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1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde iki oburum yapan Genci Ku
rulda : 

üışiş^ri Bakanlığının yabancı memleketler
de ıgörevli telsizcilerin ücretleri hakkındaki ika
mın tasarısının aç k oylarca neticesi teb iğ olun
du ve tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İkisa-
di Teşabbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 
tacili ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddem ge
reğince hazırladığı Kamu Ikt'ssadi Teşebbüsleri
nin denetimi sonuçları hakkında raporu üzerin
deki görüşmelere devam olun:rak . 

Kimya ye Toprak Sanayii ve buna bağlı mü
esseselerin görüşülmesi b'tirildi. 

istanbul'da Taksim'de yapılacak o'eli inşa 
edecek ve işletecek Anonim Ortaklığına Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün kalılmasma dair ka

nun tasarısının gündeme alınması ve önce'ikle 
görüşülmesi kabul edildi. Komisyon hazır bu
lunmadığından tasarısının görüşü mesi gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Etibank teşekkül, müesseseleri ve en büyük 
iştiraki olan şirketler ile, 

Türkiye Kömür işletme1 eri Kurumu ve mües
seseleri üzeı indeki görüşmeci' bitirildi, bi ânço, 
kâr ve zarar cetvelleri kabul edildi. 

5 Haziran 1965 günü saat 10 da toplanılmak 
üzere birleşime saat 17.28 de, son veri d'. 

B şkan Kâtip 
Baş1 anvek'li Ki k'are'i 

Fikret Turhang'l Ahmet Naci An 
Kâtip 
Bo'u 

Sırrı Uzunhascmoğlu 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hanîit Tigrel 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Yılmaz İnceoğhı (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Maalesef çoğunluğumuz yok
tur. Bakanların Senatoya gelmemesinden şikâ

yet eden bâzı arkadaşların Senatoya gelmemesi 
de calibi dikkattir. 

Orıbire çeyrek kala toplanmak üzere yarım 
saat ara veriyorum. 

Kapanma saati : 10,20 

*>•<* 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11,45 

BAŞKAN — Baıkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurba}kanınca S. Ü.), Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, gündeme 
geçiyoruz. Gündemin birinci maddesini görüşe

ceğiz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul'da Talcsim'de yapılacak oteli 
inşa edecek ve işletecek Anonim Ortaklığına 
Vakıflar Genci Müdürlüğünün katılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/803, Cumhuri
yet Senatosu 1/550) (S. Sayısı : 631) (1) 

BAŞKAN — Gayet kısa olan raporu okutu
yorum. 

Geçici Komisyon raporu 
• 1 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurulan Millet 

Meclisinin 17 . 5 . 1965 tarihli 107 nci Birleşi
minde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, İstanbul'da Taksim'de yapıla
cak oteli inşa edecek ve imletecek Anonim Ortak
lığına Vakıflar Genel Müdürlüğünün katılması
na dair kanun tasarısı, 

Komisyonumuzda her yönden tetkik vt müza
kere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen husus
lar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildi
ğinden bahis konusu kanun tasarısı Millot Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Zonguldak Sakarya 

A. Eyidoğan K. Yurdakul 

(t) 631 S. Sayılı basmayazı 4.6. 1965 nün-
lü 90 ncı Birleşim tutanak dergisine bağlıdır. 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 
Cumhurbaşkamca S. Ü. 

E. Kök 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz . istiyen?. 
Buyurun Sayın Sıtkı Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, Vakıflar İdaresinin Taksim'de bir 
otel yaptırmak üzere bu otel hakkında salâhi
yet istediğin5, bildiren kanım tasarısını, şüphe
siz ki Vakıflar idaresinin menfaati bakımın
dan, ben, şahsan canı gönülden desteklerim. 
Yalnız cvveTı Sayın Bakanın bu hususta bizi 
tatmin edecek bâzı izahlarda bulunmasını da 
temenni etmeden gecemiyeceğim. 

Bu ot.ol meselesi yeni bir mesele değildir. 
Taksim'deki yerin, civarda bulunan otel sa
hipleri tarafmelan hahişle istendiği ve Vakıflar 
t ' l n r ^h rn rekabete girmemesi için çalıştıkları, 
tetkik edenlerin yüksek malûmlarıdır. Vakıf
lar İdaresi, üstünkörü öğrendiğimize göre. Va
kıflar Bankası ve Vakıflar İdaresi dâhil ol
mak üzere aşağı - yukarı 47 milyon liraya ya
kın bir sermaye koymaktadır. Buna mukabil 
bu otel yapılırken, bu otelin yerini belediye
den satmalamıyan bâzı, hepinizce de malûm 
olan şahıslar, şimdi bu ote^c muayyen hisse
lerle, 47 milyona mukabil elli bin lira, yüz bin 
lira vermek suretiyle ortak olmaya ve otel ku
rulduktan sonra da idare meclislerine girerek 
Ordu Yardımlaşmada olduğu gibi, bu otelin 
çalışmasını sabote etmeye hiç şünhesiz gayret 
edecekler ve çalışacaklardır. Arkadaşlar, Va
kıflar idaresini kuran ecdadm bırakt^ı vakıf
ların mirasçısı yüz bin insana yakın fakir fuka-
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O. Senatosu B : 91 
ra evlâtlarıdır. Bu evlâtların sermayeleriyle 
Vakıflar îderesi ve Vakıflar Bankası kurulmuş
tur. Binaenaleyh, bu otel yapılır ve 47 mil
yon liralık bir sermaye konulurken temenni olu
nur ki, Vakıflar İdaresi bu sermayenin vâris 
evlâtlara ait bir sermaye olduğunu düşünerek, 
kendisinin koyduğu büyük paralara karşılık 
50 bin, 100 bin liralarla diğer bâzı sermayedar
ları, hak salhibi ve ortak etmesin. Bunun ye
rine bugün ecdattan kalma paralariyle, orta
lıkta sürünmekte olan vakıf evlâdını buna or
tak etmek suretiyle, hicolmazsa bir parça bu 
gelirin nemasından faydalandırmış olsun. Muh
terem arkadaşlarım, bendeniz biliyorsunuz, bu 
hususta ihtisas sahibi değilim. Fakat bu işin 
yakinen içinde bulunduğum için sizlere hakika
ti açıklıyabilirim. Uzun senelerden beri aşa
ğı - yukarı 3 - 4 milyona yakın serveti olan 
bir vakfın mütevellisi bulunuyorum. 50 - 55 
tane de evlât var. Bugün hepsi aç. ve sefil va
ziyette sürünüyorlar. Bu Vakıflar İdaresini, ku
ran hissedarlar meyanmdadırlar. Bu vakıfın 
mütevellisi olarak bendenizin aldığı mütevelli 
maaşı senede 80 liradır. Bunu da evlâtlara bir 
müracatle bağışlamış bulunuyorum. 2,5 milyon 
servete sahibolan evlât ise senede ya 20 lira 
alır, ya 30 lira alır. Halbuki daha büyük va
kıfların milyonlarca liralık servetleri olduğu 
halele Vakıflar İdaresinin kurmuş olduğu bu 
çalışma^ra ortak edilmediğinden dolayı hiçbir 
hisse alamamakta ve kanuni hakları bulunması
na rağmen, maalesef, bunlardan faydalana
mamaktadırlar. Bu bakımdan öyle tahmin edi
yorum ki. irerek Vakıflar Umum Müdürlüğü ve 
gerekse Vakıflar Bankası yanlış bir istikamete 
yönelmiş bulunmaktadır. Bunu -Emekli Sandı-
ğiyle l^yaslamak doğru değildir. Emekli San
dığında da. emekliler hissedardırlar. Ama ken
di keseneklerinden bir miktar vermektedirler. 
Halbuki vakıf evlâtları ecdadın bıraktığı mi
ras yaşlanmış, insanlar, ortalıkta sürünen bu 
insanlar sermayeleri ile idareye ortaklık etmiş
ler ve bu teşkilâtı kurmuşlardır. Binaenaleyh, 
bu kanuna taraftar olmakla beraber, yarm çı
kacak olan bu kanundan 50 bin liralık yüzbin-
lirabk hisselerle yabancı kaptı kaçtı insanların 
faydalandırılmamasını Vakıflar İdaresinin, va
kıf işlerine bakan Saym Vekilimizin nazarı 
dikkate alarak yeni bir istikamete hayırlı bir 
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yöne sevk etmesini bütün evlâtlar adına cam 
gönülden temenni ederim. Hürmetlerimle. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yalnız şah
sınız adına mı, komisyon adma mı? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Komis
yon ad ma, 

BAŞKAN — Buyurun, 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HÜSNÜ Dİ

KEÇLİGİL (Kayseri) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Sıtkı Ulay Paşamızın izahatını 
dinledik. Hakikaten ortaya meseleleri attı. Ec
dadımızın vakıfları üzerinde durdu. Bu konu
da bâzı kaptı - kaçtıcılara fırsat verilmemesi 
tavsiyesinde bulundu. Hemen ben de komis
yon adına şunu arz edeyim ki, komisyonumuz 
bu meseleler üzerinde durmuş, vakıflarımızın 
değeri üzerine eğilmiş ve fırsatçılara imkân 
vermemek için tedbirler almıştır. Vakıflar 
Bankası ve Bakandan izahat alınmıştır. Hiç 
şüphesiz müsterih olsunlar ki bu mesele üzerin
de Bakan ve Vakıflar Bankası Umum Müdürü 
gayet titiz davranmaktadırlar. Buna inanınız. 
Bahşetmiş olduğunuz şahsın -ismini söyVrv,^ 
istemiyorum - iştirakine fırsat verilmemiştir, 
yer verilmemiştir ve verilmiveenktir. Buna 
emin olunuz. Buraya iştirak eden İsviçre Ban
kasıdır. Daha evvel Amerikalılar da müra
caat etmiş, fakat kabul edilmemiştir. İsviç
re'nin teklifi yerinde görülmüştür. Banknları-
rmzrlnu İs Bankası, Ordu Yardımlaşma Kuru
mu iştirak ediyor. Aynı zamanda buna katış
mak istiyen Emekli Sandığı da düşünülüyor. 
Bunun' dışında, tekrar arz edeyim, kaptı -
kaçtıcılara fırsat verilmiyecektir. Hal km dört
te bjr iştiraki de düşünülmektedir. Ama işti
rak edecekler üzerinde de hassasiyetle durula
caktır, fırsatçılara imkân verilmiyecektir, müs-
terJh olunuz, hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Soru mu var efendimi. Buyu
run Savın Gerger. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Mefruşatı dâ
hil olarak otel kaç milyon liraya çıkacaktır? Bu
rada Vakıfların hisse miktarı nedir? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yüz 
milyon lira civarındadır. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Beyefendi, ben 
hisse miktarını da sordum. 
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HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Bu 

hususa da Sayın Bakan cevap verecekler, kendi
leri daha yakından biliyorlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSEYİN ATA

MAN (Ankara Milletvekili) — Saym Başkan, 
sayın Senato üyeleri; huzurunuza getirilmiş 
olan kanun, otelin yapılması hakkında bir ka
nun değildir. Bu kanun otelin yapılması için te
şekkül edecek olan şirkete evkafın iştirak ede
bilmesi içindir. Bu kanun tasviplerinize mazhar 
olursa, teşekkül edecek olan şirkete evkaf da 
muayyen bir sermaye ile girecektir. Mevzu 
budur. Taksim Belediye Gazinosu arsasında 
yapılacak 100 milyon liralık turistik otel için 
«İstanbul Taksim Oteli Türk Anonim Ortaklı
ğı» adı ile bir şirket kurulacaktır. Bu şirkete 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün de ortak olabil
mesi için bu kanun tasarısı sevk edilmiştir. Bu 
tasarının kanunlaşması halinde İstanbul, bü
yük ve temiz, turistik bir otel kazanacak, kıy
metli âbidelerimiz arasına modern bir tesis da
ha katılacak ve memleket önemli bir döviz 
kaynağına sahibolaeaktır. Bu imkânın verilme
siyle Banka atıl kalmış bulunan ve önemli 
sayılan likiditesini de daha verimli bir şekle 
sokmuş . olacaktır. Tesis, arz ettiğim önemi dola-
yısiyle, Beş Yıllık Plâna dâhil edilmiştir. 
İnşaat plânı, maliyet hesaplarına göre de, böyle 
bir otelin rantabl olacağı ve memlekete çok sa
yıda turist celbinde büyük rol oynıyaeağı dü
şüncesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü bu şir
kete iştirake karar vermiştir. Ancak, Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne şirkete girme yetkisi ve
recek kanun tasarısının henüz kanunlaşmam ası 
sebebiyle şirket kurulamamıştır. Bu vesile ile 
şirket hakkında, bu husus hakkında ufak bir 
malûmat arz etmek isterim. 

Otelin inşa edileceği arsa 8 375 metrekare
lik bir yerdir. 1959 senesinde Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün de iştirakiyle, büyük turis
tik bir otel inşa maksadiyle İstanbul Belediye
sinden 10 milyon liraya satmalmnııştır. Otelin 
projesi için milletlerarası bir müsabaka açılmış
tır. İstanbul'da Ahel Firmasının ki, yerli bir 
firmadır, hazırladığı proje birinci kabul edil
miştir. Bu proje, İstanbul imarınca tasdik edil
miştir. linşaatm maliyeti 100 milyon lira I 
olarak tahmin edilmektedir. 734 yataklı olacak- | 
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tır. Kurulacak şirketin sermayesi 47,5 milyon 
lira olacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 
milyon lira, Vakıflar Bankası 7,5 milyon lira ile 
şirkete katılacaktır. Sermaye bakiyesi, sair yerli 
ve yabancı şahıs ve müesseseler tarafından sağ
lanacaktır. İnşaatın bedeli bakiyesi yerli ve 
yabancı kredilerle saklanacaktır. 47,5 milyon li
ranın 23,5 milyon lirası Banka ve Müdürlük ta
rafından temin edilecek, mütebaki 24 milyon 
lirası da yerli ve yabancı muhtelif müracaatler 
ashabı tarafından temin olunacaktır. Bu mü-
racaatlerin başında Türk İsviçre Turizmi Ge
liştirme Şirketi, ki, buna Banka dâhildir, Zü-
rilı'te bir kumpanyadır, bu da iştirak edecektir. 
Halka da iştirake açık bırakılmıştır. Bu hu
susta hisse senetleri çıkarılacak ve halkın da 
dolayısiyle serbestçe buna iştirak edebilmek im
kânı hâsıl olacaktır. Masrafın mütebakisi iç ve 
dış kredilerle temin olunacak, karşılık paralar
dan temini mümkün olacak, plâna dâhil projesi 
olduğu için Konsorsr.Vım kredilerinden de isti
fade edecektir. İşletmesi hususunda da düşü
nülen şey, Dünyaca meşhur firmalardan en mü
sait teklifi verene verilecektir. Altı senedir sü
rüncemede kalan bu husus eğer yüksek tas
viplerinize mazhar olursa, memleket için bü-
vük bir hizmet yanılacağı kanısındayız. Sual
ler varsa cevaplandırın ava hazırım. 

VASFİ GERGER (Urfa) — On milyon lira 
arsa bedeli şirket he?abma nasıl dâhil ediliyor? 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Bu 
arsa bankanındır efendim. Vakıflar Bankası 
tarafından satmalmmıştır ve, halen bankanın 
uhdesindedir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Anlatamadım 
efendim, demek istiyorum ki, arsa bedeli 
Vakıflar İdaresine ve bu şirkete ne gibi bir 
avantaj sağhvacaktır? 16 milyon lira nakit ve
riyorsunuz, 7,5 milyon da banka veriyor, bu 10 
milyon arsa bedeli ne olacak? 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Maliye -
tin içindedir. 100 milyon liranın içerisinde bir 
mevzu olarak mütalâa edilmelidir. 16 milyonu 
Vakıflar ayrıca verecek. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Yani nakit altı 
milyon mu verecek? 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — 16 mil
yon verecek, 23,5 milyondur. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Arsa bedeli ne 
oluyor? 
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HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Serma- I 

yeniri içindedir, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, buyurun. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLI j(Ankara) — Sayın 

Başkan ben ayrıca söz istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Bankası
nın bu otelin hissesindeki iştirak nisbeti ne 
olacaktır ? 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — % 23,5. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Arsa hariç, % 23,5 mu! 
HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Evet 

efendim. Arsa hariç, 23,5 milyon lira ile gire
cektir. 10 milyon da arsa 33,5 milvon lira eder. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii üye) — 
Yani % 50 nin altında mı?. 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — % 50 
nin altındadır. I 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Arsa 10 milyon 

Jiraya alındığına ve bugün yeni bir şirket ku
rulduğuna göre, arsa yeniden değerlendirilmiş 
midir, değerlendirilmiş ise kaç milyon liraya 
değerlendirilmiştir? Bugünkü kıymeti nedir?. 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Bugün
kü kıymeti daha da yükselmiştir. Fakat aklım- I 
da değil, arkadaşlarımdan katî malûmat alıp 
arz ederim. Fakat tahminime nazaran on mil
yon liranın üzerindedir. • I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıburun. I 
M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Efen

dim, turistik büyük oteller bu havalide zaten I 
vardır. Buna mukabil İstanbul şehrinin, bütün 
medeni diğer büyük şehirlerde olduğu gibi 
parkları çok azdır. Acaba Vakıflar İdaresi, be
lediyenin oradaki güzel parkını gittikçe küçül
terek, beş - altı büyük otelin yanma bir tane I 
daha ilâve edeceğine başka yer bulamadı mı 
otel yapmak için? 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Otel 
şimdi, İstanbul Belediye Gazinosunun bulundu- I 
ğu yerde kurulacaktır. Bu yıkılacak bina onun 
üzerinde tesis edilecektir. I 

BAŞKAN — Soru mu buyurun. Cahit Bey. 
CAHtT ORTAÇ (Bursa) — Efendim, bu 

otelin acaba rantabilite hesapları yapıldı mı? 
Yapıldı ise yüzde kaç kâr getireceği tahmin | 

5.6.1965 0 : 2 
edilmiştir? Bu nisbetiıı yüzde kaç olacağı hak
kında bir cevap rica ediyorum. 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Bu he
saplar yapılmıştır, fakat; yüzde kaç nisbetinde 
bir kâr getireceği hakkında bir malûmat arz 
edecek durumda değilim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ulay? 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Vâkıf evlât

ları bunun nemasından faydalandırılacak mı? 
Vakıflar İdaresi, aşağı-yukarı arsa bedeli ile 
birlikte 40 milyon liraya yakın para verdiği 
halde, bugün Vakıfların elinde daha da para 
bulunmasına rağmen, neden bu helvayı kendisi 
yapmıyor da başkalarına yedirmek için teşeb
büse geçiyor, kendi malına başkasını ortak ya
pıyor? Bunu anlıyamadım. 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Vakıf
lar kudreti nisbetinde bu işe giriyor. Kudreti 
yetmiş olsaydı, şüphesiz memleketin diğer bir
çok yerlerinde yapmış olduğu dükkânlar, çar
şılar ve saire gibi, bunu yaptırırdı. Fakat gücü 
yetmediği için böyle bir şirket kurmak zarure
tinde kalmıştır. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Vâkıf evlât
ları istifade edebilecek midir? 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Giriş 
nisbetinde. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Zaten hissesi 
var. 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Hisse 
de yerilecek. 

BAŞKAN -— Söz istiyenler : Ağırnaslı, Ku-
rutluoğlu, İskender Cenap Ege, Tunçkanat, Nü-
vit Yetkin ve Karasapan. 

Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, hakikaten turizmin gelişmesin
de faydası olsun diye, Vakıflar İdaresinin bu 
nevi tesisler kurması, işletmesi, otel yapması 
ve saire bana göre gerçekten vakfın kuruluş 
maksatlarına uygun düşer. Ama Sıtkı Paşanın 
da sorduğu suallerle işaretlediği gibi, geçmiş
ten alınacak dersler hatıra geliyor. Muhterem 
arkadaşlarım, umumiyetle sermaye Devletin ol
mak üzere veya Devlete bağlı İktisadi Kamu 
Teşekküllerinin olmak üzere, geçmişte anonim 
şirketler kurulmuş, idareleri, kârları, hiç ser
maye koymadan birtakım zevat tarafından 
paylaşılmıştır. Efendim, şöyle bir şey var : Va
tandaşlara da iştirak hakkı tanınacak. Bunu, 
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vatandaşlar tâbirini filânı, «kim o vatandaşlar» 
diye hasretmek durumundayız. O vatandaşlar 
biz değiliz, bir kere bizim yok sermayemiz ki, 
alalım. Biz olmadığımıza göre küçük esnaf, işçi, 
köylü filân da değildir. Şu yirmidokuz buçuk 
milyon insanı ayırın o vatandaşlardan, vatan
daşlar yüzbin kişiye iniyor, yüzellibin kişiye 
iniyor. Yüzellibin kişinin kazancı için Devlet 
sermaye koyacak, kredi verecek ve kazancı te
min edecek. Arkadaşlar, bu yollara paydos di
yelim. 

Muhterem arkadaşlar... 
RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Otel yapıl

masın mı?.. 
NİYAZ}. AĞIRNASLI (Devamla) — Otel 

yapılmasın mı diyor bir arkadaşım. Otel yapıl
sın, otele ihtiyaç varsa yapsınlar. Ama o sev
gili vatandaşlarımız kendileri otel yapsınlar. 
Veya Vakıflar İdaresinin gücü yeterse, kendisi 
otel yapsın. Hususi şahıslarla Devlet arasında 
bu nevi iştiraklerin, hele yönetimi Devletin 
elinde olmıyan, iktisadi teşekküllerin elinde ol-
mıyan teşekküllerin kurulmasının sureti mut-
lakada karşısında olmalıyız. % 51 hissesi, eğer 
Vakıflar İdaresinin olacaksa, kalan yüzde 49 
hissede de Devletin diğer teşekküllerinin, Kamu 
İktisadi Teşekküllerinin payları bulunacaksa, 
mevzu ile alâkası ölçüsünde, buna bir diyece
ğimiz yoktur. Bu yapılsın, yapılmalı. Ama, 
Devlet para versin, kredi de versin. Turizm 
Bankasından da kalanı alalım. Ben de sembo
lik olarak iştirak etmiş olayım, yahut da nomi
nal bir şeyle hisse senetlerini kasaya koyayım, 
ortak olayım. Yok, böyle şey olmaz. Arkadaş
lar, bunun hatırlattığı bir hususa temas etmek 
ve onu da beraberce huzurunuza getirmek fay
dalı olacaktır, zannederim. Mevzu zaten iktisa
di Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetinin ge
tirdiği raporlar üzerinde, bundan sonraki tet
kiklerimizle de alâkalı olduğu için söylemenin 
faydası olacaktır. 80 küsur bildiğimiz iştirak
ler vardır. Ve bu iştiraklerden yakın tarihlere 
kadar yakmılmıştır. İştiraklerin tasfiye edil
mesi, Devletin ilmî anlamı ile, iktisadi, bilmem 
verimlilik şartları ile, ve sairesi ile uygun gö
rülenleri onlara devretmek suretiyle bu tasfi
yeyi niçin hâlâ yapmadığımız suali beni dört 
seneden beri işgal eder. Ve doğru dürüst bir 
cevap alamadık. Ben bunun cevabını, kimse 
alınmasın, huzurunuzda açıklamakta faydalı 
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bulurum. Bu iştirakler üçer, beşer kişilik idare 
meclisleriyle yaran kayırmam müesseseleri ha
linde kullanılmak istenmiştir de onun için tas
fiye edilmemiştir. Bunu da filân yerde mebus
luğu kazanamamış bİT arkadaşımızı, filân yerin 
il başkanını veya falanı kayırmak için kullan
dığımız bu nevi tesisleri de artık tasfiye etmek 
zamanı gelmiştir. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Açıkça, bu zevat kimlermiş? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Kim 
yapmış, diye bir arkadaşım sual sordular. Onu 
bilirler kendileri, hocalarını da bilirler, hoca
ların talebelerinden, talebelerin hocalarından 
vakit vakit ileri gittiğini de iyi bilirler. Ama 
biz ne hoca, ne de talebeler arasında olmadığı
mız için rahatça, iki cenahın da yapmış olduğu 
ve bugün mutlaka memleket hesabına tasfiyesi 
zaruri olan hususların neşterlenmesi zarure
tiyle bunu söyledik. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Açık söyleyin, öğrenelim, bu cenahlar nelerdir? 

BAŞKAN — Şunu demek istiyorlar, yani 
iki taraf da... 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Sayın 
Karakurt dostumuz, açıklıyayım, ben meselâ 
burada.... 

BAŞKAN — Polemiğe gitmeyiniz lütfen. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) -— Ben 

birtakım yerlerin kira bedellerinde açıktan pa
ra alınmak suretiyle mukavele yapılmaksızın 
vergi dışı hareketlerden falan bahsetmiyorum. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Sayın Ağırnaslı; bu kira hikâyesi bana mı ait? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Onun 
için alınmadan rahatlıkla bu meseleler tesbit 
edilsin. Bunlarda fayda vardır. Onun için 
iki cenah filân derken, mutlak şekilde bunu be
nimle beraber takbih eden arkadaşlarımı elbet
te ki istisna ediyorum. Ama bir çıkar şeyi ola
rak bu yollardan artık vaz geçelim arkadaşlar, 
çok rica ediyorum: Bu da yeni bir örneği ola
caktır. Çok. hürmet ettiğim, çok sevdiğim Ata
man Paşa işin bu püf noktalarını bilmiyecek 
kadar sâf, temizdir. Bize, Öğrettiler teklin et
tiler de öğreniyoruz. Onun için bu işlere vasıta 
olmıyalım ve bu ise, eğer Vakıflar İdaresi ya-
pabilccekse peki diyelim, yoksa bunu reddede
lim arkadaşlar. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Kurutluoğlu. 
SAKİR KURUTLU03LU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, czcanı 
dil bu kanunun biran evvel çıkmasını bendeniz 
de arzıi etmekteyim. Yalnız Vakıflar Gene] 
Müdürlüğüne bir ortaklığa katılma yetkisi ve
ren bu kanunun ilerideki tatbikatında tereddüt
ler doyurabilecek bir kapalılık rmnzarası gör
düğüm için, bunun zabıtlarda tavzihinde ve mu
vazzafı bir şekilde anlatılmasını faydalı müta
lâa ediyorum, onu sormak istiyorum. 

İstanbul'da Taksim'de mülkiyeti halen Tür
kiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığına ait 
arsa üzerinde turistik gayelerle yapılacak ote
lin ticari esaslara göre inşa ve işletilmesi için 
kurulacak ortaklıklara.. Turistik gayelerle ve 
ticari esaslara göre kurulacak ortaklıklara.. Ne 
için? İnşa ve işletme için. Sayın Bakan izahat 
verirlerken en iyi işletme hangisi ise ona veri
leceğini işaret buyurdular. Burada inşa ve iş
letme için kurulacak ortaklıklar-kaydı, işletme
nin mihtakülen ortaklık dışında bir müesseseye 
verilip verilemiyeceği hususunu yarın tereddüt
le karşı karşıya koyabilir. Bu itibarla bu anla
yışta ister ortaklığa veya isterse mürtakillen en 
iyi bir işletmeye vermenin mümkün olup olamı-
yacağmm tavzihi ilerisi için faydalı olacaktır. 
Bunu öğrenmek istediğim için rahatsız ettim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, İs
tanbul'da Taksim'dc yapılacak otelin Vakıflar 
Umum Müdürlüğü ve Vakıflar Bankasınca bir 
ortaklık içinde birleşmesi ve bu oteli inşa etmesi 
mevzuu ile ilgili bir kanun tasarısı görüşülmek
tedir. Bendeniz burada bir prensibi ifade et
mek mccburij'ctindeyim. 

Muhterem Vakıflar İdaresi ve Türkiye Va
kıflar Bankası 47 milyon lira ile bir şirkete iş
tirak etmek ve turistik bir otel yaptırmak, Tür
kiye'nin, İstan bulun en güzel yerinde ve böy
lelikle memlekete turist eclbetmek ve turizme 
hizmet etmek gibi iyi bir niyetle Hareket etmek
tedir. Ancak, turizmle ilgili şimdiye kadar 
yanmış olduğumuz müzakerelerde bütçe konul
malarında, turizmin ieabettirdiği zaman kürsfıv° 
çıktığımızda ifade ettiğimiz zaman bu memle
kette turizmle ilgili konaklama tesislerinin ne 
tarzda olması lâzımgcldiği ve turisti çekebilecek J 
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tesislerin lüks olmaktan çok temiz; konfordan 
uzak, fakat her şekilde kullanışlı olması icabet-
tiğiııi uzun uzadıya, şimdi vaktinizi almak 
istemiyorum, burada. Senatoda, diğer Millet 
Meclisinde aşağı - yukarı çıkan bütün arkadaş
larımız böyle konuşmuşlar; Turizm Bakanlığı 
adına konuşan vekiller ve ilgili mesuller de bu
na iştirak etmişlerdir. Basında da buna ait bir 
hayli yazı çıkmıştır. Bu bir. Maalesef yine 
lüks otel yapılmaktadır. Lüks otelcilikten ka
çınamıyoruz. Ve turizmi lüks otelcilik zannedi
yoruz. İkincisi, yine Hükümetler olarak, bugü
ne kadar bu kürsüden ifade edilenler ve parti 
adına söz alanlar, şahısları adına söz alan arka
daşlarımızın bu küsüden ifadelerinde, turizm 
mevzuıınun özel teşebbüs meselesi olduğu üzerin
de ısrarla durulmuştur. Buna rağmen bugüne 
kadar Devlet eli ile turizme, bilhassa konaklama 
movzuu ile ilgili yapılmış yatırımların hiçbirisi
nin rantabl olmadığı hesaplarla ortadadır. Öyle 
olmasına rağmen, yine bâzı müesseseler, Emekli 
Sandığı, İşçi Sigortaları ve Vakıflar Bankası 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi müesseseler, 
devamlı olarak bu yatırımlara karşı devamlı bir 
ilgi duymaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele mühimdir. 
Ve öyle bir arada gelmiştir ki, hemen şu kanun 
tasarısını geçiriverelim hissiyatı içerisindeyiz. 
Çok istirham edeceğim, biz, Türkiye'de birçok 
yatırımları, bayağı, hissi tesirler altında yapmı
şızdır, tetkik edersek. Şuraya şöyle bir şey 
yapılsa güzel olur denmiştir, birisi bir şey söy
lemiştir, bakımsızdır bugünkü bu temenni bir
kaç zaman sonra gerçekleşmiştir. Şimdi mese
lenin başı nerede, nereden başlıyor? 1959 sene
sinde Türkiye Vakıflar Bankasına belediyeden 
on milyon liraya bir arsa veriliyor. Diyorlar ki, 
sen burada bir turistik otel yaparsın. Hakika
ten bu verilen arsa, Türkiye'nin değil, biraz ev
vel ifade ettiğim gibi, dünyanın en güzel yerle
rinden, mevkilerinden biri. ŞaKanc bir yer. Fa
kat Vakıflar Bankasının, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün vazifesi otel yapmak mı, otel işlet
mek mi, yoksa bankacılık mı, diğer kendisine 
verilmiş olan vazifeleri yapmak mı ? Ve bugüne 
kadar bu meselelerde, Devlet sektörü olarak, 
el attıkları yatırımların neticesi nereye varmış
tır? Elde on milyon liralık bir arsa bulunduğu
na göre ve bu da otel yapılması kaydiyle ken-
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dilerine verilmiş olduğuna göre, hemen burada 
bu oteli yapmak için bir şirket kurma teşebbü
süne geçiliyor. Bir kere 1959 dan 1965 e kadar 
bu arsa olduğu gibi kalmıştır. Ve bundan müte
vellit idarenin uğramış olduğu zararlar da var
dır o ayrı hesap. Fakat bana kalırsa durum 
banka olarak, bankanın vazifesi ne ise onu yap
maktan ibarettir. Böyle bir otelin kurulması 
için Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile de tam bir 
mutabakat hâsıl olup olmadığına dair de Sayın 
Bakan bu hususta bir şey ifade etmediler. Yani 
bu memlekette bir de Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı vardır. Onun işine veyahutta bu tarafın 
işine rufailer karışır hikâyesi, birbirleri ile bir 
koordine çalışmaları da yoktur. Onun için 
şimdi gidiniz Turizm ve Tanıtma Bakanına ve
ya müsteşarına sorunuz, Türkiye'de turizm ile 
ilgili bir konaklama tesisi nasıl olsun diye. Ran-
tabl olabilmesi için ucuz olmasını ve basit olma
sını ifade eder. Ben size misal olarak vereyim. 
izmir'de Efes Oteli yapıldı. 

. Hakikaten gayet lüks bir otel görenleriniz 
bilir. Havuzunun içinde yüzenleri bile dışarı
dan bir akvaryumu seyreder gibi görebiliyorsu
nuz. Bu kadar şatafatlı bir otel. Gerçi gürel 
bir şey insan arzu ediyor, memleket güzel bir 
esere kavuşsun ve bundan istifade edilsin. Bun
lar iyi şej^er ama, ne dereceye kadar rantabl 
oluyor, ne dereceye kadar işletmecilikte fay
dalı olabiliyor memlekete?.. Bunları düşünmek 
lâzım. Bu memlekette büyük otel olarak yapı
lan ve hakikaten memlekete döviz sağlıyan 
otel, itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki. Hi'-
ton Otelidir, muhterem arkadaşımın. Çünkü, 
otelcilik yahrz inşaadan ibaret değildir. Otel
ciliğin en mühim tarafı işletmeciliktir. Bu iş
letmecilik tam mânasiyle yapılamadığı takdir
de, maa^e-ef, siz ne kadar güzel yerde, ne 
kadar konforlu otel kurarsanız kurunuz, hele 
biraz da fivatlar pahalı olursa. İrebir zaman 
oraya icabcdcıı, arzu edilen şekilde turist çe
kemezsiniz. 

Şimdi bunun dışında, size bir basit misal 
daha vereyim. Kuşadası'na giderken 31 pla
jı denilen bir yer vardır. Orada bir otel ya
pıldı. Tusan Oteli. Tusan Oteli de güzel bir 
otel. Yeri de gayet güzel, fakat işlemiyor muh
terem arkadaşlarım, işletemiyorlar. Kuşada
sı'na yapılan Tusan Otelinin yanında, civarm-
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da bir mokamp kuruldu. Arabasiyle geliyor 
turist, giriyor ağaçların arasına, orada basit 
bir yemek yenilecek yeri, bir tuvaleti, susu, 
busu... Bundan ibaret. Kendisi geliyor, bir 
çadır kuruyor. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş, 
her hangi bir şekilde muhafaza altında; elektri
ği var, suyu var. Orayı tercih ediyor. Beri 
tarafta koca bir lüks otel olduğu gibi duruyor. 

Şimdi bu misaller ortada olduğuna göre, 
Vakıflar İdaresi ve Vakıflar Bankasm-n yüzde 
33 hisseyle gireceği bu şirkete kendisi girece
ğine, ya bu arsayı elden çıkarsaydı, bugünkü 
rayiç değ-eri her halde 10 milyon liranın üzerin
de olması lâzım, bir başka şirket kurulsaydı, 
özel bir şirket kurulsaydı, bu bankalar da, 
Vakıflar Bankası, Turizm Bankası ve diğer 
bankakır bu şirketi finanse etseydi her halde 
gayesine daha yerinde hizmet etmiş olurdu, 
düşüncesindeyim. Bugün bunun hisse senetle
ri çıkarılacağından bahsediliyor. Say n Niyazi 
Ağırnasb dediler ki, bu hisse seneleri birkaç 
kişiye inhisar etmesinden ibarettir. Ben sa-
ırrun ki, Türkiye'de, eğer Sayın Ağırnaslı'nın 
dediği gibi bir iki maksatlı bulunmazsa, böyle 
bir şirfkete kolay kolay para yat'racak baba
yiğit de çıkmaz. Çünkü Türkiye'de bilhassa 
Dev^t eliyle kurulmuş olan bu konaklama te
b e r i n i n her gün zarar etmekte olduğunu gö
ren vatandaş, böyle bir şirkete gidip de hisse
dar olmak, hisse senedi almak gibi bir yola 
gitmez. Çünkü herkes his:c senedi alırken pa-
ras-nı en fa-d a kâr getirecek bir yere yatırmayı 
düşünür. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sav^n Tunekanat. 
HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza birkaç 
hususu acıkkamak üzere çıkmış bulunuyorum. 

Bunlardan bir tanesi; eskiden beri a^sa gel
diğimiz bâzı hususların yeni bastan bu kanun
la piyasaya sürülmek istenmesinden Voarettir. 

İkincisi de; arsa bedelleri üzerinde durmak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1958 senesinde 
devrin Başbakanı, İstanbul Belediyesi zorluk
lar, parasızlıklar ve çok büyük malî sdantdar 
içerisinde bulunduğu bir zamanda Valrfbar 
Bankasına emir vermiştir, «Belediyeye 10 mil
yon lira yardım edeceksiniz» diye... Fakat, o 
zamanki Vakıflar Bankasının başında' bulunan 
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müdebbir ve tedbirli kimseler bunu karşılıksız ; 
vermek istememişlerdir. Bunun üzerine banka 
karşılık olarak veya Vakıflar idaresi, karşılık 
olarak Taksim'de bugün değeri 30 - 40 milyon 
liraya yaklaşan arsayı 1958 sonesinde 10 mil
yon lira karşılığında satmalmıştır. O günden 
bugüne kadar geçen müddet içinde yüzde 6 gi
bi bir mürekkep faiz ilâve etmiş olursak bu 
10 milyon liranın üzerine, bu, 10 milyon lira
nın çok daha üzerine çıkar, gerçek değeri bu
nun da üzerindedir, elbette ki. 

