ihtiyaçların, âmme menfaatinin, dolayısiyle cemiyetin hayatının bahis 
mevzuu olduğu âmme hizmetleri sahası da hususi hukukun istinadettiği hak ve menfaat eşitliği 
esası ve bunun neticesi olan irade muhtariyeti ve sübjektif hukuk durumları bahis konusu olamaz. 

Kaldı ki, petrol hakkı, idari tasarruflardan doğan bir hak olduğu için idari mahiyettedir,. 
Belge ise bir şart - tasarruf olduğundan sübjektif bir hukukî durum, doguramaz. Bunlar umumi' 
bir hukukî duruma girme neticesini husule getirirler. Umumi hukukî durumlarda ise müktesep 
hak bahis konusu olamaz. 

Esasen idare hukukunun statülere dayanan objektif, tanzimi tasarruflarla dokunan nesrinde 
müktesep hak mevhumu hiçbir zaman söz konusu olamaz. Burada müktesep hak ancak statünün 
şartları dairesinde ferdî bir durum doğduktan yani umumi durum, ferdî duruma inkılabettikten 
sonra söz konusu olabilir. 

Diğer taraftan idare hukukunun bir statü hukuku oluşunun sebebi bu hukukun ve onun en 
önemli mevzuu olan âmme hizmetlerinin dayandığı umumi menfaatin hususi menfaate üstünlüğü 
prensibidir. Bu esas müktesep hak mefhumu ile telif edilemiyeceği 'gibi, âmme menfaatinin icaıbet-
tirdiği değişiklere ferdî ve hususi menfaati temsil eden sübjektif hak telâkkisi mâni olamaz. 

Kaldı ki, hukukta müktesep hak, ancak objektif kaidenin ortaya koyduğu şartın tahakkukun
dan sonra elde edilen bir haktır. Bu şartın tahakkukuna kadar ise muhtemel bir. hak şöz konu* 
sudur. 
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Mevzuumuzda mücerret müracaat petrol kanununun 81 nei, 20 nci, 4 ncü maddelerine göre mük
tesep hak vücuda getiremiyeeeği gibi müracaat tarihinde yürürlükte olan kanun hükümlerinde 
müracaatçı için müktesep hak teşkil edemez. Müracaat ancak muhtemel bir hak doğurur. 

Netice : 
1. —• İkinci Beş Yıllık Plân petrol kanununun maksat maddesini değiştirmiştir. 
2. — Şirketin bu plânın yürürlüğe girmesinden önce müracaatı kendisi için, müktesep bir hak 

teşkil etmez. Bu muhtemel bir haktır. 
3. — Müracaatı takibeden 90 günde intaeedilmemiş olan bu müracaatın, İkinci Beş Yıllık Plâ

nın yürürlüğe girmesinden sonra bunun hükümlerine aykırı olarak belge verilmek suretiyle so
nuçlandırılması millî menfaatleri ve bunu himaye eden kanunu ihlâl eden bir fiildir. 

4. — Petrol Kanununun 20 nci maddesinin, talebin millî menfaatlere, yani kanunda belirtilen 
maksat unsuruna uygunluğunun takdirinin Bakana aidolması İkinci Beş Yıllık Plâna aykırı ola
rak verilen belgenin millî menfaatleri ihlâl eden sorumluluğunu Sayın Befet (Sezgin'e sirayet et
tirmektedir. 

Bu noktayı nazardan hakkında Anayasanın 90 nci maddesine göre soruşturma açılmasına lü
zum ve bunu zaruri kılacak deliller meevuttur. 

JC. Senatosu Gaziantep Üyesi 
SaUh Tanyeri 

Üyesi bulunduğum 9/14 sayılı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun eski Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin hakkında Meclis soıuşturması açılmasına yer olmadığına dair verilen 
karara muhalifim ve muhalefet şerhimi belirtiyorum. 

İkinci Beş Yıllık Plân 91 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş, Başbakan
lık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilerek Bütçe Plân Karma Komisyonunda. 
Senatoda görüşülmüş, Millet Meclisinde 3 . 7 . 1967 günü kabul edilmiş, 11 . 8 . 1967 günü de 
Resmî Gazetede neşredilerek plân bir kanun niteliğinde o gün kesin mahiyetini almıştır. 

77 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi böylece kesinleşmiş olan plânın her hangi bir maddesinde 
ve getirdiği ilke ve koşullarda yapılacak değişikliklerin ancak Bakanlar Kurulunun kabulü ve T. 
B. M. M. nin onaylaması ile mümkün olacağı hükmünü koymuştur. 

İkinci Bes Yıllık Pl ânın 4 ncü maddesi (petrol ürünleri sanayii dalında yeni kurulacak tesis
lerin kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır) hükmünü getirmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plâna bu hüküm, plânlama teşkilâtımızın uzmanlarınca inceden inceye yapı
lan tetkikler sonunda millî menfaatlere en uygun şekil olarak tesbit edilmiş plâna konulmuştur. 
Uzmanların, yetkililerin bu kanaatleri plân hazırlanırken nezarette bulunan ve Refet Sezgin'in de 
içinde bulunduğu Demirci Hükümetince de uygun ve zaruri görülerek benimsenmiş hattâ 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi gereğince kabul edilerek Bakanlar Kurulu üyelerince imzalanarak T. B. 
M. Meclisine onaylanması dileği ile sevk edilmiştir. Bu Bakanlar Kurulunun içinde asıl yetkili Ba
kan olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı olarak Refet Sezgin de vardır. 

Buna göre plânın 4 ncü maddesindeki ilkeyi hükmü asıl yetkili kişi, Enerji Bakanı olarak 
Refet Sezgin tam mânası ile benimsenmiştir. Böylece de petrol ürünleri sanayii dalında yeni kuru
lacak tesislerin kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesinde millî yarar olduğunu benimse
miş kabul etmiştir. 

Plân içinde kanaatini bu merkezde belirtmiş elan eski Enerji Bakanı Refet Sezgin her ne hal 
içine düşmüş ne gibi bir tesir altında kalmış ise İkinci Beş Yıllık Plân 11 . 8 . 1967 günü kanun 
niteliğinde kesinleştikten sonra, 
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özel bir teşebbüs olan Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A. O. na bir petrol tasfiyehanesi kur
mak iznini ve ruhsatını 4 . 10 . 1967 tarihinde sermiştir. İmzalamıştır. Plânın Meclislerden onay
lanıp; Resmî Gazetede ilânın ve kesinlik alması tarihinden tam bir ay 24 gün sonra. 

Şimdi insaf ile mütalâa etmek lâzım : 
Refet Sezgin, İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlanmasında iştiraki olan, bu plânı uygun mütalâa 

eden, kararından geçiren ve T. B. M. M. den onaylanmasını istiyen ve bu plânın 4 ncü maddesi ile 
getirilen ilkede yani petrol sanayii dalında yeni kurulacak tesislerin kamu kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilmesinde millî yarar gören ve bu hususu karar altına alan Hükümetin, Bakanlar Ku
mlunun üyesidir. 

Hem de bu işlerle ilgili üyesi. Plânlama Dairelinde bu mevzuda atüan her adımda parmak izi 
vardır. 

Bir ay 24 gün evvel kanuniyet kesbeden ve senelerce, aylarca incelemelerden geçip Meclislerce 
onaylanmış kanuniyet niteliğini almış olan plândaki kanaati millî yararı kamu kuruluşlarının 
çalışmasında gören bîr jnsan bir ay 24 gün sonra millî yararı özel sektör çalışmasında görsün. 
Hem de kanuni sorumluluk içinde olduğunu bile bile. 

Bu değişiklikte iyi niyet aramaya maalesef imkân görememekteyim. 

Bu zat, bir Cumhuriyet Hükümetinde Bakanlık görevi yapmaktadır. Bakanlık sandalyasma yük
selmiş bir insanın bu derecede ve sorumsuzca dönüşler yapmasında terslikler içinde çırpınmasın
da mutlaka ve mutlaka bir sebepler aramaklıgımız lâzımdır. Kamu hizmetlerinin başında olan bir 
insan hatır için babasına dahi böyle bol keseden ve sorumsuzca ihsanlarda bulunamaz. 

İşte bu aziz milletin geri kalmışlık içinde çırpınmasının tek sorumlusu bu sorumsuz yetkilile
rin vicdanları sızlatan tasarruflarıdır. 

Refet Sezgin, bu şirkete plânın istemediği bir tarzda tamamen keyfî ve yetkisini aşan bir ih
sanda bulunmuştur. 77 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini usulsüzce değiştirmiştir. Kanuni sorumlu
luk içindedir. EÇalkkımda hazırlık soruşturması açılması reyindeyim. 

Niğde Milletvekili 
Mevlût Ocmkçıoğlu 

ı i M ' m r«— ı 
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Toplantı: ıı j . B, M. M. S. Sayısı : 

Adana eski Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret 
Borsası İdare Heyeti ve İdare Meclisinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmiyerek, T. C. K. nun 240 ncı 
maddesini ihlâl ettikleri iddiası ile, Ticaret eski Bakam Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Türkel haklarında 
Anayasanın SS ve 90 ncı maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 

açılmasına dair önergesi ve 9 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu ( 9 / 9 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAjŞKANLIÖIMA 

(Aşağıdaki nedenlerle eski Ticaret Bakanı Sayın Sadık Telkin Müfltüoğlu ile Sayın Ticaret Ba
kanı Ahmıet Türkel fraklarında Anayasanın 122 ve 132 nci, Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
delerini ihlâl suçlarından dolayı, Anayasanın 88 ve 90 ncı maddeleri gereğince Meclis Soruştur
ması açılması için gereğini saygı ile arz ederim. 

21 . 2 . 1969 
(Adama ÖVüUıetvıekîli 

Kemal Sarıibrakimoğlu 

Ticaret Bakanlığı tarafından 5 . 11 . 1966 gün ve 21919 sayılı Bakanlık yıldıranı tel emri ile 
'Ceyhan Ticaret Borsası İdare Heyeti ve İdare Meclisinin feshi ile geçici komitenin teşkiline da
ir emir verilmiştir. Bu enijir gereğince teşkil edilen ve muhtelif tarihlerde yeniden kurulan geçici 
idare komıtelıeri bugüne kadar 5590 sayılı Kanunla buna merbut 13070 sayılı Tüzüğün açık emir
leri gereği olan borsa seçimlerini yapmamakta inat ve ısrar eylemektedir. 

Gerek ilgililerin müracaatları ve gerekse bizim Meclis kürsülerinden vâki ikazlarımız, bu 
gıayrimeşru tutumun devamını önlemeye kâfi gelmemiştir. 

Ticaret Bakanlığı, «İlgililerin vâki müracaatı üzerine Danıştay 8 nci Dairesince 1966/4376 sa
yılı ve 22 . 11 . 1966 tarihli yürütmenin durdurulması kararı alınmış» bu kanarı infaz eylememiştir. 

(Danıştay 8 nci Dairesi 1966/4376 Esas ve 1968/1316 Karar sayılı 10 . 4 . 1968 tarihli karan ile 
Bakanlığın bahsi geçen tel emrini «5590 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi va
kıası karşısında dâva konusu işlemin, Anayasanın 122 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılığı» 
sebebiyle iptal eyleımjiştir. İptal tarihinden bu yana geçen ve 10 aydan beri karar gereği yerine ge
tirilmemiştir. 

5590 sayılı Kanunun ve 13070 sayılı Tüzüğün acık hükümleri gereğince borsa Seçiklerinin her 
yıl ve Kasım ayı içinde yapılmjası meciburidir. 

Bugüne kadar Ticaret Bakanlığınca bu lâzime inkâr ve kanun hükmü ihlâl edilanjştiı?. 
Bahsi geçen Danıştay kararının istihsali için bakanlık tel emrinin Anayasaya uygunluğu, Da* 

nıştayca Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmiş, Anayasa Mahkemesince 2 . 6 . 1967 gün ve 35/17 
sayılı Karar ile 5590 sayılı Kanunun Ticaret Bakanlığına vesayet hakkı tanıyan 59 ncu, maddesi
nin (a) bendi iptal edilmiştir. Danıştayın kararına da bu iptal hükmü mesnet olmuştur, 
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Şu bale göre : 
1. (Ticaret Bakanlığı, Anayasalım 122 nei maddesini ihlâl eylemiştir. Bu keyfiyet Anayasa 

Mahkemesi kararı ile tesibit ve tescil edilmiştir. 
2. 'Ticaret Bakanlığı 5590 sayılı Kanunla 13070 sayılı Tüzük hükmünü ihlâl eylemiştir. Bu

rada açık bir vazife suiistimali, partizanları kayırma gayretti sabittir. Teşkil edilen idare komi
teleri koyu partizanlardan müteşekkil olagelmiştir. Bunlar da senelerdir yüz milyonlara taallûk 
eden borsa işlerini partizan maksatlar uğruna ve kendi taraftarları lehine kullanmakta devam, et
mektedirler. Bu sebeple Bakanlığın, Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine aykırı açık bir va- • 
zife suiistimali ve gayrimeş-ru bir tutum içinde bulunduğu meydandadır. 

o. Ticaret Bakanlığı, Danıştaym, yürütmenin durdurulmasına dair karar ile bakanlık emri
nin iptaline dair kararını infaz etmemekle Anayasanın 132 nei maddesinin 3 ncü fıkrasını ihlâl ey
lemiştir. 

Suçluların Yüce Divana sevk edilerek tecziyeleri gerekmektedir. 

T. B. M. M. SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Özü : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 143 - 152 sayılı yazıları ile Adana Milletve
kili Sayın Kemal Sarıibrahimjoğlu'nun Danıştay kararlarını infaz etmemek ithamı ile Anayasanın 
88 ve 90 ncı maddeleri gereğince açılm;asmı istediği Meclis soruşturmiası önergesi hakkında ceva-
bımız. 

İddia : A) Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu vermiş olduğu önergede, 
a) İlgililerin vâki müracaatı üzerine Danıştay 8 nei Dairesinin 1966/4376 Esas sayılı ve 

22 . 1 1 . 1966 tarihli yürütmenin durdurulması kararının, Bakanlıkça infaz edilmediği, 
b) Yine Danıştay 8 nei Dairesinin 1966/4376 Esas ve 1968/1316 Karar sayılı ve 10 . 4 . 1968 

tarihli kararının 10 aydan fazla zaman geçtiği halde yerine getirilmediğinden bahisle, 
i. Anayasanın 122 nei maddesinin ihlâl edildiğini, 
2. 5590 sayılı Kanun ile buna istinaden çıkan tüzük hükümlerinin de ihlâl edildiğini iddia 

ederek : 
Hakkımızda Türk Ceza Kanununun 240 ncı ^maddesine aykırı açık bir vazife suiistimali ve 

gayrimeşru bir tutum içinde bulunduğumuzu beyan ederek, Yüee Divana şevkimizi ve tecziyemizi 
istemektedir. 

Hâdise : Gerçek nedir? 
Sayın Kemal Sanibrahin^oğlıı önergelerinde «açık bir vazife suiistimali, partizanları kayırma 

gayreti, yüz milyonlara taallûk eden borsa işlerini partizan maksatlar uğruna ve kendi taraftar
ları lehine kullanma» gibi ağır ithamlar ve isnatlarda bulunduğuna göre burada bu yollu bâzı mu
amelelerin veya fiillerin yapılabileceği veya yapıldığı kanaat ve görüşüne sahibolması gerekir. Bu, 
doğru ve gerçek bir görüş ise bunu kim, yapmış olabilir. 

Tieareft Bakanlığındaki dosyalarda Ticaret Bakanlığına bağlı Ceyhan Borsası Komiserliğinin 
raporu ile sair raporlar mevcuttur. Bu raporlarda Sayın Kemal SanibrahimoğİTi'nun ithamlarına 
kimlerin muhatabolduğu ve kimlerin bu menfaat oyunlarını devam ettirmek istediğinin açık ceva
bını bulmak mümkündür. 

Biz, kimseyi itham etmek istemediğimiz için, meseleyi tamamen önerge sahibinin ithamları içe
risinde cevaplandırmak istedik. 

3. Bu hukuk kaidesi olarak «resmî vesikaların doğru olmadığı sabit oluncaya kadar» kanun
ları yürütmek ve tatbik etmekle yükümlü olan organlar reisimi vesaike göre muamele icrasına 
m;ecburdu.rlar. 

Yukarda zikri geçen raporlarda bu tarz vesikalardan mâdulttur. Tabiî ki, Bakanlık bu rapor
lara göre muamele icra etmek durumu ile karşıkarşıyadır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 83) 
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[Bakanlığın bu yolda muamele icra ettiğinden dolaja değil, bu raporlara rağmen şayet gereği
ni yapmamışsa muvazehe etmek icabeder kanaatindeyim. 

4. Danıştaym vermiş olduğu yürütme kararını infaz etmediği hususundaki iddia da gerçek 
dışıdır. 

5. Şahsımla alâkalı kısımların vuzuha kavuşabilmesi için de Ticaret Bakanlığında vazife deruh-
de ettiğim, tarihlerin de bilinmesinde fayda olduğuna kaaniim. 7 . 9 . 1966 tarihinde atanmış ol
duğum Ticaret Bakanlığı görevim, 1 . 4 . 1967 tarihinde Devlet Bakanlığına gelmem suretiyle 
sona ermiş bıüunmıaıktadır. 

6. Ticaret Bakanlığında vazife deruhde ettiğim tarihlerin bu suretle tasrihinden benim za
manımda suç işlenmemiştir, benden sonra olana karışmam mânasının çıkarılmamasını bilhassa te
barüz ettirmek isterini, 

7. Gerçek durum ise iddianın aksine tamamen - hafızamda kaldığı şekliyle şu şekilde cere
yan etmiştir. 

.a) 27 Mayıs ihtilâlinden sonra Ticaret Bakanlığı teşkilâta yaptığı bir tamimle seçimle işba
şına gelmiş olan Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve bu meyanda Ticaret Borsalarının yürütme 
organlarını feshetmiştir. Ve yerine o zamanın şartlarına göre yürütme organları teşekkül etti
rilmiştir. 

Bu meyanda Ceyhan Ticaret Borsası da aynı ınuameleye tabi tutulmuştur. 
b) Bakanlığım zamanımda Ceyhan borsasında Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve borsa komiseri, 

borsa çalışmaları ve yürütme organlarının faaliyetleri hakkında bir rapor tanzim, ederek Bakan
lığa göndıernıiştir. Bu rapor bakanlıkça tetkik olunmuş ve tehassül eden kanaate göre «5590 sayılı 
Kanunun emrettiği görevleri yapmayan ve fakat borsanın gelirlerini amaç ve dışında sarf eden» 
yürütme organı fesholunmuş ve onun yerine tarafsız ve tanınmış kişilerden müteşekkil 5 kişilik 
geçici bir yönetim kurulu teşkil olunmuştur. Bu .kişilerin vazifeleri ve isimleri Ticaret Bakanlı
ğındaki dosyalarda mevcuttur. Hatırladığını kadariyle bunlaııdan birisi mıahallin Ziraat Bankası 
Müdürü ve diğeri de T. M. Ofisi Müdürü idi. 

c) Bu muamele üzerinde feshedilenler Danıştaya müracaatla bir iptal dâvası açmışlar ve yü
rütmenin durdurulması talebinde bulunmuşlardır. .Bunun sonucu Danıştay 8 nci Dairesi 22.11.1966 
tarih ve 1966/4376 sayılı yürütmenin durdurulması kararını vermiştir. 

d) Bu karar üzerine Bakanlık gerekli muameleyi ikmal ile, iddia hilâfına, yürütmenin dur
durulması kararını tatbik etmiştir. 

e) (Bunun üzerine eski yönetim kurulu yeniden Vazifeye başlamış ve yönetmelik gereğince 
yeniden borsa seçim kurulunu teşekkül ettirmiştir. Bunun sonucu bu zevatın işbaşında bulundu
ğu devrede 13 . 12 . 1966 tarihinde «Bakanlığım zamanında» borsa seçimleri yapılmıştır. 

f) Yapılan bu seçimler, mahallî ilçe seçim kurulu nezdinde itiraz edilmiş, itirazı yerinde gö
ren seçim kurulu borsa seçimlerini 26 . 12 . 1966 tarih ve 1966/109 sayılı Kararı ile iptal etmiştir. 

g) Bu suretle seçimlerle vazife süresi sona eren idare heyeti işbaşından uzaklaşıp her ne ka
dar yerine yeni idareciler seçilmiş ise de onların seçimi de iptal edildiği için borsa yöneticisiz kal
mıştır. 

iSeçimlerin bozulması halinde yapılacak işlemi 5590 sayılı Kanunun tatbike dair olan tüzüğün 
- zannediyorum 71 nci maddesinin (C) fıkrası hükümleri gereğince - Bakanlıkça yeniden 5 kişilik 
geçici bir kurul kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak teşekkül efttirilmiştir. 

Burada bir parantez açarak sayın önerge sahibi Kemal Sarıibrahimoğlu'nun bu tasarruflarım 
için bana, vâki teşekkürlerini inkâr etmeyeceğine inandığımı ifade etmek isterim. 

k) iGrörevleııdirilen bu geçici kurul derhal seçimlere gitmıek üzere vazifeye koyulmuş ve 
21 . 1 . 1967 talihinden itibaren göreve başlıyarak borsa seçim kurulunu yeniden teşekkül ettirerek 
seçim hazırlıklarına başlamış, ancak, borsa seçim kurulunun 3 . 3 . 1967 tarihinde görevinden top
luca istifa etmesi üzerine, geçici kurul da görevinden istifa etmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 83) 
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1) Bunun üzerine 2 , 6 . 1967 tarihinde yeni bir kurul «bugün işbaşında bulunan kurul» Ti
caret Bakanlığınca görevlendirilmiştir. 

m) Bütün bu muamelâta ait yazışmalar ve tarzı cereyan Ticaret Bakanlığında mevcut bu
lunması sebebiyle balen Ticaret Bakanı bulunan Sayın arkadaşım Abmjet Türkel'in cevaplarında 
tahmin ediyorum daha detaylı bir şekilde ifade olunmuştur. 

ıŞu huısusu da bir bu|ku|kî mütalâa olarak ifadıe etmeden geçemediğim, için beni mazur göreceği
nizi tahmin ediyorum. 

-Önergede Danıştay 8 nci Dairesinin ilamlının, muayyen safahattan sonra kesinleşmiş olmasına 
rağmen infaz ekübnlediği iddiası da vardır. 

Hadıdizatınida aynı dairenin 22 . 11 . 1966 tarih ve 1966/4376 sayılı yürütmenin durdurulması 
kararı verilip bakanlıkça bu karar infaz edildikten sonra davacılar dâva ikamesi ile ulaşmak is
tedikleri neticeye dâvayı kazianmışcaısına ulaşmışlar ve vazife deruhte etmişlerdir. 

Nitekiım bunun sonu,cu olarak borsayı seçime getirmişlerdir. Tabiî ki, seçimle, kanuna göre, 
bu arkadaşların normla! vazifeleri sona ermektedir. Bilâhara diğer bir yargı organının vermiş bu
lunduğu karara rağmen Danıştay kararının ahar tarihle sonuca bağlanmış olması aslımda davacı
ların gayelerine ulaşabilmeleri bakımından gecikmiş bir karardır. Gerçekte ise bu geciken karara 
rağmen yürütmenin durdurulmadı kararının tatbik edilmesi ile davacılar bu kararla elde edecek
leri sonucu daha önceden ihraa etmiş bulunmaktadırlar. 

Diğer bir ifade ile Danıştay 8 nci Dairesinin mevzuubahis ilâmı seçimlerden önce verilip da
vacılar yürütmenin durdııruiması kararı ile değilde, o kararı ile işbaşına gelmiş olsalardı dahi bu
günkünden farklı hiçbir d^rum mevzuubahısolmıyacaıktı. 

Netice : Yuîkard;a mufassalan arz ve izah olunan sebepler muvacehesinde önergede ileri sürülen 
hususların gerçekle bir ilgijsi olmadığı aşikârdır. 

Keyfiyeti takdirlerinize sunarım. 
Saygılarımla, 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Devlet Bakanı 

TÜRKjlYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara 

Adana Milletvekilli Kemal Sarıibrahimoğlu'nun Ceyhan Ticaret Borsası İdare Heyeti ve Mecli
sinin feshi münasebetiyle verilen Danıştay kararının infaz edilmemesi sebebiyle eski Ticaret 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve şahsım hakkında bir Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi stebebiyle teşekkül eden, T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonuna takdim edilmek 
üzere, Ticaret Bakanlığının yazı sureti ile, hâdisenin cereyanını özetiliyen, bilgiyi havi notta, 
te^bit edileceği üzere, halen dâva konusu olarak, adlî mercilerde tetkik edilmekte olan husu
sun, dâva neticesine bağlı kalınarak, tatbikatta bulunulduğu ilişik notla birlikte saygı ile arz olu
nur. 

Bursa Milletvekilli ve 
• • • - e^ki Ticaret Bakam 

Ahmet Türkel 

Ceyhan Ticaret Borsası hakkında not 

Ceyhan Ticaret Borsası eski Kjomiseri Naci Çetin'in 5590 sayılı Kanuna ait Tüzüğün 35 nci 
maddesine istinaden düzenlediği 11 . 10 . 1966 tarihli ve 63 sayılı yazı eki .raporunlda, organların 
görevlerini yapmadığını, bu arada; 
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a) Kaçak muamelelerin (inlenmesi hususunda tedbir alınmadığım, 
b) 400 000 likaya ya'kııı bir meblâğı, mevzuu dışında sosyali yardım olarak dağıttığını, 
c) Borsanın politik bir mücadele sahası haline getirildiğini, 
d) Tacir vasfını iktisabetmee'miş birçok kimsenin borsaya kaydedildiğini, bu suretle teşekkü

lüm, ticari aktivitesi olmıyan kimselerle doldurulduğunu, 
e) 10 000 liraya yakın borsa alacağının tahsiline tevessül edilmediğini, 
f) Borsanın mevzuuna dâhil maddeler üzerine alım - sıatım yapmalarına rağmen bir kısım 

tacirin borsaya kaydedilmediğini', 

g) Tüzük hükümleri hilâfına borsaya simsar alındığını iddia ve beyan edilmiştir. 
5590 sayılı Kaimimin 59/a maddesinde «... Ticaret Bakanlığı, çalışmalarını meslekî ahlâk ve 

memleketin genel men fanti eriyle ahenkli olarak yürütmeyen veya görevlierini mevzuata göre 
yapını yan borsa, uzuvlarını feshe karar verebilir.» denilmekte ve bu maddenin (!b) fıkrasında Ba
kanlıkça fesih kararı verilldiği takdirde yeni uzuvlar seçilinceye kadar uzuvların vazifelerinin 
kimler tarafından yapılacağının Ticaret Bakanlığınca tesbit olunacağını âmir bulunmaktadır. 
Diğer taraftan anılan kanunun 60 ncı maddesi borsaların lâğv ve tasfiyesi hususunda Bakanlı
ğımıza geniş yetki vermektedir. 

Yukarda açıklanan komiser raporunun incelenmesinden adı geçen borsa. Meclis ve Yönetim 
Kurulunun görevlerini memleketin genel ment'aatleriyle mevzuata uygun olarak yapmadıkları 
kanaatine varılmış ve Sayın Bakan Sadık Teıkîıı Müt'tiioğlu'nun 2 . 11 . J966 günlü mucibi ile 
anılan borsa organlarının feshi cihetine gidilmiştir. 

Sözü edilen Kanununun 59/b ve 3/13070 sayılı Tüzüğün 71 nci maddelerine istinaden, borsa 
uzuvları seçimle iş başına gelinceye kadar Meclis ve Yönetim Kurulu vazifelerini it'a için teşkil 
olunacak komitede görevlendirilebilecek bitaraf kimselerden 5 kişinin ad, soyad ve iştigal konu
larının acele bildirilmesi hususu, 2 . 11. . 1966 günlü ve 4/21589 sayılı telimizle Adana Valiliğin
den istenilmiştir. 

Aldı geçen valiliğin 5 . 11 . 1966 günlü ve 1219 sayılı t eliyle vâki teklifi veçhile Kemal Nal-
bantoğlu, Faik Eker, Ahmet Memişoğlu, Nazmi Şenkök ve Cemalcttin üzer'den müteşekkil Ko
mite teşkil edilmiş, 7 . 11 . 1966 günlü ve 4/21919 sayılı telimizle keyfiyet Adana Valiliğine tebliğ 
olunmuştur. 

Bu arada, fesih kararı üzerine, karar tarihin le borsa Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Mu
zaffer Öztürk ile Meclis Başkanı Hakkı Bahşiş tarafından Danıştaya başvurularak Bakanlığımız 
tasarrufunun iptali yolunda dâva ikame edilmiş ve yürütmenin durdurulması talebi derme-
yan olunmuştur. 

Danıştay 8 nci Dairesi bu talep üzerine yürütmenin savunma alınıp bir karar verilinceye 
kadar durdurulması kararını almış, Bakanlığımızın savunmasını da istemiştir. 

22 . 11 . 1966 günlü ve 966/4:176 sayılı bu karar üzerine, bu husus 6 . 12 . .1966 günlü ve acele 
kaydını ihtiva eden 4/24101 sayılı yazımızla keyfiyetin ilgililere tebliği ve gereğinin ifası mak-
sadiyle Adana Valiliğine tebliğ olunmuştur. 

Savunmanın verilmesini takiben, aynı daire bu defa dosyanın Anayasa Mahkemesine şevki
ni ve kanunun 59 nen maddesiyle verilen bu yetkinin Anayasaya uygunluğunun veya aksinin 
karara bağlanmasına kadar da yürütmenin durdurulması hakkındaki kararın devamını hüküm 
altına almıştır. (Tarihi 12 . 12 . 1966 Xo. 1966/4376 dır) 

Ancak, 5590 sayılı Kanuna ait Tüzüğün 57 nci maddesi, borsa organlarının (Yönetim Kurulu 
üyeleri ve bu kurulla Meclis Başkan ve Başkan vekilleri hariç) her üç senede bir seçileceğini 
ve müddetin de Kasım ayını takibeden aybaşından itibaren hesal)edileeeğini âmirdir. 

Açıklanan mevzuat hükmü gereğince 1963 seçim, yılında göreve başlıyan adı geçen borsa 
organlarının vazife süreleri 1 . 12 . 1966 tarihin'le sona eruriş ve dolayısıyle borsada temsil sıfa
tını haiz başka1 bir deyimle kanunen muteber bir uzuv kalmamıştı. 
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Bu sebeple Bakanlığımız Danışta yi n yürüt m enin durdurulması hakkındaki' kararma rağ
men 'komitenin seçime gitmesinde hor hangi bir mahzur mütalâa etmemiş, aneak Adana Valili
ğinden alman 30 . 12 . 1966 günlü ve 468 sayılı teöıgraitan, İlçe seçilin Kurulu Balkanı Hakini ta
rafından, 5590 sayılı Kanuna ait Tüzüğün 71 nei ınaıdesine istinaden 18 . 12 . 1966 tarihinde yapı
lan seçimin, küçümsenmiyeeek miktardaki borsa üyesinin kayıtlarının terkin edillmesini mütaa-
Idp iera olunduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle 24 . "1.2 . 1966 günlü ve 1966/2 sayılı karada iptal 
edildiği! anlaşılmıştır. 

Söz konusu işlemi takiben Bakanlığımızca borsa organlarının vazifelerini ifa etmek üzere 
5590 sayılı Kanunun 59/b ve bu kanuna ait Tüzüğün 71 nei maddesi gereğince yeniden Kemal 
Nalbantoğlu, Lütfi Başeğnıez, Faik Eker, Nazmi Şenkök ve ibrahim Aydm'dan kurulu Kırın it e 
teşekkül ettirilmiş ve keyfiyet seçimlerin biran evvel yapılması kaydiyle 8 . 1 . 1967 günlü ve 
4/60 'sayılı tel yazımızla Adana Valiliğine tebliğ olunmuştur. 

Bilâhara Adana Valiliğinden alınan 10 . 1 . 1967 gün ve -38 sayılı telgrafta komi it e üyelerimden 
bâzılarının istifa ettiği bildirilerek yeniden komite teşkili hususu tafebedilmiş istek yerine ge
tirilerek Hasan Bilici, Hüsamettin Tezcan, Ahmet M'üşkiroğlu, Ahmet Özçelik ve Lütfi Başeğmez'-
den müteşekkil bir heyet tavzif edilmiş ve keyfiyet 20 . 1 . 1967 günlü ve 4/1150 sayılı telimizle 
Adana Valiliğine duyurulmuştur. 

'Komitenin aynı şekilde istifa ettiği ve yeniden komite teşkilinin istenildiği Adana Valili
ğinin 6 . 8 . 1967 günlü ve 418 sayılı telgrafında açıklanmış ve seçimlerin yapılmadığı da beyan 
ohınmıuştıır. 

Adana Valiliğinin" 1 . 4 . 1967 günlü ve 554 sayılı yazısı ilişiği Ceyhan Kaymakamlığının 
18 . 8 . 1967 tarih ve 141 sayılı yazısının incelenmesinden, ihtilâfın devam ettiği C. H. P. millet
vekillerinin de hâdiseye müdahale eyledikleri, C. H. P. ile A. P. ilçe başkanları arasında sert 
tartışmaların vukua geldiği, borsa komiserine anaıhtar ve evrakın komite teşkil edilmedikçe kilm-
«eye teslim edilmemesi hususunda emir verildiği, seçim komitesi ve borsa Meclis ve Yönetim 
Kurulu görevlerini yapan asıl komitenin mevcudolmaıması sebebiyle de seçimlerin yapılmadığı 
açıklanmıştır. 

Yine adı geçen valiliğin 1 . 4 . 1967 tarihli ve 558 sayılı yazısında Ceyhan C. Savcılığınca 
borsa komiseri ve arkadaşları hakkında hazırlık Soruşturması açıldığı beyan olunmuş, ve isti-
naldedilen suçun mahiyeti tasrih edilmemiştir. 

31 . 5 . 1967 günlü ve 4/10ı976 sayılı telimizle istifa eden komite üyeleri yerine, seçimle ge
lecek borsa uzuvları işe başlayıncaya kadar, Meclis ve Yönetim Kurulu görevlerini ifa etmek üze
re Seyfi Uygur, Durmuş Andırın, Mehmet Özer, Mahmut Zorba ve Basri Tokmak'm vazifelendi ril-
diği ve tüzük hükümleri gereğince seçimlerin biran evvel icrasının temini hususu Adana Va
liliğine tebliğ olunmuştur. 

Adı geçen valilikten cevaben alınan 2 . 40 . İİ967 güulü ve .11.188 sayılı yazı ilişiği 27. 9.1967 
tarihli ve 71218 sayılı kaymakamlık, yakısında; 

a) Komitenin tüzüğün 518 nei maddesi gereğince 45 günlük süre içinde seçim kurulu teşkil 
ettirdiği ve seçim hazırlığınım fiilen başladığı, ancak; 

b) Biri Süleyman Oğuz ve Kazıl Güleç tarafımdan 4211, diğeri de öklkeış Salbitıoğlu ve Seyfi 
Uyıgnür tarafından $6 ki, cem'an 2ÜJ7 üyenin kayıltlarıaın terkini ve secimllerde oy 'kullandıol
mamaları için tedbir almmasıına dair Ticaret Ma/h'kemesince 2 dâva ikame edildiği ve bu üyelerin 
dos'yaılarınım ma'hkemlece cellbedildiği, 

c) Borsaya kayıtlı 4215 üyenin % 32 sini başka bir deyimle yarıdan fazlasını teşkil eden 
2IİÎ7 kişinin kayıt durumlarına, itiraz olunmasından ve dosyalarıma malhkeimeye gönderilmesinden 
seçimlerin, 'neticeye teisir icra edebilecek sözü edilen muhakeme sonucunda ve dosyaların iadesinde 
yaıpılümasına karar verildiği, 

Belirtilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 83) 
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Kİ . 1 . 11363 günlü ve 4/304 sayılı yazımızla, (borsa üyelerinin kayıt durumdan hakkında açıl

dığı- bildirilen 2 dâva neticelenmişse mevzuata göre yapılmış olması gereken secimler veya hazır
lıklarından bilgi verilmesi hususu Adana Valiliğinden istenilmiştir. 

Bu arada Danıştay 8 mei Dairesinden1 9.<5.4068 tarihinde alınan 10 . 4 . 4968 günlü ve 966/4376 
esas ve 968/4346 sayılı Kararda Anayaisa 'Maıh'kenıesinin, 3390 sayılı Kanunun 'bakanlığımıza bor
sa organlarının feshetme yetkisini tanıyan 5Ö/a maıddesini iptal ettiği ve <bu sefoeple, adı geçen 
borsa meclisinin feshi hu-susu'ndaki bakanlığımız kararının iptaline karar verildiği anlaşılmıştır. 

ıBakanlığımızm uzuvların fesihi kararından s'oııra adı geçen borsanın seçimleri yapılmış olma
sından, bu seçimlerin de idce seçim kurulu başkanı hâkini taraflından nozulmuş bulunmasından ve 
teşekkülün seçimle işlbaşına gelen organların kanunla teslbit edilen süreleri 'bitmiş ve dolaynsiyle 
kanunen mütelber bir uzuv olmanı asından, adı geçen borsa üyelerine kayıt durumları hakkında 
açılan dâvanın neticesine intizar olunması zaruretinde kalınmış ve muhakeme neticesi 10.5 .1868 
günlü ve 4/915-74 sayılı yazımızlla Adana Valiliğinden sorulmuştur. 

-Sözü edilen dâva neticesi ayrıca 13.7.1968, 2!5 . 10 . !l(968, 4.113.1968, 27 . 112 . 1)968, 24.2.4869, 
10 . 4 . 18169, 17 .5 . 496(9, 28 . 7 . (4909, 43 . 9 . 19/60, 5 . '10 . '19169, 17 .110. I I » ve 213 .12 .1(9(6(9 günlü 
ve 140132, 20309, 2İ2İ58I9, 2R885, 3834, tim., 103(28," .115000, 1941511, 20860, 21704 ve 200127 sayılı yazıla
rımızla Adana Valiliğinden soruUmuş ve adı geçen idare amirliğinden alı'nan aşağıda gün ve sayı
ları kayıtlı yazılarda mulhakemenin hizalarında gösterilen tarühlere ertelendiği anlaşılmıştır. 

Alınan yaızınıtı tarihi Sayısı Muhakemenin ertelendiği gün 

9 . 4 . 
5 . 6 

29 . 7 
1(1 . K2 
43 . 1 . 
14 . 3 
6 . ö 

38 . 5 
1!8 . 8 

9 .10 
113 .40 
19 . 4 

'.1.908 
49/68 
'1/968 
4968 
H909 
11969 
19619 
1969 
1960 
,1869 
'19(09 
1870 

•603 
827 
995 

4471 
'55 

337 
007 
773 
926 

1031 
4085 

61 

29 
10 
30 
10 
4/0 
34 
112 
24 
24 
m 
24, 
26 

. 4 . 10168 

. 0 . I1Ö6I3 

. 8 . 1960 

. 42. 1868 

. 2 . 1969 

. 3 . 1960 

. 5 . 4969 

. 6 . 1969 

. 8 . 11669 

. 40 . 49109 

.44 . 4969 

.112. '1009 • 

Anılan üyelerin kayıt durumları telbellür eder etmez adı geçen borsa seçimleri derhal yaptırıla
caktır. 

Yukarda da arz ve izalh edildiği veçthile, bakanlığımız tasarrufundan sonra yapılan seçimder 
kazai merci tarafından bozulmuş olması, teşekkülün seçimle gelen uzuvlarının seçimi süreleri bit
miş ıbuluııması ve -borsanın 425 üyesinin yarıdan fazlasının kayıt durumları hakkında açılan iki 
elâvanın neticelenmemesi sefbeJbiyle secimler yaptırılamamıştır. 

Bu itibarla, 5590 sayılı Kanunun 59 ndı maddesinin (lb) fıkrası ile -bakanllığııma tanınan yetki 
kullanılmak suretiyle adı ge'çen borsanın komite tarafından sevk ve idaresi dolayısiyle fonksi
yonlarını ifa,etmesi imkânı temin edilmiştir. 

Netice okırak; 
1. -İddia hilâfına gayrimeşru 'bir tutum ve her hangi bir şekilde görevin kötüye kullanılması 

banis konusu değildir. 
2. lîdelia hilâfına partizanları kayırma gayreti ele varit eleğildir. Zira her komite teşkilinde ko

mitede vazifelendirilecek kimseler tarafsız olmaları kaydı ile idare amirliğinden teklif alınmak 
suretiyle tesnit edilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı ; 83) 
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örneği, uzuvların feshini mütaalkıp teşkil olıi'-iam koınitıe üyelerinden Naznıi Şeııkök T. C. Zi
raat Banikası Ceyhan Şulbesi Müdürü, Ce'malettin özer de Toprak Mahsulleri Ofisi Ceyhan Teşki
lâtı Müdürü idi. Bunların memur statüsüne tabi olmalarından partizanca bir tuitumları düşünü
lemez. 

o. Açıklanan durumı muvacehesinde hakanlığı muz e a kanun hükmünün ihlâl edilmediğini ve 
geçen. muamelelerin kanun bükümlerine uygun Ibuluuduğmnu arz ederim. 

Ahmet Türkel 

9/9 Nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
9/9 Nolu Soruşturma '' 15 . 2 - 1972 
Hazırlık Komisyonu 

Karar No. : 9/9 
Karar No. : 9 

T. B. M. M. BİRLEŞİK TOPLAN TISI BAŞKANLIĞINA 

Eslki Adama Milletvekili Kemal Sarıiibrahimoğlu taraf ımdam verilen eski) Ticaret balkanların
dan! Ahmet Türkel ite Sadık Tekim Müftüoğlu halkl! avı nida Amay asanım 90 neı makideki ve 
T. B. M. M. İçtüzüğünüm 12 ve miütaakıp ,mad dillerime göre açılması istenen ve kurulan Soruş
turma Hazırlık (9/9) Komisyonu raporudur : 

1. E'siki Adama Milletvekili Kemal Sarıibrahi nıoğlu'nun 21 . 2 . 1969 tarihli Hazırdık Soruştur
ması açılması balkıkıındakil önergesi üzerine T. B. M. M. Birleşik Toplantısının 19 . 3 . 1969 tarihli 
5 nei Biıteşiminde Komisyonun 18 üyeden kurul masuna karar verilmiştir. Dama sonra parti 
konltemj ani arımda gerekli değişiklikleri 'karşılamak kasdıyla T. B. M. M. Birleşik Toplamtısırhla 
o . 12 . 1.9169 tarih ve 2 nei Biri esimimde üye adedi 8 e düşiürü! müşltür. Komisyonunum çalınma
larının devam .etmeni ve dönemin değişmesi sebe biiyle T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 22 . 7 . 1970 
tarihli 19 ncu Birleşimimde üye adedi 10 a çıkarılmıştır. 

Komisyon çalışfmalarımm bu dömemde de b itiriıleımemı'iş (Aması nedeniyle T. B. M. M. simin 
6 . 1 . 19'7'.l tarihli 2 nei Birleşiminde ve 234 sa yılı kararla Ko'misyonımnuzun üye adedi 14 e 
çıkarılmış ve bu Komisyom; vazifesine bu kararı n verildiği tarihe kadar devamı etmiş ve talıikika-
tın aşağıda arz ve izalh edildiği veçhile tamamı 1 uy ar ak işbu soruşturmaya mahal olmadığı yo-
lnndalki toaırarımı summuşltui1. 

2. İddia sahibi eski Adama Mileltve kili Kemal Sarıiıbrahlkmoğlıı önergesinde eski 
Ticaret balkanı! arımdan Sadık Tekin Müftü oğlu yine eski Ticaret bakanlarımdan Ah
met Türkel halklarımda Anayasamın 122 ve 132 ıncıi T. C. Kamum umun 240 neı 
maddelenini ihlâl ettiklerimi bumdan dolayı Ana yaşamım 88 ve 90 neı maddeleri gereğince Mec
lis 'Soruşturması açıılmasına istemişltiir Önergesin de Ticaret Bakanlığı tarafımdan 5 . 1 1 . 1966 gün 
ve 21919 sayılı baibamılık yıldırımı teli ile Ceyhan Ticaret Borsası İdare Heyeti ve İdare Meclisi
nin feshi ile geçici kömiftenin teşkiline dair emir verildiği bu emrim bumdan sionıra muhtelif ta
rihlerde yeniden burulan geçici idari komiteleriyle önergemin verildiği taırihe kanlar devam 
ettirildiğinin 5590 sayılı Kamumla buna merbut 1 3070 sayılı Tüzüğüm açıik eminleri olam borsa 
seçimlerimi yapimıamakla inat ve İsrar 'eylediklerini muhtelif müracaatlarım bu seçimlerin yapılma
sına kâıfıi gelmediğini ve ilgililerim Danıştaya müracaatla 8 nei Daireden Bakanlığın yürütme ka
rarının durduruılmaısıını temin ettiklerimi bil aha re Dauııştayın esas hakkımda da karar verdiğimi 
işlemim Anayasamın 122 nei maddesinin 2 nçi fıkrasına aykırılığı sebebiyle iptal edildiğini ve 10 
aydan beri bu .kararın da yerine getirilmediğimi her yıl yapılması lâzaımıgelen borsa seçimileri-
mim zamanında yapılmadığını 559Ö sayılı Kanunum Bakanlığa yetki veren hükmümün (bv Ana
yasa Mahkemesinde iptal edilmiş olması sebebiyle, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 83) 
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aı) Ticaret Bakanlığınım. Anayasanın 122 n cj, maddesini ihlâl eylediği, 
b)ı Bakanlığın 5590 sayılı Kanun ve 13070 sayılı tüzük hükmünü de ihlâl eylediği ve touflrunj 

jaçıikea vazifeyi suiisitiimıaıl olduğu ve partizanları kayırma gayesigüttüğü ve bu kayırıiiainların 
taısa işlerini kendi taraftarları lehine kullanmakta devam ettikleri Bakanlığını ıböyle bir 
.yolsuzluğa .sebeb olması sebebiyle T. C. Kanununun 240 nıcı maddesine aykırı açık bir vazifeyi 
suiistimal olduğunu, 

e) Bakanlığın Daınıştaym yürütme kararının durdurulmlası hakkımdaki kararının infaz 
etimıemekle Ajıayalsatnını 1312/3 maddesini ihlâl eylediğini 

Bu suçlan işleyen bakanların Yüce Divana se vikedilenek 'tecziyelerini istemiştir. 
3. Bu iddialar karşısında Birleşik Toplantı sı îçtlüzüğü hükümlerine göre müdafaaları is-

i;enımiş bulunan eski Ticaret bakanları Sadık Tekini MKiıfîtüoğlu ve Ahmeft Türikel katnuni sureleri 
içerisinde T. B. M.M. Başkanlığıma ve oradan d a Komisyonumuza vâki iddiaya karşı (Cevaplarını 
•delilleriyle bilirlikte bldinmişlerdiir. 

4., Hakkında Hazırlık: Soraışturmıası taiebedilen eski Ticaret Bakamı Sadık Tekin Müftüoğiu : 
Dosyada mevcut yazılı cevabımda Balkanlık dosyasında Ticaret Bakanlığıma bağlı Geyhan 

Borsa Komiserliğinin' muflıtelif raporiaırıttiao mev cut olduğunu bu vesikalar muvacehesdinlde aksi sa
bit oluncaya kadar bunlarla âmet edildiğini bu raporlar muvacehesinde bir ımuıamele yapılmalma-

-sınm suçluluk olacağının bu sebeple yetkili kimseler tarafımdan verilmiş raporlar gereğilnee kamum 
ve tüzük hükümlerinle uyulduğumu bildirmiştir. 

Danıştay 8 nci Dairesinin veraniş olduğu yü rütmıenin durdurulması kararının infaz edilmediği 
.yolundaki iddianın da gerçek dışı olduğunu kendisinin 7 . 9 . 19Ö0 tarihinde Ticaret Bakanlığıma 
geldiğini ve 1 . 4 . 1967 tarihinde ayrıldığını halbuki iddianın bu tarihler arasında işlenmiş bir 
suç göstermediğini buna rağmen bu meselenin de Bakanlık dlosyası tetkik edildiği takdirde açık
lığa kavuşacağına Danıştayın verdiği yürütmenin durdurulması kararının da yerine getirildiği 
borsa seçimlerinin 13 . 12 . 1960 tarihinde yapıldığını bilâhara seçimlerin iptal edildiğini ve yö-
neticisiz kalan borsanın yerine yeni seçimler; yapılıncaya kadar geçici komite kurulduğunu bu 
kuruluşun ıkanun ve tüzük hükümlerime uygun bulunduğumu ve yeni kurulan komitenin seçim! ha
zırlıklarına başladığını bilâhara istifa ettiğini istifadan sonra komitemin 2 . 6 . 1967 tarihinde 
Bakanlıkça görevlendirdiğini ve yapılan muamelenin kanuni olduğunu ve bugün dahi aynı du
rumla karşılaşıldığı takdirde aynı yollara gidileceğini önergede ileri sürülen hususların bakanlık 
•dosyası muvacehesinde bir mâna ifade etmiyeceğini beyan etmiştir. 