Şimdi gelelim ikinci kısma. Arkadaşlar, 
bizde şirketler şöyle kurulmaktadır: Muayyen 
bir vatandaş çıkar veya ufak bir kanunla bir 
teşekkül kurulur, yüzbin lira veya iki yüzbin 
lira toplarlar, fakat Etibank - Sümcrbank ve
ya Vakıflar Bankası diğer bankalar bu işe zor
la, emirle ortak ettirilir. Görüyoruz ki, bura
da da hemen hemen aynı şeyler var. 47 mil
yon lira ödiyeeek. Vakıflar Bankası ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğü. Fakat nisbeti itibariyle, 
hemen hemen yarısına bile ortak olamıyor. Ya
rasına dahi ortak olamıyor. Gerisi ne ile kapa
tılacak arkadaşlar? Krediler, konsorsiyum ve 
karşjlık paralardan ve diğer iştiraklerden ola
caktır. Bu nasıl oluyor? B"r kere usul itti
haz edilmiştir; Devlet sektörü veya Hazine 
ilk senetlerden hissesinin yüzde yüzü nisbetini 
öder. Diğer iştirak edenler, (b) grupu h\sso 
senedi olanlar, onlar 6 sene, 10 senede hibe
lerini öderler. Muayyen ufak miktarda para 
yatırırlar, geriye kalanını temin ettikleri Var
larla öderler. Başka para yatırmazlar. Önü
müzde bunun birçok misalleri var. Yani, Dev
let babanın sırtından birçok kimseleri zengin 
etmek büyük hisselere sahip kılmak. 

iste burada da bir misalini görüyoruz. 4? 
milyon lira Vakıflar Bankası sermave yatıra
caktır, yani bunun tamamını kendisi ödivecektir. 

Arsa da kendisinin. Buna mukabil diğer hissedarlar 
taahhütlerinin yüzde 10 unu verecekler, »eri ka
lanını tahmin ediyorum ki, muayyen senelerde 
ödivecek]erdir. Bunları da kârından ödiyecek-
lerdir. 

Şimdi arkadaşlar, arsa Vakıflar Genel Mü
dürlüsünün; rayiç bedeli çok düşük. Bugünkü 
rayiç bedeli üzerinden değerlendirilmeden ser
mayeye katılıyor. 47 milyon lira fiilî yatırım 
yapacak. E... Hissesi yüzde 23 civarında. Böyle 
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şey olmaz arkadaşlar. Konsorsiyumdan para 
temin edilecekmiş? Yüz milyon liraya çıkacak 
otel. 53 milyon lira kalıyor geriye. Hisse se
netlerinin bir kısmı satılacak. Bif kısmı da 
kredi temin edilecek, karşılık paralardan Kon
sorsiyumdan. Bunlar da zamanla uzun vadeli 
krediler olarak ödenecek... Şu halde yüzde 
23 ün dışında, demek ki, yüzde 77 ye varan bir 
nisbet. Hiç para yatırmıyan veya cüzi miktar
da para yatıran kimseler bu paralar ödendik
ten sonra, yüzde 77 hisse ile otelin kuruluşu
na, maliyetinde ve işletmesinde söz sahibi ola
caklardır. Binaenaleyh komisyon veyahut da 
Vakıflar Genel Müdürü veya bu işle ilgili olan 
diğer sorumlu kimseler çıksınlar iyice izah 
etsinler, tatmin olalım. Aksi takdirde bu ka
nun hakikaten yine birçok kimselere Devlet 
sırtından büyük hisseler ve İcarlar temin et
mek için hazırlanmış bir kanun kanaatini biz
de yaratmış bulunmaktadır. Bunun izalesini 
bilhassa Sayın Bakandan istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BALKAN — Savın Yetkin. 
NÜVÎT YETKtN (Malatya) — Muhte

rem Başkan, kıvmetli arkadaşlarım, yıllardan 
beri devam eden bir teşebbüsün bir aralık, kısa 
bir süre i<nne katılmış, sorumluluğuna katılmış 
ve Yüce Huzurunuza gelen bu kanun tasarısı
nı imza ctm;s bir arkadasınız olarak konu hak
lında bildiklerimi Yüce Senatoya arz etmeyi va
zife saydım. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bu teşeb
büsün başlangıcı, demin bâzı arkadaşlarımın 
da, torrm ettiği gibi, 1958 vılında bir arsa sa-
tmalınmaip<vle basmamıştır. O devrin han7İ se-
hrn yo laiklerle Yvva. Bankavı zorladığı kevf've-
t/mi bir tarafa bırakıyorum, ama hâdiseye 
iki bakımdan favda sağlamak emelivle giri
şilmiştir. B'r taraftan bir imar ve ist'mbâk faa
liyetine girişmiş bulunan istanbul Belediyesi
nin muht'aoolduğu paraya kavuşturulması, di
ğer taraftan Vakıflar Bankası gibi mevzuatı 
turistik yatırımlar yapmaya elverişli bir Ban
kanın böyle bir müessesseyi, böyle bir yeri sa
tın alarak orda rantabl ve memleket için fay
dalı ve lüzumlu bir yatırım yapması. Bu 
maksatla 10 milvon liraya Vakıflar Bankası, 
Taksim Belediye Gazinosunun bulunduğu sahayı 
satmalmıştır, istanbul Beeldivesinden. Bu ar-
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sanın pahalı alındığı yolunda arkadaşlarımın 
bir endişesi varsa, hemen ifade edeyim ki, ar
saya bugün 15 milyon lira verilmektedir. Ban
kaya bu hususta pek çok teklifler yapılmıştır. 
Banka... (Ucuza, sesleri.) Mümkündür. Ucuz 
diyenler de olabilir, palıalı diyenler de olabilir. 
Ama, 1953 senesinin şartlariyle, 19G5 senesinin 
şartlarını düşünürseniz, arsalardaki tezayüdü he
saba katmak lâzımgelir. 

Bugün 15 milyon lira etmekte. Binaenalehy, 
bunun ne pek fazla ucuz, ne de pek fazla 
pahalı" alınmamış olduğu kanaati kendiliğin
den doğar. Yani 10 milyon liralık serveti bir 
sahaya Vakıflar Bankası yatırmıştır. Ama bu
nu dondurmuş, verimsiz hale getirmiş de sayıl
maz. Çünkü, arsa olduğu yerde dahi kıymet 
kazanmıştır. Vakıflar Bankası 10 milyon lirası 
paraya tahvil etmek lâzımgelirsc, şimdi 15 mil
yon liraya çıkmıştır. Bu arsa alınırken ve bir 
otel yaptırmak teşebbüsüne girişilirken Shariton 
diye bir firma müracaat etmiş o zaman ve onun
la is1 etme da dâhil edilmek suretiyle Hiltonun 
Emekli Sandığı ile yaptığı gibi yaptırmak vo 
sonra işletmesine de katılmak suretiyle böyle bir 
anlrşma zemini üzerinde durulmuş, müzakereler 
ilerlemiş bâzı şartlar dermeyan edilmiş. Ve o 
arada da Banka İstanbul'da böyle bir otelin ya
pılması için projeyi müsabakaya çıkarmış. Açı
lan bu müsabakada birinciliği kazanan ve şimd' 
Vakıflar Bankasının elinde bulunan bir proje
dir, sanıyorum Ahen Firmasına aittir. Bu proje 
üzerine bir iştirak aramak için teşebbüslere gc 
çilnrş, inkılâptan sonra, Shariton Firmasının 
teklifleri, millî menfaatlere, banka menfaatleri 
ne pcik uygun telâkki edilmediği ve esasen Şir
ket de inkılâbı mütaakıp kendisine tanınmış olan 
öbsiyon içinde vecibelerini yerine getirmediği 
için bu müzakere böylece bertaraf edilmiş ve on 
dan sonra banka bu arsayı kıymetlendirmek ve 
tekrar sermayesini geri almak veya bu arsada 
başlangıçta olduğu gibi, bir otel yaptırmak ko
nusunda tetkike, teşebbüse geçmek durumunda 
kalmıştır. Muhterem arkadaşlarım, konu Beş 
Yıllık Plân devresinde plân yönünden de, İstan
bul Belediyesi yönünden de, Turizm Bakanlığı 
yönünden de İstanbul'da bir otele ihtiyacolduğu 
hususunda ittifak hâsıl olmuştur. Bu itibarla 
Bc« Yıllık Plâna ve yıllık uygulama programla
rına girmiş, aynı zamanda İstanbul İmar Mü
dürlüğü, İstanbul Belediyesi bu otelin yerini tu-
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ristik bir otel olarak tesbit etmiş ve imar mü
saadesini buna göre vermiştir. Binaenaleyh, bu 
proje, yani Vakıflar Bankasının burada yapıl
masını derpiş ettiği otel için yaptırdığı proje, 
işgal ettiği saha itibariyle, imar plânında da otel 
yeri olarak tescil edilmiştir, İstanbul İmar plâ
nında otel yeri olarak te:cil edilmiştir. Binaen
aleyh, konu plân cephesiyle, turizm cephesiyle 
ve imar cephesiyle, aynı zamanda Vakıflar Ban
kası yönünden tamamen bir emrivaki halinde
dir. 

Şimdi mevzu; bu arsa üzerine yaptırılacak 
bir otel rantabl mıdır?... Size şunu arz etmek is
terim kıymetli arkadaşlarım, aşağı - yukarı bu 
konu üzerinde Vakıflar İdaresinin vakıf emvalin 
muhafasası, vakıf emvalin maceralardan korun
ması için fevkalâde titizliğini büyük hayranlıkla 
müşahede etmiş olduğum Vakıflar İdaresi 3 - 4 
seneden beri böyle bir konuya sermaye yatırır
ken, yani kendisinin sermayesi ile teşkil edilmiş 
olan Vakıflar Bankasına biraz da kendi parasın
dan katarak bir ş;rket haline gelmek için kara? 
vermek hususunda tereddüdetmiş:e, bu, rantabi-
lite mevzuunu derinliğine inceleme isteğinden 
gecikmiştir. Demin Sayın Bakan da ifade buyur
du, altı senelik bir konudur. Bu 6 senenin büyük 
bir kısmı Vakıflar İdaresinin titizliği, konuya 
tam mânariyle karar verebilmek için tam bir 
itminan haline gelmek arzusu eabebolmuştur. Bu
nun için mütaaddit rantabilite raporları alınmış, 
mütaaddit rantabilite tetkikleri yaptırılmıştır. Bu 
tetkiklerden sonuncusu, Muhterem Bakanın ifa
de buyurduğu İsviçre Set Şirketinin Türk ser
mayesi ile teşrik ederek kurduğu Türk - Set Fir
ması tarafından yaptırılmıştır. Şimdi bâzı arka
daşlarını bu vesile ile kürsüden sordular, ranta-
bilitesi ne kadardır, yüzde kaçtır, diye. Hiç şüp
hesiz daha başlamamış bir otelin rantabilitesini 
hesabederken muayyen fiks bir rakam vermek 
kabil değildir. Bir otelin, 700 küsur yataklı ve
ya odalı bir otelin yüzde G0 müşteri ile devam 
ettiği bir yılda vereceği verim başkadır, yüzde 
70 e çıkarsa başkadır, yüzde 50 ye düşerse baş
kadır. Binaenaleyh, çok değişik rakamlardır, fa
kat bütün bu tetkikler neticesi turistik değil, 
1 nci sınıf, yani Hilton gibi lüks değil, ama 
1 nci sınıf bir otelin İstanbul'da yapılması so
nucuna varılmıştır. İstanbul'a gelen turist akı
nını, yıllardan beri devam eden istatistiklerle sa
bit olan, İstanbul'un otele olan ihtiyacı, misafir 
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durumu, yatak durumu, yatak ücretleri, bunlar 
üzerinde yapılmış yıllar süren tetkikler sonun
da, birinci sınıf bir otelin İstanbul'da hem bir 
zaruret olduğu, hem bir ihtiyacolduğu, hem de 
rantabl olduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibar
la bu araştırmalardan ve bu neticelerin alınma
sından sonradır ki, Vakıflar İdaresi, Vakıflar 
Bankasının sermaye o'arak arsayı koyması ya
nında, kendisi de bir miktar sermaye katarak 
bir şirket haline gelme konusunda İdare Mecli
sinden karar almıştır. Fakat Vakıflar İbaresi
nin bir başka teşebbüse, şirkete katılabilmesine 
kendi Teşkilât Kanunu mânidir. Bu ancak Yüce 
Meclisin alacağı bir kanunla kabildir. Bu itibar
la ve sadece Vakıflar Genel Müdürlümü serma
yesiyle teşekkül etmiş bulunan Vakıflar Banka
sı, yani yüzde 75 sermayesi Vakıflar İdaresine 
ait bulunan Vakıflar Bankası ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün bir şirkete girebilmesini sağlıya-
bilmek, yani Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir 
şirkete ortak olabilmesini sağlıyabilmek üzere 
huzurunuza bu kanun gelmiş bulunmaktadır. 
Aksi halde Vakıflar Genel Müdürlüğü böyle 
bir kanuni izin olmadıkça, kendisi işletmeler ya
pabilir. Doğrudan doğruya kendisi sermayesiyle 
kanuna ve gayelerine uygun teşebbüste buluna
bilir, fakat bir başka ticari şirkete, bir başka 
ticari teşebbüse giremez. Nitekim bu kanuna da
ha evvel bir defa daha 10G0 dan sonra teşebbüs 
edilmişti, fakat daha şâmil olarak Vakıflar İda
resinin, alelıtlak birtakım, rantabl gördüğü ti
cari teşebbüslere katılmak üzere şirkotlere ortak 
olmasını öngören, mümkün kılan bir kanun ta
sarısı Maliye Bakanlığı tarafından kabul edil
memiş, reddedilmişti. Bu itibarla da kanun Hü
kümetten geçip Yüce Meclise sevk edilememiştir. 
Bu kanun sadece tasrih ederek, kasdederek, tah-
didederek Taksimdeki Belediye Gazinosu adı ile 
anılan arsa üzerine bir turistik otel yapabilmek 
gayesiyle Vakıflar İdaresinin Vakıflar Bankası 
ile iştirakini ve işletmesine katılacak şirketlere 
katılabilmesini öngören bir tasarı halinde hazır
lanmış ve huzurunuza gelm'ş bulunuyor. Bina
enaleyh mevzuun baş^ngıcı böyledir. Otel yap
tırmak Vakıfların mevzuu mudur, diye soran 
kıymetli arkadaşlarıma hemen arz edeyim ki, 
Vakıfların emvali, malûmu ihsanınız, iki türlü
dür. 

Bir tanesi hayır ve hasenat hizmetine tah
sis edilmiş olan mebani, yani mescit, mabet ve-
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saire. Bir kısmı da bu mescit, mabet ve hayır 
hizmetlerini yerine getirilebilmek için, irat ge
tiren müsakkafat ve müstekilâtı vakfiye. Şim
di bu gavrimenkııllcrini kıymetlendirmek yo
lunda, Vakıflar, yıllardan beri çok ciddî ve 
hakikaten çok müspet çalışmalar içindedir. Bir
takım verimsiz hale gelmiş arsalarını, verim
siz hale gelmiş binalarını kıymetlendirerek, 
natarak, brmlarm aknar tonra.k geliri dediği
miz, bunların karşılıklariyle daha verimli, 
daha müspet, elaha çok rant getiren sahalara 
yatırım yapmaktadır ve aynı zamanda böylece 
bir taraftan kendili için iradını artırarak gaye
lerine hizmet etmek imkânların genişletirken. 
diğer taraftan memleket imarının ve turizmi
nin gelişmesine hizmet etmektedir. B'naenaleyh 
bu, Vakıflar İdaresinin ve Vakıflar Bankası 
Kuruluş Kanununa göre do Vakıflar Bankası
nın mevzuatına tamamen uygun bir teşebbüs
tür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şirketin 
yalnız Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve yal
nız Vakıflar Bankasından teşkil edilerek ku
rulması keyfiyeti kanaatimce çok aşın bir yük 
tahmili halindedir. Bu tcıcbbüs yüz milyon li
ra para yatırmayı gerektiren bir teşebbüstür. 
Fakat bu yüz milyon lira bir şirket :n tüm ser
mayem olmıyaeaktır. Benden evvel konuşan 
bâzı kıymetli arkadaşlarımın, nevama yüz mil
yon sermayeli bir şirkot ve nevama Vakıflar 
İdaresi bunun yüzde 23 veya 33 ünü teşkil ede-
eekmh gibi bir zehaba kapıldıklarım anladım. 
Asbnda kurulan şirket yüz milyon lira serma
yeli bir şirket olarak kurulmayacaktır. Kuru
lan şirket 47 milyon lira sermayeli olarak ku
rulacakta. 47 milyon lira sermayenin de yüz
de 49 u Vakflar ve Vakıflar Bankasının ola
caktır, yüzde 51 inin özel sermayeye veril
miş olması tercih olunmaktadır. Sebebini de 
arz edeyim. Demin Saym Aksu arkadaşım da 
tema", ettiler. İşletmecilik bir başka konu.. Ve 
b'z kabul edelim ki muhterem arkadaşlarım, 
birçok bakımlardan inkişafa muhtacolduğumuz 
gibi... 

BAŞKAN — Sayın Aksu değil, Sayın Ege 
efendim. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Evet, özür 
dilerim, Sayın Ege. 
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Birçok bakımlardan gelişmeye muhtacoldü-

ğumuz gibi, otelcilik ve otel işletmeciliği konr 
sunda da gelişmeye muhtacız ve birtakım şey 
ler öğrenmeye muhtacız. Nitekim kendimiz ta 
rafından isletilmekte olan otellerimiz dahi maa 
lesef verimli olmamaktadır. Bu itibarla bi 
otel işletmeciliği konusunda daha ihtısaslı biı 
memleketten yard'm almak istedik. Ancak, po 
şin angaie olarak Hilton'daki gibi, peşin anga
je olarak İzmir'deki Büyük Efes Oteli gibi, da
ha inşaata başlamadan evvel bir şirketi tebrik 
edip, onunla birlikte oteli yapıp, ondan sonra 
da onun işletmesini peşinen uzun bir taahhüt
name ve ağır bir şartname ile bağlanmış hal o 
de gelmek istemediği için, idare bu binayı ik
mal etmek için, muhtacolduğum bakiye serma
yeyi istikraz yolu ile, faiz ile alırım, rantabl 
olduğuna göre müessese bir müddet sonra bu
nu öderim. Nihayet bunun belki altmış milyo
nu dışarıdan ve içeriden istikraz yoliyie alına
cak. Fakat kendisi hissedar olarak katılmıya-
caktır, istikraz olarak girecektir, faizini ala
caktır ve nihayet bir gün gelecek itfa edilecek
tir. Ondan sonra tüm halinde bu müessese bu 
şirketin, bu millî şirketin malı oka^akt-r. Bu 
şirket 47 milyon lira sermaye ile kurulmakta
dır. Bunun in milyon l:rasmı akaar - toprak 
bedellerinden Vakıflar İdaresi ödiyecektir, geri 
kalan 7,5 milyon lirasını da Vakıflar Bankası 
arsasını karşılık koymak suretiyle ödiyecektir. 

Şimdi bu arsa naıd lrymc^endiriloeoktir? 
Bunu da kısaca arz edeyim. Ticaret Kanının 
sarihtir, bir anonvm şirket kurulur o şirkete bir 
aynî sermaye olarak arsa kanılık gösterilirse 
îeyr^et takdiri mecburidir, zaruridir. Kıymet 
takdir edilecektir. Diyelim ki 13 milyon, diye
lim ki 15 milyon. Ve 15 milyonun 7.5 milyonu
nu sermaye olarak senin şirketine koyuyorum, 
geri kalan 7,5 milyonunu istiyorum diyecektir. 
Banka arsayı temellük edecek yeni şirket ki, 
şirket ve Vakıflar Bankasıdır artık, ne Vakıf
lar idaresidir, yepyeni bir şirkettir yani Tak
simde bir Otel Yaptırma Şirketi olarak kuru
lacak anonim bir şirkettir, o şirket arsayı ala
cak, bedelinin üst tarafını verecek, bakiye
si de sermaye olarak kendi şeyine kalacaktır. 
Böylece arsa kıymetlenmiş olacaktır ve 47 mil
yonun 23 milyonu yani % 49 u Vakıflar İdare
si ile Vakıflar Bankası tarafından ödenmiş 
olacaktır. Geri kalan % 51 yabancı şirkctlc-
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-in, işletmeye girecek olanların, hattâ özel te-
cbbüsün bu kabîl mevzulara yatırım yapabilme-
eri yönünden aradıkları şartlardan birisi de, his-
ıe ekseriyetinin ve binaenaleyh idare kurulun
la karar ekseriyetinin, anenim şirketlerde ka-
•ar ekseriyetinin ve hhse ekseriyetinin resmî 
unme sektöründe olmamasına önem vermekte
dirler. Çünkü, o takdirde İktisadi Devlet 
Tevekkülleri âdâdma girdiği, onun statüleri 
'cine girdiği için hareket kabiliyeti daha az 
olmaktadır. Bu itibarla, %49 la iktifa edil
miştir, ama, bendeniz eminim ki, Sayn Ba
kanda muhtemeldir ki, teyit buyuracaklardır, 
geri kalan %51 sermayeyi ararken, Ordu Yar-
dnnlaşma gibi, l; Bankası gibi, özel sektör sa
yılan millî müesseseleri tercih edeceklerdir. Za
ten 24 milyon lira sermayeyi, böyle üçyüz li
ra ile, besyüz lira ile, bin lira ile toplamak 
kabil değildir. Böylece 47 milyon lirası millî 
bir şirketin yüzde 49 Vakıflar camiasının, yüz
de •% 51 i de özel sektör sayılabilecek olan arz 
ettiğim millî müesseselerin olmak üzere kuru
lacak, geri kalan kısmı da - benim bildiğim 
yeni bir değişiklik olmadıysa - yabancı veya 
yerli sermayeden temin edilecektir. Konsorsi
yum olabilir, başka yabancı kredi sağbyan mü
esseseler olabilir. Çünkü bu yüz milyonluk ese
rin zannediyorum 30 milyonluk kısmı dış yatı
rımdır. Yani dıştan ithal edilecek, yabancı 
dövize ihtiyaç gösteren kısımdır. Hatırımda 
yanlış kalmadı ise projeye göre 30 milyonluk 
kısmı dışardan ithal edilme zaruretinde olan 
malzemedir. Binaenaleyh 33 milyonluk kısmı
nın bir ecnebi şirketten kredi yolu r e sağlanmış 
olmasında hiçbir sakınca görülmiyebilir. 

Muhterem arkadaşlar, bcylccc konunun tu
rizm yönünden memlekete faydalı aynı zaman
da her iki müessesenin müştereken Sayın S'tkı 
Paşamın üzerinde titizlik'e durdukları gibi, ec
dat yadigârı vakıfların hayrına hizmet edecek 
bir esere imkân vereceği için tasvibinize maz-
har olmasam bendeniz de istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Bakan ve Komisyon Sözcüsü haricolmak 
üzere G arkadaş konuşmuşlardır, daha 7 arka
daş söz istemiş bulunuyor, kifayet takriri var, 
fakat Bakan söz istedikleri için Sayın Bakana 
söz veriyorum, buyurun Sayın Bakan. 
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Ondan sonra kifayet takriri kabul edilirse 

sıradaki arkadaşa son sözü veririm. 

DEVLET BAKANI HÜSEYİN. ATAMAN 
(Ankara Milletvekili) —• Saym arkadaşlar. Sa
yın Nüvit Yetkin Bey arkadaşımız çok geniş 
izahat verdiler, söyiiycccklerimin hemen hepsi
ni burada huzurunuzda ifade buyurdular, ken
dilerine teşekkür e der ".m. Bendeniz de bâzı hu
susları teyiden arz edeceğim. 

Arsanın bugünkü kıymeti 17,5 milyon lira 
olarak tahmin edilmektedir. Banka, arsanın 
bu 17,5 milyon lira olan kıymetinin 7,5 milyon 
lirasını, sermaye olarak kurulacak olan şirkete 
bırakacak, 10 milyon lirasını geriye alacaktır. 
Rantablite hesaplarına göre ki, bir isviçre fir
masına yaptırılmış ve tarafımızdan da ariz ve 
aanik incelenmiştir, yüzde 11 kâr getireceği he-
sab edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öde
necek 16 milyon lira da akaar ve toprak fonun
dan istifade edilerek inşaat seyrine muvazi ola
rak dört senede ödenecektir. Vakıfların elin
de az kira getiren, işe yaramıyan, az faydalı 
olan birçok emlâkini her sene elinden çıkar
maktadır. Bunların getirdiği paralar bir fonda 
toplanmaktdaır. îşte ödenecek olan İG milyon 
lira bu fondan temin edilecektir. Turizm Ba
kanlığı da otelin yapılmasını faydalı olarak mü
talâa etmiş ve muvafakati alınmıştır. Bu su
retle de Beş Senelik Plâna ithal edilmiştir. Ya
pılacak olan lüks bir otel değildir. (A) tipi bi
rinci sınıf bir otel olacaktır. İşletilmesi için 
kurulacak olan ortaklığa yine şirket % G0 - G5 
nisbetinde iştirak etmeyi düşünmektedir. Fakat 
bu husus kati olarak bugün tesbit edilmiş de
ğildir, mâruzâtım bundan ibarettir, teşekkür 
ederim. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Değerlendirme 
yanılmış mıdır? 17 milyon lira olarak tahmin 
edilmiştir buvurdular. Ticaret Kanununa göre 
bir değerlendirme yapılmış mıdır? bunu öğren
mek istiyorum. 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Hakiki 
değerlendirme yapılmamıştır, tahmini arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Kifayet takririni okutup oyu
nuza sunacağım, 
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I Yüksek Başkanlığa 
i Altı üye konuşmuş, mevzu aydınlanmıştır. 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 
Nusret Tuna 

BALKAN — Aleyhte Sayın Tunçkanat, bu
yurun efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, süratle geçirilmek iste
nen bu kanun cidden çok önemli bir konu ile 
yakından ilgilidir. Bugün vakıfların elinde 
yeniden yapılmış ve rantabl olmadığı için iş
let il cmiyen ve sermayesi âtıl vaziyette duran 
birçok oteller vardır. Bunlar memleketin muh
telif yerlerine serpiştirilmiştir. Son olarak da 
Balıksir'deki otel için uzun seneler boş kaldık
tan sonra, 4 küsur milyon lira yatırılmış olan 

i bu otel 80 bin lira senelik icar verilmiştir ar
kadaşlar. Şimdi gönül arzu eder ki. Vakıflar 
Bankası ve Genel Müdürlüğü büyük bir meb
lâğı yatıracktır bu otele. Bu otele yatırılacak 
paranın karşılığını alabilcck mi, alamıyacak mı? 
Alacaksa, iyi yolda, yani idaresi kendi elinde 

J olmak üzere olması ve sair konular var. Heyeti 
i Umumiye cidden ilgilendi bu konu ile. Müsaa-
j de buyurun biraz daha konuşulsun, durum 
' aydınlansın. Ondan sonra herkes huzur içinde 
I ovmı izhar etsin, istirhamım konuşmalar biraz 

daha devam etsin. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, müzakerenin kifaye

tini oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiş
tir. Son söz Meclis üyesinin olması itibariyle 
sözü Sayın Karasapan'a veriyorum. 

! CELÂL TEVFİK KAEASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Muhterem Başkan, muhterem ar-

ı kadaşlar; mevzu, eskiden Basın - Yayın ve Tu-
ı rizm Bakanlığını yapmış olmam itibariyle, ben

ce de bilindiği için söz almıştım. Fakat Sayın 
NLivit Yetkin arkadaşımız son derece etraflı, 
mukni beyanda bulundular. Binaenaleyh be
nim uzun konuşmama lüzum kalmadı. Yalnız 

i bir noktayı tebarüz ettirmek isterim. Burada 
bu vesile ile bâzı sözler söylendi. Maalesef biz
de tamamen teknik olan meseleler siyaset mev-

, zuu yapılıyor. Bunlara da temas etmek istemi-
ı yorum. Yalnız bir nokta vur ki, H il ton oteli 

kurulacağı zaman 400 odalık bir otel için mü
racaat ettiği halde ve bunu tavsiye ettikleri hal-
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de. o zaman kıyamet koparılmış ve Emekli San
dığı yüz odalık bir tesisle iktifa edilmesini iste
miş, nihayet ikiyüz oda yapılması takarrür et
miş ve biliyorsunuz ki, bugün bu da kâfi gel
memiş ve ikiyüz odalık bir 'kısım daha ilâve edil
miştir. Hilton oteli denilince, bir tek rakam 
ile ifade edeyim, son rakamları bilmiyorum, 
1962 de Hiltonun kasasında bozdurulan döviz 
miktarı bir senede iki milyon dolar idi. Bütün 
o senenin toplamı olan 7 milyonun iki milyonu
nun Hiltonda bozulduğunu hesabederseniz, bu 
müessesenin ne kadar faydalı olduğunu derhal 
görebilirsiniz. Bir otelin rantablitesi, o otelin 
kazanması, kazanmaması bakımından mütalâa 
edilmez. Getireceği, celbedeceği turistler ve 
bunların 'bizim paralarımızdan satmalacağı me-
taların kıymetleri, sarf edecekleri paraların 
ehemmiyetleri itibariyle de hesaba katılmak ica-
beder. Kaldı ki, bu gibi oteller kalifiye perso
nel ister. Bunların yetişmesi de memleketimiz 
için ayrıca bir fayda temin etmiştir. Nitekim 
Hilton bu bakımdan da memleketimizde bir mek
tep hizmeti görmüştür. Eskiden büyük miktarı 
ecnebi olan personel, 'bugün 2 - 3 e inmiştir. 
Hepsi Türktür. 

Taksim'de, esasen, bir gazinonun bulunduğu 
bir yerde 700 odalı büyük bir otelin yapılması 
çok evvelden prensip itibariyle kabul edilmiş 
ve 5 Senelik Plâna da girmiştir. Ve zamanında 
alınan bir prensip kararı icabı olarak da lüks 
otel olarak değil, fakat birinci sınıf bir otel ola
rak inşası muvafık görülmüştür. Arkadaşımızın 
söylediği gibi büyük bir Amerikan firması, 
keza bizde, alâkalı bâzı kinıselerle birlikte be
nim zamanımda müracaat etmiştir. Fakat bir 
nevi imtiyaz istemişlerdir. Bunun için bendeniz 
Maliye Vekili ile temas ettikten somu bu ve
kile ile ıher hangi bir imtiyazın verilemiyeceği-
ni kendilerine söyledim ve bu iş orada kalmıştı. 
Şimdi Vakıflar Bankasının bu işi ele almasını 
büyük bir memnuniyetle telâkki ediyorum ve 
muvaffak olmasını can ve gönülden arzu edi
yorum. Vakıflar Bankasının turizm sahasında 
ve başka sahalarda faaliyetleri vardır, bu hu
susta tekrar muvaffak olmasını temenni eder
ken huzurunuzdan saygı ile ayrılırım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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VASFI GERGER (Urfa) — Birinci madde 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — İvedilik kararı zaten dün alın

mıştı. Maddeyi okutuyorum. 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa ede
cek ve işletecek Anonim Ortaklığına Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — İstanbul'da Taksim'de mül
kiyeti 'halen Türkiye Vakıflar Bankası Ano
nim Ortaklığına ait arsa üzerinde turistik ga
yelerle yapılacak otelin ticari esaslara göre 
inşa ve işletilmesi için kurulacak ortaklıklara 
idaro meclisince akar - toprak satış fonundan 
ayrılacak para ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kurucu ve ortak olarak katılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, arsa hakkındaki endişem zail oldu. Bu 
hayırlı müessesenin memlekete faydalı olacağına 
da inanıyorum. Yalnız verilen izahlara göre, 
bilhassa Sayın Bakanın izahına göre bu iş karar
laştırılmış, yani takarrür etmiş bir halde. İştirak 
edecek, sermaye miktarı şu, bu. Ama kanunun 
metninde ihtiyari, katılabilir, deniyor. Yani is
terse katılır, isterse katılmaz. Bunu eksiklik. ola
rak görüyorum. Sonra iştirak miktarım da açık
ladılar. Kanunda böyle bir miktar da yoktur. 7,5 
milyon, 10,5 milyon diye izahat verdiler. Ama, 
kanunda yoktur. 

Asıl bendenizi endişeye düşüren, bir cihet 
vardır bunu açıklamadan geçemiyeoeğim. Şimdi 
Vakıflar İdaresi akaar toprak satış fonundan ser
mayeyi kurulacak bu ortaklıca verecek. Şu an-
1 aşılıyor ki, yalnız İstanbul'daki icar getirmiyen, 
hara.bolm.us, rantabl o^mıyan arsa ve toprak satı
şından değil, bütün Türkiye'ye şâmil bir mâna 
tadıyor. Say m Bıkanın izahatından bunu nnlı-
vorum. Şu takdirde ecdadın kendi memleketinde 
vaptıkları vakıftan bu şekilde toprak ve akaar 
satılsın, parası getirilsin İstanbul'da turistik ote
le verilsin. Bunun karşılısında o memleketin 
hakkı ne oluyor? Bu çok dikkate alınması lâ.zım-
gelen bir mevzudur. Bunu bendeniz bir türlü 
izahtan anlıyamadım. Bunu açıkça bildirmek lâ
zım. Yani, farz edelim Urfa'da bir vakıf vardır, 
gayet iyi bilir Sayın Genel Müdür ve hemen he
men Türkiye'nin en zengin vakfı, belki de birin
ci derecede gelen bir vakfıdır. Çok geniş mik
tarda arsası vardır, gayrimenkulu vardır, susu 
vardır, busu vardır. O halde Urfa'daki bu vak-
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fi tasfiye edecek, satacak, İstanbul'da turistik 
otel yapacak. Ben istanbul'a yapmasınlar demi
yorum. Söylerime başlarken sevincimi ve takdi
rimi arz ettim. Ama Urfalmm bıraktığı bu ec
dat, emvalini satar da gelir İstanbul'da otel ya
parsa buna razı olmayız. Ne yapacak? Bunu izalı 
etmek gerek. Yalnız Ur fa değil, bütün Türkiye'
ye şâmil bir şekilde pürüzlü. Miktar teobit edil
memiştir. 103 milyon da verebilir, 200 milyon 
da verebilir. Bu kanunda miktar yoktur. Hiç de 
g-irmivebilir, iştirak etmiyebilir. Yani bu birin
ci madde efradını cami, ağyarını mâni bir ka
nun tekniğine uymuyor. Bendenize biraz garip 
geliyor. Bunu katî donelere, katî hükümlere bağ
lamamız lâzımdır, isterse girer, istemezse gir
mez. Bu mâna çıkıyor, isterse 23 milyon ile is
terse 200 milyon ile iştirak eder. Bu da müm
kün. Bu, kanun tekniğine aykırıdır. Bu itibarla 
tenvir edilmekliğimiz lâzımdır. Sayın Bakandan 
bunu bilhassa rica edeceğim, hürmetlerimle. 

B \SKAN — Savın Yetkin. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Pek muh

terem arkadaşlarım, Sayın Gerger'in izhar bu
yurdukları endişe üzerine huzurunuzu tekrar 
işgal ettim. Dcm:n de arz ettiğim gibi, kanunun 
altında 3m~am olduğu için, kanunu sevk edenle
rin içinde bulunduğum için âdeta kendimi mü
dafaaya mecJbur hissediyorum, affmızı istirham 
©derim. 

Efendim, şimdi mevzuiT.ba.hsol an kanun Va
kıflar t İaresi Kuruluş Kanununa nevama yahut 
Vakıflar idaresi Kuruluş Kanununa bir ek getir
mektedir. Yani şimdiye kadar basık a hiçbir ti
cari şirkete katılamıyan Vakıflar idaresini böy
le bir mevzu ile smırlıyara.k, Taksim'de mülki
yeti Vakıflar Bankasına aidolan arsa üzerinde 
yapılacak bir turistik otel iletmesi için kuru
lacak olan şirketlere katılabilir cevazını tazim
imin ediyor bu kanun. Bu itibarla, ihtiyari ola
rak katılabilir. Kanun tekniği yönünden de Sa
yın Gerger bana iştirak edecektir. Eğer biz. o 
şirketin kuruluş kanununu müzakere etseydik, 
yani kurulacak olan şirketin kuruluş kanunu 
huzurunuzda olsaydı, şu kadar lira sermayeli, 
şu kadarı Vakıfların, şu kadarı bankanın, şu ka
darı filân müesseselerin olmak üzere şöyle bir 
şirket kurulmuştur, şeklinde bir kuruluş kanu
nunda bu kesinlik bu sarahat tabiîdir, ama bir 
şirkete katılmaya cevazı tazammun eden âdeta 
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kuruluş kanununa ek teşkil eden bu kanunda za
ruri olarak «şöyle bir şirkete katılabilir,» den-
m'ştir. Ayrıca şirketlere deniyor. Çünkü, demin 
de arz etmeye çalıştığım gibi bu kurulması ta
savvur edilen şirket peşin olarak işletmeye bir 
imtiyaz tanmmamayı, kendi yağıyla kavrulup 
kendi imkânları ile bu eseri meydana çıkardık
tan sonra uygun şartlarla işletmeye kim tali-
bolursa en menfaatine uygun şartlar içerisinde 
bir anlaşma yapmayı düşünüyor. Binaenaleyh, 
belki de işletme için ayrı bir şirkete de katılma 
imkânı doğacaktır, Vakıflar idaresi için. Ona da 
imkân vermek üzere gerek binanın yapılması ve 
gerekse bunun işletilmesine ait şirketlere katıla
bilme yetkisini beraber istemektedir. 

Akaar toprak fonu konusuna gelince; Sayın 
Gcrge:* arkadaşımızın gösterdiği titizliği anlıyo
rum. Eıasen vakıflardan irat getirme kabiliye
tini kaybetmiş o'anlarm satı'dıkça ve kabil ol
dukça aynı yerde, emsali y a t ı m l a r a gidilmesi, 
Vakıflar Kanununun da icabıdır, vakıf hukuku
nun da icabıdır, 

Ancak, gayet tabiîdir ki, bu, her yerdeki va
kıf emva^n dondum1 masını da istilzrm etmez. 
imkândır bulundukça Urfa'daki bir vakıf ge
liri Urfa'da s*rf edilecek, fakat icabederse, Ur-
fa'ya istanbul'daki vakfuı gelirinden de para 
harcanacaktır. Çünkü çaresi yoktur, vakfı o1-
mıvan yerlerimiz var:lır. o^ar da vakıf hiz
metlerine muhtaçtırlar. Binaenaleyh bunu en 
i ia.be ti i ve en âdil ölçi'^er içinde Vakıflar 1da 
reı'nin kullandığına s'inhe yoktur, istanbul'
da arz ettiğim rantabiHtevi Urfa'da bulma
ya imkân yoktur. Urfa'da bir ote'in rrn'nbili-
tesi % 11 e hiçbir zaman çıkamaz. Ama istan
bul'daki böyle bir teşebbüste sağladığı ge^r ar
tışı. Urfr.'ya da Vakıflar idaresinin vakıflar 
yönünden hizmet etmesine imkân sağlanış 
olacaktır kanısmdavım. Hürmetler ederim. 

B\SK/vN — Sayın Ulav. 
SITKI ULAY (Tabiî Üve) — Muhterem ar-

kadşlarım, maalesef kanunun tümü üzerindeki 
kapalılık birinci maddesine de siravet etmiş du
rumda ve bizi tatminden uzak buhmmaktadır. 
Muhterem arkadaş1 arımızın, mütehassıs arka
daşlarımızın güzel sözlerle ifade buyurdukları 
bâzı hususlarda tatmin olur duruma geldik. 
Ancak şüpheli olan bir keyfiyet var. Arsa 
fitarihinde 10 milyon liraya Vakıflar Bankasın-
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Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 
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ca alınmış,. Bugün değeri 17,5 milyon . Vakıf-
lai' Bankası 7,5 milyonla iştirak ediyor. Aşa-
gL - yukarı Vakıflar Ban'kası kendi parasını 
kurtarıyor. Fakat bizim içimizde kalan şüphe, 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün bir çıkmaza. 
girdiği "halidir. Çünkü Vakıflar Umum Mü
dürlüğü 16,5 milyon ile evlâdın hissesiyle bu
na katılıyor. Fakat gerek Sayın Bakan ve ge
rekse müsaade buyursunlar, Sayın Vakıflar 
Umum Müdürü bu hususta tatmin edilmiş 
midir? Bu ödiyeeeği. 16,5 milyon lirayı ne ka
dar zamanda çıkaracak, ne kadar kâr getire
cektir! Vakıflar için hayırlı mı olacaktır? Ta-
mamiyle kendileri kanaat getirmişler midir'? Lüt
fen bizi de tatmin etsinler de biz de bu sahada 
müspet oy kulanma imkânları bulalım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu soruya cevap 
lütfedecekler mi? Zannediyorum ki, Sayın Ulay, 
buna cevap vermişlerdi % 11 kâr getireceğin
den baiısettllerdi. Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HÜSEYİN ATAMAN 
(Ankara Milletvekili) — Arkadaşlar ben cevap 
verecek bir mevzu bulamıyorum. Mamafih tekrar 
edeyim. 

Bir İsviçre firmasına rantabilite hesapları 
yaptırılmıştır ve % 11 kâr getireceği tesbit edil
miştir. Bu tesbitten sonra 'bu işe karar veril
miştir. Bunu tekrar huzurunuza arz ederim. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
Yok. Maddeyi tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Başba
kan yürütür. 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tümünün lehinde, aleyhinde 
söz istiyen var mı? Yok. Tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Muvaffakiyetler dilerim. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra 
por (3/423) (S. Sayısı : 624) (1) 

D) Millî öorunma (Petrol Ofisi - Et ve Ba
lık) Et ve Balık ile Petrol Ofisin iştirakleri : 

a) Millî Korunma işlem ve hesaplarına ait 
tadil edilmiş genel bilanço, 

b) Et ve Balık ve Petrol Ofisi Millî Korun
ma konsolide bilançosu. 

BAŞKAN — Bugünkü gündemde Millî Ko
runma Kanunu gereğince teşekkül etmiş olan 
Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu ile, bunlarla il
gili müesseselerin hesapları tetkik edilecek, mü
zakereleri yapılacaktır. Söz istiyenleri arz edi
yorum. Grupları adına söz istiyenler. 

O.H. Partisi Grupu adına Sayın Fikret Gün-
doğan, 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Suphi Kara
man, 

A.P. Grupu adına Saym Celâl Ertuğ, 
Şahıslan adına Saym Ege, Sayın Atalay, Sa

yın Ünaldı, Sayın Bozcalı, Saym Dikeçligil söz 
istemişlerdir. 

îlk söz muhalefet partisi adına. (Yemekten 
sonra, sesleri) - programı bozamam - buyurun 
Saym Gündoğan. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, Senato
nun saym üyeleri; 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi 
konusunda bugünkü gündemde görüşülmesi ka
rarlaştırılan mevzulardan, Cumhuriyet Halk 
Partisi adına, münhasıran Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının hesap, bilanço ve diğer 
muamelâtının denetlenmesine dair mevzular 
üzerinde görüşlerimi arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Karma Komisyo
nun aylarca süren mesaisi neticesinde Türki
ye'de mevcut bütün Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin 468 sayılı Kanun gereğince B.M. Mecli-

(1) 624 S. Sayılı basmayazı 1.6.1965 günlü 
I 87 nci Birleşim Tutanak Dergisinin sonundaır, 
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since denetlenmesini sağlamak maksadiyle biz
lere sunduğu İki ciltlik rapor ve bu raporun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aid-
olan kısmı, partimiz tarafından dikkatle ince
lenmiş ve nâçiz şahsım bu incelemeyi Yüksek 
Heyetinize sunmakla görevlendirilmiş bulun
maktadır. 

Bu «itibarla meselenin partimiz yönünden 
ehemmiyet arz ettiğini belirtmek isterim. 
Karma Komisyonun denetleme vadisinde sepke-
den mesailerini ihtiva eden, bu, kalın iki cilt
lik kitaptan ve bu (kitabın dışında burada ce
reyan eden müzakerelerden anlıyoruz ki, 
468 »ayılı Kanun gereğince Türkiye'deki Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Büyük Millet Mecli
since denetlenecektir. Karma Komisyon da bu 
•maksatla kurulmuştur. Raporlar da bu maksat
la tanzim edilmiştir. Ve bu komisyon bu kere 
ve bu defaya mahsus olmak üzere münhası
ran 1959 ile .1963 seneleri arasında Türkiye'de 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yaptığı mua
meleleri ve .bilançoları, hesap neticelerini tet
kik etmek göreviyle vazifeli, gerek kanunun 
emirlerine münhasır 1959 - 1963 seneleri için
de cereyan eden muamelelerin incelenmesini 
âmir ve gerekse Karma Komisyon daha (ha
sırdan incelemeyi münhasıran 1959 - 1963 se
nesi faa l iy t devreleri için yapacağını kendi 
karariyle tâyin etmiş bulunmaktadır. Ve ha
kikaten Karara Komisyon bütün iktisadi te
şebbüslerin faaliyetlerini 1959 - 1963 yıllariy-
le kati surette tahdidetmiş, raporda hiçbir ik
tisadi teşebbüs için 1963 yılından sonra ki 
faaliyetler (hakkında teJk kelime dahi edilme
miştir. Ancak bir istisna, mühim bir istisna, 
sebebinin kestirilmesine imkân olmıyan ga
rip bir istisna, yalnız Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı için ihtiyar edilmiştir, öyle bir 
istisna ki, biraz sonra arz edeceğim kanun 
ve diğer sebeplerle hiçbir hukukî mâna ifa
de etmiyen istisna. Acaba bu istisnayı Kanma 
Komisyon niçin ihtiyar etmiştir? Şüphesiz bu 
eayi sualdir, tyi niyetle raporu tetkik ettiği
miz zaman, bu istisnanın, yani, (bütün Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin faaliyetlerinin 1963 e 
l'kadar olan kısmının tetkikin dışında yalnız 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 1964 
senesindeki bir faaliyetine değinen istisnanın 
hakiki sebebinin ne olduğunu araştırmak, ka
naatimizce hem bir seçilmiş adam olmanın bor-
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eu ve hem de bir vatan borcudur. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, bilindiği gibi, Tür
kiye'de Türk emek ve sermayesiyle kurulmuş 
yegâne millî petrol arama ve işletme müesse
sesidir. Petrol mevzuu ile ilgili Türkiye'de 

.Türk Petrolleri Anonim Ortalklığmdan gayrı 
Türik olan bir başka teşekkül yoktur. Ama Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyet 
mevzuu ile iştigal eden fakat Türk olmıyan, 
ecnebi teşekküller vardır. Hemen iki seneye 
yakın bir süre içinde de Türkiye'de petrol 
mevzuu ve buna muvazi olarak Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının faaliyetleri kamu 
oyunu çok yakından ilgilendiren, memleketin 
hayati meselesi haline gelmiş, önemli (bir 
ailesele mahiyetinde, tansiyonu yüksek bir me
sele mahiyetinde hâlâ durumunu muhafaza 
ediyor. Şimdi, Karma Komisyon raporunda 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 1964 
yılında yaptığı bir muameleuiin, usulsüz ve 
kanunsuz olduğu yolunda acı tenkid lisanı kul
lanmasının kanuna ve kendi kararlarına rağ
men 1960 muamelelerini tetkik etmemelerine 
rağmen münhasıran Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı mu 1964 senesinde yaptığı ser
maye tezyidi muamelesinden bahisle acı ten
kid dili kullanılmasını nereye bağlamak lâ
zım gel ir diye düşündüğümü biraz evvel arz et-
miştimı. Yavaş yavaş onu arz etmeye çalışıyo
rum. O takdirde ne oluyor? En iyi niyetle şu 
oluyor-: Bir tarafta Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı var Türkiye'de petrol istihracı ile 
ve onun tasfiyesi ile, nakli ile dağıtımı ile 
meşgul bir Türk müessesesi, öbür tarafta yine 
aynı işleri yapan ecnebi sermaye tâbir caiz 
ise ecnebi petıol şirketleri var. Ve komisyon 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını tenkid 
ediyor.. Ne oluyor? Petrol Kanununda Tür
kiye'de petrol ariyan ve işleteni ecnebi ve yer
li bütün teşebbüslerin eşit şartlarla birbirle
riyle rekabet etmelerini âmir hükümler vardır. 
Türkiye'de yabancı şirketler de yerli şirket 
de eşit şartlar içinde ve ticaret kaideleri, reka
bet kaideleri, arz ve talep kaideleri velhâsıl 
serbest ekonomi kaideleri içinde gelişeceklerdi!' 
diye âmir 'hüküm vardır. E., sabahtan akşa
ma, her yerde ve her zaman Türkiye'de Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyet
leri hakkında her türlü söz söylenecek. Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının saçının 
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dibindeki neni dahi bilinecek. Bütün aktif- | 
leri, pasifleri, hesapları, (muameleleri herkevS 
tarafından her gün, her Allahm günü her yer
de, her gazetede açıklanacak. Hattâ petrol ile 
uğraştığına göre gizli kalması gereiken 'birta
kım .bilgilerini de ortaya döküyorlar.. Ne ola
cak0? 'öbür yabancı şirketlerle müsavi ve eşit 
şartlar içinde rekabet edecek, mücadele ede
cek. Bu biıl haksızlıktır. Bu haksızlığı Karma 
Komisyonun ihtiyar etmemesi lâzımgelirdi. 
Karına Komisyonun 1963 yılından sonra hiç
bir K;ı:mu İktisadi Teşebbüsü hakkında telk 
kelime ile raporunda kayıt bulunmadığı bir 
hengâmede sadece Türkiye Petrolleri Anonim I 
Ortaklığının 1964 yılında yaptığı bir sermaye j 
tezyidi muamelesine değinmek, aslında huku- i 
kî de değil, aslında doğru da değil. Şimdi ı 
Yüksek Huzurunuzda kimisyonunun bu mev
zuda, hukukla, usul ile alâkası olmıyan faali
yette bulunduğunu ispat etmeye çalışacağım. 

Komisyon 1964 yılı faaliyetlerini tetkik et
mediği halde nasıl olup da Türkiye Petrolleri I 
Anonim Orta'klığmm 1965 yılında yaptığı ser- j 
maye artırımı işlemini, raporuna, açıkça ten- ı 
kid yollu ifadeler koymak suretiyle dercede- i 
bilmiştir?.. Komisyon, hangi usule ve kanuna I 
dayanarak Türkiye Petrolleri Anonim OrtaMığı- i 
nm 1964 yılında sermaye tezyidi muamelesini 1 
tenkide veya tetkike salahiyetli olmuştur, ola
bilmiştir. Hangi kanundan almıştır salâhiyeti
ni ?.. Raporları tetkik ediyorsunuz, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının 1960 - 1961 -
1962 - 1963 yıllarındaki bilançoları ve netice he
saplarının tamamının tetkik edildiği ve fakat 
1964 yılma dair Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının bilançoları ve hesap neticelerinin 
hiçbir şekilde tetkike tabi tutulmadığı görülü
yor. Yalnız raporda 1964 yılında, Türkiye Pet
rollerinin yaptığı sermaye tezyidinin yanlış, ka
nunsuz ve usulsüz olduğu söyleniyor. Bu kayıt 
nereden çıkıyor? Tetkik yok, bir alt komisyon 
raporu yok. Esasen 1964 muamelelerinin tetkik 
edilmemesi için komisyonun kendi kararı var. 
Nasıl oluyor da, 1964 yılında Türkiye Petrol
lerinin yaptığı muamele tenkidediliyor? (Alt 
komisyon raporu var. sesleri) Arz edeceğim 
beytl'endi, arz edeceğim. Eğer bana müdahale 
etmekle insicamımın bozulacağım zannediyor
sanız bozulmaz; eski bir avukatım, çünkü... 
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BAŞKAN — Efendim, dinliydim, sükûnetle 

dinliydim, müdahale etmiyelim. Zaten Sayın 
Güzey güzel güzel not almaktadır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) —Nas ı l 
oluyor da komisyon raporunda, Türk petrolle
rinin 1964 yılma ait muamelesinin yanlışlığı, 
usulsüzlüğü ve kanunsuzluğuna dair kayıt çı
kıyor? Arıyorsunuz, bakıyorsunuz, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, usuli tetkik yok... Ne var? 
Yüksek Denetleme Kurulunun 3460 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesine dayanarak Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının 1964 yılında 
yaptığı sermaye tezyidinin birtakım usullere 
riayetsizlikle, kanunlara riayetsizlikle yapılmış 
olduğunu ve bilhassa 440 sayılı Kanuna, uyul
madığını, bu itibarla T. P A. O. nm sermaye 
tezyidi muamelesinin yanlış olduğunu söyliyen 
bir rapora rasgeliyorsunuz. Bu rapor Yüksek 
Denetleme Kurulunun, 3460 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine göre verdiği, ara raporu, 
ikaz raporu, ismini de pek koyamamışlar,' bu
dur. Bütün Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının 1964 yılında yaptığı şu muamelenin yan
lışlığını söyliyen bizim kendi komisyonumuzun 
raporunun dayanağı budur. 10 ncu madde ra
porudur. Şimdi demekki bir 10 ncu madde ra
poru vardır. Bunun üzerine komisyon eğilmiş, 
o raporu benimsemiş, o raporun muhteviyatını 
benimsemiş ve bu yüzden de Türkiye Petrolle
rinin sermaye tezyidi muamelesini kanunsuz ve 
usulsüz bulmuş. Bir defa bu raporun mahiyeti 
nedir? Ve bu rapor üzerine öyle fikir bina edi
lebilir mi ve bu raporun muhteviyatı doğru 
mudur daha doğrusu ihtiva ettiği fikirler ka
nunlara ve ilini esaslarına uygun mudur? Bir 
de, ondan çok daha evvel, bu rapor nasıl olup 
da bizim Karma Komisyonumuzun huzuruna 
gelmiştir? Bunları araştırmak lâzımgeliyor. Gö
rebildiğim kadarını söyliyeyim, Karma Komis
yonumuz, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dene
timi faaliyetine 1965 senesinin, galiba 1 nci 
ayında filân başlamış, 1965 senesinin 5 nci ayı
nın 4 imde faaliyetini hitama erdirmiştir. Yani, 
dernek ki, 1. i . 1965 - 4 .5 .1965 . Bu iki tarih 
arasında komisyon faaliyette bulunmuştur. Bi
raz evvel bahsini ettiğim Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından 1964 yılında verilen 10 ncu 
madde raporunun komisyonun faaliyette bulun
duğu devre içinde, zaman içinde, komisyona ka-
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nuııuıı emrettiği şekilde Başbakanlık tarafın- j 
dan tevdi edildiğine dair bir kayıt yoktur. Bu 
rapor 468 sayılı Kanun an üçüncü ve diğer mad
delerinin yazdığı .şekillerde ve usullerle ve ko
misyon mesaisinin devam ettiği zaman komis
yonun huzuruna getirilmemiştir. Getirilmemiş
tir, derken, gerek raporda bir kayda raslama-
ınam, gerekse meselenin tetkikini yapmış ve ha
kikaten bu sözü söylemeye beni sevk edecek 
sebepler bulmuşumda r. İcabederse komisyonla 
replique public yapar, bu meseleleri aydınlatı
rız. Demek ki, usulüne uygun şekilde komisyo
na tevdi edilmiş bir raporla âmel edilmemiştir. 
Ya ne olmuştur i' Sözle şu veya bu suretle bu 
mevzu duyulmuştur. Eh.. Belki komisyon me
saisi sırasında bu mevzuda birkaç söz de söyle
miştir. Ama gerek 1964 yılı muamelâtının tet
kik edilmemesi ve gerekse böyle bir raporun 
Başbakanlıktan komisyona tevdi edilmemesi se
bebiyle resmen tetkike tabi tutulamamış... Ne 
yapılmış? O iki ciltlik koskoca kitapların so
nuna, niçin tabedildiği, basıldığı, niçin oraya 
konulduğu belli olmıyan bir şekilde Yüksek De
netleme Kurulunun onuncu madde raporu derce- I 
dilmiş... 

Binaenaleyh, komisyonun eline resmen geç
miş bir rapor olmaması hasebiyle, evvelâ ko- I 
misyonun bunu tetldka tahi tutmasına im
kânı kanuni ve maddi yoktur. Bunun ko
misyonun mesaisinin bitiminden, sonra gelmiş I 
olduğunu kuvvetle umuyorum ve biliyorum da. 
Pekâlâ diyelim ki, bu rapor, Başbakanlıktan, I 
komisyon mesaisinin devam ettiği süre içinde, I 
resmen komisyona tevdi edilmiştir. O takdirde I 
İni hukukî mahiyeti ve değerini tâyin etmek 
zarureti vardır. Bu rapor kitapta yazıldığı 
gibi, bizim elimizdeki kitaplarda, Yüksek De
netleme Kurulunun 10 ncu maddeye, 34.60 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesine tevfikan düzen
lendiği bir rapordur. Pekâlâ, E... Yüksek De
netleme Kurulunun 10 ncu maddeye göre dü
zenlediği raporlar 468 sayılı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin denetlenmesi hakkında düzen
lenen Kanunun tarif ettiği raporlardan mıdır, 
değil midir? Bunu araştırmak ve bunun ceva
bımı- vermek lâzımdır. 468 sayılı Kanun Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri üzerindeki denetim hakkını düzen
lerken bu denetleme keyfiyetinin nasıl icra 
edileceğini ve denetlemenin, Kamu iktisadi Te- j 
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şebbüslerinin hangi nevi faaliyetlerine münha
sır ve müncer olacağını, yahut münhasır ola
cağı, yahut aidolaeağmı maddede derpiş et
miş, maddeyi tedvin etmiş. Ne diyor, 468 sa
yılı Kanunun üçüncü maddesi? «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüs 
leri Karma Komisyonu Yüksek Denetleme Ku
rulanım raporları ile Başbakanlığın sevk ede
ceği diğer raporları inceler.» Buraya kadaı si
zinle beraberim, ama aşağıda da siz benimle 
beraber olacaksınız. 

«Her teşebbüsün bilançosu ile netice hesap
larını kapsaması gereken bu raporlar esas iti
bariyle bir yıl önceki daranın...» 

Pekâlâ, ne oluyor? Bu raporlar 10 ncu mad
dede, çünkü 8460 sayılı Kanunun onuncu mad
desi, raporlarını komisyonumuz denetlemeye esas 
alamaz. Çünkü onuncu madde raporları, bi
lanço ve hesap neticesi raporları değildir. Da
hası var. Bizim komisyonumuzun denetleme için 
müracat edebileceği, üzerinde tetkikat yapabi
leceği Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının, 
3460 sayılı Kanunun 24 neü maddesine göre 
tanzim edilen raporları üzerinedir. Yani biz, 
Senato ve Millet Meclisi 468 sayılı Kanuna 
göre Kama İktisadi Teşebbüsleri üzerimle de
netleme faaliyetini, denetleme hakkımızı ve yet
kimizi kullanırken Yüksek Denetleme Heyeti
nin 3460 sayılı Kanunun 10 nen maddesine 
göre verdiği ara raporlar üzerinde değil, 
24 ncii maddesine göre verdiği hesap ve bi
lançoları üzerinde lâf edebiliriz, konuşabiliriz. 

Neden mi? 3 ncii maddenin mefadı. sarahati 
bu... Dahası var. Bizzat komisyon, düzenlediği 
624 sayılı 1.2 . 5 . 1965 tarihli Raporun 1 nei 
sayfasına bakınız ne diyor; Karma Komisyonun 
kendi ifadesinden okuyorum. «Malî ve teknik 
bakımdan Yüksek Denetleme Kurulunun daimî 
nezaret ve murakabesi altında bulunacağını..» 
Aynı kanunun 24 ncii maddesi Yüksek Denet
leme Kurulunun kendisine tevdi olunan bilan
çolarla kâr ve zarar hesaplarını teşekkürlerle 
müesseeslerin muamele ve hesapları üzerinde 
yapmış olduğu tetkikleri neticeleri ile karşılat
tırmak suretiyle bunların tahlilini ihtiva eden 
müdellel bir rapor hazırlıyacağını emretmekte
dir. Bu, 24 ncii madde. 

«15 . 7 . 1960 tarih ve 23 sayılı Kanuna ek 
özel bir kanunla veya özel bir kanunun 
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verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve 
faaliyet mevzuları ticari ve iktisadi mahiyeti 
haiz olan teşekküllerle, bunların kendi araların
da veya murakabeleri 3460 sayılı Kanunun 
hükümlerine tabi teşekküllerle birlikte kurduk
ları teşe'bbüsler.» Velhâsıl bizzat komisyon dahi 
Yüksek Denetleme Kurulunun 10 ncu madde
ye göre değil, 24 ncü maddeye göre bilanço 
ve 'hesap neticelerini ihtiva eden raporların de
netleme mevzuu teşkil edeceğini kendi yazdığı 
raporumda kabul edilmiştir ve filhakika hukuk da 
bunu emreder. Dün bir münakaşa oldu, çok gü
zeldi. Sayın Nusret T una y a bu sabah teşekkür
lerimi sundum. Biz burada 468 sayılı Kanuna 
göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bilânçola-
riyle hesap neticelerini tetkik ediyoruz. Neden mi? 
Çünkü 468 sayılı Kanun diyor ki; şu raporlar 
bunları kapsıyacaktır ve Karma Komisyon ra
por hazırlıyacaktır ve buraya Senatoya gelecek
tir. Genel ıgörüşme esnasında bilançolar ile 
netice hesaplarının t&svibedildiği, edilmediği 
hakkında görüşünü bildirecektir. Millet Meclisi 
Genel Kurulu bilanço ile netice hesaplarını tas-
vibetmek suretiyle Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin yönetim kurullarını ibra edecek midir, et-
miyecek midir? Mesele budur. Yoksa bilançoyu 
hesap neticesini ve hesabı ihtiva etmiyen sene 
içinde bir teşebbüsün yaptığı bir muamelenin 
usul ve kanuna aykırı olduğunu belirten 1.0 ncu 
madde raporu üzerine Karma Komisyon denet
leme yapamaz. 

Başka bir noktadan da bu meseleyi ortaya 
koymak mümkündür. Diyelim ki; muhal fara
ziye olarak, 10 ncu madde raporları üzerine; ol
maz değil ya, çünkü 1964 senesinin muayyen 
bir rapor vereceksiniz, sene sonu gelmemiş, Mart 
ayı gelmemiş, hesaplar alınmamış; bu rapor 
üzerine Yüksek Denetleme Kurulu, komisyonu
muz tetkikat yapacak. Ama biz, o teşekkülün, 
o raporun tarihinden sene sonuna kadar geçen 
muamelâtını bilmiyeeeğiz. Garip şey bu. 

Bu itibarla Karma Komisyon, gerek 468 sa
nl ı 'Kanunun 3 ncü maddesinde vasıfları belir
tilen, o vasıfta bir rapor üzerinde tetkikat yap
mamıştır ve gerekse bu rapor kendisine tevdi 
edilmemiştir. Bundan başka bu ara raporun, 3460 
sayılı (Kanunun 10 ncu maddesinde yazılı oldu
ğu gibi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na Yüksek Denetleme Kurulu tarafından tev
di de edilmediğini zannederim. Çünkü, elimiz-
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deki büyük raporda böyle bir kayıt yoktur. Yük
sek malûmlarınız 3460 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi bu kabîl raporların vekâletlere ve aynı 
zamanda da teşekküle gönderilmesini âmirdir. 
Yani ne olacaktır? Teşekküle gönderilecek, te
şekkül üzerinde mütalâalarını söyliyecek, netice
ye varılacaktır. Böyle şey olmamıştır, bu da ol
mamıştır. 

Şimdi, deminden beri konuşmalarımı lütfen 
takibediyorsunuz. öyle bir zehap hâsıl oldu mu 
diye endişe ediyorum, acaba biz bu Yüksek De
netleme Kurulunun 10 ncu maddeye göre veri
len ara raporunun içinde muhtevasmdaki görüş
lerden, iddialardan kaçıyor muyuz? Onlar üze
rine gitmeyip onların böyle usul noktasından mı 
reddini, yani daha doğrusu raporun cihetinin 
usul noktasından nazarı itibara alınmamasına 
çalışan bir gayret içinde olduğumuzu zannetme
yin. üzerine gideceğim, tam ortasına gideceğim 
hem... Artık bu ara raporu dediğimiz 3460 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesine göre verilen o 
raporun neidüğüne ve iddialarının hukukî ve 
iktisadi mahiyetine değinmek sırası geldi. 

3460 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine uyu
larak Yüksek Denetleme Kurulu tarafından tan
zim edilen, tarihini bilmediğim bu rapor, ama 
mutlaka 1964 senesinde olmuş, diyor ki, hulasa
ten, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1964 
yılında sermayesini 150 milyondan 500 milyon 
liraya yükseltmek için bir karar almış ve ortak
lığın statüsünün emrettiği bütün işlemleri har
fiyen yerine getirmek suretiyle bu sermaye tez
yidi, sermaye çoğaltımı işlemini icra etmiştir. 
Ve yine 10 ncu madde raporunu tanzim eden 
Sayın Yüksek Denetleme Kuruluna göre Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sermaye tez
yidi muamelesine müracaat etmekle Türkiye'de 
son zamanlarda örnek teşkil edecek bir ha,reket 
diye telâkki edilebilir, denmiş. Aşağı - yukarı 
öyle anlaşılıyor. Çünkü başka yerlerden yük
sek faizli, kısa vadeli borçlarla kendi faaliyeti
ni tenmiye etmek yolunu tercih etmemiş, aksi-
ne kendi 'bünyesi içinde sermayesini artırmak 
suretiyle güç kazanma yoluna başvurmuş ve- ha
kikaten 150 milyon liralık sermayesini 500 mil
yon liraya çıkarmak ferasetini, basiretini gös
termiştir, diyor. Hakikaten Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı cidden örnek bir şekilde bü
tün kanunların icaplarını yerine getirmek su-
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retiyle, Umumi Heyetin toplıyarak sermayesi- I 
ni 150 milyon liradan 500 milyon liraya tezyit 
kararını Umumi Heyetten almış. Ve bu tezyit 
kararı üzerine, yine kanunda ve mukavelesin
de yazılı olduğu üzere tezyidin hisse senetleri 
çıkarmak suretiyle yapılması yoluna başvurmuş. 
Ve yine kanunda ve mukavelesinde yazılı oldu
ğu üzere bu tezyidin yapılabilmesini temin için 
çıkarılan hisse senetlerini kendi ortakları ara
sında ve rüçhan haklarını da hesaba katarak kul
lanmak üzere evvelâ ortaklarına arz etmiş. 
Yani 350 milyonluk daha hisse senedi diyelim, 
çıkarmış, basmış, öyle diyelim, fakat bunla
rın alınmasını kendi bünyesini teşkil eden or
taklarına teklif etmiş. Yani Hazineye, Maliyeye, 
Emekli Sandığına, efendime söyliyeyim, îş Ban
kasına, 'Sümerbanka, istanbul, Ankara Sigorta 
şirketlerine, Anadolu Şirketine, Ahmet Nezihi 
Beye, Salamon'a, Dimitri'ye, bunlar ortaklar 
arasındadır, bunlara teklif etmiş ve gazetelere 
ilân vermiş, 15 gün zarfında rüçhan haklarını
zı kullanınız ey ortaklarım, ihracettiğim hisse 
senetlerini alınız. Tabiî, kanuna göre % 25 ini 
bankaya yatırın, bloke edin ve saire ve saire... | 
Ama bütün bu formaliteler harfiyen muntazam I 
şekilde yerine getirilmiş. Bu sermaye artırımı 
muamelesi bir yere kadar muvaffakiyetle yürü
müş. Nasıl? Hazine zaten % 51 hisseye sahip. 
(A) grupu hisse senetlerinden kendisine düşen
leri almış, (B) grupu hisse senedinden de la- | 
zımı kadarını almış; Emekli Sandığı da lüzumu j 
kadar, yani 95 milyon liralık yeni hisse senedi | 
almış, daha başka ortaklar da almış. Yalnız î 
îş Bankası, öyle zannediyorum, Sümerbank, 
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Yapı ve Kredi Bankası, bunlar, rüçhan hakla
rını kullanmamışlar. Yani sermaye tezyidi için 
çıkarılan bu hisse senetlerinin kendilerinin 
hisseleri nisbetinde, kendileri tarafından alın
ması lâzımgelirken almamışlar, istememişler bu 
senetleri. Bu senetlerden bizim hissemize düşe
ni almamız için bize rüçhan hakkı tanıyor ka
nun, ve mukavelemiz, ama almıyorum, bizim 
işimize gelmez, ne demişlerse bilmiyorum, alma
mışlar. Ve böylece 38 375 000 lira zannediyorum, 
hatırımda iyi kalmamış, nominal değerlerinin 
tutarı olarak 38 milyon 375 bin liralık hisse 
senedi bu, iş Bankası ve saire gibi eski ortaklar 
tarafından rüçjhan hakkı kullanılarak alınmamış 
olmasından dolayı satılmamış olarak kalmış. 
işte, bu arada, bir kanunla kurulu bir sigorta 
teşekkülü vasıf ve mahiyetini taşıyan Türkiye 
Ordu Yardımlaşma Demeği yahut Ordu Yar
dımlaşma Kurumu... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — On
dan evvel almak istemiş. 

FİKRET GÜNDOÖAN (Devamla) — Bir 
dakika efendim, acele etmeyin, oraya gelece
ğim, atlamıyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, öyle anlaşılı
yor ki, bu istifadeli konuşmalarınız hayli devam 
edecektir. Program gereğince vakit gelmiştir. 
Müsaade ederseniz burada keselim. (Devam ede
lim sesleri, öğleden sonra sesleri) Bir saat ka
dar devam edeceği anlaşılıyor. Binaenaleyh 
program mucibince saat 14,30 da toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel. 

KÂTİPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Mustafa Yılmaz tnceoğ-lu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinden Millî Ko

runma Kanunu ile teşekkül etmiş olan müesse
seler üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Birinci oturumda Sayın Gündoğan'm konuş
maları noksan kalmıştı. Sayın Gündoğan, bu
yurun efendim. Şimdi 'konuşmalarına devam 
edeceklerdir. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Balkan, muhte
rem arkadaşlarını, öğlenden evvelki maruzatı
ma devam etmek üzere huzurunuza, »eldim. Ara 
vermeden evvel, mevzuun Tüiticiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının 1964 yılında yaptığı ser
maye tezyidi muamelesinin, bu mevzua ilişkin 
bütün kanun, nizamname ve diğer mevzuat hü
kümlerine tamamiyle uygun cereyan ettiğini 
arz etmiştim. 