5, Hakkında Hazırlık Soruşturması taiebedilen eski Ticaret Bakanlarımdan Ahmet Türkel 
kanuni süresi içerisinde T. B. M. M. Başkanlığına verdiği ve Komisyonumuza gelen cevabında : 

Hâdiseyi delilleri ikonıiserin yerdiği raporlar ve bakanlık dosyasında bulunan tarih ve numa
rasını verdiği yazılarla birlikte bildirerek, 

a) İddia hilâfına gayrimeşru bir tutum ve her hangi bir şekilde görevin kötüye kullanmanın 
bahis ikonusu 'olmadığımı partizanları kayırma gayreti «de bulunmadığını komite teşkilinde vazi
felendirilen kimselerin tarafsız olmaları kaydiyle ve idare âminlerinden teklif almak suretiyle ya
pıldığını. uzuvların feshini mütaakıp teşkil olunan komitelerde Nazmi Şenkök'ün Ceyhan Ziraat 
Bankası Müdürü olduğunu Cemalettin özer'in Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü bulunduğunu 
bunların memur olmaları sebebiyle partizanca bir tutumlarının düşünülemiyeceğini ve geçen 
muamelelerin ıkanun ve tüzük hükümlerine uygun bulunduğunu ihmal ve vazife suiistimalin ba
his konusu olmıyacağını soruşturma açılmasına lüzum olmıyacağını bildirilmiştir. 

6. Önerge sahibi eski Adana Milletvekili Kemal Sarıabrahimoğlu'nun dinlenilmesi için Komis
yonumuzca alman karar gereğince kendisi muhtelif defalar davet edildiği gibi ev ve yazıhane
sinden de telefonla çağırılmış ayrıca 18 . 3 . 1971 tarihinde toplantıda bulunıması ve iddiaları 
hakkında delilleri varsa bildirilmesi ve iddiaların tavzihi istenilmiş ise de bu davetlere ne âıcabe-
detmiş ne de yazılı bir cevap vermiştir bu suretle kendisini dinliyerek mütemımim ımalûmat al
mak mümkün olmamıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 83) 
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7. Ticaret Bakanlığından fbir tezkere ile ©eübedilen Ceyhan Ticaret Borsasına ait ve halen dos
ya içinde bulunan dosya ve evraklar tetkik edildi. 

Hâdisenin Ceyhan Ticaret Borsası o zamanki Komiseri Naci Çetin'in 5590 sayılı Kanun ve bu
na ait Tüzüğün 35 nci maddesine istinaden düzenlediği 11 . 11 . 196'6 tarih ve 63 sayılı yazısı ve 
buna ekli raporunda Ceyhan Ticaret Borsasında vâki yolsuzlukların 4 sayfalık bir raporla Ba
kanlığa intikal ettirdiği raporunda Ceyhan'ın genel olarak iktisadi durumunu istihsal ettiği malla
rını Borsanın çalışma şekillerini, alım, satım işlerini tescil ve neşriyat muamelelerini geniş olarak 
tahlil ettiği Ceyhan Ticaret Borsasının kanunen vazifelerini yapmadığını iktisadi rejimin gerektir
diği ortamı hazırlamadığı ve bir pazar yerini meydana getiremediği ve bu pazarın meydana gelmesi 
için gerekli faaliyette bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca Borsanın 1960 tan bu yana kendi mevzuu 
dışında yerlere 400 bin lira civarında sosyal yardım adı altında yardım yaparak gücünü zayıflattığı 
bu paralarla depolar, antrepolar yapması lâzımgelirken bunları yapmadığı sadece bu durumu ile 
tüccardan vergi toplıyan bir tahsildar durumuna girdiği ayrıca burayı bir politik mücadele sahası 
haline getirdiği kanunen Borsaya kayıtlı olması lâzımgelen kimseleri kaydetmeyip ticari aktivitesi 
olmıyan kimseleri kaydederek politik bâzı maksatlar güttükleri, kaydettikleri kimselerden aidat al
madıkları, 10 bin liranın üzerinde aidat alacağının tahsil edilmediğini, muhtelif ikazlara rağmen bu 
vazifelerinde ihmal gösterdiklerinde bir kısım tacirlerin de Borsaya tabi işler yaptıkları halde Bor
sanın bunların da kaydına yanaşmadığı bu suretle ciddî firmalarla simsarlar arasında rekabet imkâ
nının ortadan kalktığı, Tüzük hilâfına simsarlar kullanıldığı, bunlarla mücadele edilmesi gerektiği 
•gibi noktalarda Ceyhan Ticaret Borsasının gerekli vazifelerini yapmadığı bu sebeplerle 5590 sayılı 
Kanunun uygulama şekli hakkındaki 3/13070 sayılı Tüzüğün 36 nci maddesinin (e) fıkrası gere
ğince tanzim ettiği raporu Ticaret Bakanlığına verdiği, 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü bu rapor üzerine raporu tetkik ederek 9 madde halinde hülâsa ede
rek 5590 sayılı Kanunun 59 ncu maddesinin (a) fıkrasında: Ticaret. Bakanlığı çalışmalarını meslekî 
ahlâk ve memleketin genel menfaatleriyle ahenkli olarak yürütmiyen veya görevlerini mevzuata gö
re yapmıyan Borsa uzuvlarını feshe karar verebilir; hükmünün bulunduğunu aynı kanunun eki 
olarak çıkan Tüzüğün 58 nci maddesinin son fıkrasında da fesıiih ve dağılma halinde Bakanlığın 15 
gün içerisinde seçimi yaptıracağını aynı kanunun 59 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince yeni se
çim yapılıncaya kadar vazifelerin ne suretle görüleceğini ve bunun için Bakanlığın yetkili olduğu 
Ceyhan'da meslek komiteleri mevcut olmayıp Borsa Meclisi ve yönetim kurulları olduğu bu sebep
lerle kanunun ve tüzüğün verdiği yetkinin kullanılarak Bakanlıkça tesibit edilecek geçici bir ku
rulun görevlendirilmesi uygun görülmüş ve o zamanki Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu 
2 . 11 . 1966 tarihinde bu kararı onamak suretiyle Ceyhan Borsa Heyetini feshetmiştir. 

Bu karar Adana Valiliğine bildirilmiş ve Adana Valiliğince tesibit edilen Geçici Komite üyeleri 
Bakanlıkça onanarak vazifeye başlattırılmıştır. 

Hâdisede bundan sonra Hazırlık Soruşturması talebeden Adana Milletvekili Kemal Sarıiib rahim-
oğlu tarafiindan matbuata intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Teşkil edilen Komite derhal seçim hazırlıklarına geçmiş ve kendi görüşü içerisinde ve evvelce 
de Borsa Komiseri tarafından verilen raporda da belirtildiği üzere Borsaya kaydı lâzımgelenlerle 
gelmiyenleri ayırmak ayrıca aidatlarını ödemiyenler hakkında da inceleme yaparak bir kısım üye
nin üyeliğine son vererek seçim kararı almıştır. 

Bakanlığın fesıiih kararı ve yeniden Komite kurması hakkındaki kararı Ceyhan Borsa Başkanı 
tarafından Danıştaya götürülmüş ve Danıştay 8 nci Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar ver
miştir. 

Bu muamele devam ederken teşkil edilmiş bulunan Komite seçim hazırlıklarına geçmiştir. Se
çim hazırlıkları sırasında bâzı üyelerin kayıtlarının usulsüz olduğu itirazı İlçe Seçim Kurulu Baş
kanına intikal ettiril'miş ve İlçe Seçim Kurulu kayıtlar üzerinde 'bâzı üyelerin yolsuz kaydedildiği 
iddiasiyle bir kısmını iptal etmiş bulunmaktadır. 

T. B. M. M. ('S. Sayısı : 83) 
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Bu karar üzerine bir kısım üyeler kendilerine seçme hakkı tanınmaması sebebiyle ticaret mah

kemesi srfatiyle Ceyhan Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatta bulunmuşlar ve dâva açmışlar
dır. 217 üyenin üyeliğine vâki itiraz sebebiyle ve bunun d,a seçim neticesine müessir olacağı kana
atiyle Ceyhan Ticaret Mahkemesi, Borsa Meclisi seçimlerini durdurmuştur ve halen de bu dâvanın. 
devam etmekte olduğu ve duruşmasının 22 Şubat 1972 gününe muallâk bulunduğu dosyadan anla
şılmıştır. Daha sonra seçimlerle ilgili olarak bâzı kimseler hakkında vazifelelerini kötüye kullan
maktan dolayı Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına şikâyetler yapılmış ve bu suretle mesele cezai yönü 
ile de adliyeye intikal etmiştir. 

Bakanlık seçimlerin biran önce yapılması ve Borsanın seçimle gcLen kimseler tarafından idare 
edilmesi hususunda birçok teşebbüsler yaptığı halde meselenin adliyeye intikal ettiği, bu sebeple se
çimlerin yapılmasının mümkün olamadığı anlaşılmıştır. 

8. — Danıştay 8 nci Dairesine intikal eden dâva devam ederken 5590 sayılı Kanunun 59 neu 
maddesinin (a) fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu iddia edilmiş ve dosya Anayasa Mahkemesine 
günderilmiştir. Anayasa Mahkemesi 2 . 6 . 1967 tarihli karariyle Bakanlığa yetki veren fıkrayı ip
tal etmiş, bunun üzerine Danıştaya dosya geri geldiğinde Danıştay 8 nci Dairesi 1 6 . 6 . 1968 tari
hinde verdiği kararla Bakanlık yetkisini tanıyan Kanun maddesinin Anayasaya aykırılığı sebebiy-
kale iptal edilmesi karşısında Bakanlık kararının da kanuni mesnetten uzak olması sebebiyle Ba
kanlık kararını ortadan kaldırmıştır. 

Fesih kararını oııaylıyan ve 1966 senesinde Ticaret Bakanı bulunan Sadık Tekin Müftüoğhı/nun 
yaptığı muamelenin kanuna uygun olduğu yukarıdaki izahatla anlaşılmaktadır, çünkü 1966 sene
sinde 5590 sayılı Kanunun 59 ncu maddesinin (a) fıkrası meriyette idi ve Bakana yetki veriyordu 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı hâdiseden birbuçuk sene sonra alınmıştır, o halde Bakan kanu
nun verdiği ve o zaman mer'i olan bir hükmü tatbik etmekle vazifesini yapmıştır yapmasa idi o 
zaman vazifesini ihmal bahis konusu olabilirdi. 

Sadık Tekin Müftüoğlu'ndan sonra Ticaret Bakanı bulunan Ahmet Türkel zamanında ise evvelce 
kanuni bir yetkiye istinaden kurulmuş bir Komitenin mevcudolduğu ve 'bu Komitenin seçim işleri
ni tedvin ederken meselenin Ceyhan Ticaret Mahkemesmce durdurulduğu ve adliyeye intikal etmiş 
bir meselede Bakanın bir yetkisinin bahis konusu olamayacağı ve halen dahi dâvanın derdest olma
sı sebebiyle seçimin yapılamamış olmasında o zamanki Ticaret Bakanının bir ihmali veya bir ku
suru bulunamıyacağı açıkça görülmektedir. 

Komitelerin kurulmasında tarafsız davranılmadığı hakkındaki iddia da varit değildir, çünkü 
Adana Valiliği ve kaymakamlığınca yapılan tahkikat sonunda isimler tesbit edilmiş ve Komiteye ta
rafsız memurların alındığı görülmüştür. Memurların partizanlık yaptıkları hakkındaki iddia da 
kendiliğinden mücerret hale düşmüştür. 

Netice : 

Eski Ticaret bakanlarından Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel hakkında Bakanlıkta bu
lundukları süre içerisinde mahkeme kararlarını yerine getirmemek kasti ve keyfî olarak Anayasa 
hükümlerini ihlâl etmekten dolayı haklarında soruşturma açılması talebinde kanuni ve hukukî hiç
bir sebep görülememiş olduğu gibi yaptıkları tasarrufların ve icraatın mevcut mevzuat karşısında 
ve işe de mahkemece el koyulmuş olması muvacehesinde müspet veya menfi yoldan vazifelerini1 sui
istimal ettiklerini veya ihmal ettikleri hakkında bir delil de mevcudolmaması sebebiyle soruşturma 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 83) 
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açılmasına mahal olmadığına Anayasanın ve.Birleşik Toplantı İçtüzüğünün ilgiıli hükümleri gere
ğince çoğunlukla 4 . 2 . 1972 tarihimde karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Zonguldak C. S. Üyesi 

Tank Remzi Baltan 

Sözcü 
Mar'din Milletvekili 

Abdülkadir Kermooğlu 

Kâtip 
Elâzığ C. S. Üyesi 
Salim Hazerdağh 

Kars Milletvekili 
İsmail Hakkı Alaca 

Kaöltaını'onu Milletvekili Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tosyalı Mehmet Atagün 

Manfea Milletvekili 
Ertuğrul Akça 

Niğde C. S. Üyesi 
Hüseyin Avni Göktürk 

Samsun C. S. Üyesi 
Refet Rendeci 

Tra tam C. S. Üyesi 
Ömer Hböaioğlu 

İmzada 'bulunaim&idı 

Zonguldak C. S. Üyesi 
M. Ali Pestüci 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 83) 



Toplantı: ıı T. B. M. M. S. Sayısı : 

Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetiner'in, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu gereğince yapılması gerekli işlemlerde gösterdikleri 
ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K. nun 230 ve 240 ncı 
maddeleri kapsamına girdiği iddiasiyle Başbakan, Ticaret eski 
Bakanı Ahmet Tür kel ile Ticaret eski bakanları Macit Zeren ve 
Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis 

Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 4 numaralı 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu ( 9 / 4 ) 

6 . 3 . 1968 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Saat : 10,06 

ÖZÜ : İnterinvest ve Etrusca Travel (Etrüska Travel) 
Şirketlerine 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu hükümleri gereğince verilmiş 
müsaadeye ait işlemlerle ilgili olarak Sayın Baş
bakan ve 'ilgili Ticaret bakanları Sayın Macit 
Zeren, Sadık Tekin Müftüoğlu, Ahmet Türkel 
haklarında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
lerine tevfikan Meclis soruşturması (tahkikatı) 
açılması istemi. 

Bana intikal etmiş bilgiye ve yaptığım incelemelere göre : 
1. İnterinvest Şirketi ile alâkalı işlemler ve hususlar : 
A) Özkar adında yerli bir şirket 9 . 3 . 1963 tarihli dilekcesiyle Ticaret Bakanlığına müracaat 

ederek «Antalya'da 30 milyon Türk lirası yabancı sermayeyle 30 odalı bir otel, 325 orman dinlenme 
evi inşa ettireceğini ve yabancı şirketin Rapit Şital Back adında bir Alman Firması olduğunu» 
bildirmiş ve 6224 sayılı kanun hükümlerinden faydalanması için izin talebinde bulunmuştur. 

Bu talep üzerine, Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin kararma istinaden Ticaret Bakanlığı
nın adı geçen şirket hakkında referans istiyeıı 23 . 9 . 1963 tarihli ve 16400 sayılı yazısına cevaben 
Merkez Bankası 2 . 11 . 1963 tarihli ve 14832 sayılı yazısı ile Özkar Şirketinin (60 000 lira serma
yeli olduğunu, bunun 40 000 lirasının Dr. Murteza Özgirgin ve 20 000 lirasının Metin Akarsu 
adındaki şahıslara ait bulunduğunu, son senelerde şirketin belirli hiçbir faaliyetinin mevcudolmadı-
ğmı, piyasaya fazla miktarda borçlu olup müteaddit protestolara mâruz kaldığını, Dr. Murteza 
Özgirgin'in özel hayatında müsrif tanınmış olup itimada lâyik bulunmadığını ve bu şirket ile 
bankaların ticari muamele yapmaktan kaçındıklarını) bildirmiştir. 

Ticaret Bakanlığının keza referans istiyen 23 . 9 . 1963 tarihli ve 16401 sayılı yazısına cevaben 
T. C. Ziraat Bankası da T. C. Merkez Bankasının (Özkar Şirketi hakkında verdiği bilgiye' fazlasiy-
le teyidetmiş) tir. 

Bu yazılarla Özkar Şirketinin ve Dr. Murteza Özgirgin iadmdaki şahsın ticari, malî ve sair duru
mu belirmiş bulunmaktadır. 

84 
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Ticaret Bakanlığı, yukarda adı geçen Alman Firması hakkında da 23 . 3 . 1963 tarihli ve 
16399 sayılı yazısiyle Bonn Ticaret Müşavirliğinden bilgi istemiş ve adı geçen Müşavirimiz cevabi 
yazısında (bu Alman Firmasının arsa alımı, satımı, kiralanması ve finansman temininde tavassut 
gibi işlerle iştigal eylediğinin öğrenildiğini ve malî durumu ile turizm ve benzeri işlerde yatırım 
yapıp yapmadığı hakkında bir bilgi sağlanamadığını) bildirmiştir. 

Bu malûmatın ve dosyanın Ticaret Bakanlığından Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesine şevki 
üzerine, komitece (teşebbüsün kimin tarafından ve ne şekilde finanse edileceğinin, aynı zamanda 
bu hususta garanti verecek muteber malî müesseselerin kimler olduğunun sorulmasına) karar ve
rilmiş ve bu karar Ticaret Bakanlığından Özkar Şirketine 22 . 1 1 . 1963 tarihli ve 19833 sayılı 
yazı ile tebliğ edilmiştir. 

Özkar Şirketi ise bu yazıya 2 sene. yani 1965 senesine kadar cevap vermemiş ve bu suretle işin 
bu bilinci safhasında yatırım müsaadesi verilmemiştir. 

B) Özkar Şirketinin 2 sene sonra Ticaret Bakanlığının mezkûr 22 . 11 . 1965 tarihli ve 19833 
sayılı tebligatına 1 . 11 . 1965 tarihli dilekçesiyle cevap vermekle isin ikinci safhası başlamıştır. 

Adı geçen Şirket bu dilekçesinde ; 
a) Evvelce bildirildiği yabancı şirketten bahsetmiyerek bu defa dış finansmanın Vaduz'daki 

İuterinvest Şirketi ve Amerika'da bulunan Moris Barokas adındaki şahıs tarafından yapılacağını, 
b) Tesislerin bunlarla inşa etirileeeğini ve işletileceğini, 
c) Tesislerin yapılacağı bölge, orman bölgesi olması hasebiyle Tarım Bakanlığından 29.6 1965 

tarihli ve 2012/1407-6 sayılı yazı ile - ki bu müsaadenin nasıl ve hangi kanuna istinaden verilebil
miş olduğunun ve verilmesine neden lüzum görüldüğünün tetkiki de iktiza eder - 49 sene için inşa 
ve kullanma izni aldıklarını. 

Bildirmiştir. 
Özkar Şirketi, Ticaret Bakanlığına verdiği 17 . 11 . 1965 tarihli diğer bir dilekçesinde de 

(Garantör firma olarak İsviçre - İsrail Bankasını) göstermiştir. Fakat bu bankanın ibraz edilen 
mektubu; 

«Aralarında müşterilerimizin bulunduğu bir sernuayedar grupunun Antalya'da otel ve motel 
inşaatı için Vaduz'da olmak üzere İuterinvest adlı bir şirketin tcyisdni nazara alabileceklerini, müte
şebbisler arasında Newyork'ta mukim ve hakkında ranseyman alman Moris Barokas bulunduğu, 
mevzuubahis sermayedarların bu işe 5 »milyon dolar civarında yekûnlar tahsis etmeğe hazır olduk
larının anlaşıldığı» mealinde olup, mektubun altında da; 

«İşbu yazı 'alâkadarların talebi ile bilâtaahhüt gönderilmiştir» nıeşhuhatı mevcuttur. 
Görüldüğü üzere bu mektup (garanti ihtiva etmemekte) ve mektuptan İuterinvest Şirketinin 

de mevcudolmadığı anlaşılmaktadır. 
Müsaade işleminin tekemmül ctirilmesinde ve izin verilmesinde bunlar üzerinde ilgillhTCC durul

mamış ve bunlar sonuna kadar nazara alınamamıştır. Diğer taraftan İsviçre - İsrail Bankasının 
mezkûr mektubunda, kurulması mutasavver olduğu bildirilen İnterinıvest Şirketinin muhtemel ku
rucuları arasında yegâne adı açıklanan Moris Barokas adlı şahıs, Türkiye'den Amerika'ya gitmiş 
bir musevi olup aynı zamanda İstanbul Via (Kristal Ticaret) adını taşıyan bir firmanın ve ayrıca 
paravan küçük firmaların sahipleri Moreno kardeşlerden Saloman Morenıo'nıun eşi Öjeni'nin da-
yısıdır. Ojeni de aşağıda açıklandığı üzere Bakanlar .Kurulunun müsaade kararnameşinden sonra 
kurulmuş İnterinvest Şirketinin ortaklarından yo şirketin; umumi vekâletini haiz şâhıstır. Bu M'o
reno kardeşlerin muhtelif mukavelelerle yerli porselen sanayiini âdeta inhisarları altına aldık
ları, muhtelif yollarla memlekete sokula-gelnıiş 'porselen ve kristal eşyanın .gayrimeşru yollardan 
iiÜıalinin ve piyasaya intikalinin bunlar tarafından, organize edildiği ticaret meHiafilin.ee bilindiği 
ve bu hususlarda malî polis dosyalarında malûmat ınevcudolduğu da 'katiyetle ifade edilen husu-
s attan dır. 

Bunlara paralel olarak müsaadeyi istiyen yerli Özkar Şirketinin sahiplerinden ve işi takiîbeden 
ve (bankaların hakkında verdiği referanslar yukarıda açıklanmış olan Dr. Murteza Özigiıigin de, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 84) 
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Maceraperest, döviz ve ithalât işleriyle oynıyan ve 1961 yılında Türkiye'den kaçmış Saloman Es-
%^Vazi aVİmdaki bir müsevi ile birlikte bir fındık ihracatı yolsuzluğu takibatına mâruz kamus ol-
'duğu ve bütün bu mevzularda malî poliste dahi kayıtlar 'bulunduğu keza ilgili çevrelerce kesin
likle ifade olunmaktadır; 

Şahısların bu durumları ve ilişkileri, bu işteki asıl maksat ve gayelerini daha işin başında 
göstremeye kâfi g'eİMtfktedir. 

Özkar Şirketi, Ticaret Bakanlığının 29 . I I . 1065 tarihli ve 199O0 sayılı 'bir yazısına cevaben 
verdiği 29 •. 1 . 196'6 tarihli diğer bir dilekçesinde (Muris Barokas'm vekâletini haiz olduğunu) 
îbildirmij. ve bir vekâletname ibraz etmiştir. Fakat Ne w - York Konsolosluğumuzun 18 . 1 . 1966 
kariMİ 'tasdikini ihtiva eden. 23 . 12 . '1965 tarihli bu vekâletname; 

«Muris Barokas, projesi ortaklık dolayısiyle iştirakim ile VaduzUa tesis edilmiş bulunan İnte-
•rinvest vasıtasiyle finanse edilecek olan Antalya'da turistik tesislerin inşaası ile ilgili olarak Türk 
Kesmî makamlariyle her türlü gerekli müzakereleri idare ve.tedvir etmek üzere Bay Murteza Öz-
giı<giıı'i vekil tâyin ettim» mealindedir. Görüldüğü üzere bu vekâletname Muris Baıiokas'm kendi 
adına değil, İnterinvest şirketi admadır k i ; hu şirket ise o tarihte henüz hukuken ve fiilen mev
cut bulunmamakta idi. Saniyen bu vekâletname üzkar Şirketi adına da değil, Dr. Murteza Özlgir-
gin'in şansına verilmiştir. Bundan başka herhangi 'bir teminat ve .garantiyi de ihtiva etmemek
tedir. 

üzkar Şirketinin talepnamesine ve dilekçelerine eklenmesi gerekli bulunan (aynı sermaye lis
tesi) de eklenmemiştir. 

Ticaret Bakanlığı, Yalbancı 'Sermaye Teşvik 'Komitesine gönderdiği 6 . 4 . 1966 tarihli ve 
8024 sayılı yazısında (yatırımların, inşaatın yani leşdÜbüsün İnterinvest Şirketinin memleketimiz
de açacağı şube vasıtasiyle realize edileceğini) bildirmiştir. O tarihte ise İnterinvest Şirketi ku
rulmamış olduğu için (şulbesinin) bahis mevzuu olamıyacağı aşikârdır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi 21 . 4 . 1966 tarihli ve 738 sayılı kararında; 
«Yatırımın bâzı şartlarla 6224 sayılı Kanun hükümlerinden faydalandırılmasının müspet mü

talâa edildiğini beyan ederek şartların kurulacak Ibir anonim şirket tarafından yerine getirilmesi
ne ve o ay içinde yalbancı firmadan bir taahhüt alınmasına» karar verildiği halde, bu anonim şir
ket kurulmamış' veya sonradan sarfınazar edilmiş ve istenilen taahhüt de karar veçhile yabancı 
'Şirketten değil; üzkar Şirketinden alınmıştır. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bu arada Ticaret Bakanlığına gönderdiği 1 7 . 5 . 1966 
tarihli ve 211 sayılı bir yazısında; 

«(Bu işin üzerinde çok dikkatle durmak gerektiği ve döviz, transfer işleri, 49 yıl sonra bina ve 
tesislerin durumunun ve mukavelenin doğuracağı ihtilâfların inceden inceye göz'den geçirilmesi» 
şeklinde dikkati çekmiş ve ikazda bulunmuştur. 

Dosya muhtevası, belgeler, şirketlerin ve şahısların durumları böyle olduğu halde bunların 
üzerinde Ticaret Bakanlığınca durulmıyarak dosya .adı geçen Bakanlıktan 10 . 2 j 1966 tarihli 
ve 2546 sayılı yazı ile Yalbancı Sermayeyi Teşvik Komitesine sevk Edilmiş ve komite de keza mez
kûr hususlar üzerinde durmadan 17 . 2 . 1966 tarihli ve 726 sayılı kararında sadece; 

«Getirtilecek aynî sermayenin kurulacak işletme ile direkt ilgisinin memleket ekoniomimiî'de 
ye tediye muvazenesine yapacağı tesirlerin, memleket dâhilinde imal edilenlerin dikkate alın
ması» 

hususlarını Maliye Bakanlığı ve Türkiye Odalar Birliği tarafından tetkikine karar vermiştir. 
Maliye Bakanlığı ve Odalar Birliği temsilcilerinin müştereken verdikleri 15 . 4 . 1966 tarihli 

rapor. Ticaret Bakanlığından 6 . 4 . 1966 tarihli ve 8024 sayılı yazı ile komiteye gönderilmiş ve 
bu yazida aynı zamanda (o tarihte İnterinvest Şirketi mevcudu!madiği ve bu itibarla Türkiye'de 
şu'be açması bahis mevzuu olamıyacağı halde komiteye «yatırımların, inşaatın yani teşebtbüsün 
yalbancı şirketin TürkiyeVIe açacağı şu'be vasıtasiyle realize edileceğini»1 de) bildirmiştir, 

Yahancı Sermayeyi Teşvik Komitesi 21 , 4 . 1966 tarihli ve 738 .sayılı kararında; 
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«Yatırımın 6224 sayılı Kanun hükümlerinden faydalandırılmasının müspet mütalâa edildiğine, 
şartların kurulacak bir anonim şirket tarafından yerine (getirilmesine, 3 ay için'de genel sekreter
likçe yani Ticaret Bakanlığı İç. Ticaret Genel Müdürlüğünce yabancı firmadan taahhüt alınması
na, .1 İ066' 60O' dolar aynî ve 3 333 400 dolar nakdî olmak üzere 5O00ÛO0 dolar sermaye yatırımına 
ve kararname tarihinden itibaren 2 yıl içinde yatırımın tamamlanmasına, .getirtilecek aynî serma
ye konusu malların tahakkuk ettirilen yatırımda kullanıldığının tevsikine, listede yazılı malzeme
den işaret edilenlerin kaba inşaatı müteakip getirtilir.esine, raporda miktarı ve fiyatı veya yurt
ta imali hususunda tereddüt gösterilmiş olanlar hakkında İç Ticaret G<enel Müdürlüğünce firma
dan lüzumlu malûmatın alınması suretiyle bulunacak yekûn üzerinden ithaline» karar veril
miştir. 

Komitenin bu kararının 11 . 5 . 1966 tarihli ve 9716 sayılı yazı ile Dr. Murteza özgirgin'e el
den verilmek suretiyle tebliğ edilmesi üzerine özkar Şirketi bu karara itiraz etmiş ve itirazında; 

«Türkiye'de bir anonim şirket kurulması şartının kaldırılmasını» talebeylemiş ve «faal bir ano
nim şirket hüviyetinde olan yabancı firmanın Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunaca
ğını» bildirmiş ve komite de eski kararından rücu ederek 30 . 4 . 1966 tarihli 739 sayılı kararında 
şirketin bu talebini kabul etmiştir. 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 8 nci maddesi (Komitenin kararlarına yapı
lacak itirazlarda itiraz merciinin Maliye, Ticaret ve İşletmeler bakanlarından terekkübedecek he
yet olduğunu) açıklamıştır. 

Burada ise itirazı komite kendisi tetkik etmiş olduğu gibi yine aynı sermaye listesiyle ilgili 
itirazları da komite tetkik etmek suretiyle aynı sermaye listesi üzerinde 7 . 5 . 1966 tarihli ve 
740 sayılı, 1 8 . 5 . 1966 tarihli ve 742 sayılı kararları ile değişiklikler yaparak yatırım müsaade
sini 18 . 5 . 1966 tarihli ve 740 sayılı karariyle karara bağlamıştır. 

Dosya Ticaret Bakanlığından 4 . 6 . 1966 tarihli ve 11375 sayılı yazı ile Bakanlar Kuruluna sevk 
edilerek Bakanlar Kurulunca yukarda açıklanmış duruma rağmen ve o tarihte meveudolmıyan 
İnterinvest Şirketine 22 . 6 . 1966 tarihli ve 6/6631 sayılı kararname ile 1 108 000 doları aynı 
ve mütebakisi nakdi olmak üzere ceman 5 000 000 dolar için Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunun
dan İnterinvest Şirketinin faydalandırılmasına izin verilmiştir. 

Bu iznin verilmesinden çok sonra İnterinvest Şirketi Vaduz'dan Ticaret Bakanlığına bir yazı 
göndermiş ve bu yazısında; 

a) 3 . 8 . 1966 tarihinde Vaduz'da kurulduğunu bildirmiştir. Halbuki bu şirket adına izin 
22 . 6 .1966 tarihinde verilmiştir. 

b) 500 000 isviçre Frangı sermaye ile kurulduğunu bildirmiştir ki, bu 110 000 dolar civarın
da bir miktardır. Halbuki 5 milyon dolar sermayeli bir şirket kurulacağı beyanı ile izin istenil
miş ve bu miktar sermayeye taallûk eden izin verilmiştir. İsviçre - İsrail Bankasının mezkûr mek
tubunda da bu miktar sermayeden bahsedilmiştir. 

c) 12 . 8 . 1966 ve 12 . 9 . 1966 tarihli vekâletnamelerle özkar Şirketine vekâlet verdiğini 
bildirmiştir. 

e) Türkiye'de (şube açmak) müsaadesi talebinde bulunmuştur. 
Bu gayritabiî duruma rağmen, 1330 sayılı Yabancı Sermayeyi Eshama Münkasım Şirketler Ka

nununa tevfikan şirketin şube açmasına Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş ve izin belgesinde de; 
«Şirketin Avrupa'da 3 . 9 . 1966 tarihinde - ki izin kararnamesinden sonra - teessüs ettiği ve 

22 . 6 . 1966 tarihli Bakanlar Kurulu kararma tevfikan faaliyette bulunacağı» yazılmıştır. 
Yukarda özetle açıklanan işlemler ve cereyan şekli tahlil edildikte görülmektedir ki; 
a) Antalya'da turistik tesisler yaptırılmak üzere Bakanlar Kuurlunca verilen 5 milyon dolarlık 

yatırım için Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanma izni, İnterinvest Şir
keti hukukan ve fiilen mevcut değil iken verilmiştir. 

Her ne kadar yabancı sermaye yatırım izni için ( O şirketin veya yabancı şirketin müsaade 
verilmesinden evvel mevcudolmasma kanunen lüzum ve mecburiyet bulunmadığı) vazifelilerce ve 
sorumlularca bâzı vesilelerle iddia ve beyan edilmiş ve edilmekte ise de, bilâkis meveudolması.ge-
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rektiğini yine Ticaret Bakanlığı beyan ve ilân etmiş bulunmaktadır. Filhakika Ticaret Bakanlı
ğınca muhtelif dillerde yazılmak suretiyle çıkartılmış (Yabancı sermaye yatırım rehberi) nin 
7 nci sayfasındaki 1 numaralı Kanunun kapsamı maddesinde; 

«Türkiye'de yatırım yapmak istiyen yabancı müteşebbislere uygulanacak özel hükümler» iba
resi mevcuttur. Yine aynı rehberin 39 ncu sayfasındaki 1/1 maddesinde; 

«Firmanın gerçek ve tüzel kişi olarak isim veya ticari unvanı» ve aynı sayfanın 1/6 madde
sinde ; 

«Firma ve ortaklar hakkında malûmat alınabilecek bankaların veya sair müesseselerin adres
leri» ve 1/7 maddesinde de; 

«Varsa Türkiye'deki temsilcisinin açık adresi» 
Gibi kayıt ve şartlar mevcuttur ki bunlar (Müracaat sahibi yabancı sermayedar hakkında 

alınacak bilgiler) arasında sayılmıştır. 
Tatbikatta da bu şirketten gayri henüz kurulmamış yabancı bir şirkete müsaade verildiği tes-

bit edilememiştir. 
b) Müracaatı yabancı firmanın kendisi veya mümessili yahut vekilinin yapması gerektiği açık 

bir keyfiyettir. Böyle olduğu halde müracaatın yerli özkar Şirketi ve Dr. Murteza özgirgin yap
mıştır. özkar Şirketi ve Dr. Murteza özgirgin ise, müracaatında (Kendilerinin sermaye yatırmıya-
cağmı, yalnız kâra iştirak edeceklerini) bildirmiştir. İzin verilmesine kadar bütün yaptığı müra
caatlarda ve kendisinin muhatap tutulmasında, Interinvest Şirketinin ortağı veya mümessili ya
hut vekili sıfatlarını da haiz bulunmamakta idi. Amerika'daki Mloris Barokas tarafından verilen 
vekâletname dahi, Moris Barokas'm kendi adına değil; kurulması mutasavver Interinvest Şirketi 
ile alâkalı olup ihticaca salih bir belge de değildir. 

Bütün bunlara rağmen müracaatı kabul ediimiş ve mevcudolmıyan Interinvest Şirketi adına 
da muameleler yürütülmüş ve izin verilmiştir. 

c) işin 1963 senesindeki 1 nci safhasında (Yerli ve yabancı şirketlerin durumları tetkik edil
miş) olduğu halde, izin verilmesiyle ilgili 2 nci safhasında ise hem bu tetkikat yapılmamış, hem 
de 1963 senesinde istenilmesi üzerine bankalardan verilmiş fena referanslar nazarı itibara alınma
mıştır. 

Yine vazifeliler ve sorumlularca bâzı vesilelerle (Böyle bir tetkikata kanunen ihtiyacolmadığı) 
da iddia ve beyan edilmekte ise de, mezkûr rehberin 39 ncu sayfasındaki l(/6 maddesinde mev
cut (finma ve ortaklar hakkında malûmat alınabilecek bankaların veya sair malî müesseselerin 
adresleri) sorusuna şüphesiz lüzum yokta. Nitekim bu şekilde tetkikat l'9ı613 senesinde işia birinci 
safhasında hem ya'bancı hem de yerli şirket için yapılmış ve ikinci safhasında da isviçre - israil 
bankasından yukarda açıklanmış ve izahı yapılmış mektup alınmıştır. Keza 10 senelik tatbikatta 
da hu hususun arandığı ve uyguflandığı öğrenilmiştir. 

d) Ticaret meafilinee ve malî polisçe bilinmekte olduğu kesinlikle söylenen ve bu itibarla bu 
işlemleri yapan daireler ve memurSlarca da bilineceği talbiî olan Moris Barokas'm durumu ve hu 
şahsın M-oreno kardeşlerle ilişkileri ve bunların porselen ve kıristal eşya piyasasındaki gayri-
meşru faaliyetleri, Dr. Murteza özigirgin'in mâzisinde'ki ahvali gö»z önünde tutulmamış, bilâkis 
Dr. Murteza özıgirıgin'in bu işte hiejbir sıfatı olmadığı halde bütün müracaatları kalbul edilerek 
kendisi muhatap tutulmuş ve işin esası ile alâkası olmıyan veya mesnet kahul edilemiyecek belge
lere istinaden işlemler yürütülmüş ve izin verilmiştir. 

e) Yalbameı Sermayeyi Teşvik Komitesi 211 . 4 . !!9'06 tarihli ve 738 sayılı kararında; 
«Şartların kurulaıeak bir anonim şirket tarafından yerine getirilmiesinii» kararlaştırmış, fakat 

özkar Şirketinin tallelbi ve (faal bir anonim şirket hüviyetinde olan yalbancı firmanın Türkiye'
de şufbe açmak suretiyle faaliyette bulunacağı «ibeyanı kalbul edilip Ticaret Bakanlığı komiteye 
gönderdiği 6 . 4 . 19166 tarihli ve 8024 sayılı yazısında» teşehfbü'sün yalbancı şirketin Türkiye'de 
açacağı şuJbe vasıtasiyle realize edileceği, bildirmiş ve komite dahi 30 . 4 . 0.(9)66 taırihli ve 789 
sayılı kararı ile eski şartımdan rücu ederek kararını hu şekilde değiştirmiştir. Hattâ öizkar Şirke-
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tinin «faal bir anonim şirket hüviyetinde olan yabancı firma» g'İIba 'garip ifadesi üzerinde dahi du
rulmamıştır. HJallIbuki yukatrda da muhtelif vesilelerle açıklandığı üıziere o tarihte Interimıvest Şir
keti kurulmamış olduğu gibi özkar Şirk eltinin de Ibö'yle bir beyan ve teklifte bulunmaya yetkisi 
ve .sıfatı mevcut değildi. 

f) Komitenin aynı kararımda; 
«Üç ay içinde bir taaMhlüb alınması)» karaırlaştımılmış olduğu halde, ıbıı ta.ahhüdün yatırımı ya-

paeaJk ve izin verilen Iriterinıvest Şirketinden alınması gerekirken bu şirketten alınmalyıp, hatta bu 
şirketin mevcudiyeti ve durumu dahi araştırılmadan hiçhir sıfatı olmıtyan Üzkar Şirketinden ailın-
mıştır. Niteikim Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirinin aşağıda 'bahis konusu edilen raiporunda bu 
usulsüzlük üzerinde de durulmuştur. 

ıg) İşin hirinci safihasında yalbanıcı Sermayeyi Teşvik Komitesince; 
«iTeşöbtbtüsün kimin tarafından ve ne şekilde finanse edileceği, aynı zamanda hu hususta gah-

ranti verecek muteber malî müesseselerin kimler olduğu!» üzerinde durulduğu ve soruşiturulduğu 
halde, iznin verildiği ikinci salfhaısında ise durulmamış ve bilâkis, yukarda izah edildiği veçhile 
izin, o tarihte henüz mavieudollmıyan înterinvest Şirketine verilmiş ve garantör firma olarak gös
terilen isviçre - israil Barikasınıın mektubu ise hiçbir garanti ve taahhüdü taşımadığı halde, üze
rinde durulmamıştır. 

h) öaııemli bir nokta da, yabancı sermayeyi teşvik komitesinin yine 7138 sayılı kararında; 
«Listede yazılı malzememin aynı sermayenin kaba inşaata mütaakıp getirilmesi» karaırlaşhrılmış 

olduğu halde, bu hususun. Bakanlar Kurulunun, izin kararnamesinde yer almamış olması iddiası
dır. Bu şartın kararda yer alma masının önemi ve mahzuru ise, .müracaatçının çıkarı ve bütün mü
racaatlarından belli olagelmiş asıl gayesi 'bakımımdan açıktır. 

ı) Aynı sermayenin teshilinde mdnlek etilimiz de imal edilen maddelerin dikkate alınması, gere-
kirlken ve bu husus komite tarafından 17 .. '2 . H9I06 tarihli ve 7!26 sayılı kararında kendisi tara
fından: da belirtilmiş olduğu halde, aynı sermaye listesine hırdavat, kadife kumaş, 40 000 dolarlık 
kapı kilidi, IH'5 000 dolarlık kıristal elşya, el aletleri, plâstik mutfak levaızımaitı ve saire giıbi mad
deler de dahil edilmiştir. 

j) Her ne kadar yine va'zifelilıeree ve sorumlularca (yatırım ve ithal maisaadcelriniıı ayrı ayır 
şeyler olduğu) bâzı vesilelerle beyan edilmiş ve edilmekte ise de, yalbancı sermaye yatırımı için 
aynıı sermaye ithalinde durum aynı -olmayıp Yabancı Sermayeyi Teşfvik Kanunundan faydalan
ması izni için de aynı sermaye ithali meveudollduğundan bu kanunun tatil)ikatında bunlar birbiri-
ne bağlı bulunmaktadır. 

k) Millî (Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 17 . 5 . 19iö6 tarihli ve 2111.11 sayılı ikaz yazısı 
üzerinde Ticaret Bakanlığımca durulmamış, hattâ bu yaızı komiteye de intikal ettirilmıemiştir. 

(BiMlhara Bakanlar Kurulluna sevk edilen dosyaya eklenmek suretiyle Bakamlar Kuruluna inti
kal ettirilmiş ise de, Bakanlar Kurulunun dahi hu ya.zının. yazılış sebepleri üzerinde duramadığı an
laşılmaktadır. 

1) 6224 sayılı Yabancı Sermayıeyi Teşvik Kanununun 8 nei maddesi (Komite kararlarına karşı 
itiraz mercii olarak Maliye, Ticaret ve Işle'tmeiler hakanlarımdan terekkübedecek heyeti) gösterdi
ği halde, özkar Şirketinin komite kararlarına karşı itirazlarını yine komite kendisi tetkik etmiş 
ve karara bağlamıştır. 

m ) Interin)vest Şirketi Bakanlar Kurulunca iznin verilmesinden sonra yaptığı müracaatında', 
kurulmuş olduğunu bildirmiştir k i ; gerek bunun üzerinde 'gerek kurulup kurulmadıığı ve ne 
şekilde kurulduğu, gerekse o tarihe kadar ö'zkar Şirketinin kimin adına hareket etmiş olduğu, 
Ticaret Bakanlığı ile Yalbancı Sermayeyi Teşvik Komitesine ve Bialkamlar Kurulunla kilinin mııha-
tahiolaıgeldiği, yatırımı ve şartlara uymayı kimin taaihhüdeylemiş bulunduğu gibi basit ve gerekli 
olduğu kadar önemli hususlar üzerinde de durularak icabına tevessül edilmesi gerekirken, bilâ
kis sulbe açmtaısni'a ve faaliyette bulunmasına müsaade edilmiştir. 
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İnterinvest Şirketi, yine izin ka rai ».Mm esinden sonra yaptığı mezkûr mnraca>atında, 500 bin 
isveç frangı yanıi yaklaşık olarak 11] O bin dolar (bir sermayeyle kurulduğunu da beyan ekmiştir. 
Halbuki 5 milyon dolar sermayeli bir şirket kurulacağı beyanı ile izin istenilmiş ve bu miktar 
sermayeye taallûk eden izin verilmiştir. İsviçre - İsrail Bankasının mektuibunıda da bu miktar ser
mayeden hahsolunmuştur. Bilindiği üzere anonim şirkeJt'lerin nıesuliyetıleri sermayeleri ile mah
duttur. Yapılması mutasavver yatırımın, hususiyle verilmiş iznin gayesini teşkil eden tesislerin 
malî portesi ve yatırım iznine esas olan miktar 5 milyon dolardır. Bu durum muvacehesinde ge
rekli tedbirin alınması ve verilmiş iznin iptali yoluna gidilmesi tabiî bir hareket tarzı iken, şube 
açmasına izin verilmek ve faaliyette bulunacağı teyit olunmak suretiyle aksine hareket edilmiş
tir. 

n) Yahancı Sermayeyi Teşvik Komitesi kanunen (Merkez Bankası Genel Müdürü; le Tica
ret Genel Müdürü, Sanayi Bakanlığı Maden Dairesi Reisi, Enerji Dairesi Reisi, Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürü, Türkiye Odalar Birliği Genel Kâtilbi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdüründen teşekkül etmiş olup İç Ticaret Genel Müdürü Komitenin Genel Sekreteri) d ir. 

Görüldüğü üzere bu komite, yüksek dereceli ve ihtisas sahibi memurlardan ve zevattan ku
ruludur. Gerek bu heyetin gerekse diğer vazifelilerde sorumluların yukarda açıklanan işlemler
deki, belgelerdeki ve ilgili şahısların davranışlarmdaki, keza müracaatçıların o günkü ve mazi
deki durumlarındaki gayritabiîlikleri ve asıl gayelerinin bu yatırını müsaadesini paravan yapmak 
suretiyle aynı sermaye adı altında memlekete gayrimeşru şekilde porselen, kıristal ve saire gibi eşya 
ve malzeme sokarak piyasaya sürmek olduğunu anlıyamamış veya farkına varamamış oldukları
nı kabul etmeye bulundukları mevkiler ve ihtisasları ile tecrübeleri imkân vermemektedir. 

o) Üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da, emsali turistik eşya ithali müsaadele
rinde (amblem) şartı konulduğu halde, İnterinvest Şirketine verilen müsaade ile ilgili ayın sermaye 
için bu şartın konulmamış olmasıdır. 