Ve filhakika bu sermaye tezyidi muamelesi
nin 'kanunlara uygun olarak yapıldığı hususu
nu muhterem Karma Komisyon raporunda be
lirtmiş bulunmaktadır. Yine bu sermaye tezyi
di muamelesinin kanunlara uygun olduğu Yük
sek Denetleme Kurulu raporunda da kabul edil
miştir. Binaenaleyh, bu sermaye tezyidi mua
melesinin usulsüz yapıldığı noktasında bir mü
nakaşa yoktur. Bu muamele, 19G4 senesinde 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yaptı
ğı 'bu muamelenin nasıl cereyan ettiğini Yük
sek Huzurlarınızda notlarıma bakarak ifade et
mek Merim. Çünkü biraz sonra gireceğimiz 
münakaşalı mevzulara bu notlarda gösterilen 
tarihler, işlemler esas olacaklardır. Müsaade 
buyurursanız, çabuk o İmalle şartiyle okuyaca
ğım. 29 . 7 . 1964 günü ortaklık genel kurulu 
hisse senedi çıkarmak suretiyle sermayesini 
150 milyondan 500 milyon Türk lirasına çıkar
mayı düşünmüş ve umumi heyet ittifakla bu 
hususa karar vermiştir. Sermaye artırım ka
rarını müteakip ortaklıkça 31 . 7 . 1964 tari
hinde Ticaret Kanununun 394 neü ve ortaklar 

esas mukavelesinin 18 nci maddeleri gereğince 
gazetelere ilân ve mektup yazmak suretiyle ar
tırılan sermayeye iştiralk ve rücihan halklarını 
'kullanmalarını teminen eski ortaklara başvu
rulmuştur. Filhakika gazetelerde ilân edilmiş 
ve birer mektupla eski ortaklar bu sermayeye 
iştirak edilmesi için mâruzâtta, arzda bulun
muştur. Bu davet üzerine Haizine, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı, Etübank, Anadolu Si-

! gorta, Ankara Sigorta, İstanbul Sigorta şirket. -
I leri rüçhan haklarını kullanarak eski hisseleri 

nisbetinde artırılan sermayeye iştirak taahhü-
: dünde bulunmuşlardır. Ortaklardan İş Bankası, 
: Sümerlbank, Yapı Kredi Bankası, îştaş ve diğer 

altı hakiki şahıssa rüçhan haklarını kullanma-
] mışlardır. Yani eskiden mâlik oldukları hisse se-
; netlerinin yüzdesi nisbetinde yeni hisse senetle-
; rinden almayı uygun görmemişlerdir. Yani, ev

le viyetle bu ortakların alması icabeden şu yeni 
çıkarılmış hisse senetlerinin bir kısmını bu şir
ketler almamış... Bu arada Ordu Yardımlaşma 
Kurumu namiyle anılan, bir kanunla kurulmuş 
bir kurum 30 . 7 . 1964 gününde 'bar yazıylc Ma
liye Bakanlığına ve 12 . 8 . 1964 günü bîr yaziy-
le de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına mü
racaat ederelk şayet artırılan sermaye •sebebiyle 
ihracedilen hisse senetlerinden rüçhan haklarını 
kullanmayıp da almıyanlar bulunursa hu senet
lerin kurum taraf nidan alınacağını Maliye Ba
kanlığına ve ortaklığa bildirmişlerdir. Tarihler 
herhalde burada okuduğum gibidir. Fakat Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu birinci de
fa yaptığı 15 günlük müddet içinde rüçhan hak
larını kullananların aldıkları senetlerin dışında 
kalan senetleri tekrar eski ortaklara verebilmek 
için, Ordu Yardımlaşma Kurumunun müracaatı
nı nazarı itibara peşinen almaksızın, tekrar eski 
ortaklara müracaat etmiş yani rüehan hakları
nızı kullanmamak yüzünden kalan hisse senetle
rini lütfen alın demiş, fakat eski ortaklar yine 
bu hisse senetlerini almamakta ısrar etmişlerdir, 
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Yalnız Ankara Sigorta Şirketi 12 bin lira gilbi 
küçük miktarda hisse senedini, ikinci defa ikaz 
üzerine almıştır, diğerleri1 almamıştır. Ordu Yar
dımlaşma Kurumunun daha bidayette, aski or
taklardan hisse senetlerini almıyacafclar bulu
nursa, onların hisse senetlerini ben alacağım şek
lindeki talebine, daha bidayetteki talebine, Ma
liye Bakanlığı ve ortaklık, kimsenin bu senet
lere sahip çıkmadığını daha doğrusu olmadığı
nı görmesi üzerine Ordu Yardımlaşma Kuru
muna bu senetlerin nominal değerleri üzerin
den satılabileceğini Maliye Bakanlığı ve ortak
lık kalbul etmiş, filhakika Ordu Yardımlaşma 
Kurumu da bu icabı kalbul etmiş, daha doğrussu 
Ordu Yardımlaşma Kurumunun iealbı, hukukî 
icabı, Maliye Bakanlığı ve ortaklık tarafından 
kaibul edilmiştir. Bu suretle Maliye Bakanlığıy
la Ordu Yardımlaşma Kurumu arasında bir 
akit meydana gelmiştir, işte bu Ordu Yardım
laşma Kurumunun müracaatından, hattâ mü
racaatının her iki makamca kabulünden son
ra, 2 . 10 . 1964 tarihinde, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli •Sandığı Maliye Bakanlığına müraca
at ederek şu şartlar altında, şimdi arz edece
ğim şartlar altında, satılmamış hulunan 88 mil
yon liralık hisse senetlerinden 20 milyon lira
lığının kendisi tarafından alınmasına müsaade 
taleJbetmiştir. Şartlar ne? Şu. Emekli Sandığı 
2 nci defa rüehan hakkını kullanmamış. 1 nci, 
defa kullanmış, 95 milyon lira vererek, 1 nci tek
lifte 95 milyon lira vererek sermayenin tezyidi
ne iştirak etmiş, almış. Bugün 136 milyon lira
lık sermaye hissesi vardır, Emekli Sandığının. 
2 nci müracaatı ise Ordu Yardımlaşma Kurumu
nun talebinin kabulünden sonra vukubulmuş, 
defi şartla vukubulmuş, siz, Maliye Bakanlığı
na, Plânlama Kanununun verdiği salâhiyetle re 
istinaden Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı
lan kararname ile beni, yani, Emekli Sandığı 
kendisini, Devlet Yatırım Bankasının yüzde 6.5 
faizli tahvilâtını almaktan muaf tutunuz. Ben 
bu suretle Devlet Yatırım Bankasının tahvilâ
tını almıyayım. Ama, bu Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının geri kalan hissesini ala
yım, demiş. Muhterem arkadaşlarım, Emekli 
Sandığı ve diğer teşekküller, hattâ hususi te
şebbüs bugün plânlı ekonomi düzeni içinde na
sıl hareket edeceklerdir, bunu plân ve plâna 
mütaallik diğer mevzuat tâyin etmiştir. Yani 
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Emekli Sandığının, Devlet Yatırım Bankasının 
yüzde 8,5 tahvilât hissesini almaya mecburiyeti 
kanııniyesi vardır. Yoksa bütün plân hedefleri 
ve iş programları rahatlıkla aksar. 

Çünkü bu Emekli Sandığının parası. Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin 'beslenme kaynağı ola
rak plân tarafından öngörülmüş ve kabul edil
miştir. Binaenaleyh Emekli Sandığının birinci 
defa rüehan hakkını kullandıktan ikinci defa 
teklif yapılır, rüehan hakkını kullanmadıktan 
ve Ordu Yardımlaşma Kurumuna o senetler sa
tıldıktan sonraki bu icabı bu şartlı icabı ne ka
nuna, ne hukuka, ne plân hedeflerine uygun
dur. Binaenaleyh bunun üzerine münakaşa ve 
müzakere yapmanın plân ve hukuk mantığıyla, 
iktisat mantığı ile teli Ti mümkün değildir. Bi
raz 'evvel de arz ettim, esasen 'bir âk id da cere
yan etmiştir. Ordu Yardımı)aşma. Kurumu ile 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortafklığı ara'sında 
bir âkıd husule gelmiştir. İcap yapmıştır ka
nuni kabul etmiştir, ortaklık. Bunun üzerine 
lâf edilemez. 

Aksi takdirde bunu bozarak, farzımuhal 
Emekli Sandığının o şartlarını kalbul ederek 
Maliye Bakanlığı tekrar o geri 'kalan hisseleri 
almaya falan teşebbüs etse o zaman Ordu Yar
dımlaşma Kurumu haklı olarak faizimin alını is-
tiyeeelk'fir. Bunu hukukçular kalbul eder; icap-
kalbul. Bu itibarla sermaye tezyidi muamelesi 
içinde Emekli Sandığının sermaye tezyidine 
iştirak edip ettirilinediği gibi, ouun iştirak ar
zularına, iştirak imkânlarına mâni olunduğu 
gibi bir durum mevcut değildir-. Biraz evvel aız 
ettiğim şekilde cereyan etmiştir mu amele ve 
hukukîdir. Şimdi bu izalıatan sonra, öğleden 
evvel 'dediğim gibi, Yüksek Denetleme Kurul il
inin 10 nen madde raporunda ileri sürülen iddi
alar ve mütalâalar kanun açısından, iktisat bi
limi' açısından doğru mudur? Varit midir değil 
-midir? Onun üzerine parmak banmak, onun 
üzerine göz gezdirmek icaiheder. 

Muhterem arkadaşlarım, rapor kitaplarının 
en sonunda, 117 nci sayfada hâsılı, Yüksek De
netleme Kurulunun ara raporunda Türkiye 
PetroTleri Anonim Ortaikliğinin sermaye tezyi
di muamelesine ilişkin olarak ne söyleniyor, bu 
muamelenin neresi tenkid ediliyor, bunu kısa
ca arz etmeme müsaadelerinizi istirham ede-
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rim. Deniyor İd, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı sermaye tezyidi muamelesine giriş
tikten sonra, kurulduğu günden bu yana. ak
tiflerinde ve pasiflerinde husule gelen ziyade
ler sebebiyle; para. düşmesi, doların 2,80 den 
9 liraya çıkması gibi, şu veya bu sebeplerle ve
ya. faaliyet sebebiyle Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının a'ktif ve pasiflerinde husule 
gelen ziyadeleşmeler yeniden değerlendirme 
muaımelesiyle tesfoit edilmeik iealbederdi. On
dan sonra sermaye artırımı yapılması gerekir
di ve İm suretle sermaye artırımı yapılması 
anında yeniden değerlendirilmiş kıymetler yü
zünden, daha doğrusu yeniden değerlendirme 
yüzünden, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının hisse senetleri daha ziyade para etlerdi. 
îşte ortaklık, bu yeniden değerlendirme mua
melesini yapmadan sermaye tezyidi işlemine 
müracaat ettiği içindir ki, hisse senetlerini 
kendi ortaklarına nominal değerle satmakta... 
Ama bir de hususi bir kuram olan, ismini ele 
pek yazmıyorlar bir başka teşekküle de o de
ğer üzerinden satmak suretiyle, evvelâ Hari- : 

neyi Devleti zarardide etmiştir. Bundan Devlet 
ve Hazine kaybetmiştir, diyor. Ve daha ileri gi
derek diyor ki, bu değerlendirme işlemi ortak
lığın yapmaya, kanunen de medbur olduğu bir 
'husus idi. 440 sayılı Kanunun 2 nei maddesi bu
nu âmir Mi. Bu suretle hem bir basiretli tüc
car gibi hareket etmemiş, hem de 440 sayılı Ka
nunun 2 nei maddesine aykırı hareket etmiş. 
neticeten Hazinenin haklarını 'haleldar etmiş 
ve bu hareJket! iyi olmamıştır, demiştir rapor. 
Bir de bu rapor, yeniden değerlendirmenin na
sıl yapılması, daha doğrusu yeniden değerlen
dirme muamelesinin yapılması lâzımdır, yapı
lırken- de şunlar şunlar nazarı itibara alınma
lıdır diye yol da göstenııiştir. İşte, kıymetleri 
2,80 den 9 dolar üzerinden hesabedin, efendim, 
sermaye ihtiyatlarını hesabedin.. Bir de petrol 
rezervlerini dahi aktif yahut pasif, muhasebe 
lisanında nereye giriyorsa, oraya koyun, böy
lece Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
varlığı yerüstü yeraltındaki petroller dâhil ne- i 

i 

reye baliğ olacaksa olsun. Yeniden değerlen- j 
dirme otelin, ondan sonra yeni hisse senetleri j 
çıkarırsın. Çıkarırken deyin ki, alıcı senetlerin j 
üzerinde filhakika bin lira yazıyor ama, benim j 
şimdiki kıymetlerimin değeri milyarlar liradır. '• 
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Bunu bin liradan sana veremem yüz bin lira
dan, onhin liradan. beşbin liradan veririm, de 
diyor. Ve böyle demediği için de Hazinenin 
haldannın haleldar olduğunu söylüyor. 

Şimdi 3460 sayılı Kanunun 10 nen maddesi
ne dayanarak Yüksek Denetleme Kurulunun 
tanzim ettiği bu raporun ve bunun üzerindeki 
mütalâaların, biraz evvel arz ettiğim gibi, hu
kuk ve iktisat açısından doğru olup olmadığı 
üzerinde durmak lâzınıgelir. Çünkü eğer bu ra
porun mütalâalar ve iddialarını kabul edecek 
olursak, hiç şüphe etmiyorum ki, Türkiye'nin 
başı kurtulmıyaeak bir derde girecektir. Şimdi 
bu raporda ne deniyor? Yanlış yapılmıştır, ye
niden değerlendirme yapılmamıştır, bu hattâ 
kanun eniridir, deniyor. Hangi kanun emridir? 
440 sayılı Kanun emridir, deniyor. Ondan başlı
ya rak diğer itirazlara doğru gideyim ; en so
nundan başlıyaraik,.. Demek ki, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı 440 sayılı Kanunun i'kfiıı-
ci maddesinin âmir hükmüne rağmen alktîf ve 
pasiflerini değerlendirmemek suretiyle kanuna 
muhalefet etmiştir, diyor. Acaba hu iddia varit 
midir? Haikikaten Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı 440 sayılı Kanunun 2 nei maddesine 
aykırı hareket etmiş midir? 

Muhterem arkadaşlarım, ne diyor 440 sayı
lı Kanunun 2 nei maddesi? Diyior ki; «iktisa
di Devlet Teşekküllerinin bütün adetif ve pasif
leri geçici (birinci madde gereğince kurulan ko
misyon tarafından belli edilecek esaslara göre 
yeniden değerlendirilir. Sabit kıymetlerle ilgili 
aktif ve pasif unsurların yeniden değerlendiril
mesinde ve bunlara ait amortismanların aynl-
masmda Yergi Usulü Kanunu hükümleri uygu
lanır.» Hakikaten ilik nazarda 440 sayılı Kanu
nun bu geçici ikinci maddesi, Türk Petrolleri 
Anoniım Ortaklığının a'ktif ve pasiflerinin yeni
den değerlendirme muamelesine tabi ve mecbur 
olduğu zehabını uyandırıyor. Uyandırıyor ama, 
dikkatle tetkik edilirse, hiç. de bu zehabın ye
rinde olmadığı neticesine varmak gayet kolay. 
Evvelâ şunu arz etmek isterim. Bu yeniden 
değerlendirmeyi emreden geçici ikinci madde 
açıkça şöyle söylüyor; İktisadi Devlet Teşek
küllerinin 'bütün aktif ve pasifleri... İktisadi 
Devlet Teşekkülleri nelerdir5. Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı bu mânada bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü müdür? 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Olacaktır. 
FÎKRET GÜNDOOA^ (Devamla) — Tür

kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, biraz sonra 
arz edeceğim gibi, hu kanunun 2 nci maddesin -
de yazılı İktisadi Devlet Teşekkülü değildir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) 1 nci mad
deye göre olacaktır. 

FİKRET GÜNDOUAN (Devamla) -- Ne
den değildir? Oünkü, Türkiye'de İktisadi Dev
let Teşekkülü vasıf ve mahiyetimi kapsıyan, 
'bünyesinde taşıyan teşekiküllerin adedi 24 ka
dardır ve bunlarm içinde Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı ydktur. Bu teşekküllerin -24 
kadar olduğu şu listede yazılı isim.lei'den anla
şılır. Esasen, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının iktisadi Devlet Teşekkülü olmadığı yo
lunda muhterem Karma Komisyonun raporun
da da işaret vardır. Diyor ki, 1 nci sayfasında, 
Türkiye'de, hukukî bünyesi itibariyle, hakiki 
İktisadi Devlet Teşekkülü 13 kadardır. Bina
enaleyh, 440 sayılı Kanunun geçici ikinci mad
desi gereğince amel edilmek icaibediyorsa, yeni
den değerlendirme için, o takdirde Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaıklığmın kuruluş mahi-
yetitıdn, gayesinin, biraz evvel arz ettiğini İkti
sadi Devlet Teşekkülü, halis iktisadi Devirt 
Teşekkülü olmadığını görürüz. Diyelim ki, bu 
geçici 2 nci madde ile Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının 440 sayılı Kanuna tabi bir 
Iktlüsaldi Devlet. TeşeMkülü olmadığı anlaşılmı
yor. öyle ise, bu kanunda yine, bu mevzua de
ğinen maddeler mevcut mudur, değil midir, 
aramak lâzımdır. Açalım 440 sayılı Kanunu. 
Bu Kanunun 32 nci maddesinin (B) bendi şöy
le söylüyor: «Petrol Kanunundan faydalanan 
tüzel kişiliği haiz ortaklıklara ait kanun ve 
anasözleşmeler hükümleri saklıdır.» 

Demek kanun yalnız geçici ikinci madde
siyle değil, aynı kanunun 34 neü maddesinin 
ikinci bendi Petrol Kanunundan faydalanan tü
zel kişiler, saklıdır, diyor. Demek ki, biliniyor 
ki, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 6326 
sayılı Petrol Kanununa dayanan, ondan sonra 
çıkan 6327 sayılı Kanun ve yine 6326 sayılı Pet
rol Kanununun esaisına uygun şekilde tanzim 
edilmiş "bir anamukavele ile kurulmuş bir top
luluktur, bir ortaklıktır. Ve 34 neü maddeye de 
bu sarahat konmuştur. Denıelk ki, 440 sayılı 
Kanunun hükümlerine tabi değildir, öyle ise 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaıklığı sermaye 
tezyidi yoluna girdiği zaman yeniden değerlen
dirmeyi yapması lâzımdır, şeklinde Yüksele De
netleme Kurulu raporunun koyduğu kayıt; ve 
mütalâa yerinde değildir, kanunsuzdur. Nite
kim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
yeniden değerlendirmeye tabi olmıyacağını, bu 
140 sayılı Kanuna göre tabi olmıyacağını, Ye
niden Düzenleme Kurulu te^bit etmiştir ve Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığını. 440 saydı 
Kanuna dayanarak kurulan Yeniden Düzenle
me Koiiiisyoi'U bundan harie tutmuştur. 

Esasen bütün bu kanuni mevzuat olmasa ve 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının nereye 
tabi olacağı bilinmese dahi diyelim ki, geçici ikin
ci maddedeki hükümler Türkiye Petrolleri Ano 
nim. Ortaklığına uygulansa dahi Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı sermaye tezyidini yapar
ken dün, bugün, yarın, kendi başına asla yapa
maz. Diyelim ki, yeniden değerlendirmeye tabi 
dir bu 440 sayılı Kanuna göre, yapamaz. Yapa
maz çünkü, yeniden değerlendirme muamelesi
nin nasıl yapılacağını 440 sayılı Kanunun ge 
cici 1 nci maddesi tedvin etmiştir. Ve bugün ce
reyan eden hal şudur ki, Yeniden Düzenleme Ko
misyonu, Maliye Bakanlığının Vergi Usulü Ka
nunu hükümleri gereğince* yaptığı yeniden de-

ğeıiendirıııe işlemesine iştirak etmiş ve Maliye 
Bakanlığı ile Yeniden Düzenleme Komisyonu 
beraber çalışır, Vergi Usulü Kanununun esas
larına istinaden yeniden değerlendirmenin nasıl 
yapılacağına dair esasları tâyin etmek üzere hali 
faaliyettedir. Binaenaleyh, kanunun yeniden dü
zenlemeyi nasıl yapmak lâzımgeldiği yolundaki 
hükmü muvacehesinde Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının tek başına iher hangi bir tarih
te yeniden düzenleme muamelesi yapmasına ka
nunen imkân yoktur. Yapamaz. Çünkü, bunun 
ne zaman yapılacağı, hangi esaslara Minadede-
ceği, meselâ hangi senelere ait değerlerin nazara 
alınacağı, hangi senelerden itibaren değerlendir
me yapılacağı hususu ve keyfiyetini Maliye Ba
kanlığı belirtecektir ve meselâ Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı bütün bunları bu mecbu
riyetler dışında kendi kendisine bir yeniden de
ğerlendirme işlemine gitmiş olsa idi farzı muhal, 
acaba onun yaptığı değerlendirme ile, Maliye Ba
kanlığının tesbit edeceği esaslar aynı mı ola
caktı? Ve Türkiye Petrolleri mütemadiyen yeni-
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den değerlendirme esası mı arıyacaktı? Bu, izah- I 
tan vareste bedihi bir hakikattir. Binaenaleyh. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sermaye 
tezyidine gitmeden evvel yeniden değerlendirme 
yapması ve hele bunun bir kanuni mecburiyet 
olduğu ve bunu tek basma yapabileceği iddiası 
vahidir, yanlıştır, kanunsuzdur. Olmaz böyle 
şey. 

Bu ciheti böylece arz ettiğime kaani olarak 
devam edeceğim. Bütün bu kanuni mecburiyet
ler, maddeler dışında yine o Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporunda bahsedilen esaslar üzerin
de mütalâa arz edelim. Ne diyor? Yeniden de
ğerlendirme yapması lâzımdı. Yani 100 milyon 
luk bir şirketin aktif ve pasifleri 500 milyona 
çıksaydı, çıkardığı hisse senetlerinin buna göre 
fiyatları değişirdi. Değişmezdi, arkadaşlarım. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Yüksek 
Denetleme Kurulunun iddia ettiği gibi yeraltın
daki petrol rezervlerini dahi aktif ve pasifleri
ne koysa idi ve sermayesi yüz milyona çıksaydı. 
yine, hisse senetleri nominal değerinden bir ku
ruş fazla olamazdı. Çünkü, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı sermaye tezyidi sırasında aktif 
ve pasiflerini yeniden değerlendirseydi, niçin 
hisse senetleri nominal değerinden daha fazla bir 
değer ifade etmezdi, bunu arz edeceğim. Evve
lâ umumi kaideyi arz edeyim. Hepinizin bildiği 
birşeydir; hisse senetleri bir ticari metadır, bir J 
emtiadır, bir mal gibidir, bilinen hakikattir. Baş
ka memleketlerde bu meitaın, bu emtianın bir 
borsası vardır, bir pazarı vardır. Dünyanın her 
tarafında milyonlarca şirketin milyarlarca hisse 
senedi vardır. Herkes istediği yerden, istediği 
miktarda alır. Nereye bakarak? Yazılı değerine 
bakarak, ve sairesine bakarak alır, verir, alır, 
verir, spekülâsyon yapılır, şu, bu... 

Türkiye'de, meta ımahiyetinde olduğu kanun
ca, hukukça, iktisatça kabul edilen şu hisse se
netlerinin bir piyasası yoktur ki... Bir borsası I 
yoktur. Bir tâbirle, kote edilmiş senetler değil
dir bunlar. Bu itibarla bu hisse senetlerinin no
minal değerden daha fazla değer ihraz edecek
leri ve öylece müşteri bulacakları iddiası, bu 
umumi kaide muvacehesinde yanlıştır. Başka yön 
lerden de yanlıştır. Hisse senedi nedir? Metadır. 
Ama aynı zamanda sermayeye ne nisbette işti
rak edildiğini gösteren bir belgedir. Hisse sene
di aynı zamanda bir ortaklığın ne miktar hisse- ] 
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sinin elinde bulunduğunu gösterir. Bir de hisse 
senedi, bu ortaklığın faaliyetlerinden doğan kâr
ların, temettülerin kendisinin ifade ettiği değer 
rai kt arınca, kendisine o temettüden, kârdan his
se verilmesini, sağlıyan belgedir. Hisse senetleri
nin bu nitelikleri ile, sermayenin bir parçası ol
duğu nitelikleriyle mütalâa edildiği takdirde, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hisse senet
lerinin ne zaman aktif ve pasif kıymetlerinin 
yükselmesi sebebiyle, ne zaman kendi nominal 
değerlerinden daha fazla bir değer taşırlar? No 
zaman taşırlar; bu hisse senetlerini elinde bulun
duran adamlar o ortaklığın maksadının husule 
geldiği veya husulünün imkânsız olduğu zaman 
yani ortaklığın infisah ettiği zaman hisse senet
leri sahipleri ortaklığın borçlardan sonra kalan 
değerleri üzerinde hisse senedinde yazılı yüzde 
nisibetinde mallarından bir miktarını alma hak
kını verir. Ne zaman?.. İnfisah halinde. Demek 
ki, hisse senetlerinin sermayenin bir parçası ol
duğu vasfı, ancak o ortaklığın infisaha halinde 
işler, kıymet ifade eder, hukukî ve iktisadi mâ
na ifade eder. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının hisse senedi, ne zaman acaba Türkiye Pet
rollerinin Anonim Ortaklığının mallarına serma
ye hissesi olarak el koyar? Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının gayesi husul bulduğu za
man. Yani Türkiye'de artık petrol kalmadığı za
man veya Türkiye'de hiçbir şekilde Türklerin 
petrolcülükle uğraşmaması icabettiğine dair ilâ
hi bir emir geldiği zaman, bu ortaklık infisah 
eder. 

Türkiye Petrolleri mevzuunda, ortaklığın 
infisahı keyfiyetinin doğabilmesi için bu ortak
lığın mevzuu olan petrol ihracı istihracı, işletil
mesi ve dağıtımı mevzularının birdenbire Tür
kiye'de tükenmiş olmasına bağlıdır. O zaman 
belki bugün bin liraya aldığımız senedin karşı
lığında sermayenizin hissesi nisbeti iki bin li
raya yükselebilir. Türkiye'de, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının iştigal mevzuu olan 
petrol biterse, Türkler petrolcülük yapmazsa 
ve böylece şirket infisah ederse o senetler yük
sek değer kazanırlar, dedik. Nasıl kazanırlar? 
Petrol çıkarmıyan bir şirketin hisse senetlerinin 
değer iktisabetmesmdeıı bahsedilmesine imkân 
var mı? Kuyuları kurumuş, petrolün zerresi 
kalmamış. Ortaklığın senedi elimde. Kuyular 

'üzerindeki binalara gideceğim müracaat edece
ğim, o senetlerle büyük para kazanacağım. Bu 
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bir hayaldir. Ham bir hayaldir. Bu itibarla 
Wolksvagen ve saire gibi fabrikalara satıl
ması neticesinde hisse senetlerinin değerlerin
den üstün fiyat olduğu, nominal değerlerinden 
üstün fiyat olduğu, filân düşünceleri buraya 
tatbik edilemez. Çünkü, mevzu müsait değildir, 
mahiyeti müsait değil mevzuun. Bu itibarla 
hisse senetlerinin yeniden değerlendirmek sure
tiyle nominal değerlerinden fazla bir değer ik-
tisabedeceği iddiası varit değildir. Hisse senet
lerinin, değerlendirmek suretiyle, nominal de
ğerlerinden fazla bir değer iktisabedeceği id
diası varit değildir. Hisse senetlerinin değerlen
dirme sebebiyle nominal değerlerinin değişmi-
yeceğmi iddia ediyorsun. Başka delilin yok mu? 
Var. Bir hisse senedi, sahibine, biı-az evvel de 
arz ettiğim gibi, idareye iştirak hakkı ve te
mettüden hisse almak hakkını doğurur. Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığında idareye iş
tirak ve temettüden kâr almak nasıl düzenlen
miştir? Bunu söylemek lâzımgelir. Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığında idare münhası
ran, müstemirren, mutlak olarak Hazine elinde
dir, Devletin elindedir, maliyenin elindedir. 
Çünkü, ortaklık mukavelesi ve kanunu Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının sermayesinin 
yüzde 51 inin mutlak surette Hazinenin elinde 
bulundurulması gerektiğini kanunlaştırmıştır. 
Ve bunu değiştirmenin, düşünmenin de imkânı 
hukukisi yoktur. Demek ki, bu şirkette bir or
taklıkta hisselerinin yüzde eîlibirine malik olan 
bir ortak varsa ondan geri kalan % 49 ortak 
ne yaparlarsa yapsınlar o ortaklığın idaresine 
müessir olamazlar. Ve meselâ, kârların şöyle 
veya böyle dağıtılması şu işlemin yapılması, bu 
işlemin yapılmaması gibi bir söz söylemek, yetki 
kullanmak bir düşünce ve görüşü tahakkuk et
tirmek imkânına malik değildirler. Çünkü ek
seriyet kanunen muayyen bir şahsın elinde, 
daha doğrusu Devletin elindedir. Bu itibarla 
hisse senetlerinin değerlendirme suretiyle no
minal kıymetinden yüksek kıymet ihraz ede
cekleri ve bu yüzden de idarede hak sahibi ola
cakları, halbuki nominal değerlerinden yüksek 
olduğu için bunu ucuza satmışsınız bu itibarla, 
hakkı bunlara bedava vermişsiniz gibi iddia 
doğru değildir. Çünkü idareye karışamazlar. 
Temettü meselesine gelince : En mühim, en can 
alıcı noktası burasıdır, meselenin. Hisse senet
leri kâra, temettüye iştirak hakkı sağlar. Her-
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kes elinde bulundurduğu hisse senedinin umu
mi sermayeye nisbeti kadar umumi kârdan his
se alır. bu senetler yolu ile ve bunlarla geçinir. 
Ve herkes ortak olduğu şirketin çok kâr etme
sini, çok kâr ettikçe temettü hissesinin fazla 
olmasına dua eder. Ama Türkiye Petrol İmcinde 
bu dua tutmaz. Çünkü, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığında hissedarlara dağıtılacak kâr
lar kanunen tahdidedilmiştir. Bir kuruş kâr 
ettiği zaman da verilecek kâr muayyendir, bir 
kuruş kâr ettiği zaman da verilecek temettü 
muayyendir. 10 bin kuruş kâr ettiği zaman da. 
verilecek temettü hissesi muayyendir. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının 65 ve ve - hatı
rımda. değil - mukavelenin galiba 12 nci mad
desinde Türkiye Petrollerinin senelik kârdan 
hissedarlara dağıtacağı temettü nisbetinin mut
lak olarak yüzde on olduğu kanunlaştınlmıştır. 
Ve mukaveleyle de bu is bu yüzde on temettü 
almak keyfiyeti perçinleşmiştir. Demek ki. Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ne kadar' 
kârı olursa olsun hissedarlara yalnız ve yalnız 
yüzde on, âzami yüzde on temettü verecektir? 
Öyleyse Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
sermaye tezyidine giderken yeniden değerlen
dirme yapmadığı için ihracettiği senetlerin no
minal değerlerinin üzerinde bir değer taşımış
tır. Bu nominal değerler üstündeki değerle sa
tılmadıkları için de şu menfaatler haleldar ol
muştur, bu menfaatler haleldar olmuştur, de
menin âlemi yoktur. Çünkü, bu senetlerle kimse 
temettüiVn yüzde 10 undan fazlasını iktisabede-
mez ve bunun içindir ki, Türkiye İş Bankası 
gibi sermaye kurdu, ticaret kurdu eski bir 
müessese ve onun yanında daha bir iki mües
sese, sermaye müesseseleri, ticaret müesseseleri 
sermaye tezyininden dolayı kendilerine teklif 
editen hisse senetlerini alamamışlardır. Almayı 
da uygun bulmamışlardır. Çünkü % 10, % 9 ve 
% 8 ile para vermiyor kimse Türkiye'de kim
seye. Çünkü, Türkiye'de paranın resmî faizi 
% 14 tür. Daha hususi teşebbüslerde yüzde 
yirmi, yüzde yirmibeş kazanılan devirde yaşı
yoruz. Kim getirir milyonlarını âzami yüzde on 
temettü veren bir şirkete yatırır? Ticari midir 
bu, iktisadi midir bu. aklî midir? İşte bu aklî 
olmadığı, ticari olmadığı içindir ki, Türkiye İş 
Bankası gibi diğer sermaye kurtlan bankalar 
rüçhan haklarını iki defa teklif edilmesine rağ-
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inen, üsUiste teklif edilmesine rağmen almamış
la r, kullanmamışlardır. I fa t tâ Siimerbank bile 
almamıştır. Binaenaleyh. YTıksek Denetleme Ku
rulunun onuncu madde raporunda ileri sürü
len. mütalâalar ve tcnkidlcri, bira/', önceki mâ
ruzâtımızla belirttiğimiz gibi. hukukî ve iktisa
di olumluluğu yoktur, ('ok hususi bir müessese 
olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
hisse senetleri pasifleri ve aktifleri ne kadar 
değerlendirilirse değerlendirilsin, piyasada ca
zip bir meta mahiyetini ihraz edemez. Ook üzü
lüyorum ben, memleketimin kendi sermayesi ve 
emeğiyle kurulmuş bir şirketin hisse senetle
rinin işte böylece değersizmiş gibi gösterilmesi 
yoluna sevk edildiğim için hakikaten, samimî 
olarak' üzülüyorum. \ e demektir bu.' Allah. 
Allah. Yok. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının senetleri kıymetsizmiş, yok... Bu yola 
girmememiz lâzımdı. Ama girdik, mecbur kal
d ık 

Bir cihete daha dokunmak istiyorum; Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sermaye tez
yidi voliyle güç kazanmak istikametinde çok 
isabetli olarak yürümüştür, doğru yürümüştür. 
Sermaye piyasası teşekkül etmemiş memleketi
mizde sermaye fıkdanı çekilen, sermayeye ihti
yaç duyulan memleketimizde kendi içinde ser
maye artırma, voliyle güç kazanmaya gitmek ve 
mühim millî bîr dâvayı başarmaya tevessül et
mek hakikaten takdire şayandır ve başarmıştır 
da, O zaman Türkiye Petrollerinin içinde bu
lunduğu malî durum şudur : Bu da maalesef 
üzülerek söylenecek şeydir. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı sermaye artırımına gitmeye 
mecbur oldukları zaman plânla, kendilerine yük
letilen iş hacmi milyonları icabettiriyordu. Hal
buki Türkiye Petrolleri sermaye tezyidine git
tiği zaman durumu şu idi : Bankadaki nakit 
mevcudu :>-bî bin lira; bankalarda, bankalar 
borçlu cari hesaplarında kullanılabilecek mik
tar, 1 ()74 000 lira. Buna mukabil o tarihlerde 
Türkiye Petrollerinin petrol arama ve develop-
ıııan yani birçok kuyu açıp da petrolü çıkar
mak, tasfiyehanelerin ihtiyaçları, hattâ pipe -
liue yapılması geliyor, ki. geldi artık, ve daha 
bunun gibi çok âcil, memleket için çok mühim 
ihtiyaçları karşılamak durumunda, plânla da 
kendisine bu vazife verilmiş, o anda ödemeye 
mecbur olduğu para 57 milyon iira. Bu itibarla 
Türkiye Petrollerinin, biraz evvel arz ettiğimiz 

görüşler - şahsi ve partimizin temsilcisi olarak 
söylüyorum - muvacehesinde iktisadi ve hukukî 
kıymet ifade etmiyen mütalâalar karşısında 
yaptığı bu hareketi yermek, beğenmemek, hem 
de iktisaden ve hukukan doğru olmadığı halde 
beğenmemek;.'haksızlıktır. Pekâlâ, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının bu sermaye tezyi
dini yapmış nominal değerlerinin üzerinden se
net satmış bir özel kuruma, ne olmuş? Xeden 
dolayı bu özel kuruma senet satılması mucibi 
lenkiddir? Nedir? Özel kurum kim.' Bir ka
nında kurulmuş, Ordu Yardımlaşma namiyle 
anılan ve mensuplarının hastalık ve saire gibi 
sosyal ihtiyaçlarım karşılamayı amaç edinmiş 
bir kurumun bu ortaklığa hissedar olması sağ
lanmış ve bu kurum bir özel kurumdur, diye 
tenkid ediliyor raporda. Efendim, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının bünyesinde özel 
şahıs veya özel kurum yok mu ki, bu kurum 
girdi, diye özelliğinden, dolayı tenkide tabi ol
sun? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
bünyesinde Ahmet Nezih, Salamon. Dimitri gibi 
adamlar vardıı. hissedar, hisse senedi sahibi. 
Yani Türkiye Petrollerinin bünyesinde özel 
kurumun bulunmasının tenkide şayan tarafı 
nedir'? Anhyamıyorum. Asla ordunun mânevi 
şahsiyetinden istifade aklımdan geçmez. Ama 
özel kurum... \ 'e oluyor, özel kurum.. Daha da 
özel olanı, bırakınız, kanununda var. Diyor ki. 
(Bı grupu hisse senetlerini bizzat Maliye Ye-
kâleti istiyeue istediği zaman satar, satmaya 
mecburdur, diyor. Yani, yüzde 4f) hisseleri isti-
yeiıe Maliyenin elinde bulunan (B) grupu hisse 
senetlerini istiyetı kimselere, şahıslara yahut 
satmayı mecbur tutmuş kanun, Maliyeyi. Bina
enaleyh bünyesinin içine özel kurum girdi gibi 
bir görüş kanunun emirlerine aykırı. Yanlış 
düşünce Bir taraftan buraya Emekli Sandığı
nın sokulmadığı gibi bir hava yaratılırken, bir 
taraftan da Ordu Yardımlaşma Kurumunun 
buraya girmesinin tenkide şayan görülmesi de 
acayip... Emekli Sandığı ile Ordu Yardımlaşma 
Kurumu arasında hiç fark yok. Ne bakımdan 
fark yok. ikisi de para toplıyan kurumlar. El
lerinde para biriken ve ne yapacakları kanun
larınca tâyin edilmemiş kurumlar bunlar. Şayet 
Türkiye'de plân varsa ve plân bütün sermaye.yi, 
hususi teşebbüs sermayesini dahi plân hedefle
rine uvgıın şekilde kullanmayı âmir ise bövlo 
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milyonlarca lira parası olan bir kurumruı hu
kukî durumdan, hukuk, yollariyle memleket ik
tisadiyatına yardım etmiş olmasını şükranla 
karşılamak lâzımgelir. Ama bu kurum kim olur
sa olsun. Bu itibarla Denetleme Kurulunun ra
porunda bu hususa değinen şikâyetler, yerme
ler kanaatimizce kanun muvacehesinde, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının kuruluşu
na dair kanun muvacehesinde doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu 8460 sa
yılı Kanunun 10 nen maddesi gereğince Yük
sek Denetleme Kurulu tarafından verilen bu 
ara raporunda yeniden değerlendirme için ileri1 

sürülen, bir husus var. Açıkça diyorlar ki, ra
porda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
yeniden değerlendirmesi yapılmalıdır veya ya
pılırken de petrol rezervleri dahi, 'bu ortaklı
ğın aktifine mi girecek pasifine mi girecek, 
girmesi lâzımdır, deniyor. Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporundan bahsediyorum. Çok ca
libi dikkat bir meseledir. Bunun üzerinde mü
nakaşa ve müzakere açılmasından çekinmeyi 
hiç doğru bulmam. Ama konuşurken bu mev
zuun gayet iyi akisler bırakacağını ondan istifa
de eden bir şahıs durumuna düşmeyi istemedi
ğim içindir ki, üzerinde fazla durmıyacağım 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının değerle 
ı• ini, aktif ve pasiflerini rezervleri de katmak 
suretiyle değerlendirmek lâzımdır, hükmü sa
kinidir. Bunun ne gibi neticeler doğuracağım. 
hesaplamak için âlim olmaya ihtiyaç yoktur. 