Yukarda bir kısmı açıklanmış muamelelerden ve vazifelilerin tutumlarından bu izin verilme 
safihasında yolsuzluklar ve usulsüzlükler yapıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Ticaret Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliğinin Bakanlık Makamına verdiği ve 1. Hukuk Müşaviri M. Fethi Arıemre im
zalı, 14 sayfalık raporda da bunların bir kısmı açıklanmış ve aynı zamanda ilgililer haklarında 
cezai takibat yapılması gerektiği de belirtilmiştir. Meselâ bu raporda : 

«.... Gerçekten birinci müracaat üzerine tahkikat yapılmış ve alınan cevapta Özkar Kolektif 
Şirketinin bu şekilde malî durumu iki büyük bankamızın menfi teskiyesiyle neticelenmiş ve komi
tede yabancı ortak için aynı şüphe izhar edilmiş iken, şirketin bu defa yabancı ortağı değiştirerek 
yaptığı 17 . 11 . 1965 tarihli dilekçe üzerine aynı tahkikat yapılmamış ve özkar Kolektif Şirketi
nin o günkü durumu da araştırılmamış ve dosyasındaki menfi teskiye varakaları da. nazara alınma
mıştır.», 

«.... Dış Ticaret Teşkilâtı yolu ile derhal İnterinvest Şirketi hakkında da Alman Rapid Şirketi 
için yaptığı tahkikatın benzerini yaptırması gerekirdi. Herşeyden evvel bu şirketin ticaret sicili 
kaydına ait belgenin dosyaya eklenmesi istenmeli idi. Bu takdirde o tarihte İnterinvest isimli bir 
şirketin meveudolmadığı açıkça meydana çıkacaktı.», 

«.... Komite 21 Nisan 1966 tarihli ve 738 sayılı toplantısında yatırımın bâzı şartlarla 6224 sayılı 
Kanun hükümlerinden faydalandırılması hususunun müspet mütalâa ile Bakanlar Kurulunun tas
vibine arz olunmasına ve bil şartların kurulacak hir anonim şirket vasıtasiyle yerine getirilece
ğine dair 3 ay içinde Genel Sekreterlikçe yabancı firmadan bir taahhütname alınmasına karar 
verilmiştir. Bu tarihte İnterinvest Şirketi henüz kurulmamıştır. Şirket 3 Ağustos 1966 tarihinde 
kurulacaktır. Komitede yabancı sermayedarın taahıhüdetmesine lüzum görülen husus karara aykırı 
olarak Özkar Kolektif Şirketi tarafından taahhüdedilmiştir. Buna rağmen muamele yürütülmüş
tür.», 

«.... Her ne kadar mezkûr taahhütnamenin özkar Şirketi tarafından 24 . 5 . 1966 tarihli bir 
yazı ile Bakanlığa verildiği bildirilmekte ise de, yahaneı firmanın bu tarihte mevcudolmayışı ve 
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bilâhara anonim şirket olarak kurulmuş olması karşısında bu şirket namına yalnız kârda ve iş
letmede % 15 nislbetinde ortak bulunan özkar Şirketinin taaJbJhütte bulunmasının kâfi olmıya-
cağı ve sermaye getirecek yabancı firmayı hiçbir şekilde hukukan bağlamıyacağı açıktır. Özkar 
Kolektif Şirketi hukukan muteber, yapacağı işler ve ortak olarak yetkileri açıklanmış bir vekâlet
nameye de saihibolmadığına göre taahhüdü, aranan Ibir teminat mahiyetinde kabul olunamaz,», 

«.... (I) numarada yazılı teskiyelerle o tarihte durumu bildirilen Özkar Şirketinin bu kadar bü
yük bir teşebbüste aynı sermaye listesinde cins ve nevileri yazılı olan piyasa mallarını getirmek 
teklifi ve bilâhara cam, kıristal ve fayansla ilgili teklifi karşısında uyanılmadığı görülmektedir.», 

«.... Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin bütün kararlarında turistik otel ve Bungalow'larm 
yapılmasında ortaya çıkmasından sonra mefruşatı ve idaresi ile ilgili lüks eşyanın yurda getirilmesi 
gibi tedbirlere mütaallik hususlarda durulmadığı ve bu yolda hiçbir şartın kararnameye ithal edil
mediği kolayca müşahede olunmaktadır.», 

«.... Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 17 . 5 . 19G6 tarihli yazısı Bakanlığımıza gel
miş ve bu yazıda memleket menfaatleri bakımından bahis .konusu teşebbüs üzerinde ehemmiyetle 
durulması lüzumu bildirilmiş olduğu halde yazının vürudunu mütaakıp 18 . 5 . 1966 tarihinde 
toplanan 742. komite toplantısına bu yazı götürülınemiş tir. Hangi seibeple bahis konusu yatırımın 
millî menfaatler yönünden üzerinde durulması lâzımıgeldiği noktasında da muhabereye geçilme
miştir.», 

«.... Komite kararı, Bakanlar Kurulu Kararı için gerekli incelemelerin yapılmış olduğunu ve 
bir neticeye varıldığını gösteren yardımcı bir çalışmayı ifade eder. Bakanlar Kuulu hiç şüphesiz 
kendi kararına esas olacak komite tetkikat ve kararını her zaman, olduğu gibi kabul etmek du
rumunda değildir. Bakanlar Kurulu Komitenin kararlarını kâfi veya vazıh görmediği hallerde 
ikmal ve tavzih ettirilmek ve yeniden lüzumlu gördüğü incelemeleri emretmek ve yaptırmak du
rumundadır. Komite kararlarına ilgililerce 30 gün içinde itiraz edilebilmesi Bakanlar Kurulunun 
bu yetkisini nakzetmez.», 

«.... Evvelemirde şu ciheti kaydetmek lâzımdır ki sekreterya 6224 sayılı yabancı sermayeyi teş
vik Kanunundan faydalanmak için yapılan müracaatlarda bir evrak kayıt mercii ve bu evrakı 
komiteye intikalle komitenin kararlarını ilgiliye ulaştıran bir tebliğ mercii telâkki edilerek sek-
reteryanın görevini bundan ibaret savunmak icabeder.», 

«... Komitenin kuruluşu göz önünde bulundurulursa ekseriyetinin yüksek kademeden Devlet 
memuru oldukları görülür. Yalnız T. C. MerkezBankası Genel Müdürü ile Odalar Birliği Genel 
ıSekreteri diğer üyeler gibi Devlet memuru değildir. Böyle olmakla beraber komite kendisine 
kanunla verâllen bir âmme hizmetini ifa etmektedir. Bu hizmetin ifası sırasında işlenecek suçla
rımdan dolayı komite başkan ve üyeleri Devlet memuru gibi tecziye olunurlar. Türk Ceza Ka
nununum 279 ncu maddesi memur olmıyan iki kişinin ide meanurlar gibi tecziyesini mümkün kıl
maktadır. Esasen memur olan üyelerin memuriyetleri dolayısıiyle işledikleri suçlarından dolayı 
haklarında M,eımurin Muhakematı hakkındaki Kanun tatbik olunurken bu kanunun 15 nci mad
desi mucibince müşterek suçlarda meımur olmıyanlar da onlarla birlikte muhakeme olunurlar. 
Ancak komiteyi teşkil eden memurların muhtelif bakanlıklar mensubu bulunması ve 6224 sayılı 
Kanunda hususi bir hüküm sevk edilmemiş olması dolaynsiyle komite hakkında yapılacak tahki
kat hususunda, komite üyelerinin bağlı bulundukları bakanlıklarca teşkil edilecek bir heyet ma
rifetiyle haklarında tahkikat yapılması düşünülebilir.» 

«... Teşkil edilecek bir heyetle işiin memurin muhakematıtna göne tahkiki ve fezlekeye bağlan
ması gerekir. Bilindiği üzere bu fezlekeler komite üyelerinin durumu itibariyle Damıştayca lü
zum veya mıetn'i muhakeme kararlarına bağlıdır.:», 

gibi açıklamalar mevcut bulunmaktadır. Bu raporda bakanlığın hukuk müşavirliğinin bu ra
poru da işlemlerde yolsuzluklar olduğunu ve cezai takibatı gerektiren hususlar bulunduğumu 
göstermektedir. 

Her ne kadar Bakanlar Kurulunca verilmiş bu İzin sonradan 25 . 7 . 1967 tarihli ve 6/8628 
sayılı Kanarla iptal edilmiş ise de, hususiyle günlerce basında yer aldıktan, Millet Meclisine ve 
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Gruplara önergeler verildikten ve nihayet firma tarafından izin dışında formika ve vagonlarca 
porselen eşya getirildikten sonra bu iznin iptal edilmiş olmasının yukarda özet olarak izah edil
miş işlemlerini ve verilmiş izinin usulsüzlüğünü ve bunları yapmış veya göz yummuş olanların ce
zai ve idari mesuliyetlerini.1 kaldırmış olmıyacağı tabiîdir. 

O) İzin verilmesinden sonra cereyan etmiş işlemler ve görülen durum: 
Adı geçen firma ve şahıslar, bu şekilde verilmiş izinden hemen faydalanıp ilk iş olarak ve 

yaptırılacak tesisler için kazma dahi vurmadan asıl gayeleri olan aynı sermaye listesindeki eşya
nın ithaline başlamışlardır. Bakanlar Kurulunun mezkûr 25 . 7 . 1967 tarihli ve 6/8628 sayılı ip
tal Kararındaki (firmanın kendisine verilen müsaadenin dışında faaliyette bulunduğu ve bu mü
saade ile piyasa ihtiyacı için bâzı malların memlekete ithaline giriştiği anlaşıldığından) şeklin
deki ifade de bunu teyidetmektedir. Filhakika: 

Firma hemen 6 000 dolarlık (formika) ithal etmiş ve Ticaret Bakanlığı da Antalya gümrüğüne 
gönderdiği bir yazısı ile bu formikanın gümrükten çıkarılmasına müsaade eylemiştir. Böylece 
ithal edilip Bakanlığın müsaadesi ile gümrükten çıkartılan bu formika piyasaya sürülmüş ve sa
tılırken tesadüfen veya ihbar üzerine malî polis tarafından yakalanmıştır. Halbuki : 

ıa) Verilen izin şartları ile alâkalı komite kararında tesislerin) kaba inşaatından sonra aynı 
sermayenin ithal edileceği) şartı vardır ki, bu formikanın gümrükten çekilmesine Ticaret Bakan
lığınca müsaade edilirken buna riayet olunmamıştır. 

b) Yine komitenin 21 . 4 . 1966 tarihli ve 738 sayılı kararında (getirilecek ayni sermaye 
konusu malların tahakkuk etkilen yatırımda kullanılıp kullanılmadığının tevsiki) kaydı mevcut
tur ki, bu formikanın gümrükten çekilmesine izin verilirken ve izin verildikten sonra bu esas da 
tatbik edilmemiş tir. 

c) Bu formikaların fiyatlarının Dünya piyasa fiyatlarına uygunluğu araştırılmamış, bilhassa 
düşük fiyatta olmaları üzerinde durulmamıştır. 

d) Formikayı yatırımın tahakkukunda kullanmayıp piyasaya süren firma veya şahıslar hakkın
da - 25 . 7 . 1967 tarihli ve 6/8628 sayılı Kararname ile evvelce verilmiş izin de iptal edilmiş oldu
ğuma göre - kanuni takibat yapılmamıştır. 

e) Formikanın düşük fiyatla ithaline ve piyasaya sürülmesine sebebiyet vermiş olan memurlar 
haklarında dahi kanuni takibata tevessül olunmamıştır. 

Firma yahut üzkar Şirketi yine yatırım izninden faydalanarak ve keza kazma dahi vurmadan 
asıl maksadına uygun hareket etmek suretiyle formikadan sonra vagonlarca porselen eşya getir
miştir. Ancak ihbar üzerine malî polis tarafından gümrükten çekilemeden vaziyet edilmiştir. Muh
telif gümrüklere getirtilmiş bu porselen eşya : 

(208 488 adet kahve fincanı, 28 020 adet çay fincanı, 18 000 adet yumurtalık, 6 000 takım çay 
takımı, 398 688 adet cay tabağı, 15 144 adet sosiuk, 6 816 adet tuzluk ve biberlik, 16 035 takım 
kahve takımı, 2 513 363 adet muhtelif yemek tabağı ki, cenran 3 188 519 adet ve ayrıca 7 635 ta
kım) dır. 

6 Nisan 1967 tarihli ve (GJ-orbon - Işıl Seramik Fabrikası murahhas âzası Yüksek Mimar Rebii 
Gorbon, İstanbul Porselen Sanayii A. Ş. Ticaret Müdürü Ferruh üzdil, Çanakkale Seramik Fab
rikası A. Ş. Müşaviri Enver Barlas, İstanbul Ticaret Odası Meslek Grupundan Porselen Tüccarı 
Ndzamettin Özkan, İstanbul Hilton Oteli Satmalma Müdürü Fikret Yeygim, Eczacıbaşı Seramik 
Fabrika Ticaret Müdürü Mehmet Baler, Sümerbank Yıldız Porselen Fabrikası Satış Başmemuru 
Güngör Yılmaz, T. C. Turizm Bankası İştirakler Şubesi ve Dilson Oteli Müdürü Haldun Oksar) 
taraflarından tanzim edilmiş raporda, getirtilen bu porselen eşyanın inşaası mutasavver tesislerin 
birkaç yüzyıllık ve bütün Türkiye'nin de bir buçuk senelik ihtiyacına tekabül ettiği, aıııblemsiz 
oldukları, Hilton Otelinin 2 000 kişi hesabiyle ve 4 takım olarak ihtiyacı 114 000 adet olduğu 
halde, Antalya'da inşası mutasavver ve yine âzami 2 000 kişilik ve henüz' kazma dahi vurulmamış 
tesisler için özkar Şirketi tarafından getirtilmiş İni 16 000 dolarlık porselen eşya miktarının 
3 188 519 adet olduğu ve Bakanlar Kurulu kararı ile verilmiş müsaadenin tamamı olan 131 000 do-
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larlık getirtilmiş olması halinde de bu miktarın takriben 18 - 19 milyona baliğ-olaeağı belirtilmiş
tir. 

Keza raporda belirtildiğine göre, bu porselen eşya yerli porselen fabrikaları mamulatmdan 
daha düşük kalitede olup piyasada 3 neiı kalite namı altında isimlendirilen en düşük kalitedeki 
mallardandır. Faturaları düşük fiyatlı olarak tanzim edilmiştir. Sebebi de fazla mal sokabilmek ve 
porselen eşya gümrük resmi % 100 olduğundan düşük gümrük ödemek içindir. Bunlardan : 

a) İzin kararında sadece (131 000 dolarlık porselen eşya) denilmek ve (Amblem şartı konul
mamak) suretiyle kapının ardına kadar acık bırakıldığı ve gösterilen müsamahanın derecesi görül
mekte ve anlaşılmaktadır. 

b) Yetkililere güvenmemiş ve müsamaha göreceğine inanmamış olan bir firma veya şahsın bu 
kadar ve bu şekilde mal getirmek cesaretinde bulunamıyaeağı tabiîdir. Nitekim daha evvel ithal 
ettiği formikayı gümrükten çekmiş ve piyasaya sürmüş olması da bunu göstermektedir. 

c) Firmanın gazeteler vasıtasiyle aksetmiş mahkemedeki bâzı beyanları da calibi dikkat olup 
bu kanaati teyideylemektedir. 

d) Bu porselen eşyanın bir kısmının gümrükten çekildiği söylentileri ve iddiaları da mevcut
tur ki, bu husus ancak yeniden yapılacak tesbit ve tahkikatla anlaşılabilecektir. 

2. Etrüska Travel (Etrusca Travel) Şirketi ile ilgili hususlar : 
Niyazi Gönen adında bir şahsın Etrüska Travel adlı bir İtalyan Şirketinin Türkiye Müdürü 

olduğundan bahisle 22 . 1 . 1965 tarihinde yaptığı müracaat üzerine, yine turistik tesisler inşası 
için Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanması hususunda Bakanlar Kuru
lunca 6 . 11 . 1965 tarihli ve 6/5435 sayılı Kararname ile izin verilmiştir. Bu kararname ile veri
len izin 1 milyon doları aynî, mütebakisi nakdî olmak üzere 3 milyon dolarlık yatırını ve ithalat 
müsaadesidir. 

Adı gecen Niyazi Gönen adındaki şahsın da, malî poliste ve kambiyoda iyi tanınmamış olduğu 
yine kesin olarak söylenmektedir. 

Bu şirket ve şahıs da bu izinden faydalanmak suretiyle ve tesisler için kazma dahi vurmadan 
ilk iş olarak 6 972,40 dolarlık porselen eşya ithal etmiş ve bu eşyanın gümrükten çekilmesine yine 
Ticaret Bakanlığınca müsaade olunmuş ve eşya piyasaya sürülmüştür. 

Aynı firma veya şahıs yine verilen izinden faydalanmak suretiyle ve tesisler için kazma dahi 
vurmadan ikinci parti olarak da, 11 878,74 dolarlık lavabo, avize, formika, porselen eşya ithal et
miştir. Ancak Interinvest Şirketinin yukarda söz konusu edilen getirttiği vagon!arca porselen eş
ya gibi ihbar üzerine veya bu eşyaya yukarda açıklandığı üzere malî polis tarafından el konul
ması sırasında malî polisçe bu ikinci partiye el konulduğu için gümrükten çıkarılamamıştır. 

Ticaret Bakanlığı birinci parti eşyanın getirildiğini ve kendisinin müsaadesiyle gümrükten çe
kildiğini ve tesisler için kazma dahi vurulmadığını bildiği halde sanki bunlardan hiç malûmatı 
yokmuş gibi Niyazi Gönen'e 23 . 2 . 1967 tarihli ve 5022/11-302-3792 sayılı bir yazı göndererek 
(Yerli ortaklarla şirket kurulup kurulmadığını, tesisler için yapılmış yatırımları olup olmadığını, 
tesislerin projelerinin yaptırılıp yaptırılmadığını, daha önce ithal edilmiş malların nerelerde kul
lanıldığını) sormuştur. Halbuki; 

a) Birinci parti getirtilmiş 6 972,40 dolarlık porselen eşyanın gümrükten çekilmesine Ticaret 
Bakanlığı müsaade etmiştir. Bu müsaade verilirken (aynı serrajayenin yatırımlarda kullanılacağı 
ve tevsik edileceği) gibi şartlar göz önünde tutulmamış, bunlara riayet olunmamış ve günijrüfe-
ten çıkarttırılan bu, eşyanın tesislerde kullanılıp (kullanılmadığı kontrol ve tevsik edilmeımftştir. 

b) İzim şartlarına riayet eıtmjemjeık suretiyle ithalât yapmış ve gümrükten çıkardığı m;alı piya
saya sürmüş bu firma veya temsilcisi yahut Müdürü hakkında kanuni takibat yapılm,a,m,ışıtır. Ba
husus, o da ancak A. P. Grupunda açılan bir genel görüşmeden sonra Bakanlar Kurulunca 
9 . 1 2 . 1.967 tarihli ve 6/9222 sayılı Kararname ile verilen iznin iptal edilmesini m,ütaakıp ve bu 
takibatın yapılmamış olmasının, yapmıyanların sorumluluklarını daha da artırmış olacağı 
açıktır. 
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e) Yatırıma geçmeden yani kazma dahi vurmadan hattâ tesislerin projeleri yapılmadan birin
ci parti mezkûr porselen eşyanın gümrükten çekilmesine müsaade edenler ve bu eşyanın yatırım
da kullanılmıyaraJk piyasaya sürülmesini kontrol ve tevsik etmemiş ve bu hareketinden dolayı şir
ket veya tenısilcdsi hakkında kanuni takibata tevessül eylemıeaniş olan vazifeliler haklarında da 
cezai, inzibati ve idari takibat ve tedbirlere tevessül olunmamıştır. 

d) Müsaadenin veriliş şekli ve ithal fiyatları ve saire gribi hususlar yapılacak tahkikat sıra
sında görülmüş ve anlaşılmış olacaktır. 

Bu izne dair 6 . 11 . 1965 tarihli ve 6/5453 sayılı Balkanlar Kurulu Kararnamesinin de 9.12.1967 
tarihli ve 6/9222 sayılı Kararname ile iptal edilmiş olmasının, yolsuz yapılmış işlemlerin sorum
luluğunu ortadan kaldırmış olmıyacağı malûmdur. Hattâ bu iptal kararnamesi, usulsüz işlemle
rin ve durumların cereyan eylediğinin delillerinden bulunmaktadır. 

Netice : 
A) Anayasanın 105 nci maddesinin 2 nei bendi (Bakanların kendi yetkileri içindeki işlerden 

ve emri altmdajkilerin eylem, ve işlemlerinden sorumlu olduklarını) tasrih eylemiştir. 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu (Yabancı iSeranayeyi Teşvik Komitesinin Genel Sekreteri

nin İç Ticaret Genel Müdürü) ve 9 ncu maddesi de (Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun tat
bikatında merciin Ticaret Bakanlığı olduğunu tasrih etmiştir. 

Yine mezkûr 9 ncu madde (aynı sermayenin memlekete ithali hususunda ilgili giriş gümrü
ğüne emir verice yetkisini) Ticaret Bakanlığına tanımıştır. Memurin muhaıkemat kanununa göre 
(tahkikat açma yetkisi) de doğrudan doğruya Bakana aidolup ('Cumhurbaşkanının tasdiki ile 
tâyin edilen memurlar halkkındaki tahkikatın Bakanlarca daireleri erkânından teşkil edilecek he
yete yaptırılması) icabeder. 

Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel de bütün işlemlere A. P. Grupunda yapılan bir genel gö
rüşmede muttali olmuş, hattâ usulsüzlükler yapılmış olduğunu ifade eylemiştir. 

Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin yukarda baihüs konusu edilmiş 14 sayfalık ve 1 nci 
Hukuk Müşaviri M. Fethi Arıemre imzalı raporunda da bir kısmı açıklanmış olduğu üzere yukarda 
1 nci ve 2 nei maddelerde özetle izah edilmiş usulsüz işlemelerin yapılmasını ve kanunen yapılması 
gereken takibatlara tevessül olunmaması fiilleri ve davranışları Türk Ceza Kanununun 230 ncu 
ve 240 nci maddeleri şümulüne girdiği kanaatindeyim. 

Bunlar kısım kısım Sayın Macit Zeren'in, Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu'nun ve Sayın Ahmet 
Türkel 'in Ticaret Bakanlıkları devrelerine rastlamakta ve bâzıları her üçünün bakanlıkları devre
lerine sirayet eylemektedir. 

B) Sayın Başbakan Bakanlar Kurulunun Başkanıdır. İlgili Bakan ile sorumluluğu müşte
rektir. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 1 nci maddesi-(Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hü
kümlerinden faydalanma izninin Bakanlar Kurulunca verileceğini) açıklamış ve Interinvest Şir
ketine de izin Bakanlar Kurulunca verilmiştir. 

Sayın Başbakan Hükümetin ve icranın başı olması sebebiyle kanunların tatbikinde ve sorum
lulukların takibinde en yetkili ve bu bakımdan sorumluluk mevkiindedir. 

Kendileri A. P. Grupunda yapılan bir genel görüşmede yukarda 1 nci ve 2 nci maddelerde 
açıklanan bütün işlemlere ve duruma muttali olmuş bulundukları gibi, gerek înterinvest gerekse 
Etrüska Travel Şirketlerine verilmiş izinlerin ip':aline dair 25 . 7 . 1967 tarihli ve 6/8628 sayılı, 
9 . 12 . 1967 tarihli ve 6/6922 sayılı Kararnamelerin iptali ve diğer bir kararname ile de porselen 
ithalinin yasaklanması vesileleriyle de duruma vâkıf olmuşlardır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi Ticaret Bakanlığına bağlı olmayıp, yalnız bu Bakanlığın 
İç Ticaret Genıel Müdürü komitenin sekreteridir. Komite üyeleri muhtelif bakanlıkların ve teşek
küllerin memurlarıdır. 

Bütün bunlara rağmen Sayın Başbakan yukarla açıklanan fiillere ve durumlara el koymamış, 
binnetice gerek sorumlu memurlar gerekse gayrikanuni mal ithal edip piyasaya sürmüş olanlar 
hakkında kanuni işlemlere ve takibata tevessül edilmesi hususunda icabını yapmamıştır. 
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Bu davranışı ve bunlara göz yummuş olması yine Türk Ceza Kanununun 230 ncu ve 240 ncı 
maddeleri şümulüne girdiği mütalâasındayım, 

Bu sebeplerle Sayın Başbakan ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel ile eski Ticaret Bakan
ları Sayın Mıacit Zeren ve Savın Sadılk Tekin Müftüoğlu haklarında Anayasanın 90 ncı ve Tür
kiye Büyülk Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddelerine tevfikan Meclis 
soruşturması (tahkikatı) açılmasını saygılarımla arz ve teklif ederim 6 . 3 . 1968 

Zonguldak Milletvekili 
Ekmel Çetiner 

T. B. M. M. Birleşik Toplantı Başkanlığına sunulmak üzere M. M. Genel Sekreterliğine 

Konu : Zoniguldak Milletvekili Sayın Ekmel Çeltiıuer'in «Yaıbancı Sertaaıyeyi Teşvik Kaüunu 
gereğince yapılması gerekli . i'şlemlıerde gösterdikleri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K. 
nun 230 ve 2140 ncı maddeleri kapışanıma girdiği iddiası» ile ilgili Önerge hususumda Millet Mec
lisi Genel Sekreterliğinin 8 . :3 . İTO tarih ve 9/00, 611İ8/3TO0I4 sayılı yaranları hakkımda mütalâa
mız : 

7 . 9 . 1906 tarihinde Ticaret Bakanlığına atanarak 31 . 3 . 1907 tarihine kadar Ticaret Ba
kanlığı giöreviai ve 1 . 4 . .19187 den itübaren de Devlet Bakanlığı görevini yapmaktayım. 

Bu izahatı vermekten maksadım önergede iddia olunan hâdiseler ve bu hâdiselerin mevzuu 
olan işlemlerin yapıldığı tarihlerle olan alâka ve irtilbaltımım teslbiti yönündendir. 

Görülecektir ki, Ticaret B'aıkanlıığında vazife deruıhde ettiğim devre içerisinde : Interkıvest ve 
Etrusca Travel firmaları için çıkarılan kararniameler ile ilgili işlemler benim bakanlık derulhde 
ettiğim zamanlara ait hulunmam aktadır. Sadece 0324 sayılı Yalbancı Sermayeyi Teşvik Kanununa 
uygun olarak verilmiş bulunan kararın tatbikatta suiistimal edilmiş olduğu ihbarı üzerine hâdise
ye müdahale edilmiş ve şu muameleler yapılmıştır. 

II. Inıterinvest Firması içki çıkarılan kararname mevzuu porselenlerin büyük mikyasta yurda 
sokulmak üzere gümrüklere getirildiği öğrenilir öğrenilmez, alakalı bakanlıklarım müfettişleriyle 
beraber, derhal Ticaret Bakanlığına ait müfettişlerde hu işin tahkikatı ile görevlendirilmiştir. 

2. Ayrıca, Interinıvest Firması ile ilgili dosyanın tekemmülünde ve yapılan muamelelerde bir 
usulsüzlük veya yolsuzluk bulunup bulunmadığı hususunun teslbit ve tahkiki için teftiş heyeti reisi 
çağrılarak derhal tahkikata geıçıilme'si istenmiştir. 

Bunun sonucu, bakanlık müfettişlerince de bu muameleler ayrıca tahkik konusu yapılmuştır. 
3. Ticaret Bakanlığım zamanında müfettişlerce yapılan bu tahkikat neticelenip bir rapor ha

linde bakanlığa sunulmuştur. 
Raporun tarafımdan tetkiki sonunda tatmiokâr bulunmaması üzerine, keyfiyet ayrıca Bakan

lık Hukuk Müşavirliğine havale edilerek tetkiklerine sunulmuştur. 
4. Ticaret Bakanlığından ayrıldıktan sonra da Hukuk Müsavirliğiniıı hazırladığı rapor Ti

caret Bakanı arkadaışima takdim edilmiş, Ticaret Bakanı arkadaşım da, bildiğim kadar, raporda 
ileri sürülen mütlâalan tetkik ederek gereğkıe tevessül etmiştir. 

Görülüyor ki, Ticaret Bakanlığı zamanımda ortaya çıkan hâdiseler en hassas şekilde takip ve 
tahkik olunmuş ve tahkikatın sonucu beklenmiştir. 

Hâdise nedir : 
Bir firma 02214 sayılı Kanundan istifade ederek Antalya'da turistik tesisler kurmak üzere 

müracaatta bulunmuştur. 
Yapılacak iş 62124 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre teşebbüsün; 
A) Memleketin iktisadi inkişafına yararlı olması, 
B) Türk hususi teışdbibüislerine açık bulunan faaliyet sahasında çalışması. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 84) 
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C) İnhisar veya hususi bir imtiyaz ifade etmemesi, hususları nazarı itibara aılmarak, netice 
müspet olduğu takdirde talep hakkında aynı kanunun 8 nci maddesiyle kurulan Yabancı Serma
yeyi Teşvik Komite'sinia karan ve Bakanlar Kurulunun tasvibi ile muameleyi tekemmül ettir
mektir. 

Binaenaleyh teşebbüsün hangi şaftlarla kabul edilebileceği hususu bu hükümle kanunla tasrih 
edilmiş bu 1un mak't ad ir. 

Nitekim, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 8 nci maddesinde derpiş edilen komis
yon, talelbi 1 nci maddedeki esaslar dâhilinde tetkik ederek karara bağlamıştır. Bu hususta Sayın 
Ticaret Bakanı arkadaşım diğer iddiaları da kapsıyan geniş açıklamalarını ihtiva eden yazısını 
takdim etmiş bulunmaktadır. 

Bunları ayraca tekrarlıyarak zamanınızı işgal etmek istemiyorum. 
Haddizatında önerge sahihinin usulsüzdür diye ileri sürdüğü iddiaların büyük çoğunluğu ise 

kendisi tarafından tesfbit edilmiş olan hususlar değildir. Bunlar önergede de açıkça yapılan atıf
lardan kolaylıkla anlaşılacağı üzere Hukuk Muşavirligin.ee tanzim olunan rapordan aJınmıştır. 

Normal olarak müfettiş raporu ile iktifa etmoj-ip meselenin bir kere de Hukuk Müşavirliğinee 
tetkikine havale için gösterdiğimiz hassasiyet ve 'basiretin ne kadar haklı olduğu bu suretle orta
ya çıkmış bulunmaktadır. Bu titizliğin her halde cezai sorumluluğu gereıktirmiyeıceğini yüce ko
misyon teslim edecektir. 

Tahkikatı oormal seyrinde bırakarak müfettiş raporu ile iktifa etseydik, tahmin ederim, bu 
önergenin verilmesi dahi mevzuubahis olmazdı. Ancak biz vazifemizde gerekli titizliği göstere
rek hâdisenin hiçbir noktasının kapalı ve takipsiz kalmaması için müracaat edebileceğimiz ve 
harekete getirebileceğimiz bakanlık içindeki her mercie müracaat ve onları harekete getirerek va
zifemizi yaptığımıız kanaatindeyiz. 

Sayın önerge sahibinin «usulsüzdür» «bakanların sorumluluğunu gerektirir» diye tavsif ettiği 
ve hukuk müşavir/ligi raporuna yaptığı atıflarla ileri sürdüğü iddiaların, sorumluluk yaratıp ya
ratmadığı, yaratıyorsa kimlerin hangi fiillerinden dolayı sorumlu bulundukları ve bunlar hakkın
da ne gibi muameleler yapılabileceği yine bu raporda mevcuttur. Ye bu işlemlerde daftıa evvel 
ifade ettiğim gibi Ticaret Bakanı arkadaşım tarafından yapılmıştır. 

Bir hususu daha belirtmeden geçemiyeceğim, yüksek malûmları bulunduğu üzere : 
Kananlarımız muayyen hükümleriyle, muayyen mercii ve teşekküllere haklar ihdas etmek 

yetkisini, yine kanunlarda yazılı prensipler içerisinde vermişlerdir. Bizler şayet ihdas edilecek 
hakların suiistimal edileceğine peşin hüküm halinde karar verirsek, veya peşin olarak bu kanaatte 
bulunursak o takdirde hukukta «hakkında ihdası» ve «hakkın suiistimali» mefhumlarını çıkarma
mız ieabeder. 

Haddizatında hukukta asıl. olan hakların suiistimal edilmiyeceğidir. Şayet, mevcut haklar suiis
timal edilir ise bunların tedbirleri ve müeyyideleri yine kanunlarımızda gösterilmiştir. 

Bir suiistimal karşısında ise, bu tedbir ve müeyyideler alâkalı mercilerce derhal harekete geçi
lir. 

Nitekim, burada da tanınan hakkın suiistimal edilmesi üzerine - Sayın Tiraret Bakanı arka
daşınım yazılarında mufassalan izah ettikleri üzere - alâkalı merciler derhal harekete geçirilerek 
kanunların hükümleri çalıştırılmış ve alâkalılar Adliyeye teslim edilmiştir. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci maddesinin son fıkrası gereğince «önergede, hanıgi fiille
rin hangi kanun ve nizama aykırı olduğu maddesini da zikretmek ve gerekçede göstermek sure
tiyle» belirtmek icabetmektedir. 

Sayın önerge sahibinin belirttiği hâdiseler ise, büyük bir kısmı zamanıma aidolmadığı gibi bu hâ
diselerin hukukî mahiyetleri ve sorumluluk dereceleri de hukuk müşavirleri raporunda izah olun
muştur. 

Edrusca Travel Service S. R. L. Firmasiyle ilgili iddialara gelince : 
Bir hakkın idiası ile ilgili ve bidayette yabancı sermaye komitesinin ve bilâhara de Bakanlar 

Kurulunun 6224 sayılı Kanunun hükümlerine uygun olarak çıkarmış bulunduğu kararname hak-

T. B. M. M. (S. Sayısı : 84) 
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kındaki mütalâamız için İnterinvest Firması ile ilgili olarak ileri sürdüğümüz mütalâaya ekliye-
cek bir husus bulunmamaktadır. 

İleri sürülen iddialar ise Ticaret Bakanlığının 23 . 2 . 1967 tarihli yazısı ve firma veya temsilci
si hakkında kanuni tahkikat yapılmadığı hususlarına inhisar etmektedir, ki, bunlara da sayın ar
kadaşım Ahmet Türkel cevap vermiştir. 

Nitekim, yazı benim Bakanlığım zamanına rastl'amıyan bir devrede ithal edilen malların kontrolü 
gayesiyle yazıldığı gibi firmanın vekili Niyazi Gönenç hakkında istanbul Toplu Aslî Ceza Mah
kemesinde dâva açılmış bulunmaktadır. 

Bu sebeple Bakanlık görevimle ilgili işlerden dolayı hakkımda cezai sorumluluğu gerektirecek 
bir durum bulunmadığı cihetle Meclis soruşturmasına lüzum olmadığı kanaatinde bulunduğumu 
ifade etmek isterim. 

Saygılarımla. (Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 10 . 8 . 1968 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 143 - 127/5981 
T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

Zionıgulıdaik Milletvekili E'knıel Çetiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu gereğince yaıpıl-
nıası gerekli işlemlerdeki tutum ve fiillerin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ııcı maddeleri kap
samına ıgirdiği iddiaisiylc şaıh'sıım ile Ticaret Bakanı Ailıımet Türkel ve eslki Ticaret Balkanları 
S. Tekin Müftüoğlu ve Macüt Zeren haklarında soruşturma açılmasına dair öneıigesini ve yazılı 
görüşümün Soruşturma Hazırlık Komisyonuna ıbild irilmesi hakkındaki T. B. M. M. niıı 186 sa
yılı kararını okudum. 

1. Ticaret Baaknı Ahmet 'Türikel tarafından Kofmisyonunuza gönderilmiş bulunanı yapılı gö
rüşte, öneılge muhtevası konular hakkında lüzumlu bilgi sunulmuştur. 

Önerigeıde ileri sürülen hususlar doğrudan doğruya bir icra Bakanlığının iştigal sahasına giren 
işlerden bulunduğu için bunlar hakkımda Başbakan, sıfatiyle bir görüş bildirin om e imkân ola-
mıyacağı takdir buyıurulur. 

2. Anayasanın 105 noi maddesinin 1 nci fıkrası, - bu maddeye ait gerdkçede de kaydedil
miş olduğu üzere - Hükümet politikasının uygulanmasında ve insicamının muhafazasında., Baş
bakanın öizel durumunu belirtmiştir. Bu fıkraya Igöre Başbakanın görovi; Bakanlar Kurulunun 
Başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlatmak ve Hükümetin Ckmel 'Siyaıseıtinin yü
rütülmesini gözetmektir. 

3. Ömerlgeniim neıtioe kısmının (B) bendinde; önergede belirtilen işlemlere, Adalet Partisi gru-
punida yapılan bir genel görüşmede muttali olduğu gibi, adları geçen ortaklıklara verilmiş izin
lerin iptaline dair kararnamelerle de vâkıf bulunduğum ifade edilmektedir. 

Bir siyaısi partinin iç faaliyeti cümlesinden lolan paıriti meclis grubunda meselenin görüşül
müş bulunıması, bu hukukî nolktai naızarı değiştirmez. Anayasa ve İdare Hukuku prensipleri, ak
dine olan mülâhazayı reddeder. 

Diğer taraftan, ortaklıklara verilmiş olan izinlerin kaldırılmasına dair kararnamenin imzalan
mış olması keyfiyetine gelince; iptale taallûk eden muamelelerin ilgili Bakanlığa ait bulunması 
muvacehesinde bu noktaya matuf iddianın da yersizliği aşikârdır. 

Yulkardafei sebeplere binaen sıoruşjturima açılmasına karar verilemiycceği görüşümde bulundu
ğumu arız ederim. 

(Başbakan 
Büleıjmmı Demirel 

' T. B. M. M. ' (S. Sayısı ; 81) 
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9/4 Nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9/4 Nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

Esas No. : 9/4 18 . 2 . 1972 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRLEŞİK TOPLANTISI BAŞKANLIĞINA 

Eski Zonguldak .Milletvekilli Ekme] Çetiner'in eski Başbakan Süleyman Denıirel ve eski Ticaret 
Bakanı MaciL Zeren, Sadık Tekin Mü t'tüoğlu ve Ahmet 'Türke'l haklarında, İnterinvest ve Etrıısea 
Travel şirketlerine 6224 saydı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu hükümleri gereğince verilmiş 
müsaadeye ait işletmelerle ilgili olarak Anayasanın 90 ncı ve T. O. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddelerine göre Meclis Soruşturması açılması istemini tetkik etmek üzere kuru'lan Hazırlık 
Komisyonumuz, bu konularla ilgili evrakı celbetmiş, konuyu tetkik etmek üzere Ticaret ve Maliye 
bakanlıklarına giderek gerekli tetkikatı yapmış ve lüzumlu gördüğü idarecilerden bilgi almış
tır. Aradan geçen zamanın uzunlluğudîi göz önüne alınarak halen milletvekilliği sıfatı .sona ermiş 
bulunan Sayın Ekme] Çetiner'e Komisyonumuzca elindeki delil ve belgeleri ibraz etmesi hususu-
da ayrıca 'biklirilmliştir. 

I. - İnterinvest Şirketi ile ilgili muamelelerin genel takdimi. 
a) Özkâr adında bir yerli şiıket 9 . 3 . 1963 tarihinde dilekçe ile Ticaret Bakanlığına müra-

acat ederek Antalya'da 30 milyon Tl. yabancı sermaye ile 30 oda'lı bir otel 325 orman dinlenme evi 
inşa ettireceğini ve yabancı şirketin Jiapit Şilal Back adında bir Alman firması olduğunu bildir
miş ve 6224 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanması için izin talebinde bulunmuştur. Bu talep 
üzerine Özkâr firması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası aracılığı ile Özkâr Kolektif Şitfketi ve müracaat muamelelerini yürüten Dr. Mtırta-
za Özgirgin adındaki şahsın ticari ve malî durumları hakkında, Bonn Ticaret müşavirliği ara-
cıîlığı ile de adı geçen Alman firması hakkında istihbarata başvurulmuş, gerek Özkâr Kolektif 
Şirketi gerek Dr. Murtaza özgirgin gerekse yabancı sermayeyi getirecek olan Rapit ŞitaJ Back 
firması hakkında menfi cevaplar alınmıştır. 

Bu malûmat yabancı sermaye teşvik komitesi kurulunca, komite, işin detayına girmiş teşeb
büsün kimin taraflından ve ne şekilde finanse edileceğini ve bu hususta garanti verecek mali mües
seselerin hangileri olduğunu Özkâr şirketinden 22 . 14 . 4963 tarih ve J9833 sayılı yazısı ile sor
muştur. Bu yazı üzerine Özkâr Şirkeii iki sene her hangi bir cevapta bulunmamıştır. 

'b). Aradan iki sene geçtikten sonra 1 . 11 . 1935 tarihli dilekç-esiyle Özkâr Koleiktif Şirketi ya
bancı sermayeyi getirecek firmanın değiştiğini İsviçre'nin Lâdus şehrindeki İnterinvest Şirke
tiyle Amerika'da bulunan Moris B roka s adındaki şahsın dış finansmanı tömin edeceğini; 
tesisllerin inşa edileceği Antalya'nın Çakırlar bölgesi Küçük Çaltıcak mevkiindeki 40 hektarlık 
orman arazisinde tesislerin kurulması için Tarım 'Bakanlığından 29 . 6 . 1965 tarih ve 2012/1407-6 
sayılı yazı ile müsaade alındığı gra.ntör firma olarak İsviçre İsrail bankasının gösterilebileceğini'bil
dirmiş ve adı geçen bankanın, «İşbu yazı alâka dardarm talebi ile bilâ taahhüt gönderilmiştir.» 
Meşruhatını ihtiva eden bir mektubunu ibraz etmiştir. 

c) Ticaret Bakanlığının 17 . 2 . 1966 günlü yazısı ile Yabancı Sermaye Teşvik Komitesine 
intikal eiden bu müracaat hakkında komite Maliye Bakanlığı Hazine ve Kambiyo kontrolörü 
Bülent Atabek Odalar Biriliğinden Ekonomist Yalcın Koeabay ve Malana Yüksek Mühendisi Nâzım 
Yüksel'den müteşekkil bir uzmanlar heyetine te fkikat yaptırmış uzmanilarm bu yatırımın istih
dam hacmi ve tediye muvazenemize yapacağı müspet tesirler bakımından faydalı olduğuna dair 
İ4 Nisan 1906 tarihli raporu üzerine 18 . 5 . 1966 gününde yatırım müsaadesi verilmiştir. 

ç) Komitenin bu kararını takiben Bakanlar Kurulundan alman 22 . 6 . 1966 gün ve 6/6631 sa
yılı kararla yürürlüğe girmiştir. 

T. .13. M. M. (S. Sayısı ; 84) 
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d) Yabancı Sermaye Teşvik Komitesinde yapılan yatırım müracaatları müspet cevap veril

meden 6 . 1 . 1966 tarihinde başlamak üzere 28 . 2 . 1967 tarihine kadar Türkiye gümrüklerine în-
terinvest nâmına 37 vagon içinde 340 375 kilo turarmda porselen eşya aynca beş vagon içinde 
ve 51 464 kilo tutarında cam eşya gelmiş ve muhtelif gümrük antrepolarına alınmıştır. 

e) Gümrüğe getirilen porselen eşyanın çok yüksek olması, fiyatlarının çok düşük gösterilme
si ve tesisin inşaatına henüz başlanılmamış olması sebepleriyle komite 17 . 1 . 1967 tarihinde yap
tığı toplantıda «gönderilen faturada kayıtlı malzemenin ayni sermaye listesiyle karşılaştırarak 
suretiyle haddi lâik seviyede bulunup bulunmadığı hususlarının Sanayi, Turizm ve Tanıtma ba-
kanhklariyle Odalar Birliği tarafından tetkikine ve neticesi alınıncaya kadar İm konuda bir 
işlem yapılmasına, her hangi bir şekilde mezkûr eşyanın gümrüklerden çekilmesi için ilgili gi
riş gümrüklerine de duyurulması kaydiyle Gümrük ve Tekel Bakanlığına yazı yazılmasına ve ay
rıca adı geçen firmanın Maliye Bakanlığı tarafından incelenmesine» karar vermiştir. 

f) Bu arada İçişleri Bakanlığı 13 . 2 . 1967 tarih ve 17.005 sayılı yazısı ile hâdiseye İstanbul 
malî polis müdürünün el koyduğunu bildirmiştir. 

g)i Gerek komitenin 17.1.1967 tarihli kararı gerek İçişleri Bakanlığının Maliye Bakanlığına mü
racaatı üzerine Maliye Müfettişi Nail Çeleaoğflıı, Maliye Müfettişi Orhan Güven, Ticaret Bakanlığı 
Müfettişi Ayhan Ağun, Ticaret Bakanlığı Müfettişi Bahtiyar Uzunoglu'dan müteşekkil heyete konu 
tetkik ettirilmiş bu heyetin 28.4.1971 tarihli raporunda Inteüinvest böyle bir yatırımı realize edecek 
güçte olmadığı, Moris Brofcas adı döviz kaçakçılığına karıştığı için Türkiye'den bir şahıs olduğu ve 
şahsın halen Türkiye'de bulunan akrabalarının. Türkiye'deki porselen eşya ticaretini organize ettikleri
ni, turistlik tesis kurma teşebbüsünün gerçekte Türkiye'ye kota harici mal ithal etmek gayesine matuf 
bulunduğu belirtilmiştir. 

h) Bu arada İstanbul malî polis müdürlüğünün daveti üzerine 8 Mart 1967 tarihinde özel, 
resmî teşebbüse ait seramik fabrikaları yetkilileriyle İstanbul Hilton Oteli satmalma müdürü ve 
Turizm Bankası iştirakler şubesi ve Dilson Oteli müdüründen müteşekkil olmak üzere toplanan 
bilirkişi heyeti, ekspertizi isitenilen gümrüklerdeki malzemenin düşük kalite olduğunu Türkiye'de 
imal edilen porselenlerin daha yüksek derecede olduğunu, mutasavver ikibin kişilik otel ve Bun
galovların 200 senelik ihtiyacını karşılıyaeak miktarda bulunduğunu ve fatura fiyatları itibariyle 
Avrupa piyasalarından çok düşük gösterildiği belirtilmiştir. 

ı) Gerek Maliye ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin gerekse İstanbul malî polisinin yaptı
ğı tahkikat neticeleri Yaban Sermaye Teşvik komitelerinin 6 . 6 . 1967 tarihindeki toplantısında 
incelenmiş ve neticede bu firmaya verilmiş olan müsaadenin kaldırılması hususunun Bakanlar 
Kurultına arzına karar verilmiş ve Bakanlar Kurulunun 25 . 7 . 1967 tarihli ve 6/8628 sayılı Ka
rarnameyle yatırım müsaadesi iptal edilmiştir. 

i) İstanbul malî polisinin Özkâr kolektif Şirketi hakkında Türk Parası Kıymetini Koruma 
hakkındaki 17 sayılı Karar hükümlerine aykırı hareketten dolayı İstanbul C. -Savcılığınca dâva 
açılmış ve İstanbul Kambiyo Müdürlüğü dâvaya 4 Ekim 1967 tarihli dilekçesiyle Hazine adına 
müdahale dilekçesi vermiştir. 

j) İstanbul C. Savcılığı tetkik bürosundan alınan 27 . 6 . 1969 gün ve 969/4339 sayılı cevaba 
yazıda porselen kaçakçılığından sanık Murtaza üzgirgin ve suç ortakları hakkında İstanbul 3 ncü 
Ağır Ceza Mahkemesinin 967/261 esas sayılı dosyası ile yapılan yargılama sonunda sanıkların 
mesnelt suçtan beraatlerine karar verildiği ifade edilmiştir. Bu karar Maliye Bakanlığınca Tem
yiz edilmiştir. 

k) Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu'nun zamanında Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden Hüsa
mettin Tuncay tarafından yapılan tetkikatm neticesi olarak 20 . 2 . 1967 tarihinde verilen rapor 
tatminkâr bulunmamış ve mesele bir kerede Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliğince tetkik edil
mesi istenmiştir. 

1) Bu arada Ticaret Bakanlığına gelen Sayın Ahmet T ürk el'e Bakanlık 1 nci Hukuk Müşa
viri M. Fethi Arıemre tarafından 20 Nisan 1967 tarihli rapor sunulmuş bu raporda bâzı muame-

T. B. M. M. (S. Sayısı : 84) 
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lelerin usulsüz olduğu ve bu muameleleri yapan şahıslar hakkında Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddeleri! gereğince idari cezai takibat yapılması gerektiği bildirilmiş bunun üzerine Sayın 
Ahmet Türkel komitede üyesi bulunan bakanlıklarca Memurin Muhakemâtt Kanununa göre teş
kil edilecelk heyetler marifetiyle müştereken tahkikat yapılması ve fezlekelerin Danıştay a inti
kâl ettirilmesini ilgili bakanlıklardan istemiştir. 

tm) Bu talebe Maliye Bakanlığı yapılacak bir muamele bulunmadığını bildirmiş olmasına rağ
men eski Ticaret Bakanı Ahmet Türkel kendi memurlarına ait konuyu Danıştay 2 nci Dairesine 
intikal ettirmiş Danıştay 2 nci Dairesince 22 . 3 . 1968 tarih ve E 1968/122, K 1968/612 sayılı 
karar ile yabancı sermaye ile kurulacak turistik tesislerle ilgili olarak isnat bulunan suçların 780 
sayılı Af Kanunu şümulüne girdiğinden haklarında kovuşturma yapılamıyacağuıa karar vermiştir. 

n) O tarihte Yabancı Sermaye Teşvik Komitesi Genel Sekreterliğini yapmakta olan İçticaret 
•Qenel Müdürü Ahmet Cevat Geçkil Sayın Ahmet Türkel tarafından 26 . 6 . 1967 tarihinde bu gö
revinden alınarak, Tetkik IÇurulu üyeliğine atanmıştır. 

II - Etrüska Travel Şirketi ile muamelelerin genel takdimi : 
a) Adı geçen firma adınıa Niyazi Gönen imza siyle Ticaret Bakanlığına 17 . 5 . 1965 tarihinde 

yapılan müracaat Yabancı Sermaye Teşvik Komitesine intikal ettirilmiştir. 
b) Komitenin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Ticaret Odaları Sanayi 

Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği; teknik uzmanlarına yaptırttığı tetk.ikatın müspet sonuçlanması 
üzerine; kararname tarihini takibeden iki yıl içinde yatırımın tamamının tahakkuku, aynî ser
maye olarak getirilecek makina Ve teçhizat için Turizım ve Tanıtma Bakanlığı ile Türkiye Odalar 
Birliğinin önceden muafakatinin alınması tesisin bilhassa dıg turizme hitabetmçsi ve turistik mü
esseselere ait asgari vasıflar talimatnamesi hükümlerine göre projelendirilmesi şartlariyle müsaade 
verilmesi Bakanlar Kurulunun- 6 . İ l . 1965 tarih ve 6/5453 sayılı Kararnamesiyle yatırım müsaa
desi verilmiştir. 

c) Bu müsaadeyi mütaakıp Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Türkiye Odalar Birliği firmanın 
ibraz ettiği aynî sermaye listesini tetkik etmiş ve ibu listeye .kayıtlı 180 292 dolarlık kısmın getiri
lebileceğini kabul etmiş ve firmaya bu husus tebliğ olunmuştur. Bu tebliğden sonra firmanın ib
raz ettiği 31 . 3 . 1966 tarihli fatura, muhteviyatından 6 972,40 dolarlık kısmın komitece ithaline 
6 . 9 . 1966 tarihinde karar verilmiştir. 

d) Yabancı firmanın Türkiye mümessili 17 . 2 . 1967 tarihinde verdiği bir dilekçe ile 
180 292 dolarlık aynî sermayeye mahsuben 11 838,74 dolarlık banyo takımı lavoba takımı formika 
gibi malzemelerin de ithali için eskpartist muamelenin ifasını istemiştir. 

e) Firma memessili tarafından yapılan 2 nci müracaat üzerine komite; yabancı firmanın yerli 
ortaklarla bir şirket kurup kurmıyacağmı /müracaat tarihine kadar yapılan yatırımların ne durum
da bulunduğunu ithali istenilen malzemenin yatırımın hangi safhasında kullanılacağı daha önce ithal 
edilen malzememin nerede muhafaza edildiği hususlarını firma mümessilinden sormuştur. Firma
nın cevabi yazısında belirttiği tatminkâr bulunmadığı için komitenin 3,8.. 3 . 1967 tarihli toplantı
sında tahkikat açtırılması ve tahkikat neticeleninceyo kadar ekspertiz yapılmasına mahal olmadı
ğına kanar verilmiştir. 

f) İnterinvest S. A. Firmasınca gümrüklere getirilen mallara el konuluğu sırada malî polisçe 
Entruska Travel Şirketi tarafından getirilen mallara da el konulmuş ve firmanın vekili Niyazi Gö
nen hakkında yapılan tahkikat sonucunda İstanbul toplu Asliye Ceza Mahkemesinde dâva açılmıştır. 