Bu büyük bir iktisadi ihtilâldir. Ama menfi 
ihtilâldir. Eğer böyle bir şeyi yapacak olursak. 
yapılabilirse, ki iktisatta yeri yok, muhasebede 
yeri yok, hukukta, kanunda yeri yok, dünyada 
yeri yoktur, biz bunu yapmaya kalkarsak, bizim 
memleketimizde petrol ariyan diğer şirketlerin 
de aynı yola gitmelerinde mahzur kalır mı? 
Ve onlar da kendi rezervlerini aktiflerinin orta
sına koyarlarsa buna itiraza hakkımız kalır mı? 
Böyle bir yola biz tevessül edersek, bizim karşı
mızda bulunan adamlar bunu mal bulmuş mığ-
ribi gibi yakalamazlar mı? Gayet tabiî yaka
larlar. Allah korusun tabiî bu yapılmaz, öyle 
zannediyorum ki, ne Komisyon ne Senato ne de 
Türkiye'de her hangi bir fert bu düşünceyi ter-
vicetuıiyeeektir. Tekrar ediyorum, bu cazip 
mevzu dan kendime bir şey çıkarmamak için üze 
rine gitmiyorum. Yoksa bunu... Damara basılır

sa o zaman anlatırım. Bu itibarla bu raporun her 
mütalâa ve görüşünün hukuk ve iktisat açısın
dan yerinde olmadığını lütfen hukuk vicdanı
nıza, hukuk okumak şart değil, adalet vicdanı
nıza müracaat ederek değerlendiriniz. Ve ten-
kidlcrimin hakikaten, aslında hiçbir şahıs veya 
müessesenin yararına olsun diye yapılmadığı
nı nefsi hukuk, nefsi iktisat ama mutlaka 
memleket heyecanı ile yapıldığını lütfen ka 
bul buyurunuz. 

Belki bundan sonra buna cevap vereeek Ko
misyon ve diğer arkadaşlarım ne diyecekler bil
miyorum. Ama, lütfen hukuk açısından, iktisat 
açısından, bilhassa mevzu kanunlar açısından 
tenkidlcrime cevap isterim. 

Petrol mevzuunun ne olacağına dair mü
zakere bugün açılmıyacak. Onu zamanı gelince 
konuşuruz. Ama bugün bu rapor ve bunun 
dayandığı ara, raporunun üzerine konuştukla
rıma cevap vermek lûtfunda bulunacak Ko
misyon veya diğer eşhasın lütfen maddelerin, 
hukuk ve iktisat ilminin esaslarına dayanmaya 
mecbur tutsunlar kendilerini. Yoksa politika
dır, söylenir geçer. Mâruzâtımı burada hita
ma erdirmek suretiyle sizlerden tekrar özür di
lerim. Yordum sizleri. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. f Alkışlar) 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Ko-
MİSYONU BAŞKANI BÂKİ CIÜZEY (Bursa) 
- - Komisyon söz istiyor efendim. 

BAŞKAN — Sabahleyin arz ettim. Grup
ları adına 3 zat söz almışlardır. Gündoğan ko
nuştular. Sayın Suphi Karaman ve Sayın Celâl 
Ertıığ da grupları adına söz istemişlerdir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ben 
grup adına konuşmuyorum, efendim. Çünkü 
Karma Komisyon üyesiyim. Grup adına konu
şamam. Ancak muhalefet şerhim var, tensip 
buyurursanız bunu açıklamak için, söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — O zaman size söz vereceğim. 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KO

MİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY (Bursa) 
— Komisyona takdimen söz vermenizi rica ede
ceğim. 

BAŞKAN --- Şimdiye kadar olan teamülümü
ze göre önce arkadaşlar konuşur. Sonra Komis
yon cevap verme mahiyetinde konuşur. İçtüzü
ğümüze göre Komisvon her zaman söz istiyebilir, 
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Bu iki şey teamülle tüzük çelişme halindedir. I 
Bilmem... I 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Ko-
MİSYONU BALKANI BAKİ OÜZEY (Bursa) 
— Takdimen söz istiyorum. I 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, şimdi müzakerelerin kısa olması yönünden I 
Komisyonun izahat vermesi lüzumludur. Şöyle I 
ki, bâzı meseleleri arkadaşım kendiliğinden 
vaz'ettiler. Komisyonun beyanı harici hususlar- I 
da onu tenkid ettile •. Komisyon cevap verirse I 
diğer arkadaşlar aynı şeye temas etmezler. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Bu müta
lâaya lüzum yok. Komisyon direnirse söz veri
rim. Komisyon direniyor mu? | 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Ko-
MİSYONU BAŞKANİ BAKİ GÜZEY (Bursa) 
— Direniyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz öyle ise. 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KO

MİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY (Bursa) 
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
evvelâ Komisyonun vazifesinden başlamak sure
tiyle işe girmek istij'orum. 

Komisyon, Yüksek Meclisinizin, milletin ma
lı olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin mame
lekini, millet namına denetliyen, size niyabe- I 
ten vazife gören bir müessesedir. Hiç şüphesiz 
burada vazife görürken, evvelâ Yüksek Meclis 
1 erden müzaheret almakta ve onlara bu bün
yeler içerisinde mevcudolan ufak veya büyük 
aksaklıkları belirtmeyi vicdani vazife bildiği
miz içindir ki, bu rapora bâzı meseleleri der-
cetmiş bulunuyoruz. Bu müessese veya şahısla-
riyle hiçbir gûna ne ilgimiz, ne dostluğumuz, ne 
hasımlığımız ne de hissi bir hareketimiz mev
cuttur. Yalnız sizleri aydınlatıcı bir vazife gör
menin zevki ve onun vicdani huzuru içinde
yiz. 

Muhterem Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım 
konuşurlarken bizi, W Ilı assa. bu konuşmayı iea-
bettiren mesnedi vermiş oldular, Dediler ki, ne
den başka kurumlar ele alınmadı da, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı bizatihi ele alın
mak suretiyle, onun iç meseleleri didiklenmek 
istendi? İşte cevabıma buradan başlıyorum. 

Evvelâ bu beyan biraz yanlıştır. Çünkü. 
Çukurova Çimento Sanayiine ait 19*64 raporu da, 
bu rapor- için dercedilmiştir. Ye yine Anka- I 
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ra Çimento Fabrikasının 1965 senesi meselesi 
dahi yine bu rapora dereedilmiştir. Peki ama, 
sizin denetlemeye mecbur olduğunuz kısmın dı
şına neye çıktınız? Bu mesele, işte, sizlerin na
mına vazife gördüğümüzü beyan etmenin sebe
bi budur, vicdani huzur içinde olmak içindir, 
Karşımıza bir rapor geldi. Gelince bu rapor Ko
misyonda çok uzun tartışmalara sebeboldu. 
muciboldu. Bu tartışmalar neticesinde, iki üç 
gün kadar devam eden tartışmaların neticesinde 
eğer biz bu meseleyi raporumuzun içine alma
mış olsa idik. Yüksek Meclisler bizi, komisyon
da geçen bir meseleyi saklamış olmakla, haklı 
olarak, itham edebilirdi. İşte bu bakımdan
dır ki, evvelâ, komisyon sizin namınıza vazife 
görürken bu noktaların aydınlanması için rapo
rumuza dercetmiş bulunuyoruz. Şimdi, komis
yon, 468 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre 
murakabe raporlarını tetkik etmiştir. Komis
yon, bilhassa bu rapor üzerinde neden müstace
liyet kararı ile durmuş da hemen huzurunuza 
getirmiştir? Çünkü bu teşekküllerin idarecile
ri, bizatihi inalın kendi sahibi değildirler. 
Bizatihi bu malın sahibi millettir ve kendileri 
bundan, şahsi kazançlarından her ne kadar 
yüzde bir nisbetinde kârları varsa da zararlar
dan, kendi zararları yoktur. Binaenaleyh, 
böyle bir değerlendirme mevzuu ile milletin 
mameleki yarın başka ellere, hususi ellere ge
çer endişesinden dolayıdır ki, bunu raporumu
za almış bulunuyoruz. Şimdi nasıl aldık ra
pora ? Bakınız ne kadar basit bir mesele ola
rak aldık ve ne yapmak istedik? Petrol mev
zuunu didikleyip, didikleyip de herkesin bu
rada leığmı, cıcığını çıkaralım diye mi aldık? 
Hayır arkadaşlarım. Bakınız ne demişiz? 
«Madde U'î. — Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı sermayesinin tezyidinde Emekli Sandı
ğının rüçhan hakkı kullanmaması hususu üze
rinde Hükümetin durmasını lüzumlu görmekte
yiz.» 

Kime tevdi etmişiz? Hükümet bunun üze
rinde dursun demişiz. Ana müspettir, ama 
menfidir. Ama hakikaten anonim şirketi hak
lıdır veya değildir. Bu noktalara girmedik. 
Burada bir yolsuzluk var mıdır, yok mudur, 
buna değinmedik. Çünkü, biz kendimizi bir 
Tahkikat Komisyonu mahiyetinde görmedik. 
Arkadaşlarımızın hepsi mevcuttur. Ye bunu 
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bilhassa koalisyonda zikretmek suretiyle icraya 
müdahale etmemek suretiyle, icranın hakkını 
icraya vermek suretiyle bu raporda ifadesini 
bulundurmuş olduk. frjfimdi kanunun madde
sini okuyorum, 408 sayılı Kanunun maddesini 
okuyorum. 

İkinci madde «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kanın İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu her toplantı yılı başında bir başkan, bir 
başkanvekili seçer diyor. Ve altında da diyor 
ki, raportörler, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
durumu, genel iktisat politikası, işletmecilik 
faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkın
ma plânına ve plânın uygulanma programlarına 
uygunluğu bakımlarından tetkik eder» birinci 
meselemiz bu.. Kanun hükmünü yerine getir
mek. Komisyonun birinci vazifesi, sizin namı
nıza tetkikat yaparken kanunun hükmünü ye
rine getirmek.. 

İkincisi; üçüncü maddede şunu söylüyor; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu Yüksele De
netleme Kurulunun raporları ile yani Denetle
me Kurulunun raporu ile değil raporları ile, 
Başbakanlıktan kendisine havale edilecek olan 
raporları tetkik eder. Binaenaleyh Yüksek 
Denetleme Kurulunun raporları neler ise onu 
Komisyonunuz size niyabeten tetkik eder, mü
zakere eder, 'bir karara bağlamak üzere huzu
runuza rapor halinde getirir. Şimdi, bu tetki
kat yapılırken 10 ucu madde raporu da Denet
leme Kurulunun diğer raporları arasında, bu 
raporlar da elimize geçti. Ve vicdanen mec
bur olduk, demin de bilhassa arz ettim. Ko
misyonda İm mevzuu açılıp müzakeresi yapıl
dıktan sonra huzurunuza getirmeyi vicdani bir 
vazife bildik. Belki biz bunun için kabahatle-
nebiliriz. Ve denilebilir ki, siz bu raporları 
getirmeyebilirdiniz, vazifeniz değildi, nitekim 
de denildi. Sizin hak ve salâhiyetleriniz içinde 
değildi bu 10 nen madde, raporunu müzakere 
etmek ve buraya getirmek. Çünkü siz ancak ve 
ancak hesap ve bilanço netice hesaplarını tet
kikle mükellef bir komisyondunuz. Bunun dı
şında bir şey yapamazdınız, denildi. Halbuki, 
kanun bu iddianın tamamen aksinedir. Ran-
tabilite, verimlilik, plâna uygunluk ve tatbi
kat bakımından da bize vazife vermektedir. 
Evvelâ bunu böylece bir tesbit edelim. 
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Ondan sonra meseleye geçelim. Mesele 

nedir ? Muhterem arkadaşlarını, mesele Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının değerlen
dirme yapmadan bir hisse senedi çıkarıp bir 
teşekküle verme meselesi değildir. Demin de 
üzerinde durduğumun, bilhassa ehemmiyetle 
üzerinde durduğumuzun sebebi, bundan son
ra Devlet mamelekinin değerlendirmeler yapıl
madan başka ellere geçmesini önlemektir. Bu
na büyük (»hemmiyet verdiğimiz için getirdik. 
Eğer, hakikaten bunda bir yolsuzluk varsa, iyi 
bir muamele değilse, bugünkü Komisyon mü
zakerelerinin dışında bir Meclis tahkikatına 
veya araştırmasına veya Meclis soruşturması
na gidilmesi istenirse, bu, bugünün mevzuunun 
dışındadır. Objektif olarak bilhassa bu nok
tayı belirtttikten sonra diğer meselelere geçi
yorum. Filân teşekkül almış, gayet iyi yap
mış. Şükür ki, geçenlerde, de beyan ettim. Or
du Yardımlaşma gibi bir teşekkül hususi te
şebbüs ile omuz omuza arkadaşlık yapmak, is 
yapmak için Türkiye'nin kalkınmasına iştirak 
etmiştir. Bundan katiyetle memnuniyetimizi 
beyan etmek icabeder. Ve hattâ geçen günkü 
konuşmamda dedim ki, Ordu Yardımlaşmanın 
hususi teşebbüsün yanında olması, hususi te
şebbüse karşı gelenler için hususi teşebbüsün 
teminatıdır. Yani, Ordu Yardımlaşmanın ha
kikaten hususi teşebbüsün içine girmesi özel te
şebbüs için kati bir teminattır dedim. Ve bu
nu Senato zabıtlarına da böyle tescil ettirdim. 
Vicdani kanaatimiz de bu merkezdedir. 

Yalnız üzerinde durduğumuz nokta bu de
ğildir. Kanun muamelelerinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından çıkarılan ka
nunların tatbikatı meselesidir. Tatbikatında 
gördüğümüz aksaklıktan dolayıdır ki, meseleyi 
getirdik. Yoksa ne Türkiye Petrollerinin işle
rinin afişe edilmesi, ne de yeraltı rezervlerinin 
değerlendirilmek suretiyle yarın yabancı şirket
lerin mamelekini değerlendirmede onlara bedel 
ödemi1 zemini hazırlamak gibi bugün • efkârı 
umumıyede çok çalkantılı bir halde yapılan bir 
propagandanın tesiri altında veya onun takip
çisi halindeyiz. Elbetteki, hiçbir arkadaşımız 
Komisyona bu noktada bir sual tevcih edemez. 
Ve bu noktada Komisyonu itham altında bu
lu nduramaz. Eğer bu itham altına girecek 
olurlarsa, o zaman bu ithamın karşısında, 
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onların başka gizli maksatları olduğu şeklinde 
bir itham ile karşılarına çıkmaîk bizim için 
daima mümkündür. Şimdi ne yapılmış? Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 150 mil
yon lira sermayesi ve öz kaynakları olarak ki, 
sermayesi ve ihtiyatları ite birlikte mevcudu 
eski değerler üzerinden, 1936 senesinden beri, 
yani Maden Tetkik Arama Enstitüsünden 1956 
senesinde .kendisine devrettiği ve almış olduğu 
bedelleri üzerinden değerlendirilen bir kıymet 
üzerinden 326 milyon lira mamelekine... 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun 
efendim, biraz rahatsızlandığım için kısa bir 
müddet yerimi Başkana vereceğim, özür dile
rim. (Geçmiş olsun sesleri) 

(Başkanlığa Enver Aka geçti) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Yani Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığının sermayesini 
tezyidettiği günde 150 milyon lira kayıtlı olan 
hakiki değeri 326 milyon lira olarak bilançola
rında gösterilmektedir. Bu bilançolara inanıyor
sak ve Türkiye Petrolleri Aonim Ortaklığının 
yapmış olduğu bu bilançoların sıhhatinden şüp
he etmiyorsak bu mamelek mevcuttur; hem de es
ki değeri üzerinden . Şimdi biz diyoruz ki; bu 
memleket üzerinden, yani 150 milyon lira 326 
milyon lira olmuş iken bir değerlendirme yapıl
madan ortakların dışında bir teşekküle satılmış
tır. Ama bundan sonra bütün İktisadi Devlet 
Teşekküllerini düşününüz ki, 440 sayılı Kanunun 
muvakkat ikinci maddesi değerlendirmeyi emret
tiği halde, değerlendirmeyi emrettiği günden 
sonra nominal değerleri üzerinden birtakım his
se senetleri çıkarırsa bugünkü Hükümet dahi ne 
olur muhterem arkadaşlarım? Ve raporda her
kesin ittifakla üzerinde durduğu bir nokta var
dır. Evet deniyor 54 milar lira defter kaydına 
göre olan 162 milyar lira civarında bir değer ta
şımaktadır. Peki, milletin bu 162 milyar lira 
değerindeki mamelekini 54 milyar lira üzerin
den, defter kayıtları üzerinden, ortak alır ve on
lara devredilirse razı olur musunuz? İstikbâl 
için, bu endişenin içinde olduğumuz içindir ki, 
bu noktaya bilhassa temas etmiş bulunuyoruz. 
Ne yapmış Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı! 
Hırsızlık mı yapmış?. Hayır arkadaşlar Maliye 
Bakanlığında mı hırsızlık olnrnş?.. Katiyen. Böy
le bir şeyin ne iddiası içindeyiz ve ne de bu me-
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seleyi bu kürsüye getirmek arzusundayız. Fakat 
bir yolsuzluk mevcut. Ama bu kimde? Aslını 
arasanız bunu bizim Komisyonumuz da tesbite 
salahiyetli değildir. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığında mı? Bir bakıma orada görülüyor. 
Neden? Değerlendirme yapmadan yalnız ortak
ları içerisinde bir sermaye artırmasını kabul et
miş iken, bilâhara bundan rücu ederek değerlen
dirme yapmadan ortakların dışında bir ortak al-

| ması. Birinci nokta bu. 

İkincisi; Emekli Sandığı mı kusurlu? Bunu da 
I bilmiyoruz. Fakat bize şöyle görünüyor: Türkiye 
| Petrolleri Anonim Ortaklığı 4 Eylü tarihinde yaz-
i mış, vazifesini yapmış; demiş ki, «Senin rüçhan 
j hakkın vardır şu hisse senetlerini al.» Emekli 

Sandığı da almış. Ve ondan sonra yine demiş ki, 
«alınmıyan hisse senetleri mevcudolanları al.» 

j Ne zaman demiş?.. 4 Eylül tarihinde. 24 Eylül 
tarihine kadar Emekli Sandığı Yönetim Kurulu 

; bu işi karara bağlamamış, alalım mı almıyalım 
j mı? 24 Eylül tarihinde bir tezkere yazmış, Mali-
| ye Bakanlığına, fotokopisi mevcudolan tezkere ki, 
i arkadaşlarımız burada bahsettiler ve dediler ki, 
I tahsis edilmiş olduğu için ve bizim de paramız 
i olmadığı için, bize eğer Yatırım Bankasından, 
i hisse senetlerimizi almaktan vazgeçirseniz, o za-
j man alırız demişler. Böyle bir şey yok... Bahset-
j tikleri mektubun tarih ve numarasında müttefi

kiz. Fakat muhteviyatında beraber değiliz. Muh
teviyatı şu : Yapılan inceleme, mubayaa edilmi-
yen hisse senetlerinin 20 milyon liralık kısmının 
şirket rantabilite ve müsmiriyet yönünden inki-

İ şâfı gözönünde tutularak, satmalmması müspet 
I karşılanmakla beraber, 1964 yılı Bütçesinde bu 
j konuda tahsisat olunmadığı tefrik nazarı itibara 

alınarak, cari yılın ve ileriki yılların finansman 
ihtiyacı bakımından tahsisat tefriki için mevzu
un bakanlıklarının muvafakatine arzu uygun gö
rülmüştür. 

Yazılan mektup bu. Maliye Emekli Sandı-
I ğmın bu yazısına cevap vermemiş. Bu yazı 

2 . 10 . 1964 tarihinde gitmiş. Fakat Maliye 
i Bakanlığı bu yazıya cevap vermemiş. Ne za

mana kadar? 5 . 1 . 1965 tarihine kadar cevap 
veTtmemiş. Fakat diğer taraftan teşekkül ve 

! aralarındaki 12 . 8 . 1964 te Ordu Yardımlaş-
1 maya müracaat edilmiş ve 25 . 9 . 1964 tarüıin-
' de, yani Emekli Sandığının almaya karar ver

diğinden bir gün sonra Ordu Yardımlaşma ile 

~~ 3X1 — 
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Maliye Bakanlığı arasında hisse senetlerinin 
noıminal değerler üzerinden sâtmalînm&sı hu
susunda mutabakat lıasıl olmuş. Şimdi, Emek
li Sandığı 20 gün gecikmede miküsûrku yok
sa. Maliye Bakanlığı cevap vermediğinden mi 
kusurlu? Bunları tetkika salahiyetli görme-
dik kendimizi.. Ve bir mevzua girildiği zaman
lar da, komisyonumuz bir tahkik komisyonu 
olmadığı için bu meseleler üzerinde durama
yız, dedik ve böylece yalnız Hükümetin bu 
nokta üzerine nazarı dikkatlerini ' çekeriz, de
dik. Şu rapora üç satırdan ibaret olan bir 
pasajı Ikoyduik. Şimdi buyurdular ki rantablitesi 
ve sairesi Emekli Sandığının plasmanları, llk-
tisadi' Devlet Teşekküllerinin1 plasmanlarına 
hasredilmiştir. Betki doğru hakikaten. Yalnız, 
dün Sayın eski Maliye Bakanı Ferid Melen 
beyan ederken buyurdular ki, «1963 - 1964 se-
uelerinde'ki, dünkü zabıtlar şahidim di r. Emek-' 
li Sandığı ve tsjçi Sigortaları"• plasmanlarında 
kendine kalmış ve işe tahsis edilmemiş kısım
lar da mevcut idi.»' böyle '-beyanda bulundular 
bu bir.. İkincisi; bu vaziyete göre Emekli San
dığı niye almamış talan diye anevzuubahsolUTi-

ca Emekli Sandığının hesaplarına baktık, pa
rası var mı idi diye. (Jünkü orada dediler ki, 
bizim paramız .mevcut değildi dedi, Emekli 
Sandığı Unnum Müdürüne vekâleten gelen 
zat. Balktırdık hesaplarına. Ağustos ayında 
11.0 milyon lira bankalarda vadesiz tevdiat 
mevcut:. Eylül ayında 195 milyon lira mevcut, 
Ekini ayında 114 milyon lira mevcut, Kasım 
ayında 145 milyon lira mevcut, Aralık ayın
da 181 milyon lira mevcut. "Denilebilir iki, ibıı-
riııu içinden emeklilik' maaşı verilecekir. Bu 
b.akımdan Ağustostan Aralık ayma.-' kadar bir 
emeklilik devresini asmak suretiyle şu mev
cudu tesbit etmiş hul ılınıyoruz. Vereceği para 
ne idi, buna karşılık? Taahhüdedeceği yüzde 
'25 nisib e tindeki 9-milyon küsur lira., îşte bu
nun içindi'1 ki, bu noktadan Heyeti TJmumiycyi 
malûmatlar etmeyi 'komisyonumuz kendisine 
vazife bildi. 

Şimdi, deniliyor ki, tekrar ortaklara, müra-
ca.at edilmiş fakat ortaklar bunları almamak
ta -ısrar etmişler, bu 'mümkündür. Diğer şir
ketler meselâ Sümerbankın, Emlâk Kredi Ban
kasının, İş'Banlkasınm almaması mümkündür. 
Ve doğrudurda. Doğruluğu sununla sabit ki, 
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bir baş'ka teşekkül almış,.' buıııin, raksine bir şe'y. 
söylemeye lüzum yoktar". Fakat, dün Sayın Sır
rı Atalay arkadaşım, Sümerbankın hesapları
nı tetkik edip, Ikonuşurken, burada Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının kârlı oları his-' 
sini niçin atmadı diye Süınerhanka bir hesap 
sordu. Ve dedi ki, beşyiiz bin lira miktarında 
'kalmışlardı, rantaibl olan, geliri olan hu te
şekkülün hisse senetlerini niye almadı? Ben 
bunu tenkiti ediyorum dedi. Bu basiretsizlik-
1ir dedi. Halbuki, dedi şu hesaplara göre ken
disi daha az (kazanmaktadır. . Binaenaleyh, .bu 
hissesini rüehan hakkını kuManaraik alması ica
betlerdi, tüye de burada tenkidde bulundular. 
Ben de kendilerine iştira'k ediyorum. Doğru
dur. Kendisine işirak etmemeye maddeten im
kân yoktur. Çünkü hakikaten daha verimli 
olan bir hisse senedini almamalk bence hata
dır. Emi ekli Sandığı, alm-ıyaeağım, demiş, arka
daşımızın beyanını öyle almışım burada. Şim
di rantabilite bakımından' ele alırsak, diyor-. 
larki rantabl değildir, verimli değildir! Yüzde 
10 az kazanç-tır. Türkiye'de yüzde 25 - 30 ka
zançlı işler varken Emekli Sandığı bunu-neye 
alsın? Diğer 'bankalar-da almadı, çünkü % 20 -
25 kazanıyorlar. Diğer bankaların almadığını 
buna s/ahit gösteriyorlar. Belki ,bu şahittik doğ
rudur, Ama Emekli •'Sandığının • rantabilite he
saplarına. bakacak olursak, verimliliğin '% 5 in 
üzerine çıkacağını ıgörürüz. Binaenaleyh, '% 5 i 
geç.miyen bir gelirin karşısında % 10 u tercih 
etmemieik Emekli Sandığı için doğru Ibir hareket 
olmadığı kanısına bizi götürdü. Onun için bu 
rapora aldık. 

Belki Maliye Vekâleti kusurlu... Cevap ver
medi, ihmal etti veya etmedi. Orasını biz tes-
bit edecek 'değiliz. Şimdi buyurdular M, Emek
li Sandığının, bizim Yatırım Bankası hisse' 
senetlerini alın diyorsunuz, eğer ondan vazge
çin derseniz biz buradan alırız. Ben, Yatırım 
Bankası- için Emekli Sandığının kaynakları
nın zorlandığı kanaatinde değilim. Kendileriy
le bu hususta beraber değilim. Maliye Veıkâ<-
1 etinln• de Emekli Sandığını, Yatırım Bankası
nın hisse senetlerini alınız diye zorladığı- ka
naatinde değilim. Varsa böyle-bir zorlama, ken
di aralarında bunu halledebilirler; " -

Şimdi bir 'beyan da şu öldü : Emekli San
dığı almadığı için, Maliye Bakanlığı ile Ordu• 
Yardımlaşma arasında -'bîHrpâ^ârlik' ol-dn• -; ica 1 H 
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• fcâbül-'edikU. - Eğer bu yerine getirilmemiş olsa I 
idi, Ordu Yardımlaşma tazminat isterdi. Doğ
rudur hakikaten. Çünkü, "şu cetvele bakacak 
olursanız,' bu cetvele göre Emekli Sandığı 
2 . 10 . 1964 te Maliye Bakanlığına yazmış, 
Maliye Bakanlığı 25 . 9 . 1964 te esasen buna 

•muvafakatini bildirmiş bulunmakta idi. Yalnız 
'benîm burada üzeıinde durmak istediğim bir 
nokta vardır. Knıekli Sandığı ile Maliye Ba
kanlığı, ikisi de bir şehirdedir. Ve bir teşekkül 
İstiyor, filân almamış diye. (.) teşekkülün de 
kendisi ile münasebetleri vardır. Bir telefon açıp J 
da «Alıyor musunuz, almıyor musunuz!» diye 
sorması mümkün müdür, mümkün değil midir'? I 
Bunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Değerlendirme Kanunu sarih. Ne şekilde 1 
yapılacağını. Değerlendirme ve Organizasyon 1 
Komisyonunun hangi esaslara göre değerlen- ; 
dirine yapacağını teshil etmekle beraber, aynı ' 
zamanda yalnız onların keyfine, arzusuna, on- \ 

darın kararma bırakmamış, «Vergi usul kanun- \ 
lan esas ittihaz edilmek suretiyle yapabilir.» 1 
demiş. Yani Düzenleme Komisyonu değelen- \ 
dirmede geniş salâhiyete sahip, istediğini yapa- \ 
bilen bir müessese halinde değil. Ancak bu ka- ; 
ımn hükümleriyle Ticaret Kanunu hükümle-

. riyle ve aynı zamanda mevzuat ve Vergi Kanu
nu hükümleriyle bağlı bulunmaktadır. Bina-

•enaleyh, esasen değerlendirme bilâhara yapıla
caktı. Onu yapacağı henüz belli olmadığı için 
böyle yaptı, demek ve. belki de değerlendirme \ 
yapamıyncaktı mânasını çıkarmak burada müm
kün değildir. Oünkü değerlendirmeyi yaparken 
o komisyonun üzerinde duracağı bir noktada 
•Vergi usul kanunları dairesinde aktif ve pa
siflerin yeniden değerlendirme meselesi mevzuu-
ba'histir, Simdi dediler ki, bu hisse senetleri 
rantabl değildir, verimli değildir. Olsaydı zaten 
sermaye piyasası bizde teşekkül etmemiştir. Ha
kikaten bizde sermaye piyasası teşekkül etmiş 
değildir. Ve borsada, kote edilmiş olanlar alınıp 
satılır ama, belki bu hisse senetleri 'kote edilme
miştir, bu bakımdan.. Ama bu demek değildir 
ki, bu şirketin hisse senetleri nominal değer üze
rinden satılır. Hayır... Ve bunun müspet bir 
delili var;- 50 bin liralık bir hisse, Emekli San
dığı tarafından H0 bin liraya satmalmmıştır. 
Ama 50 bin liralık hisse, bu 'defa, 50 bin li
raya satınalınmamıştır. Meselenin ehemmiyetli 
gördüğümüz; -'size arz Vtfiğrmk- noktası burası- | 

- 313 

5 . 6 . 1965 O : 3 
dır. Buyurdular ki, bu hisse senetleri ancak 
tasfiyeden sonra bir şirketin mameleki mevzuu-
bahsolur. Eğer Türkiye'de, maazallah, petrol 
biterse o zaman, zaten sıfır'olan bu değerler 
bir mâna ifade etmez. Hakikaten bu da doğru
dur. Eğer bir gün birden bire petrol yok, deni
lirse. Ama biz şunu 'görüyoruz, 1956 senesin
den beri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
teşekkülünden sonra, bu teşekkül hakikaten bu 
memlekete hizmet etmiştir muhterem arkadaşla
rım Birçok petrol rezervleri bulmuştur. Geriye 
doğru bir gidiş değil, ileriye doğru bir gidiş 
vardır. Yani kıymet eksilişine doğru değil, kıy
met artışına doğru bir gidiş vardır. Hakika
ten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
petrol arama ve bulmadaki vazifesini yaptığını, 
ama arama ve bulmada vazifesini yaptığını, bi
zim, komisyon olarak kabul etmemiz lâzımgelir. 
1956 dan bu yana hizmetleri olmuştur; Ama, bu 
hizmetler 150 milyon" lira nominal değeri üze
rinden 326 milyon liralık 'mameleki"150 milyon 
lira üzerinden devretmeye, değer mi, değmez 
mi? Bunu biz de takdir etmiyoruz. Bunu Yük
sek Meclislerin, takdirine bırakıyoruz. Yüksek 
Meclisler münasip görürlerse, bu muvafıktır, 
•derlerse, o zaman komisyonun meseleye diyece
ği bir şey yoktur. Komisyon, Umumi Heyetin 
kararma uymak mecburiyetindedir bizatihi. Ko
misyon Heyeti l. nıumiyeııin dışında ayrı bir 
teşekkül olarak karşı çıkacak değildir. Ancak 
bunun takdiri Yüksek Meclislere ait bulunmak
tadır. Özel kurumlara satılması, Ordu Yar
dımlaşmaya mı, ve saire. Bunların cevabını 
biraz evvel verdiğim için bu kısımlara girmiyo
rum. • |; :d 

Arkadaşlarımız buyurdular ki, ben dediler, 
bu noktalardan istifade etmek istemem, yani po
lemik yapmak istemem. Bir, senatöre de ancak 
bu yaraşır. Ve hepimiz bu noktada birleşdiğimiz 
takdirde bu noktada mutabakata vardığımız tak
dirde bu memlekette halledilemiyecek mesele yok
tur. Ve tahmin ederim ki, şu üzerinde durduğu
muz meselede, hepimiz aynı kanaate vardığımız 
zaman istikbale ait birçok meselelerin önüne, set 
çekmiş ve belki birçok yolsuz olabilecek işleri 
ortadan kaldırmış oluruz. 

Arkadaşımız buyurdular ki, hukuk ilmî açı
sından, iktisat ilmî açısından... Ben her iki nok
taya da temas ettiğimizi zannediyorum. Yüksek 
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Denetleme Kurulu raporuna aidolan ve ona müte
veccih olan, Yüksek Denetleme Kuruluna müte
veccih olan suallerin de aynı kurul tarafından 
cevaplandırılması çok yerinde olur. Zannederim 
ki, meseleyi izah edebildim. Hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sual var. Buyurun Sayın 
Sıtkı Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının sermayesinin artı-
rılışı 1964 te. Yüksek Murakabe Heyetinin 5 
senelik raporları komisyonumuza takdim edilir
ken ayrıca 1964 e ait rapor beraber mi getiril
miş, yoksa sonradan mı getirilmiştir? 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Yalnız Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı değil birçok 
teşekküllerin onuncu madde raporları komisyonu
muzda mevcuttur. Nitekim Ankara Çimento 
Fabrikasına aidolan, 1965 senesini de böylece 
tetkik ettiğimizi ve rapora aldığımızı. Çukurova 
Çimento Sanayii için de böylece 1964 raporu
nun tetkik edildiğini arz ettim. Yani bir husu
siyet meselesi mevzuubahis değildir. 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betil, sualinizi so
runuz. 

ZÎHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Baka
nım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklısının 
sermaye artırımmdaki, işlemleri tenkid eden 
Yüksek Denetleme Kurulu ranoru TîHr'^ 
Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi T^^'^"'1-
îeri Karma Komisyonuna nasıl gelmiştir? B^ 
suale gayet acık ve kesin cevap vermelerini n'"-
ediyorum. Başbakanlık mı fyöndermistiv. H ' " -
leri mi istemişlerdir? Şifahen mi istemişler 
yoksa yazı ile mi istemişlerdir? Yüksek Denetle
me Kumlu kendilisinden mi göndermiş ve ora
dan mı istemişlerdir? Sarahaten şu şekilde ve 
şu surette bu rapor Karma Komisvona gelmiş 
ve Karmn Komisvonda tetkik edilmiştir, deme
lerini istirham ediyorum. 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Karma Komis
yonun 10 ncu madde raporları da tetkik edi
lecektir, diye bizzat kendim istedim. 

ZtHNt BETlL (Tokat) — Şifahen mi, is
tenmiştir? 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Şifahen de is
tedim, yazı ile de istedim. 

ZlHNl BETlL (Tokat) — Komisyon adına 
bir yazı yazılmış mıdır? 
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BAKI GÜZEY (Devamla) — Komisyona, 

Hükümet tarafından 12 . 5 . 1965 tarihinde, ra
porumuz neşredilmeden gelmiştir. 

ZİHNÎ BETlL (Tokat) — Sayın Başka-
mm, şu hale göre neşredilebilir idiler. 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Doğrudur. 
ZlHNl BETlL (Tokat) — Savcı dâva aç

maksızın, meşrutan suç işliyen, meşrutan adam 
öldüren bir katili hâkim muhakeme edemez. 

Türkive Büyük Millet Meclisi Kamu iktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerini denetlemek amacı ile kurul
muştur. Fakat denetlemenin usul ve şekli 468 
sayılı Kanunda birer birer hükme mevzu kılın
mıştır. 468 savılı Kanunun 3 ncü maddesi, «Tür-
ikive Büvük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonu, Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporları ile, Başbakanlığın sevk 
edeceği diğer raporları inceler» demektedir. 
Karma Komisyon bu fıkrayı ele alıyor fakat... 

KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ÜN-
ALDI (Adana) — Sayın Başkan, gelsinler kür
süden konuşsunlar, daha iyi anlaşılır. 

HASAN EKREM ÖZDEN (istanbul) — 
Sen ne .karışıyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayı
nız... 

ZlHNl BETlL (Devamla) — Fakat 2 ne! 
fıkrayı nazara almıyor, 2 nci fıkra, «Her teşeb
büsün bilançosu ile netice hesaplarını kapsaması 
gereken bu raporu, esas itibariyle bir yıl önce
ki kuruma aidolmak üzere en geç her Kasım ayı 
sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisine Baş
bakanlıkça sunulur ve derhal Komisyona havale 
edilir.» demektedir. Binaenaleyh, niyetimiz iyi
dir, Kamu iktisadi Teşebbüslerini denetim ama
cı ile bu hareketi yapıyoruz, hizmet etmek ama
cını taşıyoruz demek, kanunun tesbit ettiği şe
kil ve usul dışında, Karma Komisyonun tetkik 
yetkisine sahiıbolması demek değildir. Karma 
Komisyonun... 

BAŞKAN — Sayın Betil, yalnız soruyu so
run efendim, izahat verecekseniz isminizi yaza
yım. 