III - Konu ayrıca Bakanlık müfettişlerince tahkik ettirilmiş ve bu firmaca kendisine verilen 
müsaadenin /maksadına uygun olarak kullanılmadığı, piyasa 'ihtiyacı için mal getirme niyeti anla
şıldığı için Bakanlar Kuruluna müracaat edilerek 9 . 12 . 1967 tarih ve 6/9222 sayılı Bakanlar 
'Kurulu Kararnamesince daha örice verilen müsaade iptal edilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 84) 
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Netice : 
Yabancı Sermaye Teşvik Kanunuma göre Türkiye'de yatınım yapmak müsaadesini alan yabancı? 

firmalardan İnterinvest S. A. Şirketinin ilk müracaati ile komite kararının lalmması arasında ge
cen zaman zarfında Ticaret Bakanlığı görevinde bulunan Sayın Macit Zeren'in Bakanlık süresi 
itibariyle olayla her hangi bir ilişiği bulunmadığı; daha sonraki tarihlerde Ticaret Bakanlığı göre
vini ifa eden Sayın Sadık Telkin Müftüoğlu'nun ve Sayın Ahmet Türkel'in gerek İnterinvest S. A. 
gerekse Etruska Travel şirketleri' ile ilgili muamelelere muttali olur olmaz gerekli tahkikatı teftiş 
heyetleri ve hukuk müşavirleri aracılığı ile yaptırdıkları her iki şirkete verilen müsaadenin iptalini 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi yoluyla temin ve mesul görülen şahıslar hakkında cezai muamele 
ve takibata tevessül edilmesi hususunda memurin muhakamet Kanununa göre fezleke tanzim edip 
Danıştaya müracaat ettikleri anlaşıldığından ayrıca eski Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in 
Anayasanın 105 nci maddesinin 1 ııci fıkrası gereğince Hükümet politikasının uygulanması ve insi
camının muhafazası ile görevli olduğunu göz önünde tutan Komisyonumuz T. C. Kanununun 230 ve 
240 ncı maddeleri gereğince soruşturma açılması istenilen eski Başbakan Sayın Süleyman Demirel 
ile eski Ticaret bakanlarından Sayın Ahmet Tür kel, Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu ve Sayın Macit 
Zeren haklarında soruşturma açılmasına mahal olmadığına İG . 12 . 1971 tarihli oturumunda karar -
vermiştir. 

Genel Kurulun taviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul C. S. Ü. Afyon K. C. S. Ü. E. Mat S. Perinçek 

E. Adalı K. Karaağaçlıoğlu Bursa Milletvekili Erzincan Milletvekili 

Hakkari Milletvekili Kastamonu Milletvekili Niğde Milletvekili Çorum C. S. Ü. 
4. Zeydan M. Topçular Muhalefet şerhim eklidir S, Yalçuk 

N. Kodamanoğlu 

Samsun C. S. Ü. Yozgat C. S. Ü. 
F. Tevetoğlu Muhalifim 

şerhim eklidir 
S. Artukmaç 

Muhalefet Şerihi 

Soruşturana Hazırlık Komisyonunca in'celenmiş bulunan her iki konuya ait istek hakkında, ya
bancı sermayeyi teşvik komitesince 6224 sayılı Kanuna dayanılarak izin verilmiş ve izin Bakan
lar Kurulu kararıyle tekemmül eylemiş ise de somraidan yapılan inceleme ve araştırma sonuç
ları göz önüne alınarak verilen izin adı geçeni ikomitece ve Bakanlar Kurulunca iptal olunmuştur. 

Yabancı sermayeyi teşvik komitesince; 6224 sayılı Kanunun maksadına ye hükümlerine 'göre 
gerekli inceleme ve araştırma yapılmaksızın her iki konu hakkındaki ımüracaatın olumlu olarak 
kabul edilmesinde yolsuzluk vardır. Bu yolsuzluğu o tarihte Başbakan bulunan Sayın Süleyman 
Demir el'in o'ay tarihlerinde Ticaret Bakanı bulunan Sayın Macit Zeren, Sayın Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Sayın Ahmet Türkel'in iştirak ettikleri hakkında her hangi bir deli] ve emareye 
tesadüf edilememiştir. 

Sözü edilen yolsuzluğun suça konu teşkil ed,ip etmediği ve suça konu teşkil ettiği takdirde 
de o tarihlerdeki yabancı sermayeyi teşvik komitesi başkan ve üyelerinin tümünün mü veya bir 
kısmmmmı suçlu sayılacakları hakkında muktaza tâyini mevzuatımızın yetkili kıldığı mercilere-
aittiı*. 

T . B . M. M. (S. Sayısı : 84) 
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Bu nedenlerle Sayın Süleyman Demirel, Sayın Macit Zeren, Sayın Sadık Tekin Müftüoğılu ve 
Sayın Ahmet Türkel haklarında Meclis soruşturması açılmasına mahal olmadığı ve hâdise ta
rihlerimde yabancı sermayeyi teşvik komitesinde başkan ve üye olanlar hakkmdalki kanuni muk-
tazanm tâyini için dosyanın kanunun yetkili kıldığı mercilere gönderilmesi gerektiği kanısında
yız. 

Bu cihete temas edilmediğinden rapora muhalif (kaklığımızı arz ederiz. 

Yozgat C. S. Üyesi Niğde Milletvekili 
Sadık Artukmaç Nuri Kodamanoğhı 

—**> • a >-•<«• <*•-
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Toplantı: ıı T. B. M. M. S. Sayısı : 

Zonguldak eski Milletvekili E km el Çetiner'in, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar eski Bakanı Refet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi 
Müessesesi için yapılan ihale hakkındaki tutum ve fiillerinin 
T. C. K. nun 240 ncı maddesine temas ettiği iddiasiyle hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M, M. Birleşik toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması açılmasına dair 

önergesi ve 3 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu ( 9 / 3 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BİRLEŞİM TOPLANTISI BAŞKANLIĞINA 

Özü : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sayın 
Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddelerine tevfikan mıeclis soruşturması açıl
ması istemline dair. 

Yapılan şikâyetlerden ve yaptığım incelemeden anlaşıldığına göre : 
1. Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 20 000 M3 maden direği, travers ve kerestenin önıp-

renyesi için münakaşa acımış ve işi 19 . 7 . 1967 tarihinde ihale etmiştir. 
Münakaşaya iştirak etmiş iki firmadan «Kereste Sanayii Kjol. St.» Wdlımanit GB adlı maddeyi, 

diğeri «Ağaç Malzeme Bmprenye Endüstrisi» firması da Tanalith C maddesini teklif etmişlerdir. 
Ağaç Malzeme Emprenıye E n d ü s t r i firmasının fiyat teklifi, beher metreküıb için diğer finma-
nm teklifinden (10 lira ve işin taımaımı üzerinden 200 000 lira daha noksandır. Bu firfma aynı 
zamanda, ihale dosyasında mevcut 19 . 7 . 1967 tarihli teklif yazısında geçen sene yalnız olarak 
ihaleye girip işi alan diğer finmanın kullandığı Wolımanit CB maddesi tavsiyeye şayan ve ihale
nin gayesine uygun olmamakla beraber idarece ıbu tertipteki eımprenye maddesi tercih edilirse, 
aynı terkipte olan Hieksıons OBC maddesini alternatif bir teklif olarak teklif ettiklerini) de bil
dirmiş ve bu madde için de fiyat olarak diğer firmanın fiyaıt teklifinden 260 000 lira noksan teMif 
etmiştir. 

Tekliflerdeki bu fiyat farkından başka, Ağaç Malzeme Emprenye Endüstrisi fiıtmasınm; 

A) Diğer firmanın, teknik şartnamenin 3 ncü maddesinin (b, c, h) fıikraları ile 8 nei mad-
deisinin (:b) fıkrasına uygun hareket etmediği yani teldifinde bu fıkralardaki şartları yerine 
getirmediği, 

B) Wolmanit OB maıddesinin su ile temasta terkibinde bulunan -Boraksın % 95 inin 72 
saatte yıkanıp çıktığı ve Tanalith C maddesinin ise ahşap malzemenin talbiî ömrünü 10 misli 
uzattığı, 

C) Wolımanit ÖB maddesinin beklenilen neticeyi vermemesi sonucu olarak malzeme erken çü
rüyeceğinden müessesenin zararının ihale bedeli farkı olan 200 000 liradan ibaret kalmayıp 
8-10 milyon lira olacağı, 

D) Teklif edilmiş elmprenye maddelerinden hangisinin tercihe şayan bulunduğunun istan
bul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi ve Orman Mah
sulleri Araştırma Enıstitüsü gibi iknî müesseselerde tetkik ettirilmesi keyfiyeti, 

85 
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Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesine ve ihaleyi tasdik eyliyen Türkiye Kömürleri İşlet-

' meleri G-ene'l Mıüdürlüğüme ve bunların bağlı bulunduğu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
yazılı olarak yaptığı iddia, şikâyet ve talepler oümlesindendir. 

Bütün bunlara rağmen iş «Kereste Sanayii Kol. Şt.» nje 19 . 7 . 1967 tarihimde ihale edilmiş 
ve ihale T. K. t. Kurumu Gtenel Müdürlüğünce 14 . 9 . 1967 tarihinde tasdik edilmiştir. 

2. Ağaç Malzeme Emprenye Endüstrisi firlması, yukarda özetlenmiş ihale işlemlerine ait iddia 
ve şilkâyeitlerini, bahusus teklif edilmiş emprenye ımaddelerinin ilmî ımıüesseselerde te'tkik •ettiril
mesi talebini, ihalenin tasdik edildiği 14 . 9 . 1967 tarihinden evvel olmak üzere 25 . 7 . 1967 ve 
9 . 9 . 1967 tarihli yazılariyle T. K. î. Kurumu Genel Müdürlüğüne ve 12 . 9 . 1967 tarihli yazısıyle 
de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına yapmıştır. 

Bu işin basında ele alınması ve kendilerine yazılı soru tevcih edilmesi üzerine Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakam Sayın Refet Sezgin gazetelere beyanatta bulunarak iddiaları tekzibetmiş 
ve bu beyanatı meselâ Milliyet Gazetesinin 15 . 10 . 1967 tarihli nüshasında olduğu üzere gazete
lerde çıkmıştır. 

Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığına şikâyet 12 . 9 . 1967 tarihinde yapıldığı, ihale 
14 . 9 . 1967 tarihinde tasdik edildiği ve Sayın Bakan 14 . 10 . 1967 tarihinde gazetelere beyanda 
bulunarak iddiaları tekzibelttiği halde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımdan Ağa<ç Malzeme 
Empremyesi Endüstrisi firtmasınnı 12 . 9 . 1967 tar'ihli mezkûr şikâyet ve bâzı tetkikat taleplerini 
muhtevi yazısına cevap verilmiş ve Bakanlığım 20 . 10 . 1967 tarihli ve Teftiş Kurulu Başkan
lığı ifadeli C 501 - 4/4-7/550 sayılı bu cevabi yazısında (İhalede yolsuzluk yapıldığı iddialarının 
Bakanlık müfettişleri tarafımdan tetkik ve talhkik edildiği) bildirilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde : 
A) İhalenin yolsuz yapıldığına dair iddia ve şikâyet, bahusus emprenye maddelerinin ilmî 

müessesıelende tetkik ettirilmesi talebi Bakanlığa ihalenin tasdikinden evvel yapılmış olduğu 
halde nazara alınmamış ve işe vaziyed edilmemiştir. 

B) Bakanlığın mezkûr 20 . 10 . 1967 tarihli ve C 501-4/4-7/550 sayılı yazısından da kesim 
olarak anlaşıldığı üzere (Bakanlık Müfettişlerince tetkikat ve taihkikat yapılmakta iken) Sayın 
Bakan (İddiaların asılsız olduğu) hakkında ve müfettişleri tesir altımda bırakabilecek beyanat
ta bulunmuştur. 

C) Teklif edilmiş emprenye maddelerimden hangisinin tercihe sayam olduğumun tesfoit edi
lebilmesinin ihtisasa dayanan bir mesele olduğu ve bunun bütün tereddüt ve şüphelerden uzak 
olarak ancak ilmî müesseselere e teslbit edilebileceği aşikârıdır. Arada fiyat faikı da mevcudoklu-
ğuna göre, bu teslbitin yaptırılmış olmasının lüzumu da izaihtam varestedir. Wolmanit OB mad
desinin su ile temasta 72 saatte terkibindeki Boraksın % 95 inin yıkanıp gideceği ve bunum mües
sesemin ihale bedeli farkı olan 200 000 liranın dışımda 8 - 10 milyon lira zararıma seibeıbolacağı 
iddiası da, bu teslbitin. önemini ve lüzumunu daha da artırmaktadır. 

Wolmanit OB ile Hicfcsons OBC maddelerinin aynı terkipte oldukları veya aynı işi görecek
leri iddia edilmiş ve edilmektedir ki; bâzı sayın ımilldtvekilleri mesleklerine ve ihtisaslarına is
tinaden bu iddiayı Sayın Balkanın da huzurunda teyidedici beyanlarda bulunmuşlardır. Her iki 
madde için yapılmış fiyat teklifleri arasımda büyük fark olması itibariyle ilmî ihtisasa dayanan 
bu tetkikin de talep veçhile ilmî müesseselere yaptırılması gerekirdi. 

Bütün bunlara rağmen adı geçen emprenye maddeleri, talebe uyularak ilmî miüesseseleırde 
tetkik ettirilmemiş, ve eıttirilımemefcte ısrar olunmuştur. 

Her ne kadar T. K. İ. Müessesesinin Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp, işi diledi
ğine ihale etmekte serbest olduğu sıöylenebilirse de; bu gibi müesseselerim bu takdir hakkımı, 
müessesenin menfaatime kullamıilması, muhik sebeplere dayanması gerektiği ve kanun vâzıının 
maksadının da bu olduğu açık bir keyfiyettir. 

Anayasamın 105 nei maddesinin 2 mci Bendi (Her Bakamım yetkisi içindeki işlerden ve emri 
altındakilerin eylem ve işlemlerinden sıoruanlu olduğunu) açıklamıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı •: 85) 
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İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müessesleri ve iştirakleri haikkmdaki 440 sayılı Kanunun 9 neu 
(maddesi de (Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlığın, teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hüküm
lerine uygun alarak yürütülmesini gözetlemekle ıgörevli ve bu maksatla gerekli hallerde teşek
küllerin hesaplarını ve işlemlerini teftişe, icabında tahkike taıbi tutmaya ve bunlar nezdinde ikti
sadi ve malî durum tesbitleri yaptırmaya yetkili olduğunu) âmirdir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Refet Seaginin yukarda açıklanan tutumu ve fiil
leri T. C. K. mn 240 ncı maddesine temas eylediğinden hakkında Anayasanın 90 nci ve T. B. 
M. M. Birleşik Toplantım içtüzüğünün 12 nci (maddelerine tevfikan Meclis Soruşturması açıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 14 . 11 . 1968 
Zonguldak Milletvekili 

Ekmel Çetiner 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar .., 3.7. 1968 

Bakanlığı 
Özel 

Sayı : 01 • 1701/34310 

T. B. M. M. [Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

25 . ;6 . I'9i68 gün Kanunlar Müdürlüğü 9/5İ9 - 5)989 - 42258 sayılı yazınıza cevaptır. 
Anayasanın 90, T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün Ü2 nci maddelerine tevıfikan hak

kımda Meclis soruşturmıası açılmasının gerekli olup olmadığına dair inceleme yapmakla görevli 
Komisyona havale edilmiş bulutlan Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in 14 . '2 . W&8 ta
rihli Önergesindeki iddialar hakkındaki mütalâamı ve konuyla ilgili yazışma suretlerini ekli ola
rak sunuyorum. 

.Gereğinin yapılmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Refet Sezgin 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 

ili. .Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinde yeraltında kama, travers ve maden direği ola
rak kullanılan ahşap malzemeden 20 OÛO m3 lük kısmın tahnild (emprenye) işinin Kereste Sana
yii Kolektif Şir'ketine ihalesiyle bu ihalenin TKÎ Kurumu Genel Müdürlüğünce tasdik tarihleri, 
iddia edildiği gibi 10 . 7 . H9I07 ve 14 . 9 . 1(9(617 olmayıp; 

a)' İşin adı geçen firmaye ihalesi, EKÎ Müessesesi Ylönetim Komitesinin '26 . 8 . ılftöT tarih 
ve 436 sayılı kararı ile yapılmış, 

(b) 'TKİ Kurumu Yiönetim Kurulunun 1® . 9 . 1907 güaü yapmış olduğu toplantıda alınan 
675/5X)2 sayılı karar ile de, ELEÎ Müessesesinin yukarıdaki karan tasvibediılmiş, bulunmaktadır. 

!2. Ağaç Malzeme Emprenye Endüstrisi - A. iEngin Kılkış Firması, Bakanlığa 1(2 . 9 . <W&1 
tarihinde müracaat etmiş oluıp bu husus mezkûr firmaya ait şikâyet dilekçesinde açıkça görülmek
tedir. H2 . 9 . W&1 tarîhini taşıyan bu dilekçe, gerekli terkikatın yapılarak neticesinin bildirilmesi 
zımnında, 13 . 9 . 10Ö7 gün ve CI3/7İH24/37135 sayılı bakanlık yazısı ile TKÎ Kurumu Genel. Mü
dürlüğümle gönderilmiştir. 

Keza ihalenin TKÎ Kuru'munıca tasdiki muamelesi de, yukarda arz olunduğu veçihile 1!4J9Jİ!0)67 
tarihinde değil 13 . 9 . 1967 gün yapılmıştır. 

(Bakanlığın kurulma yazmış olduğu 1!3J9J1İ9®7 tarihli (aynı gün) yazının TKÎ Kurumu Genel 
Müdür'ünün eline geçmediği tasdik muamelesinin îdare Meclisince yapıldığı mumaileyh ifade edil
mektedir. 
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13. TKÎ Kurumu G-enel Müdürlüğü Bakanlığımızın 13 . 0 . 19*67 tarihli yazısı üzerine konu 
hakkımda "28 . 9 . 19187 tarihini taşıyan mütalâa notunu hazırlamış ve Genel Müdür Behzat Fi-
ruiz*un imzasını muhtevi bu not, bilâ tarih 2/11715/660 sayılı yazı ekinde Kurum tarafından, Bakan
lığa sunulmuştur. Bu yaızı, «konutum incelenerek dilekçe sahibine ceva.p verilmesi» derkenar em
riyle 2!5 . '9 . 10617'' günü yüksek Fen> Kuruluna havale edilmiş ve yine aynı gün yazının Fen Ku
rulu üyesi Fethi Kömürcüoğlu'na intikali sağlanmıştır. 

4. Bilâihara TKİ Kurumu İd . 10 . 1067 tar ih ve 2/184 numarayı taşıyan, ikinci bir yazıyı 
Bakanlık Makamıma göndererek, buna, bâzı noktaları aydınlatıcı mahiyetteki 11 . l'O . 10107 ta
rihli ek mütalâayı göndermiş •bulunmaktadır. 

6. Diğer tarafta'.!, Engin Kılkış Firmasının aynı konuda Sayın Cumlıuılbaşıkanının şahsına 
sunmuş olduğu 10 . 19 . 10İÖ7 tarihli şikâyet dilekçesi, Başbakanlığım. 30 . 9 . ıl'967 gün ve öz. ve 
Yazı îş. 46J180I34 sayılı yazıları ekinle bakanlığa gönderilmiş ve aynı gün kayda alundıktan sonra, 
aynı mealdeki yazıtım evvelce yüksek Fen Kurulu Başkanlığıma havale edilmiş olduğu mütalâası 
ile 3 Ekim 11967 tarihinde adı geçen kurula intikal ettirilmiştir. Binaenaleyh bakanlığın 'konu ile 
hemen ilgilendiği ancak kanuni muamelelerin de normal olarak yürütüldüğü açıkça belli olmak
tadır. 

6. Tarafımdan 14 . 10 . 1967 günü verilmiş olan ve 15 . 10 . 1967 tarihli Milliyet Gazetesin
de yayınlanmış bulunan beyanatım gerek TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bu konu
da olan 23 . 9 . 1967 ve 11 . 10 . 1967 tarihli mütalâa notlarına, gerekse bu notlarla birlikte mev
zuun incelenmesi ve müstediye icabeden cevabın verilmesiyle ilk olarak vazifelendirilmiş bulunan 
Yüksek Fen Kurulunca yapılan tetkiklere istinadetmektedir. (Beyanatımın tam metni eklidir.) 

7. Ancak konu üzerinde basında ısrar edilmesi üzerine bilâhara Başbakanlığın mezkûr yazısı 
tarafımca 14 . 10 . 1967 Cumartesi günü tarihini taşıyan «Çok acele, Teftiş ve Tahkiki için Tef
tiş Heyeti Reisliğine» derkenar mucip emriyle Teftiş Kuruluna havale olunmuş ve 16 . 10 . 1967 
Pazartesi günü de müfettişlere tevdi edilmiştir. Bu bakımdan 14 . 10 . 1067 tarihinde henüz Teftiş 
Kuruluna bir mevzu intikal etmemiş olduğundan müfettişlere tesir de mevzuubahis değildir. 

8. İşin teknik ve idari yönden takilbettiği safahat ise şöyle cereyan etmiştir : 
EKİ Müessesesi mezkûr ihale konusunda Mayıs 1967 başlarında hazırladığı şartnameye istina

den altı firmadan teklif istemiş ve keyfiyet ayrıca gazetelerde ilân edilmek suretiyle ilgililer ha
berdar edilmiştir. 19 . 7 . 1967 tarihinde üç firmanın teklifte bulunduğu görülmüş ve teklifler is
teklilerin de huzurunda açılarak üzerinde gerekli inceleme yapılmak üzere Satmalına Komisyonu
na intikal ettirilmiştir. Komisyon konu ile ilgili 'olarak 30 gün tetkikat yapmış ve 17 . 8 . 1967 ta
rihinde karara varmıştır. Üyeleri arasında makina ve orman yüksek mühendisleri ile maden mühen
disi de bulunan komisyonca alman gerekçeli karar 26 . 8 . 1967 tarihli müessese yönetim komitesi 
toplantısında tezekkür olunarak komisyonca varılan karara iştirak edilmiştir. Gerek komisyon 
ve gerekse yönetim komitesi kararlarında gerek Ağalç Maliyetime EmpUanıye E<mdüisjtTtMınlifli ve gıemeklsie 
Hiciksoinls Empülenyıe Malddelıeni Endüstrıisi LTD'iıı muhtelif vesilelerle müesseseye muhatap mektup
ları dikkate alınmıştır. 