ZÎHNl BETlL (Tokat) — Üçüncü madde
sinin ikinci fıkrasından bu mânayı anlamıyo
ruz... 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Kanunun mad-
desinde diyor ki, Yüksek Denetleme Kurulu ra-

— 314 -



O, Senatosu B : 91 
porlariyle... Burada cümle bitti. Raporları ne
dir? Şu rapor, bu rapor, birinci, ikinci onuncu 
madde raporlariyle... Bıraktık, burada kaldık. 
Hükümet tarafından sevk edilecek olan rapor
lar. Hükümet ne sevk etmiş? Bir de buna baka
cağız. Şimdi bizim anlayışımız bu. Siz böyle an
lamıyorsanız, biz böyle anlıyoruz. Bu anlayış 
meselesinde, bu anlayış farkındaki mesele, bu 
mevzuun getirilmemesini icabettiriyorsa bunu 
Umumi Heyet takdir ve beni takbih eder. Yok, 
getirilmesinde fayda vardır, işittik, gördük iyi 
veya kötü der, bunu Heyeti Umumiye takdiı 
eder, benim anlayışım bu idi, ben istedim, be.ı 
getirttim, şahsan... 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Efendim, teşek
kür ederim mesele tavazzuh etti. Karma Komis
yonun bu konudaki anlayışı bizim anlayışımıza 
uygun değildir. 

Sayın Başkan, bir noktayı daha sormak isti-
yoru/m. Bu ara raporu Karma Komisyonun me
saisi bittikten sonra mı istenilmiş, şifahen veya 
yazı ile, yoksa Karma Komisyonun mesaisi bit
meden önce mi istenmiştir 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Sarahatle söy
ledim, efendim, 11 inde Hükümetten geldi, 12 
sinde raporumuz basıldı, dedim. Bizden 12 sinde 
çıktı. Gayet açık, bundan daha açığı yok. Bun
dan evvel müzakere zamanında ben lüzum gör
düm, Komisyon Başkanı olarak da ben istedim 
dedim. Bundan daha açık bir cevap bilmiyorum, 
nasıl olur... 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Mesai ayın ka
çında bitti. Raporu matbaa basar, Komisyon bas
maz. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Sayın Zihni 
Betil biz kelimeler üzerinde değil, meseleler üze
rinde duruyoruz. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Komisyonun me
saisinin bittiği tarihi rica ediyorum. Cevap ver-
miyeibil irsiniz. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Şimdi bunu 
hatırlamıyorum. Tarihini zabıtlardan tesbit ede
yim, cevap veririm. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Bir sorum daha 
var. Emekli Sandığı, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının kuruluşundaki sermayeye iştirak 
nispetine göre rüçhan hakkını kullanmış mıdır, 
kullanmamış mıdır? 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Şimdi efen
dim, iki tane... 
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ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Kullanmış mi

dir, kullanmamış mıdır, hayır veya evet, kısa
ca. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Sayın Zihni 
Bot-il Bey, izah edeyim. Şimdi Emekli Sandığı
nın iki tane rüçhan hakkı var. Birisi kendisine 
mütaallik olarak vermiş olduğu ilk rüçhan hak
kı, onu kullanmış. Fakat ondan sonra şirket he
yeti umumiyesinin aldığı karara göre ortaklar 
dışına satılmaması icabettiğinden dolayı Emekli 
Sandığına tekrar teklif ettiği ki, yazı var. Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı teklif etmiş, 
sen al diye, o rüçhan hakkını kullanmamış, ikin
ci rücjhan hakkını.. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Ortaklık heyeti 
umumiyesinin almış olduğu bu karar, ortaklara, 
ikinci rüçhan hakkı kullanmak için bir müddet 
tcribit etmiş midir, etmemiş midir. Emekli San
dığı müracaat ettiği zaman, ikinci müracaatını 
yaptığı zaman bu müddet bitmiş mi bitmemiş 
mi? 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Şimdi efen, 
dim, gayet sarih Zihni Betil Bey, kızmaya lü
zum yok. Müsaade buyurun ben de sarih olarak 
ifade ediyorum. Hiçbir gizli yeri yok. Denmiş
tir ki, yedi gün zarfında bize bildirin. Yedi gün 
zarfında bildirilmediği içindir ki, biz, acalba di
yoruz, Emekli Sandığında mı kusur? Yirmi gün 
sonra yazdırdığı, karara vardığı için, acaba Ma
liye Vekâleti de 1 . 5 . 1965 e kadar cevap ver
mediği için kusurlu mudur, diyoruz? Biz bunu 
bilmiyoruz. Bu ancak, hakikaten mütehassıs bir 
heyetin tetkik, tahkik ve araştırmasiyle olur. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Yedi günden son
ra müracaat edilmiş... 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Olabilir efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Orhon usul hakkında mı 
söz istiyorsunuz? 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Vaz 
ıgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın G'ûzey. Bu 
bitmiştir. Efendim şimdi usule geçiyoruz. Sa
yın Ege buyurunuz. Yalnız usul hakkında konuş
mazsanız sözünüzü keserim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan Yüksek Senatonun Sayın Üyeleri, 
müzakere etmekte olduğumuz Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun 138 tane raporu
dur. Bu raporların içerisinde Türkiye Petrolle-
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v'ı. Anonim Ortaklığına ait 50 kişilik Karma Ko
misyonun müzakereleri sonutnda tesbit edilen hu

sus 1.Ö neü, 14 neti maddede gayet kısa ve sarih ola
rak ifade edilmiştir. Bu ımevzu üzerinde ariz ve 
a inik; tezyidi sermaye mevzuunda ve Ibu tezyidi 
sermayede ortakların ne şekilde .hisse alacaklan 
o t.laiklik dışı üçüncü şahısların hisse alıp alamı-
yaeaklari meselesinin burada müzakeresi zaittir 
muhterem arkadaşlar. Çünkü, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Katıma, Komisyonu ,bir tahkikat 'ko
misyonu değildir. 'Böyle olmadığı içindir ki rapo
runda bunu sarahatle ifade etmiştir. Ve hüküme
tin bu meseleye dikkatini çekmiştir. Şimdi, bura
da. konuşan arkadaşlarımız hem Türkiye Pet
rolleri Anonim .Ortaklığının, millî bir müesse
senin, bilhassa iktisadi vaziyetinin <didiklenme-
sini istemiyorlar, hem de ariz ve amik bu mesele- • 
Jer üzerinde raporda hiç bulunmıyan mevzuları 

teker teker getirip didiklemek istiyorlar. Komis-
y< n Başkanı da kalkıyor bu şekildeki konuşma
ları kaklı olarak cevaplamak mecburiyetinde 
kalıyor. '"•''• • -

BÖyle olunca, biz tamaunen sadet dışına çık
mış, mevzu dışına taşmış oluyoruz. 'Bir defa Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri "Karma Komisyonunda 
T ürik Petrolleri Ananim Ortaklığı raporu gö
rüşülürken, orada .bulunan arkadaşlarımız ga
yet iyi hatırilıyaeaklardır ki, sayın umum müdür 
Komisyonda bir çok üyeler tarafından tebrik 
edilmiştir, Size niyabeten, Yüksek Heyete miya-
beten vazife gören komisyonun, çalışmalarında, 
daima Kamu İktisadi Teşebbüslerine ışıik tutan, 
yol gösteren ve müşküllerini halleden bir espri 
içerisinde bulunan üye arkadaşlarınızın bu şekil
deki davranışlarla ve orada, alt 'komisyonun ge
mliği" rapordaki bir madle 'd ol ay isiyle tezyidi 
sermaye mevzuu üzerine açılmış bir müzakereyi, 
her hangi bir şekilde bu rapora dercetmeden geç
mek suretiyle. Adeta meseleleri ört-bas ediyor 
şekline varmamaık için, buraya gayet kısa ola
rak, uzun müzakereler neticesinde Ibir madde 
halinde, üç 'cümle halinde «getirilmiş, dercedil-
miştir, rapora. Kaldı ki bu onuncu madde mese
lesi, mâlumuâlileriniz, hem 'Başvekâlete, hem 
Maliye Vekâletine \e ilgili vekâletlere gitmekte
dir, görünmektedir. Bu mesele üzerinde mü
zakere edip etmeme meselesi, 1.964 yılına 
aidolan bu ••••mevzuu .onuncu madde -olarak 
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gelmeseydi 1964 denetleme kurulu raporun--
da yer alacaktı. Meselenin bence burada di-
diklenip, adeta Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının çok müspet bir icraatı olan tez
yidi sermaye meselesini komisyon yanlış bir is-' 
tikamette anlamış gibi, komisyona, ıbu şekilde' 
bir. anlayışla, yani bazı •arkadaşlarımızın svuıl-
1 erinde rencide edici bâzı noktalar hissettiğim 
için ifade etmek istiyorum; yoktur böyle şey. 
Pir defa teşekkülün tezyidi sermaye mevzuun
daki -»davranışı takdirle karşılanmıştır. Sayın 
l hu um Müdür buradadır, icabederse çıkarla]', 
ifade ederler. Ama usuli bir hata olnniş,' 
MU olmamış mı? İşte buraya geçen nokta budur. 
Eğer bir usuli hata varsa, bunun üzerinde du
rulmak icabediyorsa usul buradadır işte efen
dim. Bu meselenin konuşulacağı yer şu anda 
Senatonun iştigal ettiği mevzuyla ilgili değildir.,; 
Benim görüşüme'göre. Bu ancak' ve ancak Hü 
kümelin mesele üzerinde, durmasını icabetti-
rir, veyahut .Yüksek Heyetiniz üyeler, partiler,. 
üzerinde durulmasını icahettirir bir mesele or--
taya getirirlerse, bu İktisadi Kamu Teşebbüs
leri me\:-:ııu dışında bir mesele olarak ele alnın, 
veyahut da üzerinde hiç •durulmaz. Beri tara !'-'>• 
tan İm kadar mesele dururken, şurada bir nokta-' 
da komisyon tarafından bir müessesenin bir ili-. 
mali veyahut da bir hatası görülmüştür, veyahut 
da olabilir şeklindeki bir ihtimalin ifadesinin 
karşısında arkadaşlarımızın bu derece heyecanla
nıp uzun uzun konuşmalarının, millî bir müesse
semiz olduğunu ifade ettiğimiz, üzerine titretme
miz gerektiğini söylediğimiz müessesenin bütün •• 
iktisadi, idari, hukukî mevzuatını buı'aya ge
tirip, açıp beyan etmenin ne mânası'olduğunu. 
ve bundan ne fayda beklediğimizi ben anlıya-' 
nnyorum. W Iburada bu mevzu üzerindeki mü
zakerelerin kesilmesinin usule uygun olacağı
na inanıyorum. Sayın 'Başkanlığın ibu hususta' 
bir usul ittihaz etmelerini istirham eder, hür- ' 
m etle tim i sunarını. 

VASFİ GKROKR (Uıfa) — Sayın Başka-, 
mm, bir şey arz edeyim, 'Başkanlığa. 

BAŞKAN .Müsaade edin, ben bir şey arz 
edeyim de, ondan sonra... 

VASİ1! OBROER (Urfa) — Komisyon üye-;' 
si olup da söz hakkım 'mahfuz.değil demedik
ten sonra böyle bir konuşma... .... .,: .: 
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".-••• BAŞKAN — Lehinde . iköiiuşahilir. 

Efendim bu," Devlet İktisadi'- Teşekkülleri, 
yahut- İktisadi Kamu: Teşebbüsleri hakkındaki 
raporun -müzakeresine başlandığı günden beri 
dikkatimi -çeken bir nokta vardır. Biri Sayın 
Komisyon Başkanı veya sözcüsü, diğeri de ay
nı sözcü mahiyetinde, mütemadiyen komisyo
nun durumunu müdafaa edeiı-Sayın Ege'nin be
yanı. Sayın Ege mütemadiyen . söz alıyor, ben 
de: söz vermek mecburiyetinde kalıyorum, Ko
misyonun ııoktai nazarım müdafaa edip, gidi
yor. Eğer komisyon sözcüsüyse kendileri, lütfen 
buraya buyursunlar. Yoksa mütemadiyen ko
misyon raporunun müdafaası yoluna gitmek bi
zim usulümüze uymaz, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — B u 
komisyonun bütün toplantılarına iştirak etmiş 
bir arkadaşınız olarak, asıl üzerinde durulması 
gereken noktaları bir kenara itip, burada sen, 
-ben dâvası. yapmak içimi acı-acı yakıyor da 
onun için konuşu.yörum. 

BAŞKAN— Benim de içim acıyor, ama... 
: İkincisi, 468 sayılı Kanun Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri raporu müzakere edilirken bir ge
nel -görüşmeden bahsetmektedir. Genel görüş
me mevzuubahsolduğuna göre, her noktasına 
arkadaşımızın temas etmekte hakları vardır. Bu • 
itibarla sözlerini ben kesemem. Söz Sayın Celâl 
Rrtuğ'undur. Adalet Partisi adına buyurunuz 
Sayın Ertuğ. : 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA OE-
UÂLERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Adalet Partisi Senato Grupu adına 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunun denetim raporunda yer alan 3780 sayılı 
Millî Korunma Kanunu ile kurulmuş olan Pet
rol Ofisi, Et ve Balık kurumları, bununla iş
tiraki olan bâzı teşekküller/ Türkiye" Petrolle
ri Anonim Ortaklığı, İstanbul Petrol Rafinerisi 
bölümleri üzerinde konuşacağım. Yani bugünkü 
gündemde gösterilen İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin tümü üze r inde konuşacağım. 

Muhterem-arkadaşlarım, özellikle petrol, son 
günlerin sansasyonel bir konusu 'haline, bir 
polemik ve istismar mevzuu haline getirildiği 
için bu konuda da görüşlerimizi partimizin pro
gram ve (görüşlerine muvazi olarak arz edece
ğim. Daha geniş çapta maruzatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, konunun aslına gir
meden önce, Yüce Senatonun sayın üyelerinden 
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bir istirhamda bulunmayı gönlümden geçirmek
teyim. 468 sayılı 'Kanunun bize verdiği yet
kiyle bir denetim yapıyoruz, Paıiömanter bir 
denetim yapıyoruz. Bu denetim, bir tezin kuv
vetini bize getirecektir. Bizi, 100 milyarı aşan, 
İktisadi Devglet Teşebbüslerinde 100 milyarı 
aşan millî servetin iyi kullanılıp kullanılmadığı 
hakkında bir kanaate ulaştıracaktır. Eğer iyi 
kullanılmıyorsa, iktisadi aksaklıklar ve şartları 
düzeltmek- yönünden hükümetleri ikaz edeceğiz. 
O halde bendenizin Yüce Senatonun sayın üye
lerinden istirhamım;- mümkün olduğu kadar 
obje'ktif olalım, polemik tarzında karşılıklı gö
rüşmelerden ictinabedelim ve ilk olarak bu se
ne başladığımız bu işte bir tradisyon tesisine 
doğru gidelim. Bu istirhamımı arz ettikten son
ra; ben ibugüne kadar şu kürsüde hiçbir arka
daşımız tarafından izhar edildiğine şahidolma-
dığım bir hususa temas edeceğim. Komisyon 
bütün partilerden müteşekkil ve Parlâmento
muzun, .Meclisimizin adına ııiyabeten çalışan 

komisyon, hakikaten muhtevası itibariyle şu 
veya bu tartışmayı muci'bolabilir, fakat haki
katen başarılı bir •eşer Çıkarmıştır. Gayet mun
tazam çalışmış, iki cildi dolduran büyük bir 
eseri bizim 'önümüze getirmiştir, bizim adımı
za yaptığı bir çalışma ile... Bunun her noktasın
da mutabık olmamız esasen mümkün ve lâzım 
değildir. Ö halde komisyona burada teşekkür 
edeceğim, bize bir fonksiyonumuzu dört başı 
mamur -bir şekilde ifa etmiş oldukları için... 

Şimdi muhterem senatörler, günün sansas
yonel mevzuu olan petrol ve Türk Petrolleri 
Anonim Ortaklığı konusuna girmeden önce, yi
ne benim görevlendirildiğim iki konuya temas 
edeceğim. Bunlardan bir tanesi 3780 sayılı Millî 
Korunma Kanunu ile İktisadi- sektörde Devlete 
yüklenen görev kapsamı içinde kurulan Petrol 
Ofisi ve Et-ve Balık Kurumudur. Bu kanunun 
16 Eylül 1960 ta '322 sayılı- Bakanlar Kurulu 
Karariyle, yanı Millî Korunma Kanununun 
kaldırılması üzerine özel hükümlerle bu iki te
şekkül yalnız, yani Petrol Ofisi ve Et ve Balık 
Kurumu görevlerine devam etmektedirler. İk
tisadi Devlet Teşebbüslerinin rantabilite içinde, 
hesap ölçüleri içinde işleyip işlemedikleri çok 
defa Parlâmentoda bahis konusu edilir ve bu 
devletçilik mi, • özel sektörcülük mü münakaşası
na-kadar varır. Ve hepimiz bir noktada mütte-

— sır — 
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fikiz ki, İktisadi Devlet Teşebbüsleri sektörün
de 100 milyara yakm ve aşkın bir para yatmak
tadır. Bu p.ara en tecrübesiz bir tüccarın yapa
cağı, yürüteceği teşebbüs 'halinde olsa yüzde 5 
kâr getirir. Binaenaleyh, senede 5 milyar kâr 
getirmesi lâzımdır. Halbuki zararla işler, deriz. 
Şimdi, Petrol Ofilsi hakkında verilen raporu in
celediğimiz takdirde, buna iyi bir örnek, daha 
doğrusu tipik bir örneği, iyi bir örneği değil 
de, tipik bir örneği bulmuş oluyoruz karşımız
da. Mu'hterem arkadaşlarım, 3780 sayılı Millî 
Korunma Kanununun esprisi içinde kurulan İk
tisadi Devlet Teşekküllerinden birisi Petrol 
Ofisidir. Esas itibariyle bu Millî Korunma Ka
nununun getirdiği haklar ve yetkiler fevkalâde 
şartlar talhtında, meselâ petrol için yurt müda
faasında veya mahallî istihlâklerde önemli bir 
unsur olan petrolün tevziatında ve tanziminde 
nâzım bir rol oynaması gayesiyle kurulmuştur 
bu teşekkül. Demin .arz ettiğim gibi, 1960 yı
lında Millî Korunma Kanunu kaldırılınca yine 
aynı iktisadi açılardan ve memleket ihtiyaçları
nı karşılamak, tanzim etmek 'bakımından bu 
kurumun vazifesine devam etmesi lüzumlu gös
terilmiştir. Raporda; 1956 yılından, ta 1963 so
nuna kadar yapılan incelemeler gayet sarih su
rette bâzı gerçekleri ortaya çıkarmaktadır. Bir 
kere muihasebe kayıtlarının derbeder olduğu, 
personel kadrosunda bir düzensizlik mevcudol-
duğu, her yılın raporunda ifade edilmektedir. 
Aynı zamanda israf ve zararına «alışması da 
'bahis konusudur. Sene sonu sayım ve envanter 
cetvelleri usulüne göre yapılmamış. Meselâ 
bu kayıtlardan bir tanesi, muvakkat hesaplar
da duran paraların ilgili hesaplara geçirilme-
m'ş olması, senelerden beri sürüncemede ka
lan tasfiyesi yapılmamış, Ofisten alacaklı olan
larla faturası tanzim edilmeyen paraların, stok
ların mahiyetlerinin tesbit edilerek tasfiyeleri
ne gidilmemiş olması, Petrol Ofisin hakiki kâr 
ve zarar veçhesini göstermektedir. Yine rapor
larda bütün ikazlara rağmen hesap işleri yıldan 
yıla vahamet kesbeden Petrol Ofis, birçok is
rafın makam Ihalinde gösterilmektedir. Meselâ, 
boru hattı için satmalınan ve hiç kullanılmadan 
âtıl vaziyette 'bekletilmekte olan tayyarelerden 
istifade -edilmediği de bir israf unsuru olarak 
raporda kaydedilmiştir. Bu yüzden, yıldan yıla 
Ofisin hesapları, konsolide edilen Millî Korun
maya tabi yekûndan tenzil olunamamış ve bugü- | 

5.6.1965 0 : 3 
ne kadar da devam etmiştir. Ayrıca tâli işlere 
açılan lüzumsuz ve verimsiz kredilerin kullanıl
ma tarzı ve teşekküllerinin ilgili Bakanlıkça tef
tiş ettirilmesi istenmiştir. Bu arada, Ofis memur 
ve hizmetlilerinin İstihlâk ve Yardımlaşma Koo
peratifine, Petrol Ofisin Ankara acentahğı ve
rilmiş ve bu mahzurlar tevlidettiği için yurt 
içinde petrolün satılması için yapılan çalışma
larda Petrol Ofisin malî imkânları, esas fonk
siyonlarını yerine getirmesine bile yeterli olma
dığı halde verimi meçhul olan bâzı ortaklıklara 
iştirak etmesi, bunlara kredi açmasının hiçbir 
şekilde izaihı mümkün olamamıştır, denmektedir 
raporda. Yine demin arz ettiğim istihlâk koo
peratifine Ankara'da verilen acentelikten bir 
ihtilâf husule gelmiş ve 1 400 liralık bir tazmi
nat dâvası açılmıştır Ofis aleyhine. Ofisin Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri karşısında, tasfiye-
lik duruma düşmüş olan Altex Ticaret Limited 
Şirketi ve Bosfor Turizm Limited Şirketine ka
tılması yüzünden bu ortaklıklarla olan münase
betlerin ve ayrıca Bosfor Turizm Limited Şirketi 
ile 440 sayılı Kanunun dördüncü maddesi hük
müne aykırı olarak ortaklık kurma hususunun 
tetkik ve tahkiki de gerekli görülmektedir. Ra
porlarda mevcut bütün bu deliller açıkça gös
termektedir ki, Petrol Ofisi iktisadi 'bir teşek
kül değil, gayriiktisadi bir teşekkül halindedir. 
Hesaplarının dahi tetkiki mümkün olamamış
tır. 1963 yılı sonuna kadar yapılan murakabe
ye göre petrol gibi hayati bir önem taşıyan 
'bir maddenin dağıtımında ve fiyatların, kısmen 
taibiî, tevzininde nâzım rol oynıyacak ve bizim 
millî istihsalimiz olan petrolü değerlendirecek 
bir teşekkülün kendisinden beklenen hizmeti 
yapması şöyle dursun, bir israf müessesesi ha
line düştüğü üzüntü verici bir gerçek olarak 
ortada durmaktadır. 

Sayın senatörler, bunu Devlet işletmeciliği
nin verimsiz bir misali olarak, - raporlardan 
aldığım malûmata dayanarak söylüyorum tabiî • 
ortaya koymak bizi uyarıcı bir ders mahiyetin
dedir. Bu konuda fazla vaktinizi almıyacağım. 
Çünkü seneden seneye intikal eden hesapların 
rapora aksini zaten arz etmiş bulunuyorum. 

Şimdi yine bugün görüşme listemizde, prog
ramımızda bulunan 2 nci kuruma Et ve Balık 
Kurumuna geçiyorum. Türkiye'nin millî servet
lerinin başında yer alan hayvancılık ve deniz 
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mahsûllerini değerlendirme ve beslenme imkân
larımızı, yiyecek maddelerinden bilhassa pro
teinli yiyecek maddelerinin fiyat murakabesini 
tanzim etmek gibi bir vazifeyle, yine harb 
yılları içinde ve kanunun öngördüğü şartlar 
dâhilinde kurulan Millî Korunma Müessesesi ola
rak kurulan bu Et ve Balık Kurumu bilâhara 
1960 dan sonra, yine hizmete devam ettirilmiş
tir. 1963 yılı sonuna kadar yapılan murakabe 
sonunda kendisinden beklenen gayeye yaklaş
mış gibi gözükmektedir. Her ne kadar hesap
larda Petrol Ofisteki kadar düzensizlik yoksa 
da, hayvancılığımızın yüz güldürücü bir netice 
almasında bu kurum aktif bir hisse alamamış
tır. özellikle kasaplık hayvan alımlarında 
etin kalite ve verimini esas tutan bir usul taki-
bedilmemiş, hayvani mahsûllerin kalitesine göre 
emnivetli pazar ve teşvik edici değer fivat 
politikası uygulanmamıştır. Balıkçılığın teşviki, 
tesisi ve modern balık avlanması irin getiri
len vasıtaların kullanılamaması, meselâ balık 
avı gemilerinin Istinve'de yatar vaziyette kal
ması ve büyük hazineler halinde denizlerimiz
de bulunan bu gıda maddesinin değerlendiri-
lememesi, kâfi derecede değerlendirilememesi 
ortada ve isikâr bir şekilde durmaktadır. Yine 
et kombinalarında, Erzurum ve Konva'daki 
et kombinalarının İstanbul ve Ankara'da olduğu 
gibi, beledivelerle müşterek çalışma temin 
edilememiştir. Bilhassa Doğu bölgelerimizdeki, 
havvancılık bu yüzden iptidai halini muhafaza 
etmektedir. Doğu bölgesinde gün olur ki, mil
yonlarca hayvan satılır. Bu hayvanlar, ya yü-
rüverek veyahut da trenlerle gayrimedeni bir 
şekilde denecek tarzda üst üste yığılarak ve 
bu vo^culuk sırasında birçok kilo kavbmı mu-
cibolacak şekilde Erzurum istikametine o-elir, 
oradan da tekrar ya Ankara'ya veyahut İstan
bul'a sevk olunurlar. Şu halde bir kere havavn-
cılığm kontrolunda et üretiminin teşvik ve 
artırılmasında kurum kendisinden beklenen ga-
yeve asla ulaşamamıştır. Ayrıca hayvan mah
sullerine ait bâzı yem sanayii kurulması gribi 
konularda da öncü olması gereken bu müesse
senin böyle bir gaveve vâsıl olamadığı da ra
porların incelenmesinden meydana çıkmakta
dır. Soğuk hava depoları, balıkçılık için gerekli 
gemiler ve soğuk hava depolarında çalıştırıla
cak personel yeteri kadar teknik imkânlara 
sahibolmadığı için bunlar da kendilerinden umu-
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lan neticeyi verememiştir. Bu iki ku*um hak 
kında ve bunlara bağlı iştirakler halinde bulu 
nan kurum hakkındaki kristalize kanaatimiz §u 
dur : Devlet İktisadi Teşebbüsü olarak bu ku 
rumlar kendilerine düşen şu görevleri, kendi 
lerinden beklenen şu görevleri yapamamış 
lardır, yapamamaktadırlar. Bu, Kamu îktîsad 
Teşekküllerinin birinci gayesi iş hayatımızı ak 
tivite etmek, iş hayatını canlandırmak, iş saha 
lan açmak. İkinci gayesi; çok çalıştığı dallar
da eğitim müessesesi, öncü bir müessese olarak, 
serbest teşebbüse yol gösteren bir müessese ola
rak çalışmaktır. Bunlardan bu netice alınama
mıştır. Bugün en büyük balık servetine, hay
vancılıkta en büyük servete sahiboîmamıza rağ
men bunlar değerlendirilememektedir. Sürü 
sürü havvanlar Cenup hudutlarından, hattâ 
Kuzey hudutlarından dışarıya kaçırılmaktadır. 
İşletmecilik yoktur. Devlet sektöründe işlet
mecilik, teknik işletmecilik, rantabilite yoktur. 
Personelle doldurulmuştur. Personelin mali
yet fiyatlarına yük haline gelecek tarzda ka
barık kadrolar hailne geldiği, ortada, gün 
<*ibi aşikâr durmaktadır. O halde kendilerinden 
beklenilen hizmetleri bu iki müesseseyi örnek 
göstererek yapamadıklarını burada belirtmek 
icabetmektedir, gereken tedbirlerin ileride alı
nabilmesi için. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, günün ca-
?ir> konusu olan petrol mevzun hakkındaki par
timizin ve grupumun görüşlerini arz edeceğim. 

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 7 . 3 . 1954 
tarihinde yürürlüğe giren 6327 sayılı Kanunla 
kurulan petrol ameliyelerini, MTA Enstitü
sünden devralmış ve 10 . 12 . 1954 te de resmen 
teşekkül etmiştir. Nominal sermayesi 150 mil
yon liradır. Bunun yüzde 68,83 ü Hazineye, 
vüzde 23,34 ü de özel teşebbüs ve şahıslara aido-
lup ve 1960 yılında da ödenmiştir. Ortaklığın 
tek iştiraki 90 milyon liralık sermayenin 
45 900 000 Türk Lirası, yani yüzde 51 i ile 
İstanbul Petrol Rafinerisi Anonim Ortak
lığı yani Ipraştır. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının görevi, Türkiye'de nasıl diğer 
şirketler yapıyorsa, petrol aramak, bulmak ve 
işletmektir, özür dilerim, bu hususta yaptı
ğım, edindiğim bilgi ile size bâzı mâruzâtta 
bulunacağım. Çünkü bu konuda hakikaten he
pimizin elemanter bilgiye sahibolmamız gere-
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kir. (*)Man ^Önra politik'':i#ikaınetimizi'" tâyin 
etî!nek'vdaİıa;[-kola:y olaeâktrr; 
:: ; Şimdi bîr ;Petrol ; Dairesi var.' Petrolün jeo

fizik1 ve'jeolojik araştırma olur. ya
ni 7 araştirmâlarrh ve petrol politikasının mer
kezi.- -:" Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
petrdlti araştıran, bulan ve işleten, Petrol Ofis 
de bulunan petrolü ve diğer şirketlerin pet
rolünü Türkiye' safhmda, demin iktisadi ve 
inalı ''statüsünü arz ettim; bir perişan halde 
derbeder'bir muhasebe içinde bulunan bir or
ganizasyon. ;..••;-."• 

• Şimdi muhterem arkadaşlarım, -Türkiye'de 
petrol politikası son günlerde âdeta rejimimir 
zin içine girecek- kadar sansasyonel -bir hava es
mektedir. •. Sanki bugünkü ikibucuk aylık ikti
dar senelerden heri iktidarda imiş de--di-
ger. siyasi teşekküller, özür, diliyere.k süy-
liyeçeğim.,, ; kıymetli Halk , Partili-, arkadaş
larımız,, rmuhalefette ..senelerden, beri,, duru
yormuş ve mütemadiyen. .; Petrol, Kanunu hak T 
kında,mücadele- ediyorlarmış da,. bugünkü • Hü
kümet .hiçbir hareket göstermiyormuş gibi bir 
hava var birine! planda. Oysa. ki, ne IÎMİ0 ihti
lalinden sonra . kadiri mutlak, bir halde olan 
Millî Birlik Hükümeti ve ne.,de ondan bu yana, 
parlamento açıldığından bu yana , üt; buçuk 
yıldan beri Halk Partisi Hükümeti bir defa-
eık olsun Petrol Kanununu ele almayı veya 
tâdilini veya her hangi bir şekilde Petrol Ka
nunu 'üzerinde eğilmeyi' düşünmüştür.'Şimdi 
bu'son günlerde ne olduysa bir hareket baş
ladı. Petrol Kanunu kaldırılmalıdır, -petrol 
millîleştiıilmelidir gibi - türlü yerlerden türlü 
sesley geliyor., Bir kere bizim petrol politika
mız) tesbit edeır bir kanun-var, 1954 senesinde 
çıkiiTiş. Bu kanunu değiştirmek, bu kanunu kal -
dırtnak kimin makkıdır • Yasama organlarının 
hakkıdır. O halde yasama organlarına taallûk 
eden. bir-yasama mevzuu olan Petrol Kanunu
nun: ilk •münakaşa, edileceği, araştırılacağı, de
ğerlendirileceği yer .burasıdır. Parlâmento
dur/-

: Şimdi' türlü sesler geliyor, millî servetimiz 
şöyle ölüyor, böyle oluyor, diye bir sansasyo
nel istikametlerde, millî hisler biraz hitabediu-
ee,:': herkes de hakikaten acaba millî servetimiz 
israf, !!mha mı oluyor, diye bir tereddüt bir 
enilişer::î£İn;o' (-lusıiv'or/ Sü lialde.-mıpf?elevi':'"ovve-
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lâ hukukî' yönden; yasama, acısından bir -de 
teknik açıdan mütalâa- edip ondan sonra pet
rol politikamızın, ne olması lâznııgeleceğini 'or
taya- koyabileceğiz.' Y asa m a yönünden ve hu
kuk açısı yönünden ••meseleyi değerlendirmek 
Parlâmentonun hakkıdır. Siyasi parti grupları, 
Parlâmento üyeleridakrir verirler, kanun tek
lifi y a p a r l a r / b u n u n üzerine Meclis eğilir. 
1904 de veya BKH-de çıkati her kanunda her 
atı aksama olabileceği gibi veya düşünülebile
ceği gibi bu kailini da ele alınır, hukuki yön
den ve yasama kuvveti tarafından incelenir, 
bİı- neticeye "bağlanır. O halde bugün için bu
rada'btı açıdan bir söz söylemek''mümkün de
ğildir. Mecliste ;' gazetelvrde okuduğumuza gö
re1 bir kanun tasarısı vardır. Elbette parlö-
mante.r usuller takibedilerrk bu kanun teklifi 
liiCera.sını takibedecektir. 

Şimdi; ikinci, holüme .geçiyorum. Teknik 
imkânlar ve Finansman. imkânları bakımından 
petrol,, .politikamız,, ne, olmalıdır? Sayın sena
törler, demin arz ettim, yine özür diliyerek 
tekrar •.edeceğim-.bu- konuda ben. buna ihtiyat; 
hissettiğim için bâzı elemanter bilgi topladım. 
Müsaade ederseniz size kısaca, bunları arz et-
nılye çalışacağım., 

Kvvelâ Türkiye'de pelrol bölgeleri nerele
ridir.' Türkiye'de 12 tane sedimanter bölge de
nilen petrol 'bölgesi vardır. Petrol tabiatta göl 
halinde bulunuyor, toprak altında. Yani akar 
nehir halinde değil, göller halinde bulunuyor; 
muayyen şuurları ve muayyen şekli olan, ya 
oval, ya daire şeklindeki göller halinde bulunu
yor. Bazan iki yüz. metrede, bazan iki bin met
rede, -bazan '4 bin bazan 5 bin metrede1, bazan 
denizin altında, bazan karaların altında bulu
nuyor. Ve petrolün bulunduğu yerde bir göl 
tasavvur ediniz. (Eliyle bir kâğıdı göstererek), 
Şunu bir göl tasavvur ediniz, şu şekilde bir 
göl. Petrolün bulunduğu yerde, bu petrol gö
lünün üzerinde bir" gaz "tabakası vardır, bu gaz 
tabakası tıpkı bir kubbe teşkil ediyor. Çünkü 
toprağı ite ite orta kısım daha yükseliyor, ke
narları şu şekilde bir kubbe teşkil ediyor. Gaz, 
onun altında su onun altında da petrol var. 
Şöyle bir kubbe tarzında tasavvur buyuracağı
nız petrol, gollüne sondaj yaparken,' sondanızı 
sokuyorsunuz... " 'Sondaj ameliyesinin özellikle
rini d e 'arz edeyim müsaade ederseniz. Sondaj 
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ameliyesi. çelik borular idinde.- yere, indikçe de
ri nîeştiriİ en çelik borular içinde .ya.pd.iyou. Ve 
lıu."sondaların ucunda gayet-kıymetli ve gayet 
sert madenden .müteşekkil delici bir kısım var
dır..'Bıı..delici kısım delerek yerin dibine, doğru 
girdikçe, fosillerin bulunduğu seviyeye telince, 
tazyik-, ile yandan, birtakım mayiler fışkırmaya 
başlıyor. Bir taraftan da mütenradiyen su ve
riyorlar.- Üu-\mavileri muayyen seviyelerde gö
zetliyorlar. .Fakat fosil tabakasına geldiği za
man derhal dikkat kesiliyorlar ve petrol olup 
olmadığını o göz tâyin ediyor. Ve diyorlar ki, 
petrolü tâyin edecek o gözün milliyetidir, o göz 
sahibinin' milliyetidir.'•• Bu- bir usul. Yani hangi 
millete•'meh-sup--ise-o şahıs* var,- veya yok diye
bilir --gördüğü zaman. 

jkiuei usul,, .elektro manyetik usullerde o 
sondaj demiri yevo indikçe nuuıyyem tabakaları 
geçerken-,tıpkı elektro kardiyografi- yapar- gibi 
bjı;t.al\iuı^d-ojgııjar .veriyor*, bunu , kaydediyorlar 
şeritler üzerine . .v:e .nerede petrole ..rnsland-ığuu 
tesbit ediyorlar, •-Bundan- dalıa önce.evvelâ pet
rol bölgenizi teshil etmeniz lâzım; jeolojik 
etütlerle... .Meselâ; beş milyon liralık, bir etül 
yapılması.için hiç .değilse bir milyon liralık bir 
labo.ratuvar.miz olması lâzım. Ve bu lâboıatu-
vannızda ilmî -araştırmalarınızı yaptıktan son
ra., .evvela, .pei rolün- bulunduğu sahayı tâyin edi
yorsunuz, onda i} sonra da,bu saha. içinde son
daj yapacaksınız. Rimeli, demin de arz ettin;, 
bu bir göl. Geldiniz, buradan bir sondaj yaptı-
nız,. şu: kenarından. Bir şey çıkmıyor. .F.sasen 
yeraltındaki petrol asfalt, katran ..kıvamında 
çıkıyor-. -Bunun içindeki hakiki petrol, miktarı 
yüzde .2, den yüzde 0,5 ten, en yüksek (/r :>2 ye 
çıkıyor,;,Orta -Doğu petrol.bölgelerinde böyle. 
Bi.zdc de.yalnız bir. bölgede var- bu. Şimdi bu
rada sondaj yaptığını/; zaman, kenara geliyor
sunuz, rashyamıyorsunuz. faraza, biraz bu ta
rafa geliyorsunuz, raslıyorsunuz, bir petrol çı
karıyorsunuz. Şunu da. arz edeyim ki, sondaj 
IÖ milyon. Türk lirasıdır-, bizim para ile. Tek
nisyenler, roğer ben yanlış söylüyorsam tashih 
etsinler. Şurada bir-petrol buldunuz mu. bir 
kuyu* şimdi Inınun rezervini tâyin etmek mec
buriyetindesiniz. Bu rezervi tâyin etmek için 
de bu gölün etrafında muhtemel genişlik çev
resinde sondajlar yapmak .-mecburiyetindesiniz. 
Bir vbûraya,;. bir; jnıraya^ybir iştiraya... -Şmidajlar 
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yapmak mecburiyetindesiniz ki, • rezervi tâyin 
edesiniz. Bazan bir göller. arazi şekline.- uygun. 
olarak şu-vaziyette -oluyor; rezerv -• tâyininde 
burada muvaffak oluyorsunuz, şurada muvaf
fak olamıyorsunuz.. Onun jçin rezervlerin 'tâyi
ni de hiçbir zaman kati -olarak kıymetlendirilen 
iniyor. Şimdi vasati .10 sondaj yapacağımızı. 
tahmin .edersek bir .gol için. demek ki, • 10tane 
sondaj,..1.0 milyon liradan-.yüz milyon lira. •İçin
de ne var.' İçinde çıkan petrolün içindeki petrol, 
nisbeli no kadar, ne. -derecede-'? -Onlara- d a:.-bil ini
yoruz''.- Odıalde; .l)eniın- intiham, bana bu bilgiyi 
yerem parlâmento üyesi biı- arkadaşım 'ki,-Pet
rol. Kanunu - inkarken • .Hükümetin kurduğu bü
ronun-başında çalışmıştır. Ve (VH. Partisinin 
kıymetli maliyeci]erinden- hirisidm Bu arkadaş 
şım bilhassa ..rezervlerin doğeıien dirilmesi baki* 
nımdau bana . verdiği.-kıymetli ?ıiıüta'lâ'alara.. be-ıi: 
de hakikaten.-katılıyorum!'... Bu, tıpkı bir rulet; 
oyununa-benziyor-. Bir şey dönüyor, hani; bir 
yere .para koyuyorsunuz ',l/H.(r mı, l--^ii-mialıti-
malden.. yani -omur gibi, isabet- ederse... Kfen-
dinı, dünyada, ı>etrol.'kapasiteleri büyük serma
yeler ayırıyorlar İnin un için. yüz, iki yüz mil
yon dolar ve böylece bunun altından kalkıyor
lar: (ierçek; budur.. Teknik sondaj, "rezerv tâ
yini,' , rezervlerin • kıymetlendirilmesi' budur. 
Şimdi .biz, ..demin vle söylediğim'' gibi, politika' 
havasında .şöyle bir mevkie" düştük. Adalet Par
tisi olarak .bilhassa; biz sanki bütün kapita
listlerin parfisiymiş gibi -'oysa ki bizim seçmen
lerimiz daha' çok "-işçi, köylü, esnaf, halk 'taba-' 
kasıdır - kapitalistlerin koruyucusuymu.şuz gi
bi, sanki bu kanunlara aman el dokundurma
yın dermişiz gibi.-senelerce bunu himaye etmi
şiz" gibi .bir -hale "geldik. (İerçek öyle değildir; 
Millî menfaatlerimizin icabettirdiği her yasa-ina 
hükmünü memuunyetle kabuk etmek : ve buna-
iştirak' etmek partimizin programının da.-hepi
mizin de şiarıdır. 