Müessese yönetim komitesi kararı daha sonra Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna intikal 
etmiş ve kurum yönetim kurulunun İS . 9 . 1067 tarihli toplantısında tezekkür edilerek işin Ke
nece Sanlayii Kolektif Şlinketöiınıe ihalesü kesinleşmiştir, 

Ağaç Malzeme Emprenye Endüstrisi, beher m3 ahşap malzemeye 5,3 Kg. Tanalith (C) tuzu 
kullanmak suretiyle metröküıbünü 65 liradan emprenye edeceğini, bildirmiş ve teklifinde empren
ye işinde mutlaka Tanalith (O) maddesinin kullanılmasının gerektiğini, Wel|nıanit CB ve Hicksıons 
ÖBC tuzlarının ağaçtan kolayca yıkanıp çıkması soböbiyle kullanılmasının mahzurlu olduğunu, 
iyi sonuç alınması için bu tuzlardan beher metreküb ahşap için. 14 Kg. kullanılmasının gerektiğini 
(beyan etmiştir. Ayrıca bakır/ krom/boraks bazlı bir maddenin kullanılması tercih edilirse beher 
m3 için 6 Kg. Hicksıons CBC maddesi kullanarak metrekülbü 62 lira fiyatla Emprenye işine talibol-
duğunu bildirmiş ve fakat bu şekli katiyen tavsiye etmemitşir. 
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Aşağıdaki sebeplerle fiyatının daha ucuz olmasına rağmen işin bu firmaya ihalesi işletmece uy
gun görülmemiştir. 

Tanalitlh (C) maddesi ihtiva ettiği arsenik dolayısiyle insan sağlığına zarar verici mahiyette 
görülmüştür. Nitekim bu maddeyi kullanmakta ısrar eden firmanın ibraz ettiği ve Hioksons 
And Weldh (Holdings) Ltd. tarafından hazırlanmış etütte arsenikli tuzlarla Emprenye edilmiş 
ahşap malzemenin kapalı yerlerde yakılmasının gerektiğine işaret edilmiştir. Maden ocaklarından 
bunların istimalini mütaakıp ocak içi artığı olarak çıkarılan ahşap malzemenin işçiler 'tarafın
dan dışarı alınıp yakıt olarak kullanıldığı, bugün için bunun önlenmesinin mümkün olmadığı bir 
gerçektir. Ayrıca bu artıkların müessesece yakıt olarak veya- başka işlerde kullanılarak değerlen
dirilmesine karar verilmiş olması muvacehesinde bunların kapalı yerlerde yakılması mümkün olmı-
yacaktır. Kaldı ki, ocak içi yangınlarında çıkan karbonmonoksite karşı maske kullanmak suretiy
le tedbir alındığı halde, arsenik gazlarına karşı bir tedbir yoktur ve munzam tedbir alınması mü
him malî külfet tahmil edecektir. Bu durumda havzada mevcut şartlara uygun gelmemesi dola
yısiyle TanaMth (C) nin emprenye maddesi olarak kullanılması uygun görülmemiştir. 

Ağaç malzeme enprenye endüstrisinin alternatif teklifine, yani emprenye maddesi olarak 
Hicksens CBC tuzunun kullanılmasına gelince; firma esasen 19 . 7 . 1967 tarihli teklifinin 6 ncı 
sayfasında ifade ettiği üzere bu maddenin maden direk ve kerestesinin empreny esinde kullanılma
sını katiyen tavsiye etmemektedir. Bu maddenin kullanılması halinde firma tarafından bir m3 ah
şap malzeme için 5.3 veya 6 Kg. yerine 14 Kg. Hicksons CBC nin kullanılması gerekeceğine işa
ret edildiğine göre, emprenye maddesinin fazlalığından dolayı tahnid işi çok pahalıya mal olacak
tır. Bu durumda firmasının tavsiyesi de göz önünde tutularak bu alternatif teklif enteresan görül
memiştir. 

A) Kereste Sanayii Kolektif Şirketinin şartnamenin 3 ncü maddesinin (b, c, h) fıkralariyle 
8 nci maddesinin (b)! fıkrasına uygun hareket etmediği hakkındaki iddiaların tahlili. 

1-3 (b) Emprenye maddesinin hayvanlara ve insanlara zararlı olmaması. 
Hayvanlara ve insanlara zararlı olmadığına dair Hannover Yüksek Veteriner Okulu mikrobiyo

loji ve Hayvan Salgın Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kurt VVegner'in 3 Şubat 1964 ta
rihli raporu ihalede ibraz edilmiştir. Ayrıca uzun yıllardan beri gerek Orman İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünce ve gerekse PTT Genel Müdürlüğünce "VVolmanit CB kullanıldığı halde bugüne kadar 
hayvanlara ve insanlara zehirli bir tesiri kaydedilmemiştir. 

2. — 3. (c) Rutubet ve yağmurla yıkanıp gitmemesi : 
Haricî hava şartlarına bu arada bilhassa yağmur tesirlerine devamlı surette mâruz kalan telefim 

direklerinin emprenye edilmesinde PTT İdaresince Wolmanit CB kullanılmaktadır. Ocak içerisin
de .emprenye edilen travers, kama ve fırça gibi ahşap malzeme telefon direklerinin mâruz kaldığı 
şekildeki bir yıkanma ile karşılaşmıyacağı izahtan varestedir. Maden ocaklarında "VVolmanit CB 
ile emprenye edilen .ahşap malzemenin 8 yıldan beri hiçbir şekilde bozulmadığına ve yenileriyle d e 
ğiştirilmediğine dair Batı - Almanya'da kain Rheinpreussen ocağının 5 . 1 . 1967 tarihli belgesi de 
"VVolmanit" CB nin iyi' bir emprenye malzemesi olduğunu göstermektedir. 

3. — 3 (h) Ahşap malzemenin ömrünü en az 3 misli artırdığına dair belge : 
Gerek biraz önce yine ihale evrakı meyanmda zikredilen Rlheipreussen ocağının belgesi ve ge

rekse Steattin Magnesia Aktingesellschaft Ocağının 8 . 12 . 1966 tarihli vesikası, ayrıca bu sahada
ki teknik literatür "VVolmanit CB ile emprenye edilmiş ahşap malzemenin ömrünün asgari 3 misli 
artmakta olduğunu göstermektedir. 

4. — 8. (b) Emprenye maddesinin terkibi : 
Ereğli Kömürleri İşletmesi ihaleye çıktığı anda VVolmanit CB gerek Orman İşletmeleri Genel 

Müdürlüğünce ve gerekse PTT tarafından emprenye maddesi olarak geniş çapta kullanılmakta 
idi. Kereste Sanayii Kolektif Şirketi Dr. "VVolman GMBH ile aralarında mevcut anlaşma dolayı
siyle teklif ettiği emprenye maddesinin terkibini tam olarak açıklamaya mezun olmadığını, ancak 
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Wolmanit CB nin esas olarak bakır, krom ve bor tabanlı bir tuz olduğunu, ayrıca 3 maddeyi daha 
ihtiva ettiğini beyan etmiş olup, Sanayi Dairesi Başkanlığında yapılan tetkikte firmanın bu beya
nının doğru olduğu tesbit edilmiştir. 

Yıkama sonunda çıkıp gitmesi hususu : 
72 saatli yıkama bir laboratuar tecrübesi olup bâzı sınır değerlerini bulmak için başvurulan bir 

metottur. Odunun diri kısmına ait kalınlığı çok az yassı tahta parçaları emprenye edildikten son
ra çok süratli su cereyanlarına mâruz bırakılmakta ve mütaakiben hava ile temasa terk edilmekte, 
ve tekrar yıkanarak bu ameliyelere devam edilmektedir. Tatbikatta böyle bir yıkama ile maden 
ocaklarında asla karşılanamaz. Esasen maden ocaklarında "VVolmanit CB ile emprenye edilmiş ahşap 
malzemenin 7 - 8 yıldan beri bozulup çürümediğine dair vesikalar ibraz edilmiştir. 

C) Müessesenin 8 - 10 milyonluk zarara duçar kalması meselesi : 
Wolmanit CB nin emprenye ameliyesi sonunda ağaç malzemeyi çürütmeyip bilâkis haricî tesir

lere karşı (hava, rutubet ve saire) koruduğu bir hakikattir. Aksi takdirde yıllardan beri yegâne 
ıcmprenye maddesi olarak Wolmanit CB yi seçmiş olan Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ve 
PTT İdaresinin yüzlerce milyon zararı olurdu. 

D) İlmî Heyetçe ihale evrakının tetkik ettirilmesi meselesi : 
Memleketimizde hasebin korunması ile ilgili iki büyük müessese olan Orman İşletmeleri ile 

PTT İdaresi Tanaliht C yerine Wolmanit CB yi emprenye maddesi olarak kullanırlarken EKl'den 
"VVolmanit CB ile Tanalith C veya Hickson'e CBC maddelerinden hangisinin daha uygun olacağı
nın bir ilmî heyetçe araştırılmasını talebetmek haklı bir sebebe istinadetmez. Kaldı ki EKİ. Tana
liht C ve Hicksons CBC yerine Wolmanit CB yi seçerken dünya çapında teknik neşriyat ve vesi
kalara istinadetmiştir. İktisadi Devlet Teşekküllerine yaptıkları ihalelerde teknik mevzuları ilmî 
heyetlere tetkik ettirme mecburiyetini tahmin ettiğimiz takdirde, bu kuruluşların işlerinin geniş 
çapta gecikmesine sebebolacağı da aşikârdır. 

E) "VVolmanit CB ile Hickson's CBC maddelerinin birbirinden farklı olduğu : 
"VVolmanit CB nin maden ocaklarında bir emprenye maddesi olarak kullanıldığına dair sayısız 

vesika ve literatüre rasılandığı halde Hicksons CBC maddesinin bir emprenye maddesi olarak maden 
ocaklarında kullanıldığına dair hiçbir belge (İngiltere dâhil) ibraz edilememiştir. 

Ayrıca Hicksons CBC yi bizzat teklif eden firma dahi ihaleye iştirak ettiği teklif mektubun
da mezkûr maddenin ocak işi şartlarına uygun olmadığını açıkça itiraf etmiştir. Bu yönden iki 
maddenin birbirinin aynı olduğu iddiası varit değildir. Bu husus Sanayi Dairesi Mülkiyet Mü
dürlüğündeki kayıtların tetkikiyle de anlaşılmıştır 

9. — Konu Bakanlığım müfettişlerince yapılan inceleme neticesinde varit görülmemiş olup bu 
rapor 22 . 11 . 1967 tarihinde tarafımca tasvibedilmiş ve 22 Kasım 1967 günü 597 sayılı yazı ile 
şikâyetçi firmaya tebliğ edilmiştir. 

Refet Sezgin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

2 . 7 . 1967 (tarafa. 1701 öayıUı yazmijim eikMni ıgöst&riiir İfiöltedir. 

Sırai No. Tarih K o n u 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

12 . 9 .1967 
13. 9 .1967 
25 . 9 .1967 
11.10 .1967 
11.10 .196.7 
14 .10.1967 
16 .10 .1967 

Firmanın Bakanlığa şikâyet mektubu (2 sayfa) 
Bakanın şikâyeti TKİ ye intikal ettiren mektubu (1 sayfa) 
TKİ nin Bakanlığa cevabı (4 .sayfa) 
TKİ nin Bakanlığa ek yazıısı (3 sayfa) 
Yüksek Fen Kurulunun konu halkkmıdıa <müitalâaısı (2 sayfa) 
Basına verilen beyan^aitın t'am metni (1 sayfa) 
İşin müfettliş© tevdii (1 sayfa) 
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9/3 No. lu Sonışituıma Kaıznilıfk KoanlisyfoiMi rkJporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9/3 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu 16 . 2 . 1972 

Esas No. : 9/3 
Karar No. : 9 

T. B. M. M. BİRLEŞİK TOPLANTISI BAŞKANLIĞINA 

Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in eski! Enierji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddesine tevfikan Meclis Saruşturnuası açılması istemine dair önergesini incelemekte görevli 
Komisyonumuz; çalışmalarını süresi içerisinde ikmal ederek aşağıda münderecatı yazılı raporun 
tanzimine karar vermiştir: 

Olay : Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi yer altında kama, travers ve maden direği ola
rak kullanılan 'ahşap malzemeden 20 00O M3 lük kısmın tahnit işinin yapılması için Mayıs 1967 
başlarmda hazırladığı şartnameye istinaden aıltı firmadan teklif istemiş ve keyfiyet ayrıca gaze
telerde de ilân eliflımefc suretiyle ilgililer haberdar edilmiştir. 19 . 7 . 1967 tarihimde üç firmanın 
teklifte bulunduğu görülmüş ve teklifler isteklilerin de huzurunda açılarak gerekli inceleme ya
pılmak üzere satınaflima komisyonuna intikal ettiıilmiştir. Komisyon konu ile ilgili olarak 30 gün 
tetlkitoat yaıpmış, 17 . 8 . 1967 tarihinde üyeler arasında mafcina, orman ve maden mühendisi bulu
nan bu komisyonca alınan gerekçeli karar 26 . 8 . 1967 tarihli müessese yönetim 'komitesi top
lantısında müzakere edilmiş ve isabetli görülerek daha sonra TKl Kurumuna intikal ettirilmek 
Kurum Yönetim Kurulunca da 13 . 9 . 1967 tarihli toplantıda işin teklif sahiplerinden Kereste 
Sanayii Kolektif Şirketine ihalesine karar verilmiştir. 

istanbul Aksaray Valide Camii sokak 34/2 yi firma adresi olaraık vermiş olan ve ihale tari
hinde teklif sahibi bulunan firmalardan Ağaç Malzeme Emprenye Endüstrisi sahibi A. Ergin Kıl-
Kış, Sayın Cumhurbaşkanına yazdığı 19 . 7 . 1967 tarihli ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkatnlı-
ğına gönderdiği 13 . 9 . 1967 tarihli şikâyet dilekçelerinde Ereğli Kömürleri işletmesi tarafından 
19 . 7 . 1967 günü Zonguldak'ta 20 000 M3 maden direk travers ve kerestesinin emprenyesine ait 
ihalenin yapıldığını ve bu ihaleye Kereste Sanayii Kollektif Şirketiyle, firmasının iştirak ettiğini, 

Kereste Sanayii Kolektif Şirketi emprenye işinde kullanılacak madde olarak Welman.it ÖB yi 
teklif etmiş bulunmakla beraber teknik şartnamenin emretttiği hususlara yani; 

1. — Wolmanist CB nin su ve rutubet tesiriyle tatbik edildiği direk ve traversten yıkanıp çık
madığını tevsik eden raporu ibraz, 

2. —• Wolmanit ÖB nin terkibine dair kimyevi maddelerin % leriyle tam terkibini bildirme, 
3. — Wolmanit CB ile emprenye edilmiş ağaç ve malzemenin insan ve canlılara zararlı olmadı

ğına dair doküman verme gibi mecburiyetlere ri '.yet etmediği halde işbu teklifin TKl tarafın
dan reddolunmadığı, kendisinin ise teknik şartnamenin bütün emirlerine uyduğunu Türkiye'de 
Hieksons Emprenye Maddeleri Endüstrisi Limited Şirketinin imal ettiği Tanalith C Emprenye 
maddesini teklif ettiğini, teklifine bu maddenin yıkanıp çıkmadığını ve insan ile canlılara zarar
sız bulunduğunu tevsik eden dokûımanlan eklediğini ve maddenin tam olarak terkibini verdiğini 
Wolmanit CB nin patent sahibi bulunan Almanya'da bile halen hiçbir müessese tarafından tas
vip ve kabul edilmemiş olup, sadece üzerinde tecrübeler yapıldığını, kereste sanayii kolektif şir
ketinin Wolmanit CB ile Emprenye edeceği 1 M3 ahşap için telklif ettiği 75 Tl. sı fiyata mukabil 
firmasının Tanalith C ile aynı işi yapmak üzere 65 Tl. sı fiyat verdiğini ayrıca yine gerek terkibi 
gerekse evsaf itibariyle Wolmanit CB nin aynı olan Hieksons ÖBC adlı maddeyi kullanmak sure
tiyle M3 başına 62 Tl. İlk alternatif teklifte bulunduğunu ve neticede işin 200 000 Tl. lık daha 
az teklifte bulunan firmasına ihale edilmiş olmayıp Kereste Sanayii Kolektif Şirketine verildiği
ni iddia ve şikâyet etmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 85) 
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Bakanlığa yapılan 12 . 9 . 1967 tarihini taşıyan şikâyet dilekçesi gerekli tetkikatın yapılarak: 
neticesinin bildirilmesi zımnında 12 . 9 . 1967 gün 0/2 - 7124 - 3735 sayılı Bakanlıik yazısı ile T. K. î. 
Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Sayın 'Cumhurbaşkanının şahsına sunulmuş olan 19 . 9 . 1967 tarihli şikâyet dilekçesi Başba
kanlığın 30 . 9 . 1967 gün ve öz. Yazı İşleri 46.1303/34 sayılı yazıları ile Bakanlığa gönderil
miş, aynı gün kayda alınarak aynı mealdeki yazının Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına havale edil
miş olduğu mütalâasiyle 3 . 10 . 1967 tarihinde adı geçen kurula intikali sağlanmak suretiyle 
ilgili bakan konu ile hemen ilgilenmiştir. 14 . 10 . 1967 t a h i n i taşıyan çok acele Teftiş ve Tahki
ki için Teftiş Heyeti Reisliğine derkenar mucip emirleriyle Teftiş Kuruluna havale olunmuş ve 
16 . 10 . 1967 tarihinde de işbu şikâyetler müfettişlere tevdi olunmuştur. 

Dosyada mevcut yazılara ve ilgili müfettişlerin raporlarına göre yapılan tetkikat sonunda va
rılan neticeler aşağıda arz olunmuştur. 

1. — Müşteki Ağaç Malzeme Emprenye Endüstrisi Firması sahibi A. Ergin Kılkış'ın göster
diği adreste ağaç malzeme endüstrisi altında bir firmaya rastlanmadığı, adı geçenin altın kundu
ra isminde bir mağazada çalıştığı ve annesiyle beraber bu kundura mağazasına ait işleri tedvir 
ettiği Hicksons Emprenye maddeleri endüstrisi limited şirketinde henüz tescilli yapılmamış ol
makla beraber adı geçenin 100 bin liralık hissesi bulunduğu, adres olarak gösterdiği kereste Em-
prenyesi bununla ilgili ithalât mevzuundaki firmasını 21 . 9 . 1966 tarihinde 93280/38486 Sayı 
ile Ticaret siciline kaydettirdiği. Emprenye konusu ile ilgili olan makkıalarmı henüz sipariş etmiş 
olduğu ve kurmamış bulunduğu aslında Hicksons Emprenye Maddeleri Endüstrisi Limited Şirke
tinin aracısı durumunda bulunan bir şahıs olduğu sabit olmuştur. 

Ayrıca ihale mevzuu olan ahşabın Emprenye'si konusunda şimdiye kadar üzerine aldığı ve mu
vaffakiyetle ikmal ettiği her hangi bir işin de mevcudolmadığı ve dolayısiyle mezkûr firmanın 
bu, konuda hiçbir tecrübesinin bulunmadığı ve ihale tarihinde de elinde Emprenye tesisi bulun
madığı tesbit edilmiştir. 

2. — A) Ergin Kılkış firmasının mukavele şartlarına tamamen uygun olduğunu bildirdiği 
Tanalith C Emcenye maddesi üzerinde inceleme yapan T. K. 1. Kurumu Kimya Yüksek Mühendisi 
Leıman Doğu'nun raporunda Tanaıllth (O) çok kuvvetli bir Emprenye maddesi olmakla beraber ihtiva 
ettiği arsenikten dolayı bunun maden ocaklarında kullanılmasının tehlifkeli olduğu kaydedilmiş, 
A. Ergin Kılkış'ın teklif mektubuna eklediği belgeler arasında İngiliz halk sağlığı hıfzıssıhhası 
Kı/raliyet Enstitüsünün 7 . 11 . 1949 tarihli raporundan Tanalith C içerisindeiki arsenik çıkmama
sı sebebiyle deneydeki şartlar altında hayvanlar için bir tehlike arz etmiyeceği bildirilmiş ise de 
adı geçen firmanın ibraz ettiği diğer bir belgede maden direklerinin yeraltında yakılması sure
tiyle yapılan testlerde % 95 arseniğin açığa çıktığı, bu madde ile emprenye edilmiş ahşabın ya
kıt olarak kullanılamadığı, açık havada yakılması halinde de dumanın uçup gideceği hususları yer 
almıştır. Orman Genel Müdürlüğünden 50 M3 lük emprenye maddesi mubayaası ile ilgili olarak 
teşkil edilen teknik heyeti 13 . 11 ,. 1967 tarihli raporunda da emprenye ameliyesinden sonra in
sanlar ve hayvanlar ve eşya üzerinde zarar ika etmiyecek derecede zehir ihtiva etmiş olması bil
hassa memleketimiz için önemli faktör olduğu tebarüz ettirilmiş, ihaleye iştirak eden firmaların 
emprenye maddeleri arasında Wolmanit CB ye birinci sıraya tercih hakkı tanınmıştır. 

Yukarda arz edilen vesikaların münderecatmdan da anlaşılacağı veçhile A. Ergin Kılkış Fir
masının arsenik ihtiva eden Tenalith (C) maddesinin teknik şartnamenin 3 B ve 3 G maddelerinde 
yer alan insanlara ve hayvanlara karşı zehirli olmamalı ve genel olarak maden ocaklarında kul
lanılması mahzur teşkil etmiyecek vasıfta olmalıdır hükümlerine aykırı bulunduğu kanaatine va
rılmıştır. 

3. A. Ergin Kılkış alternatif olarak teklif ettiği Hicksons OBC maddesinin nerelerde kullanıl
dığını ve ne gibi hususiyetleri olduğu hakkında gerekli belgeleri vermemiş ve ayrıca ingiliz Ağaç 
Koruma Kurumu tarafından İngiltere'deki ağaç koruma maddeleri için neşredilmiş bulunan vesi-
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kada da bu çeşit enıprenye maddesine raslanılmamıştır ve esasen teklif veren firma tarafından da 
kullanılması tasviye edilmiyen mezkûr enıprenye maddesini şartnamelere uygun olduğunu iddia ve 
kabul etmenin mümkün olamıyacağı sonucuna varılmıştır. 

4. A. Ergin Kılkış'm şikâyet mektuplarında Kereste Sanayii Kolektif Şirketinin teklif ettiği 
Wolnıanit CB emprenye maddesi ile ilgili olarak ileri sürdüğü iddialar ise, dosyada mevcut ra
porlarda yazılı lâboratuvar deneyleri sonucunda doğrulanmamış olup "VVolmanit CB nin en tehli
keli mantarlara ve ahşap delici böceklere karşı müessiriyetini muhafaza ettiği resmî tahlil rapor
larının değerlendirilmesi sonucunda anlaşılmıştır. 

TKl Müessesesi Satmalma Komisyonu ile Yönetim Komitesi kararlarında yıkanmış halin TKÎ 
ocaklarında vâki olmıyacağı tavan ve yan duvarların tahkimatında kullanılan bu çeşit ağaçların 
su ve rutubete mâruz kalamıyacağı bedihi görülmüştür. Diğer taraftan bizzat Almanya'daki ma
den ocaklarında haşeb için emprenye maddesi olarak Wolmanit CB nin kullanılmakta olduğu ve 8 
seneden beri iyi netice alındığı yine dosyadaki rapor ve yazılardan anlaşılmıştır. 

5. Wolmanit CB nin terkibine dair kimyevi maddelerin % leriyle tam terkibinin açıklanma
dığı ve mezkûr maddenin Hicksons CBC ile aynı terkip ve müessiriyette olduğu iddiası ise, Sana
yi Bakanlığı Sanayi Mülkiyet Müdürlüğünde mevcut Wolmanit CB patenti üzerinde incelemede 
bulunmuş olan TKÎ Kurumu Kimya Yüksek Mühendisi Leman Doğu'nun 11 . 9 . 1967 tarihli ra
porunda "VVolmanit CB maddesinin Hicksons CBC maddesindeki temel maddelerden başka madde
leri de ihtiva ettiği, birleşimindeki yüzde nispetlerinde farklı olduğunu belirtmiş olmakla bu id
dia da varit görünmemiştir. "VVolmanit CB ile emprenye edilmiş ağaç ve malzemenin insan ve can
lılara zararlı olmadığına dair ihale dosyasında mevcut Veteriner Profesör Kurtvagncr'in raporu 
muvacehesinde sabit görülmüştür. 

Netice : 
Yukardan beri arz ve izah edilen belgelere müstenit görüşlerin ışığı altında Komisyonumuz ya

pılan ihalede her hangi bir yolsuzluk tesbit edememiş, aksine gerekli ihtimam ve dikkatin sarf edil
miş olduğunu müşahede etmiştir. 

Aslında her hangi bir usulsüzlük bulunmıyan muamele dolayısiyle ilgili bakanın bir ihmal veya 
suiistimali görülmediğinden eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Eefet Sezgin hakkında T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesine ve Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddesine tevfikan soruşturma açılmasına mahal olmadığına dair olan kanaate Komisyonun 
17 . 12 . 1971 tarihli toplantısında varılmıştır. ~ 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
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