Şimdi 'muhterem arkadaşlarım, ortaya, iki" 
tez çıkmıştır-; petrol politikasının tesbitinde. 
Bir taraf der ki, bu petrol kanunu kâfi değil
dir. Aksaklığı vardır. .Bilmem, ihtiyaca cevap 
vermiyor: Türkiye Petrol Şirketine, millî -bir 
şirkete sekiz ruhsatnameden - fazla şey vermi
yor, diyor. Halbuki -pekâlâ mümkün de... Tür
kiye. Petrolleri--Anonim Ortaklığı şu kadar hak-" 
ki/.̂ h.tıi/.ken. >'eni:.-bi;r-.ovfnkhk:'. kurarak-'ikinci', .bi.r 
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hak almâsl mümkün. Bahusus da ayrı bir bahis. I 
Buna rağmen kanunu değiştirmek mi ieabedi- I 
yor? Yasama organının içine gelir, etütleri yapı
lır, tetkik edilir, elbette, biz bunun karşısında 
olduğumuzu asla iddia etmedik. Ama bugün me
riyette olan bir kanunun sağladığı haklara he
pimiz kanun yapıcısı olarak riayet ve saygı 
göstermek zorunda olduğumuzu ifade ettik. Bu 
demek değildir ki, biz illâ ki petrol politikasında, 
efendim, şu veya bu kanaatin musir taraftarıyız. I 

öteki tez; efendim miîlileştirelim, devletleş- I 
tirelim, diyorlar, bâzı siyasi mahfiller. Devletleş- I 
tirelim petrolleri. Şimdi, yabancı şirketlerin elin- I 
de bulunan petrollerin değeri nedir? Sağladığı, I 
çıkardığı petroller nedir? Tabiî bunların elinden, I 
Nasır gibi, zorla alacak değiliz, Nasır da nasıl I 
aldı bilmiyorum ya, zorla alacak değiliz. Bir be- I 
del ödiyeceğiz. Masraflarını, tesislerinin karşılı- I 
ğım, her şeyini ödiyeceğiz. ödiyeceğimiz zaman I 
vereceğimiz para, acaba bizim kazanacağımız 
petrol menbaım, petrol imkânlarını sağlıyabile-
cek mi? Yani bedelsiz millîleştirme olmaz tabi. 
Bedelli millîleştirme olduğuna »öre, bunun, yine 
demin bahsettiğim ve kıymetli bir maliyeci olan I 
C.H.P. sayın üyesi arkadaşım, malî hususlarla 
meşgul olan arkadaşım, mesuliyet almış bir kişi I 
olarak, bugün mevcudolan yabancı şirketlerin 
elindeki işletme hakkının satınalmmasına değ-
miyeceğini, yani büyük bir sermaye yatırmak 
zorunda kalacağımızı ve karşılığının da almamı-
yacağını... Yüzlerce büyük kuyu olur da, Tür- I 
kive'de bütün petrol rezervleri develope edil
miş olur, o zaman belki böyle bir şey düşünüle
bilir. Taksice uzun vâde ile satınalma yoluns 
gidilir. Ş'» hale göre, demek ki o tezin taraftar- I 
lan da var bu tezin taraf tarlan da var. Fakat 
işin hoş o^ıvan tarafı, bu mevzuun politik is
tismarlara alet oluşudur. I 

Hakikaten hazindir ve hakikaten üzüntü veri
ci bir konudur. Bilhassa bu vesileyle memleke
timizdeki bâzı siyasi akımlara da değinmek zo-
runluğunu hissediyorum. 

Muhterem senatörler, gerek yasama görevi 
açısından, gerekese icra bakımından petrol me
selesinde bir gecekondu kararı almaya imkân yok
tur. Bu bir ilim meselesidir, bilgi ve ve ihtisas 
işidir. Zanediyorum ki bu arz ettiğim hususta, 
bana ve partimin görüşüne iştirak . etmemek 
mümkün değildir. Petrol konusunu sansasyonel j 
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I davranışlarla, dogmatik, ekonomik anlayışlarla 
I halletmek gayretine düşmek Türkiye'yi rejim 

(buhranına götürecek bir mâna taşımaktadır. 
Türkiye'de petrol istihsalini derhal devletleştir
mek sloganı ile çok yakından ilgilenen sol akım 
taraftarlarını dikkatle incelemek çok uygun 
olur. Dikkat buyurulursa her fırsatta Batıyla 
iliğimizi kesmek vesilesini anyan bir sol hareketi 
vardır memlekette. Ve bu sol hareketçileri için 

I petrol çok cazip bir istismar mevzuu olarak gö-
I rülmektedir. 

I Bu sosyalist eğilim değildir arkadaşlar. Bu 
I ölmüş bâzı ekonomik görüşleri Demirperde geri-
I si memleketlerinde dahi değerini kaybetmiş ve 
I bugün bırakılmış bâzı ekonomik ve siyasi gö-
I rüşleri, yani bir siyasi felsefeyi bu memlekete ge-
I tırmek için sarf edilen çabaların bir tezahürü-
I dür. Çünkü, birtakım siyasi demokrasi iddiacı-
I lan bâzı dogmatik, ekonomik doktrinlerle yürüt-
I inektedir işlerini, tşte bu arada, elbette gözü-
I müzden kaçmamaktadır, vicdanlanmız teslim 
I etmektedir gerçeği, bu temayüMeki akımlar, Ba-
I tıyla alâkamızı kesmek için bir taktik peşinde-
I dirler. Ama hangi solcular? Bunlar sosyalist 
I değildir arkadaşlar. Bunlar ölmüş, yüz sen&evve-
I 1in zalim kapitalistleri karşısında meydana çı-
I kan, reaksiyoner bir felsefe olarak ortaya çıkan, 
I aşırı Marksizm mümessileridir. Ve bu akımcı-
I 'ar şöyle demektedirler. Ne yaparsanız yapın, 
I Türkiye'de sol akımlarını önlemek kimsenin had-
I iine düşmemiştir. Türkiye'de şuna kaaniiz ki 
I 'ıİz siyasi teşekkül olarak, Türkiye'de sol akım-
I ^ r savcı, polis, jandarma gücü ile değil, sabun 
I köpüğü gibi kendi kendine sönmeye mahkûm ola-
I saktır. Çünkü yaratılmak istenilen sistem fikrî 
I "emelde, varılmak istenilen hedefi ayakta dura-
I bilmek imkânından mahrumdur. Kendi kendine 
I dönmeye mahkûmdur. Türkiye'de bugün sol 
I akımlar, muhterem senatörler, mürteci solculann 
I elindedir. 
I Bir sol irticai vardır ve bunun yöneticileri 
I ie sol burjuvalardır. Daha benzeri memîeketler-
I de sol rejimleri temin ettikten sonra burjuva 
I ıınıfı teşekkül eder. Bizde önceden burjuvalar 
I teşekkül etmiştir ve sol akımları yönetme iddia-
I smdadırlar. Ve bunların yaygaraları havanda 
I su dövmek kabilinden devam ede dursuıın. bir 
I netice vermiyecektir., kanaatindeyiz. Çünkü, 
I bu milletin işçisinin bugüne kadar zorla kazan-
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dığı haklarım, esnafının haklarını hür sendi- I 
kacılığı pahasına, onu satarak ve Türk köylüsü
nü taş yüklü arabalara koşmak emelini güderek 
bu memleketin demokrasisini kimse elinden 
alamıyacaktır. Ve işte bu ekonomik parolalarla I 
beyhude yere uğraşan sol akımın, biz jandarma 
ile, polisle, savcı ile karşısına çıkmak kanaa
tinde değiliz. Onlar kendiliğinden sönüp kay- I 
bolmaya mahkûm olacaklardır. Bugün Demir- I 
perde gerisi memleketler ortaya doğru gelmek- I 
tedir. Vakıadır. îki sene evvelki gördüğüm Bul
garistan'la bugün gördüğüm Bulgaristan ara- I 
smda fark vardır. 1960 da «ördüğüm Moskova 
ile bugünkü Moskova arasında büyük fark var- I 
dır. Onlar ortava doğru gelirken irtica yoliyle I 
bizi Kızıl Ç'n rejinrne götürmek istiyenlere Türk I 
Milletinin aklıselimi gerekli cevabı verecektir. I 

Muhterem arkadaşlarım, burada basınımızın I 
da bâzı erkânına değinmek zorundayız, tşte de- I 
min dedim ki, bizde sol burjuvazi teşekkül et- I 
mistir. Evet, bizde sol cereyanları yöneten in- I 
sanlar basınımızın burjuvalarıdır. Büyük ser- I 
vetlere tevarüs etmiş, efendim gayet müreffeh I 
bir hayat içinde yaşıvan, fakat bu akımları yü- I 
rütmek, bu ölmüş, yüzyıllarca öncenin tozlan- I 
mış kitapları arasından çıkarıp canlandırılmak 
istenilen akım1 arın müdafasını yapan yazarlar, I 
halkın önüne çıkma, bir seçime iştirak etme ce- I 
saretini gösteremiyen, güya halk taraftarları bu 
burjuva sınıfıdır, sol burjuva sınıfı. I 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ bunların mevzu I 
ile alâkası olmamakla beraber kısa kesmek kay- I 
diyle buyurun. (Devam, devam sesleri) I 

Efendim mevzu ile alâkalı olmadığını söylü- I 
yorum. I 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sayın Baş
kan izin verirlerse ben şu noktayı arz edeceğim 
ki, bu mevzu ile alâkalıdır. Çünkü bizim siyasi 
istikametimizi, siyasi rejimimizi tâyin ederken I 
seçtiğimiz demokratik cephe ile Doğu bloku ara- I 
sında bir mücadele vardır. Belki günün birinde I 
bir petrol dampingine girişecektir bir devlet. 
Eğer biz kararımızı verirken bu gerçekleri göz I 
önünde tutmazsak belki birtakım zorluklara uğ-
rıyacağız. Sonra, her gün gazetelerde petrol I 
meselesini sol ile sağ ile alâkalıdır, değildir I 
diye münakaşalar vardır. Petrol politikamızı I 
tâyin edeceğiz. Şunu da antiparantez arz ede
yim ki, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bi- | 
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lânço hesapları daim kâr gösteren, muntazam: 
çalışan bir müessese olarak aksetmiştir. Şirket, 
olarak, onun çalışmalarını övmek zorundayız, 
burada. Sadece bir şirketin bilançosuna bakıp, 
geçirmekten ibaretse, ben sözümü hemen keseyim 
Sayın Başkanım. Esasen bitirmek üzereyim. 

Mâruzâtımı şu şekilde toplamak istiyorum, 
Sayın Başkanım. Sol akımların müdafiiliğini ya
pan bâzı yazarlarımız petrol konusunu da stra
tejileri içerisine koymaktadırlar. Bu strateji
lerinin gün ışığına çıkmasında millî menfaatleri
miz olduğu kanısındayız. Tartışma sathında 
kaldığı müddetçe sol mürtecileri istedikleri ka
dar konuşabilirler, istedikleri kadar havanda su 
dövebilirler. Çünkü bilinmiyen hastalıkların 
bilinen hastalıklardan daha tehlikeli olduğuna 
kaaniiz. Her şeyini açıklamalarında fayda uma
rız. 

Muhterem senatörler, petrol politikamızın yön 
•kazanması için sizlere teknik imkânları, petrol 
araştırma metotlarını söylemek suretiyle bâzı ele-
manter bilgileri naklettiğim için özür dilerim, 
tekrar. Ancak, petrol meselesinde sadece bunun
la da meseleyi yürütmenin mümkün olamıyaca-
ğını ilâve etmek istiyorum, sözlerime. Çünkü, bir 
başka husus daha var. Petrol işi ile meşgul ola
cak elemanlarımızın, mühendislerimiz, jetfok-
lanmız, jeofizistlerimizin adedini süratle artır
mamız, bunların kalitelerini süratle yükselt
memiz, tâli personeli yetiştirmemiz, lüzumlu 
malzemeyi hazırlamamız ve bu hususta üniver
site kürsü'erinde geniş araştırma yapmayı 
teşvik etmemiz ve bütün teknik imkânları birer 
birer değerlendirmemiz lâzımdır. Eğer petro
lü biz çıkarmak istiyorsak, biz kapanmak isti
yorsak... Binaenaleyh, siyasi grup olarak temen
nilerimizi şöyle hulâsa ediyorum. Teknik im
kânlarımızı hazırîıyalım. Kanun değiştirilir, de
ğiştirilmez, Parlâmentonun bileceği iştir. 

Elbette tercih edilir ki, petrolü kendimiz çı
karalım. Bunu kim istemez. Malî imkânlarımız 
müsait midir, değil midir? Bu münakaşa mev
zuudur. Teknik imkânlarımız müsait midir, 
değil midir? Araştırma mevzuudur. îlmî im
kânlarımız müsait midir, değil midir? Bir araş
tırma mevzuudur. Bunların hepsini araştıralım. 
Bir Parlâmento araştırması mı yapacağız, ne 
yapacaksak yapalım. Herkesten önce bütün kal
bimizle isteri* ki, Türk teknisyenlerinin, Türk 
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İ ınkâıi iai lnuı- bit lıe'defe doğru hazır lanmasını 
sîtğhyalını. .C) zaman bize de huzuru ka lb içer
sinde, ' -bahtiyarl ıkla bunu al kişi a inaktan başka 
.bir rşey düşmez. Şu halde günün siyası ha re-
ketle'fi iaiıvde petrol- mevzuunun asıl Vuzuhtu 
ve vatanperVerane -görünümü budur . Gerçek
leri göz önünde tutal ım, teknik imkânla r ı hazır-
lıyalım. 'IHirk mühendislerine de Türk işçlleıl-
ıte de. güvenimiz tamdır.. Bkouomik açıdan da 
bizi zat ini ; u laş t ı racaklar ına inanıyoruz. Bu to-
.meıvııl ile1, •••hepinizi saygılarımla selâmlıyarak 
huzurun uzdan ayrıl iyon mi,- teşekkür' •ederim. 
•-' BAŞKAN•-•- C. K. M. Partisi Topluluğu adı

na. Sayın Dağlı . ' 
• ••••O. K. M.. P. T ü P U f B l T U ADINA HAZIM 
DAÖlİ le (( jankıri) - Muhterem arkadaş lar ım, 
İk t i sad i De\deTTcş(ddadkr in in : denetlemesi hak
kındaki rapor üzerinde konuşurken (k K. M. P. 
a.(lına;söz alınış ])ulu-ııu^«ıruın. • . ' 

Petrol ()ii si ve Kt - "'Balık Kurumu hakkın
da,' a rkadaşlar ımın görüşlerine' i ş t i rak ediyorum. 
^a t en burada "namütenahi sureli e gerek Petrol 
af is ini , geçek El - P.abk 'Kurumunu fazla mik:. 
1 a rda •tenkiti ettik'. Faka t iTüküinellor her ne
dense bu hususa edilemedi ve eğ i İnliyorlar. Bu
nun da .sebepleri siyasi-oluyor. Bunu demekle 
berâbör, kendi Hükümet ler imiz •"olduğu için, on
ları tlüşi'irmiyolinı d iye 'de yine biz buna maa'o-
si'f boyun, eğiyor uz. " " • ' ' 

" T ü r k Petrolleri Anonim Sirkel ine gelince : 
1954'senesinde" kurulan bu şirkel hakika1e:ı 
T ü r k mi l l î ' t e şekkülünün ve bize if t ihar ' \;ereu 
cephesinin en kuvvetl i «İdilidir. Bu şirket ku
rulduğu günden bu'yana mütemadiyen ilerlemiş, 
mütcmiâdiyen muvaffakiyet ten muvaffakiyete 
erişmiştir. Kendilerini bundan evvelki konuş 
malar ımda tebrik ' etmiştim ; şimdi de tebrik 
ederim. Yalnız bu son günlerde 'Türk petrol 
davası, mühim bir konu 'ha l ine düştü, Gazete-
Jorde, .sokaklarda, siyasi par t i lerde •birtakım'. ":ö-
rüşler«meydana. çıktı. Menilekct, daha doğrusu 
bir huzursuzluk ielude çalkalanmaya. başladığı 
için Ç. K. Al. Partisinin ana fikrini burada bu 
vesile ile boyan etmekte z a r u r e t h â s ı l ohlm 

Muhterem arkadaş lar , billyorsuüuz, ikinci 
Koalisyon Hükümet i zamanında' Türk Petrolleri 
Anonim Ortakl ığı ki r kriz geçirdi. oO milyon 
liralık bir stok satı lann yordu.: O vakit İRI şiıy 
f*ef Sanayi ' Bakânhğuıa. ve Sanayi Bakanlığı m h 
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bir da i res i 'bu lunan Pet rol Dairesine başvurdu, 
Pe t ro l Dairesi bu başvurmayı, . Iıu çabayı birçok 
engellerle karşıladı. Bakan buna engel oldu. 
Nihayet is hâkeme gitti . 70 bin lira verilerek 
hakem de tatminkTır olmıyân bir k a r a r verdi ve 
nihayel Yüksek Senatoda bir genel görüşme ile 
mestle vuzuha, kavuştu. Biliyorsunuz bil or tak
lık. '.)() milyon değerinde bulunan bir s toku şa : 

İnmiyordu. (') v a k i t e ' k a d a r ecnebi şirketlerin 
tevzi müesseseleri Türk petrolünü satıyorlar ve 
bu' suretle gelen parayı ona veriyorlardı . 
Kakat Türk. petrolünün muvaffakiyeti ve ÇOK 
çılk.arması karşısında, zannediyorum ki, biraz re 
kaıbet duygusuyle ve Türk petrolünün inkişâf 
etmemesi için l>iz bu petrolü satmak isteiuiyo 
ruz, dediler. Mersinde kurdukları rafineriyi, ha
riçten gel irdikleri ham• madde ile iakviyo ettiler. 
Mersin rafinerisine gelinceye kadar Alersin'dek' 
bu rafineri bir müstakil vaziyetti/ yani, harici 
ez memleket vaziyetinde olduğu için, oradan 'ge
len petrol üzerinde' bir' tesir "yapılamıyordu. Pa-
ka'f tevzi :müesseseleri Türk ' Anonim.- Şirketi 
ohıralss k'uruhluğ'n için, ' .Türk Ticaret"Kânunun;? 
göre kumlan bu şiılkeller üzerine: lıiiküinetln te
siri olabilecek idi. (_Tu.ukü Türk . Ticaret- K'anıınu-
ı-ia göj'e kurulan diğer anonim şirketlefe diğıer 
kieari-şirketlere her türlü tahditleri koyan Hükib 
mel kolaları vasıtasiyle buna* da, pekâlâ, tahdit 
koyabilecekti. Maalesef o zamanın bakanı.- Sayın 
(_Vlikbas her ııe'donse, bura\ a. çıktı., Petrol Kamı: 
im buna. müsait değildir diyerek , müdafaasını 
yaptı. ' Senatoda koiıü.şa'u müteaddit arkadaşlar, 
bendeniz de' dâlı'il nlmalk 'üzere, hadisenin. Petro1 

Kanunu ile alâkalı olmadığını, Türk Ticaret ...Kâ
nununa i.';'6vv. kuru lmuş bulunan anonim şirkel 
letv; Hükümetin lalıdit koyma, salâıhiyeti, oldu
ğundan. dolayı, bıi şirketlere gelecek benzine siz 
tahdit koyarsanız Türk petrolleri de bu suretle, 
satılır, dedik: ve netice bu suretle .M'eeliste ta
k a r r ü r etti ve nihayel Hükümet (k K. Millet 
Partisinin. iltihak etliği o 'koalisyondaki H.ükıi-
niel bizini tazyikimizle bir kararname çıkardı ve 
Türk' petrolleri Anonim Ortaklığının, bu ağır 
krizi or tadan-kalkmış 'oldu. Bunu izah etmeden. 
gayem, sudur: ' İki veyahut da. üç ay evveline- ge-
lineeye kadar Petrol Kanununu her şeye karşı 
müdafaa, eden bir-cephe, maalesef, "Hükümetten 

ayrı ldıktan sonra., Petrol K a n u n u n u n aksaklık
ların] söz konusu e t m e y e başladı ve' bu Vakfe ka 
d'ar'h'içbir teşebbüsle bulunmadığı Ve bilâkis in ti-
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dafaa ettiği halde, onun karşısında biz bulundu
ğumuz halde, bugün bu kanunun bütün aksak 
lıkları birdenbire o i-taya • ••• çıkıverdi, işte mesele 
bu samiıniye'tsizliğin üzüntüsüdür; Bunu efkârı 
umumiye tabiat iyi e takdir, edecektir.; 

Muhterem arkadaşlarım, petrol dâvası mu
kim bir dâvadır, (rönül ister ki ve hakikaten cun
dan hepimiz isteriz ki, bütün yeraltı ve yerüstü 
ürünlerimiz ve yine gönül ister,ki, turizm dâva
mızı, bütün ticari ve sanayi kalkınmamız] ken 
dimiz yapalım, kendi sermayemizle yapalım. .Ve 
yazık ki geri kalmış bir memleketin çocukları
yız. Birtakım ihtiyaçlar, birtakım maddi ihtiyaç
larla karşı karşıyayız. Binaenaleyh, bugün, için 
Türkiye eeneJbî sermayeden yoksun kalamaz ar
kadaşlar. Bunu açıkça, Türk Milletinin menfaat i 
İçin. .söylememiz lâzımdır. Bel bağladığımız kal
kınma 'planı,', ecnebi sermayenin memlekete nasıl 
geleceğini, nerelerde kul! anılacağını ve ne şekil
de kullanılması lâzım geldiğin i gösteriyor. .Artık 
kanunlaşan, bel bağladığımız, kalkınmamıza te
mel teşkil eden bir husus da, böyle bir husu.->u 
tesıbit ettikten sonra, artık siyasi yatırımların 
peşinde koşmanın doğru olmadığını söylemek iv 
terim. Gene ihtar ediyorum, diyorum ki, Petrol 
dâvası çok-müh im "bir dâvadır. Yalnız bir cephe
si yoktur, malî cephesi vardır, iktisadi cephesi 
vardır, 'ha/ti fi hâttâ müh ini siyasi -cephesi vardır. 

Binaenaleyh, bu mevzu üzerinde münevver
lerimiz, partilerimiz fikir-beyan ederken çok cid
diyetle üzerine eğilmeli, mütehassıslarının, bil
ginlerinin, siyasilerinin fikirlerini almalı; ondan 
sonra bu mesele üzerinde fikir beyan etmeli. İn
şallah Mecliste bir genel görüşme açılacaktır 
Orada, bu genel görüşmede veyahut da bir tah
kikatta bu mesele inceden inceye'tetkik edilecek
tir. Bizim görirşümüz şudur ki, biz ne birden
bire devletleştirmeyi -müdafaa eden grupları tas-
viibediyoruz, ne de ecnebi sermayenin çığırtkan
lığını yapanları tasnûbed'iyoruz. Bizim tasvibet-
tiğimiz husus bu memlekete faydalı olduğu ve 
bu memleketin kalkınmasına yararlı olduğu -müd
detçe ecnebi sermayenin gelmesidir. 'Kanunları
mızla hükme bağlanmış hususların hu.kukan mu
hafaza edilmesini istiyoruz. Ye diyoruz ki, bu 
gibi meseleleri 'böyle sokağa düşürm ivelim. Siya
si polemik yapmıyalım. îktisaıden bağımsızlığı
mızı'muhafaza edelim. Muhafaza etmek için de 
lâzungelen tedbirleri 'alalım. Beni d inlediğini 2 
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için. C. K. M. P. Grupn adına hepinizi'hürmeth 
selâmlarım.. 

BAŞKAN;-.- Efendim-:, sıra şahıslan, adına 
•konuşmalara geldi (Söz alanların: İsimlerini 
okur musunuz sesleri1) >. '.-', ,. "' ' • .'• 

. ( S ö z a l a n l a r ı n i s i m l e r i o ' k u n d u . ) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman. 
SUPHİ KAK AMAN.; (Tabiî Gye) — Sayılı 

Başkan, Sayın Senato üyeleri, ben esas itibariy
le Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunun bir üyesi olarak raporun 7 nei bölümü
nün üçüncü maddesine ve 8 nei bölümün il)-ve 
14 ncii maddelerine muhalefet şerhi verdiğini 
için bu husustaki •düşüncelerimi açıklamak için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum.: Fakat, daha 
önce benden evvel konuşan bir arkadaşımız, me
sele burada Kamu İktisadi Teşebbüslerinin der 
netimi' çerçevesi içinde iken, fikirlerini bunun 
dışına, politik alana aktardıkları için, dolayısiy-
le birkaç'cümle ile bu husustaki ^düşüncelerimi 
ortaya koyma lirsatiın'verdiler. •-

Arkadaşımız, konuşmasının bir yerinde bu
yurdular. ki, «Petrol Kanununun bugünkü şek
li son günlerde yerilmeye, başlandı, ortaya 
kondu, .hattâ sokağa döküldü.. Bundan evvelki 
iktidar zamanında, yani Halk Partisi iktidarı 
zamanında.ve kendilerinin tâbiri ile Millî Birlik 
Komitesinin'kaderi 'mutlak devrinde neden ele 
alınmadı.'» Ben de kendisiyle aynı fikirdeyim'. 
alınmadı: Günkü bilinmiyordu. Günkü, Tür
kiye'de olup biten birçok'meseleleri. Parlâmen
todan, yasama organlarından kanunlar çıktığı 
hadde büyük kısım, büyük efkâr bilmiyor.Me
seleler belki de çok gizli kuvvetler tarafından 
vaz'ediliyor. Ben Petrol Kanununun fv? neü 
maddesini Millî Birlik Komitesi zamanında' İni
ni iş olsaydım her halde 28 Mayıs günü evvelâ 
oradan baslardım. Ben bilmediğim gibi, kimse 
de bilmiyordu. fTniversiteler bilmiyordu, profe
sörler bilmiyordu, basın bilmiyordu,, yazarlar 
bilmiyordu, kimse bilmiyordu. Bunlar son 
günlerde- ortaya çılcti: ' Fikir 'özgürlüğü saye^ 
sinde çıktı. 27 Mayis'-sonrası devrinin başlıca' 
özelliği fikir -özgürlüğüdür.- ¥ilH'r 'Özgürlüğü 
sayesinde meseleler enine boyüinr • tar'tış'ılıyör-
açıklar- ortaya çikıyor; konuşuluyor *Ye rıetice-
de," her mesele kânın o'yiına mal ediliyor. Bimr 
enal'eyh, • sözümrrbu noktada bağlarken sunu 
İ fade e d e v î m ki, ( ' ğ ( M * ' l W 2 S İ ' t - ^ t ^ İ * - : ' f ^ î ^ ' ^ ' 
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Sanayi Bakanı olmamış olsa idi ve eğer Türk 
petrolleri kendi öz kaynağından çıkarmış oldu
ğu petrolü sarf edemeyip dolayısiyle kuyularını 
kapar duruma girmemiş olsa idi, eğer bu me
seleye fikir özgürlüğü sayesinde basın, üniver
site ve profesörler el atmamış olsalardı yasama 
organları buna eğilmemiş olsaydı bugün de hiç
bir şeyi bilmiyecektik. Binaenaleyh bugün var
dığımız nokta bir aşırı sol veya her hangi bir 
doktriner meselenin vardığı nokta değildir. Bu
gün Türk petrolü cidden, kamu oyuna, millete 
mal olacak bir duruma gelmiştir ve gelmesi za
rureti vardır, belki de seçimlerde, mütaakıp se
çimlerde ve bundan sonra halk oyuna başvuru
lan her yerde petrol ve petrole benziyen her 
türlü millî mesele referandum mahiyetini taşı
yacaktır. Ben bir nokta da Sayın Ertuğ ile 
iştirak halindeyim. Bugün kendilerinin de tcs-
bit ettikleri ve müşahede ettikleri gibi Sovyetler 
Birliğinde, Bulgaristan'da, orada bile sol or
taya doğru yaklaşırken bizim memleketimizde 
veya her hangi bir ülkede hâlâ aşırı solu, hâlâ 
ütopiayı düşünmek cidden irticadır. Ben do 
kendisi ile beraberim. Ama, bugün Türkiye'de 
petrol meselesi üzerine eğilen hava asla bir sol 
veya sağ meselesi değildir. Tamamiyle milliyet
çi bir meseledir. Tamamen millî hislerden, mil
lî menfaatlerimizden hız almak istiyen bir akım
dır. Bu akım halka mal olacaktır. Mal olmasın
da demokratik icaplar bakımından fayda var
dır. Bunun karşısına ancak fikirle çıkılacak
tır. Fikirle bütün meseleler ortaya konulacak
tır. Neresi doğru, neresi yanlıştır. Halk anlı-
yaeaktır ve halk seçimlerine tesir edecektir. 
Bundan evvel mahallî seçimlerde bir partinin 
genel başkanının ilân ettiği gibi bu bir referan
dumdur. Fikirsiz referandum olmaz, referan
dum fikirle olur. Bu memlekette İsmet Paşanın 
iyi olduğu veya kötü okluğu veya onun karşısın
daki bir partinin şahıslarının iyi veya kötü oldu
ğunun millet huzurunda bir oy meselesi olması 
devri artık geride kalmıştır ve kalacaktır, kal
maya mahkûmdur. Demokrasinin gelişmesi bu
nu icabettirmektedir. Bundan sonra halkın 
önüne fikirlerle çıkılacaktır. Binaenaleyh pet
rol meselesini cepheler olarak, inanmış insanlar 
olarak, karşı tarafın fikirlerini savunan insan
lar olarak halka indireceğiz ve halkı inandıra
cağız ve seçimlerde fikirlerimizle seçimi refe
randum haline getireceğiz. 
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Şimdi asıl konuya dönüyorum arkadaşla

rım. Biraz evvel ifade ettiğim gibi ben, rapo
run yedinci bölümünün üçüncü maddesi ve se
kizinci bölümünün 13 ncü ve 14 ncü maddelerine 
muhalefet şerhi verdim. Bu muhalefet şerhi 
hakkındaki fikirlerimi açıklarken, benimle ay
nı fikirde olrcııyan komisyon üyelerinin benim 
sözlerimden her hangi bir şekilde alıngan bir 
duruma d ilişmemeleri için, evvelâ şu dunumu 
tesıbit etmek İstiyorum. Ben Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun bir aydan 
fazla devam eden mesaisi içinde, iki gün müs
tesna, bütün toplantılarına katılmış bir arka
daşınızım. Başta Komisyon Başkanı Sayın Ba
ki Güzey, Sayın Muhlis Ete, Sayın Mehmet 
Ünaldı ve Saym İskender Cenap Ege arkadaş
larınız komisyon mesaisinin başından sonuna 
kadar büyülk mesai sarf etmişler, bütün toplan
tılarda hazır bulunmuşlar ve onların büyük 
gayretleri, büyük vazife aşkı sayesinde bu ra
por huzurunuza gelmiş bulunuyor. Eğer onlar 
bu gayreti göstermemiş olsalardı eminim ki, ra
por hazırlanmıyacalktı. Ve bu dönemde bütün 
hazırlıklar kadük olacaktı. Binaenaleyh Parlâ
mento da bu vazifesini, 462 sayılı Kanunun teş
mil etmiş olduğu vazifeyi yapamaz dunuma dü
şecekti. Binaenaleyh ben arkadaşlarımın mesa
ilerinden ötürü, kendilerine karşı ancalt ve an
cak saygı ve hürmet duygusu ile meşbuyum. 

Ben muhalefet şerhimi birçok meselelere te
mas ederken bilhassa rezervler hikâyesine da
yandıracağım. Her ne kadar Sayın Komisyon 
Başlkanı gerek Komisyonda, gerekse burada 
huzurunuzda rezervlerin bahis konusu olmadı
ğını hattâ raponın da 7 ve 8 nei bölümleri zlk-
redilmediği fikrini ortaya koyuyorsa da ben 
hukukçu olmamama rağmen bu mütalâaların 
rapora geçmesine mesnet olan, ara raporunda 
rezervlerin sarih bir şekilde beyan edilmiş ol
masından ötürü raponın bu kısımlarının umu
mi heyet tarafından tasvip görmesi halinde 
hukukî bir gelenek olara'k, ö raporların içen
de rezervlerden bahsedilmemiş olmasına rağ
men, onlara kaynak olan ara raporlarında bah
sedilmiş olmasından ötürü, ileride bir hukuk 
geleneğinin teessüs edeceği inancı ve endişesi 
içerisindeyim. Onun için konuşmalarımın sıklet 
merkezini rezervlere dayıyacağım. Konu^ıala-
nmda, kısaca, bütün arkadaşlarım anlattılar, 
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ben de çok kısa temas edeceğim. Bu Türk Pet
rolleri Anonim Ortaklığının sermayesinin 140 
milyondan 500 milyona çıkarılması münasebe
tiyle cereyan eden olaya çok kısa olarak temas 
edeceğim. Ondan sonra Türk Petrolleri Anonim 
Ortaklığı kuruluş kanununa esas mukavelesi
nin bu konu ile ilgili hükümlerine temas edece
ğim. 

Ara raporunun yani 10 ncu madde raporu
nun bu konu ile ilgili muhtevasını ortaya 'ko
yacağım, sonra atfedilmek istenen sorumluluk
lar kime racidir, var mıdır, yok mudur, ona 
dokunacağım. Meseleler rezerv konusuna inti
kal ettirince, evvelâ Anayasanın 130 ncu mad
desini okumak lüzumunu hissediyorum. 

«Madde 130. — Tabiî servetler ve kaynak
lar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devle
te aittir. Arama ve işletmenin Devletin özel te
şebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan 
'doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması kanu
nunun açık iznine bağlıdır» 

Binaenaleyh, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sası rezervler üzerindeki her türlü hakkın ve 
tasarrufun Devletin elinde olduğunu ifade edi
yor. 

Bunun dışında bir fikir Türkiye'de hüküm
süzdür. Amerika'da petrolü işleten şahsa tüken
me payı verilmektedir. Kanunumuza göre ise bu 
yanlıştır. Petrol bulunan sahanın >alt kısmında 
petrolü işleten teşebbüsün hakkı yoktur. Bura
da ayrı bir hukuk geleneği vardır. Bizim Ana
yasamız sarih olarak bunu Devlete vermiştir. 
Amerika'da petrolü işleten şahıs bir tükenme 
payı alıyor. Çünkü altı da kendisine aittir. Re
zerv de kendisine aidolduğu için ordan tükenme 
payı alıyor. Halbuki bizim kanunumuza göre re
zerv tamamiyle Devlete aidolduğu halde, Ame
rika'nın hukuk espirisi içerisinde petrolü işle
ten şirkete tükenme payı vermişiz. Halbuki, bu 
tükenme payının Devlete verilmesi lâzımdır. 
Çünkü yeraltı Devletindir. Şimdi olaya kısaca 
temas ediyorum. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı Türk Petrolleri 
Anonim Ortaklığına birçok yatırım vazifeleri 
vermiştir. Bunların başında petrol istihsalini ar
tırmak, yani daha birçok araştırma ve sondaj 
ameliyeleri., ikincisi yeni rafineri tesisleri kur
mak. Üçüncüsü pipe - line yapmak. Yani, petrol 
borularını tesis etmek vazifesini vermiştir. 
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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının 150 mil
yonluk sermayesi Beş Yıllık Plânın kendisine 
vermiş olduğu bu ağır görevleri yapmasına im
kân vermediğinden ötürü Türk Petrolleri Ano
nim Ortaklığı İdare Meclisi geçen yıl içerisin
de, 1964 yılının 29 Nisanında sermaye artırıl
ması kararı vermiştir. Bu kendisinin kuruluş 
kanununda ve esas mukavelesinde kendisine 
verilmiş bir haktır. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının kısaca kuruluşu şöyledir; 150 mil
yonluk sermayenin % 51 hissesi (A) grupu his
se senetleri ismi altında Hazineye aittir ve ku
ruluş kanununa, göre bu hissenin mutlaka Ha
zineye aidolması lâzımdır. 

«B» grupu hisse senetleri ise yüzde 49 nis-
betindedir. Bu da ortaklık ismi altında, bu or
taklığa katılmış olan çeşitli müessese, hukukî 
'kuruluşlara, özel ve resmî kuruluşlara, verilmiş
tir. İlk kuruluşunda. 150 milyonun terkibinde 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 41 mil
yonluk, İş Bankası on milyonluk, Etibank, Siı-
nıeıfoank beş milyonluk, Yapı ve Kredi Banka
sı bir milyon liralık hisse senedi almış. Anado
lu Sigorta 150 bin liralık, Ankara Anonim Si
gorta Şirketi, İstanbul Umum Sigorta Şiıketi 
50 şer bin liralık ve İştaş Şirketi yüz bin lira
lık, bir de özel şahıslar var, bunlar da 350 bin 
liralık hisse senedi almışlar. Ayrıca (B) grupu 
hisse senetlerinden 10 milyon liralık kısım Ha
zine tarafından alınmış bulunmaktadır. Demek 
ki, ortaklığın kuruluş statüsü bu. Ve 50 bin li
ralık hisse senedi bir rey olmak üzere ortaklar 
umumi heyeti yılda bir defa normal toplantı ya
pıyor, bazen de olağanüstü toplantı yapıyor. 
29 Temmuz 1964 te olağanüstü bir toplantıya 
çağırılarak: sermaye artırılması lâzımgeldiği 
şirket yöneticileri tarafından fevkalâde kurula 
arz ediliyor. Ve fevkalâde kurulun o gün var
dığı karar gereğince sermayenin 150 milyon li
radan 500 milyon liraya çıkarılmasına, yani 
350 milyonluk bir sermaye artışına gidilmesi
ne karar veriliyor. Bunu yaparken de gerek 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kuruluş 
Kanunu gerekse esas mukavelesi hükümlerine 
göre, 150 milyonluk sermayeye iştirak etmiş 
olan kurumların iştirakleri nisfcetinde serma
yelerini artırmaları lâzımgeldiğini kuruluş ka
nununun beşinci maddesi ve esas mukavelenin 
de 18 nci maddesi hükümlerine göre ilân sure
tiyle ve yazılı, birer mektup göndermek sure-
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tiyle ortaklarına tdbliğ ediyor ve 15 günlük bir 
mehil veriyor. Bu muamele Türk Ticaret Kanu
nunun 394 ncü maddesi ve gerek kuruluş ka
nunu, gerek esas mukavelesinin hükümlerine 
uygun bir şekilde cereyan ediyor. 

Şirketin sermaye artırımına gittiği vakit eğer 
eski ortaklar içerisinde tamamiyle aynı nis-
bette sermaye artırımı meydana gelirse eski 
hak ve alacakların günün rayicine göre değer
lendirilmesi suretiyle, bir fark meydana gelmi
yor, bir kayıp olmuyor. Bütün ortaklar eski hak
ları ne ise bu haklar nisbetinde sermayelerini 
artırırlarsa fiyat değişikliğinden mütevellit bir 
zarar meydana gelmiyor. Ama araya başka or
taklar girerse veya eski ortakların arasındaki 
nisbet değişirse, o takdirde, hukuken ve malî ba
kımdan cidden hak ve menfaatin zararına veya 
faydasına gibi bir durum meydana geliyor. 
Bu bir reailte. Şimdi, 15 günlük mehil içeri
sinde, bu şirketler, bu ortaklar tamamiyle aynı 
nisbet dâhilinde iştirak etmiş olsalardı me
selenin hiçbir tarafı kalmamıştı. Halbuki 
biraz evvel saydığım ortaklar içinden Hazine, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Etibank, 
Anadolu Sigorta, Ankara Sigorta, İstanbul Si
gorta şirketleri kendilerine eski nisbetleri dâ
hilinde yani iştirak nisbetleri dâhilinde ve
rilmiş olan sermaye artırılması haklarına ay
nen katılıyorlar. Buna mukabil iş Bankası, 
Sümerbank, Yapı ve Kredi Bankası, îstaş ve Ah
met Nezih isimli şahıs cevap vermiyorlar. 
Yani bunlar sermaye artırılması teklifine ka
tılmıyorlar. Türk Ticaret Kanununun 394 ncü 
maddesine göre hal bu noktaya geldiği vakit 
yapılacak iş gazetelerle ilân vermek suretiyle 
yeni ortaklar aramaktır. 4 Eylülde toplanan 
müdürler kurulu, yani ortaklık idare meclisi, 
kanuni bir mükellefiyet olmadığı halde ikinci 
bir defa bütün eski ortaklara, yani ortaklardan 
rüçhan hakkını kullanmış olanlara ve kullan
mamış olanlara, hepsine yeni baştan yedi gün
lük bir mehil vermek suretiyel bildiriyor. Bu 
ikinci yedi günlük mehil içerisinde de ne rüç
han hakkını kullanan ne de kullanmıyanlarm 
hiçbirinden cevap gelmiyor. Yalnız eski rüçhan 
hakkını kullananlardan Ankara Sigorta 12 000 
liralık bir hisse senedi almak istiyor. Binaen
aleyh, 38 milyon 375 bin liralık hisse senedi or
tada kalıyor. Hal böyle olunca, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı bu 7 günlük mehil bit-
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tikten sonra yeniden bu defa kanunun kendile
rine vermiş olduğu hakları kullanarak gazete
lerde ilânlar yapıyorlar. Bu sırada Ordu Yar
dımlaşma Kurumu çıkıyor. Bu çıkabileceği 
gibi yine kanunun 4 ncü maddesinin içerisinde 
ifade edildiği üzere her hangi bir şahıs da 
çıkabilirdi. Yani Ordu Yardımlaşma Kurumu 
çıkabileceği gibi her hangi bir şahıs da bir özel 
kişi de, bir hukukî kuruluş da, hükmi şahıs da 
çıkabilirdi. 

Ordu Yardımlaşmanın muamelesinin tekem
mülü sırasında, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı henüz kendisine bir cevap vermemiş, bir 
müddet sonra, yani kendisine verilen mehili 
20 - 25 gün geçtikten osnra Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı yeniden bir müracaatte 
bulunuyor. Ben 20 milyon liralık alacağım di
yor. 38 milyon 375 bin liralık hisse senedinin 
20 milyonluğunu almaya taliboluyor. Eğer al
mış olsaydı geride 18 milyon 375 bin liralık 
kalacaktı. Yani onun için de aynı ihtilâflar ba
his mevzuu olacaktı. Fakat o zamana kadar Or
du Yardımlaşma Kurumu, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığından direkt olarak bir cevap 
almadığından ötürü, Maliye Bakanlığına da ya
zıyor, 25 Eylülde ve Maliye Bakanlığının Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına yazdığı bir 
yazıdan sonra ki, bunun tarihi 2 . 10 . 1964, ba
kanlık bunu uygun görüyor ve dolayısiyle Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Ordu Yar
dımlaşma Kurumu arasında hisse senetleri 
alınması durumu başlıyor. Bıı arada 2 . 10 . 1964 
te Emekli Sandığı Maliyeye müracaatini ya
pıyor. Yani Emekli Sanclğı müracaatini yap
tığı vakit hayli zaman geçmiş bulunuyor. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı îdare Mec
lisi 9 . 10 . 1964 te yaptığı bir toplantıda, da
ha önce varılan anlaşma ve kararlaştırılmış 
durum içinde, hisse senetlerini Ordu Yardım
laşma Kurumuna devrediyor. 

Şimdi bu muameleden ötürü, Karına Ko
misyona sunulan ara raporun içerisinde atfe
dilen sorumluluk şu şekildedir : Evvelâ bu alım 
satımdan ötürü muhatabolan Ordu Yardımlaş
ma Kurumundan özel bir kuruluş olarak bah
sediliyor. Bu tâbiri biraz sonra başka yerde 
de kullanacağım, Ordu Yardımlaşma Kurumu
nun isminin özel bir kuruluş olarak geçmesi 
çok calibi dikkattir. 
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Raporda tabiî Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığının aktif değerlerinin büyük çoğun
luğu, % 51 inden fazlası Hazinenin ortakları
nın diğer bir kısmı da Kamu Iktisidi Teşebbüs
leri dolayısiyle Devlet hissesinin içinde bulunan 
müesseseler.. Eğer alım satımda bir değer farkı 
meydana gelirse, biraz evvel izah ettiğim gibi, 
alım satımda değerlerden mütevellit farklar kıy
metlendirilmiş olursa, yeni ortaklar elbette ki, 
bu farkları lehte kullanmış olacaklar, eski or
takların da aleyhinde olacaktır. Bu iddia edili
yor ve aynen şunlar sıralanıyor: Sermaye artı
rılmasında eski pay sahipleri rüçhan haklarını 
kullansa ve yeni çılkan hisse senetlerinin tama
mını aynı nisbetler dâhilinde alsalardı, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, ortada yeni bir problem ol-
mıyacaktı. Rüçhan haklarını kullanmıyan pay 
sahiplerine ait hisse senetleri, rüçhan haklarım 
kullanmaları yeniden teklif edildiğinde, bunlar
dan pek cüzi kısmı satınalınmıştır, deniyor. Ne
ticede 38 milyon 375 bin liralık hisse senedi or
tada kalmıştır. Şimdi, eski pay sahiplerinin his
selerinin hakikî değerinin nominal değerine na
zaran yüksek olduğu bir gerçektir, buyuruyor
lar ve şu sebepleri ortaya koyuyorlar. Diyorlar 
ki, fiyat değişikliği var. 1954 senesinde Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulduğu vakit, 
kendisine Maden Tetkik Arama Enstitüsünden 
devreden birçok tesisler o günün rayicine göre 
ve o günün dolar değerine göre bir kıymet taşı
yordu. Dolar o zaman 2,80 idi. Halbuki şimdi 
ise 9 liraya çıkmıştır. Binaenaleyh, meselâ, o za
man yüz milyon liralık olan bir tesis, bir mal
zeme bugün 300 milyon kıymetten daha fazla 
değer taşıyor. Binaenaleyh, değerlendirme ya
parken, madem ki, hisse senetleri araya başka 
ortaklar girmek suretiyle veriliyor, bunun sokul
masına zaruret vardır, diyorlar. Doğru bir fikir. 
Tesislerin değerlendirilmesi bir de günün rayici
ne göre yapılsın, bu da doğrudur. Çünkü, 1954 
senesi fiyat endeksi ile 1964 senesi fiyat endeksi 
arasında bir fark var. Binaenaleyh mevcutta bu
lunan bütün değerlerin, bütün mal ve mülkün 
o günkü fiyatları ile bugünkü fiyatları arasın
da fark vardır, bunu da değerlendirmekte zaru
ret vardır. Bu da doğru... Sonra tesislerin işler 
halde bulunmasının mevcuda katacağı değer 
var, diyorlar. Tesisler işler halde bulunduğu 
için, işler halde bulunan bir tesis kâr edecek de
mektir. Binaenaleyh bunun maddi, fakat belki 
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de bir mânevi değeri de vardır. Binaenaleyh 
bunun da değerlendirilmeye sokulması lâzımdır. 
Bu da doğru. Beş yıllık plân gereğince, istikbale 
ait gelişmeler yapılacaktır diyor. Bunlar da is 
tilkbale muzaf bir değer katıyor. Yani pipe - line 
yapılacaktır, istihsal sahaları geliştirilecektir; 
yeni atelyeler ilâve edilecektir, binaenaleyh bun
lardan ötürü de değerlerde bir artış olacaktır. 
Yani işletmenin istikbalde şu kadar parlak bir 
duruma geçeceğini gören yeni ortaklar elbette 
ki, kendisine verilen hisse senetlerini daha üs
tün bir satış değeri ile, bir borsa değeri ile al
maya talibolabilecektir diyorlar. Bu da doğru. 
Ve, İPRAŞ tan devredecek varlıklar var diyor. 
ÎPRAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
ortaklaşa kurduğu bir tesis. Bu kurulduktan on 
yıl sonra bütün tesisleri - anlaşma gereğince -
tamamiyle Türk Petrollerine geçiyor. Binaena
leyh orada da bir varlık vardır, dört, beş yıl son
ra bu varlık da Türk Petrollerinin varlığına ye
ni bir değer katacaktır. Binaenaleyh bunlar da 
hisse senetlerinin nominal değerlerle değil, gü
nün rayicine göre değerlendirilmesi lâzımgeldi-
ği fikrini ortaya koyuyor. Bunların hepsi ile şah
san mutabakat halindeyim. Ancak, buraya kadar 
saydığım altı maddenin içerisinde, ortada ayrı 
bir madde var ki, bunu sona bıraktım. Bunu ay
nen okuyorum: Diyor ki, burada, «Kaldı ki, 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının kuruluşun
da, Hazine tarafından taahhıüd edilen hisselere 
karşılılk Maden Tetkik Arama Enstitüsünün sa-
hibolduğu petrollü arazi ile yani rezervler ile, 
tesisler ortaklığa devredilmiş, milyon varille ifa
de edilen yer alJtı serveti, ham petrol rezervleri 
devirde kıymet olarak nazarı itibara alınmamış
tır... Yani, bunların da bir değeri olduğunu dik
kate alıp hisse senetlerini buna göre değerlen
dirmek lâzımdır, diyor. Bu ifade biraz kapalı 
bir ifade. Fakat azcık açtığınız vakit, bu hisse 
senetlerinin değerlendirilmesi işi içerisinde biraz 
evvel saydığımız bütün hususlardan farklı ola
rak, ayrıca, rezervlerin de dikkate alınması lâ-
zımgeldiği hükmünü ortaya koymaktadır. Hal
buki Anayasamızda bunun aksine hüküm var. 
Hattâ, buradaki kapalı ifadeye rağmen, Yüksek 
Murakabe Kurulu Başkanının Karma Komisyon
daki konuşması sırasında bu husus aynen şöyle 
geçiyor: Gizli ihtiyatlar ve ihtiyatlar ile birlikte 
şirketin hakikî aktifi değerlendirilmeli ve hisse 
senetleri ona göre satışa çıkarılmalıdır. Gizli ih-
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fiyatlardan bahsediyor. Demek ki, değerlendir
meye feunlarm da girmesi lâzımdır, diyor. Şim
di, ben şahsan, biraz evvel saydığım ve rezerv
lerle birlikte yedi madde halinde ifade ettiğim 
hususların hepsinin bir şirket için, Türk petrol
leri için ve her hangi bir şirket için yeni bir 
hisse senedi ihracı sırasında değerlendirilmesi 
lâzımgeldiği fikrindeyim. Buna tamamiyle iştirak 
ediyorum. Çünkü değer değişiyor. Elbette yeni 
ortaklar «irdiği vakit hak ve menfaatlerin halel
dar olmaması için günün rayicine gür*1 îıisse se
netlerinin değerlendirilip satışa çıkarılması zaru
reti var. Ancak rezervler fikrine katiyen iştirak 
etmiyorum. Esasen bu fikir, Anayasamıza da 
aykırı. 

Şimdi, raporda günün rayicine göre değer
lendirmeden bahsedildiğine göre ve bu da onun
cu madde raporuna istinadettirildiğine göre 
her ne kadar raporun içerisinde rezervlerden 
bahsedilmemiş olmasına rağmen onun mesnedi 
olan bu raporda rezervlerden sarih bir şekilde 
bahsedilmiş olmasından ötürü, bir hukuk gele
neği teessüs etmemesi için ben bu hususların ra
pora sokulmasının aleyhinde idim ve bu kanaa
timi muhafaza ediyorum. Meselenin bu nokta
sından sonra şimdi sorumluluklar meselesine ge
liyorum. Yani bu maddede sorumluluklar ne 
dereceye kadar var, onları araştırmak istiyorum. 

Gerek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın kuruluş kanunu gerek esas mukavelename
sinin kısa bâzı hükümlerini okuyacağım. 

Dördüncü maddesinde; «(A) grupu hisse 
senetleri münhasıran Hazineye tahsis edilmiştir. 
(B) grupu hisse senetleri hakikî ve hükmi şahıs
lara tahsis olunabilir» diyor. Hakikî şahıslara 
dahi tahsisi mümkündür. Bir Ordu Yardımlaş
ma Kurumuna veya buna benzer her hangi bir 
özel kuruluş ismi altında vasıflandırılacak baş
ka bir müesseseye devri haydi haydiye müm
kündür. 

Beşinci maddesinde; «(B) grupu hisse senet
lerinin isteklisi çıktığı takdirde, Hazine, taah-
hüdettiği veya taahhüdünü ifade ettiği kısım
ları satabilir» diyor. 

Yedinci maddesinde; «(Rezervlerle ilgili 
olması bakımından açıklıyorum) «Ortaklığın ku
ruluşunda Hazine tarafından taahhüdedilen his
selere karşılık olarak Maden Tetkik Arama Ens
titüsü fiilen bulduğu petrollü araziyi, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte, sondajlar yap-
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mak suretiyle petrol aramakta bulunduğu sa
halarda vücuda getirdiği her türlü tesisat ve 
sahip bulunduğu gayrimenkuller ve buralardaki 
mevcudat ve enstitüye ait sair haklar şirkete 
devredilir» diyor. Yani 1954 senesinde dahi 
hukuk görüşü rezervlerden bahsetmiyor. Her 
ne kadar Anayasasında sarih hükümler bulun
mamış olmasına rağmen yine rezervlerden bah
setmiyor, ancak, vücuda getirdiği her türlü 
tesisat ve sahip bulunduğu gayrimenkuller ve 
buralardaki mevcudat ve enstitüye ait sair hak
ların devrinden bahsediyor.. Biraz sonra açaca
ğım bir izahata anahtar tutması bakımından, 
ortaklığın yıllık safi kârının ne şekilde dağıtı
lacağından bahseden onuncu maddesini açıklı
yorum. Bir şirket kurulduğu vakit, yaptığı 
bütün kârlarını ortaklarına dağıtır ve kendisini 
bazan, kuruluş kanununda veya esas mukavele
sinde takyideder, bazan etmez. Umumiyetle et
mez. Ve bilhassa özel şahısların katıdığı şirket
lerde böyle takyidat bahis konusu değildir. Kâr 
olduğu gibi dağıtılır. Halbuki Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının kuruluşunda gaye bir 
kâr sağlamak değildir. Kuruluşunun asıl gayesi 
Türkiye'de petrol istihsalini artırmak, petrol 
araştırmasını çoğaltmak ve Türkiye'nin ihtiyacı
na yetecek petrol sahasını bulup, çıkarmak ve 
bunları üretmektir. Hal böyle olunca gerek 
kuruluş kanununda gerek esas mukavelesinde 
kârın devamlı surette sermaye artırılmasını, ih
tiyatlara geçirilmesini, araştırmalara tahsis edil
mesini mümkün kılan hükümler konmuştur.. 
Şöyle ki ; ortaklığın yıllık safi kârı şu surette 
dağıtılır, diyor: A - Yüzde onu, ödenmiş ser
maye tutarına varıncaya kadar, âdi ihtiyaca, 
yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde 25 ine va
rıncaya kadar fevkalâde ihtiyat akçesi olarak 
ayrılır, diyor. Demek ki, bütün kârın ilk yüz
de 15 i âdi ve fevkalâde ihtiyatlara ayrılıyor. 
Henüz kârın dağıtılacağına dair bir hüküm yok. 
Yüzde beşi, ondan sonraki yüzde beşi, esas mu
kavelenamede gösterilecek şart ve esaslar dâhi
linde idare meclisi başkam ve üyeleri ile genel 
müdür ve muavinlerine ve memur, hizmetli ve 
işçilerine aylık ücretleri nisbetinde ikramiye 
olarak dağıtılır. Teşvik mahiyeti var, istihsalin 
artırılması bakımından. Henüz kârın dağıtıla
cağına dair bir husus yok.. 

(B) fıkrasında., bakiye, (Yani bütün bunlar
dan sonra, artan bakiye,) beher hisseye (bura-

330 — 



C. Senatosu B : 91 
smı bilhassa dikkatlerinize arz etmek isterim), I 
hisse naminal kıymetinin yüzde onunu tecavüz 
etmemek üzere temettü olarak tevzi edildikten 
sonra geriye kalan da (B) grupu hisse senetle
rinin yüzde altı nisbetindeki temettülerine ve 
araştırmalara, petrol ameliyelerine falan, tahsis 
edilir, diyor. 

Demek ki, şirket hissedarlarının kâr olarak 
alacağı nisbet, beher hisse senedinin nominal I 
değerinin yüzde onu nisbetinde olabilir; daha 
fazla katiyen olamaz. Şimdi, Türk Petrolleri I 
Anonim Ortaklığının biraz evvel ifade ettiğim I 
gibi, Yüksek Murakabe Heyetinin ara raporun
da ifade edildiği gibi, rezervler meselesi hariç, 
diğer bütün hususlarda değerlendirme yap- I 
mak suretiyle, günün rayicine göre değerlen
dirilecek hisse senetlerinin satmalmacağmı dü
şünelim. Biraz evvel Sayın Komisyon Başkanı 
da ifade ettiler ki, bugün 150 milyonluk sermaye
sine rağmen, bilançosunda değer fiyatlar 326 mil
yon olarak gözükmektedir. Yani, demek ki, yüzde 
110 nisbetinde bir değer artışı var, hisse senetle
rinde. Şayet satış yapılırken de hisse senetleri yüz
de 100, yüzde 200 veya yüzde 300 gibi bir değer 
artışı olduğu halde, hisse senetleri o fiyatlarla 
satılmış olsa, yani bin liralık hisse senetlerini 
üç bin liraya satmış olsak o senedin üç bin lira 
günün rayicine uygun gerçek değeri, fakat bin I 
lira da nominal değeri olacaktır. Kanunun bu 
maddesi, yani onuncu maddenin (b) fıkrası, kâ
rın nominal değerler üzerinden verilmesini âmir 
bulunduğundan ötürü ve bunun da en âzami 
haddinin yüzde on olacağını ifade ettiklerinden I 
ötürü, şu halde bin liralık bir hisse senedinin 
üç bin liraya satılması halinde, (yani gerçek de
ğer üç bin olsun ve üç bine satılsın) ona nomi
nal değeri üzerinden kâr verileceğinden ötü
rü, yani bin liranın yüzde onu verileceğinden 
ötürü, o takdirde üç bin liranın yüzde onu de
ğil, bin liranın yüzde onu üç bine verilecektir. 
Yani o takdirde kâr yüzde ikibuçuğa, yüzde 
üçe düşecektir. Demek ki, hisse senetlerinin 
günün rayiçlerine göre satılması halinde onun 
sağlıyacağı kâr, kanunun bu maddesine göre 
yüzde on değildir artık. Nominal değerinin 
yüzde onudur. Yani gerçek değerinin yüzde iki-
buç.uğu veya yüzde üçüdür. Şimdi, hal böyle 
olunca günün rayicine göre değerlendirilmiş 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının hisse se
netlerinin satılışı halinde, o rayice göre ona 
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müşteri çıkması mümkün değildir. Çünkü hiç 
kimse Türkiye'de, kendi varlığını veya sermaye
sini yüzde iki veya üç getirecek bir yatırıma ya-
tırmaz. Nitekim böyle olduğu içindir ki, yüz
de on değerlendirme olmadığı halde, nominal 
değerler üzerinden hisse senetleri çıkarıldığı 
halde tş Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi özel 
kuruluşlar, özel bankalar dahi bu alış - verişe 
yanaşmamışlar, kârlı görmemişlerdir. Çünkü 
onlar, paralarını yüzde yirmi ile yirmibeşe işle
tiyorlar. Hal böyle olunca, Türk Petrolleri Ano
nim Ortaklığı hisse senetlerini günün rayicine 
göre, ki, ben o rayicin sebeplerine aynen işti
rak ediyorum, lüzumludur. Bir sermaye artırı-
lışmda, mutlaka bunlara gitmek lâzım. Ama 
yapsaydınız dahi, siz kanunun onuncu madde
sinin (b) fıkrası gereğince nominal değerler üze
rinden yüzde on vereceğinize göre, hiç kimse bu 
satışa girmiyecekti. Malûm olduğu üzere hisse 
senetlerine sahibolmanm, sahibolan kişilere sağ
ladığı üç fayda vardır. Birisi, hisse senetleri 
suretiyle yönetimde rey sahibi olmak. Binae
naleyh bir özel kuruluş, veya bir başka kurulu
şa meselâ bir Emekli Sandığına hisse senetleri
nin lüzumundan fazla kaymış olması, şirketin 
kuruluşunda oy dengesini bozmak niteliğine sa-
hibolamaz. Çünkü, zaten hiçbir surette hisse 
senetlerinin yüzde ellibirinden fazlası Hazine
nin elinden almmıyacaktır. Şu halde istediğiniz 
kadar sermayeyi sağdan sola nakleden, ortak
ların arasında denge bozulmuş olsun, yönetim 
kurulu içerisinde, şirketin yönetiminde yöneti
min dengesini bozacak, oy çoğunluğunu ele ge
çirmeye imkân yoktur. 

İkinci fayda, menfaat sağlamaktır. Yani şir
ketin yapacağı kârlardan alacağı nemalardır. 
Bunu da biraz evvel izah ettik ki, kanunun sa
rih hükümlerine göre nominal değerinin yüzde 
onundan fazla olamıyacaktır. Eğer gerçek de
ğerleri nominal değerin iki veya üç katı yapa
cak olursanız, bu nisbet yüzde ikiye veya üçe, 
dörde düşecektir. Binaenaleyh bu da mümkün 
değil. 

Üçüncüsü, hisse senetleri sermayenin bir cü
züdür. Sermayenin cüzü olan hisse senetlerinin 
taşıdığı değer, o şirketin tasfiyesi halinde ba
his konusudur. Halbuki bu şirketin ne kuruluş 
kanununda, ne esas mukavelenamesinde feshe 
ait bir hüküm varsa da feshin müddeti tâyin 
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edilmemiş olduğundan, esasen Türkiye'de petrol 
var oldukça, Türk Milleti de petrolü kullandık
ça, şirketin feshi bahis konusu olamıyacağm-
dan, hattâ ilâve edelim, Türk Milletinin hüküm
ranlık hakkı mevcudolduğu müddetçe, şirketin 
feshi bahis konusu olamıyacağmdan ötürü, bi
naenaleyh sermayenin cüzü olan hisse senetle
rinin de bir değer taşıma vasfı yok. 

Şimdi, bir sorumluluk çıkıyor. Bütün bun
lara rağmen ve benim de rezervler hariç diğer 
hususlara iştirak ettiğim gibi, madem ki değer 
değişmesi vardır, o halde bu değer değişmesine 
göre hisse senetlerini bir ortaya koysaydık da 
talip çıkmasaydı. Şimdi, hisse senetlerinin no
minal değerlerinin üstünde başka bir değerle 
satışını sağlamak, gerek esas mukavelenamesi
nin ilgili hükümlerine göre gerek Türk Ticaret 
Kanununun 286 ncı maddesine göre iki yolla 
mümkün. Birisi, esas mukavelenamede buna 
ait sarih hüküm olacak. Halbuki Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının esas mukavelena
mesinde buna ait sarih bir hüküm yok. İkincisi 
fevkalâde heyetin toplanması sırasında, orada 
bir karara bağlanmış olmak lâzım. Halbu
ki biraz evvel ifade etmiş olduğumuz gibi, 
29 Temmuz 1964 tarihinde toplanmış olan ortak
lar fevkalâde heyeti, ki, bunun içerisinde yüz
de 51 hisseye Hazine sahip, Emekli Sandığı sa
hip, ve diğer bütün saydığımız tesisler sahip, 
onların da bulunduğu yerde, ortaklar umumi he
yetinde de böyle bir karar alınmış değil. Bu 
karar niçin alınmadı? Belki biraz evvel ortaya 
koyduğumuz esbabı mucibenin ışığı altında lü
zum görülmedi. Ama, alınmamış olsa bile, bun
dan mütevellit Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına bir mesuliyet tereddübetmesine im
kân yok. Şu halde demek ki, sorumlunun araş
tırılması sırasında, mesele doğrudan doğruya 
ortaklar fevkalâde umumi heyetine raci oluyor. 
Türkiye petrollerinin, ortaklar umumi heyetinde 
bir karar alınmamış olmasına rağmen, onun ak
sine bir karara gitmesi, günün rayicine göre 
değerlendirme yapması, gerçekte tamamiyle suç 
unsuru teşkil ederdi. Şu halde bu noktada Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına tereddübe-
den hiçbir sorumluluk yoktur. Sayın Komis
yon Başkanı da ifade ettiler, mesele Ordu Yar
dımlaşma Kurumunun bu hisse senetlerini al
mış olmasından mütevellit bir hissi veya her 
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hangi bir şekildeki mesele değildir. Ben de bu 
fikre iştirak ediyorum. Yalnız, şüpheler varr 

kuşkular bırakıyor insanlarda. Aynı kurum iki 
sene evvel Çukurova Çimento Sanayiinnin de 
sermaye artırılışı sebebiyle çıkarılan hisse se
netlerine iştirak ettiği vakit, temayülleri belli 
bâzı gazeteler yine aynı terimlerle, özel kuru
luşlara Uevlct fabrikaları yağma ettiriliyor diye 
yazıdılar, büyük manşetler attılar, sayfalar 
doldu, hattâ bizler bile, temayülleri belli olan 
o gazetelerin tesiri altında kaldık, nasıl dağıtı
lıyor, özel şahıslara veriliyor dedik. Bir de 
araştırdık ki, özel şahıs değilmiş, özel kurum de
ğilmiş, Ordu Yardımlaşma Kurumu imiş. Demek 
istiyorum ki, iki sene evvel de aynı şekilde, ay
nı itham altında ve temayülleri belli bir gazete
de bu neşriyat varken, bugün tekrar aynı şekil
de özel kuruluş ismi altında çıkmış olması şüp
he bırakıyor, bunu itiraf ediyorum. Sayın Ko
misyon Başkanının sözlerine tamamiyle iştirak 
ediyorum, bu mesele asla, Ordu Yardımlaşma 
Kurumu böyle bir şeye girmiş de, ondan ötürü 
yapılmış değildir, bunu ben de kabul ediyorum. 
Olamaz da. Ve kendilerinin ifade ettikleri gibi 
özel kuruluşun yanında Ordu Yardımlaşma Ku
rumunun mevcudiyeti daha da teminattır. Ama, 
aynı kuruluşun, yeni bir kuruluşun, on yıl son
ra sermayesi bir milyara gelecek bir kuruluşun 
bu kabîl yatırım müesseselerine, sanayie, maden
lere doğru akmasını arzu etmiyen kuvvetler 
var intibaını veriyor insana. Benim bu bakım
dan şüphem olduğu için bunu ortaya koyuyo
rum. Ordu Yardımlaşma Kurumunun Kuruluş 
Kanununda birinci madde aynen şöyle: «Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı Türk Silâhlı Kuv
vetleri mensuplarına kanunda yazılı sosyal yar
dımları sağlamak üzere hususi hukuk hükümle
rine tabi, malî ve idare bakımından muhtar 
hükmi şahsiyeti haiz bir kurumdur» Açıyorsu
nuz Emekli Sandığının Kuruluş Kanunun birin
ci maddesini, açıyorsunuz Sosyal Sigortaların, 
eski İşçi Sigortalarının kuruluş maddesini, onda 
da diyor, falan bakanlığa bağlı, filân sosyal 
hakları temin etmek üzere diyor. Binaena
leyh Ordu Yardımlaşmanın Emekli Sandığından 
ve sosyal sigortalardan hiçbir farkı yok, yaptığı 
iş bakımından. Binaenaleyh Ordu Yardımlaş
manın özel bir kuruluş olarak gösterilmiş ol
ması ve gerek Türkiye çimento sanayiinde ge
rek Türk petrollerinde bu muamelelerinden 
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ötürü ortaya mesele getirmek ister istemez, bu 
meseleler içerisine girmiş kişilerin bütün hüsnü
niyetlerinden emin olmamıza rağmen, başka kuv
vetlerin, arzu edilmiyen düşüncelerin mevcudi
yeti intibaını veriyor insanlara. 

Raporun sekizinci bölümünün 13 neü madde
sinde, sorumluluk, doğrudan doğruya rüçhan 
hakkını kullanmıyan Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına atfedilmektedir. «Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı rüçhan hakkını 
kullanmamıştır» diyor. Halbuki Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı, izahatımın başlangıç 
kısmında izah ettiğim gibi, rüçhan hakkını kul
lanmıştır. Sermaye artırımında ilk iştirak nis-
betindeki sermaye teklifini aynen kabul etmiş
tir. İkinci defa yapılan teklife zamanında cevap 
verememiş ve ondan ötürü o hakkı kullanmak 
imkânını bulamamıştır. Binaenaleyh, bu, rüç
han hakkını kullanmadığı mânasına gelmez. 
O bakımdan raporun o kısmında maddi bir ha
ta var. 

Ayrıca şirket, statüsüne göre rüçhan hakkı 
ancak hisse senedi nisbetinde mevcuttur. Yani 
hisse senedi nisbetinde hisse senedini kullanmak 
için rüçhan hakkınız vardır. 150 milyonluk ser
mayeye iştirakiniz hangi oranda ise, onun 
500 milyona çıkması halinde iştirakiniz ve rüç
han hakkınız o oranda olabilir. Şirketin statü
sü bunu sarih olarak ortaya koymuştur. Bina
enaleyh mevcut hisse senedi nisbetinde rüçhan 
hakkını kullanmış olanların, mütebaki hisse se
netleri için böyle bir hakkının bulunması sarih 
değildir ve böyle bir hüküm yoktur. Öyle ise 
13 ncü maddede Emekli Sandığı rüçhan hakkını 
kullanmamıştır, ibaresi tamamiyle yanlıştır. Üs
telik Emekli Sandığı, gecikmiş olsa bile, yirmi 
gün sonra olsa bile, bir talepte bulunmuş. Bu 
bakımdan da onu sorumlu kılmanın katiyen 
mantıki tarafı yoktur. Talepte bulunmıyanları 
niçin sorumlu kılmıyoruz? Hiç cevap vermiyen-
ler var. Sümerbank hiç cevap vermemiş... Veya 
ilk artırıştaki rüçhan hakkını kullanan müesse
selerden bâzıları ikincisine cevap dahi vermemiş
ler. Onlarda niçin sorumluluk aramıyoruz da 
yirmi gün gecikmiş olan bir müessesede sorum
luluk arıyoruz? Şu halde, biraz evvel ifade et
tiğim gibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
için bir sorumluluk bahis mevzuu değildir. Çün
kü değerlendirmeyi yapacak o değildir. Eğer 
yapılmak lazımsa, değerlendirmeyi, yapsa yap-
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sa ortaklık fevkalâde heyeti yapabilirdi. Veya, 
benim kanaatime göre Hükümetler bu işi orga
nize eder. Veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Düzenleme Komisyonunun bunu, tüm olarak, bü
tün Türkiye çapında ele alması lâzımdır. Şu 
halde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı an
cak ortaklar fevkalâde heyetinin kendisine ver
miş olduğu yetkiyi kuilanmış. Bu yetkiyi ne 
taşabilir, ne de azaltabilirdi. Kendisine ait bir 
sorumluluk, asla, bahis konusu olmamak gere
kir. Yine ifade ettiğim gibi, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığının hiçbir sorumluluğu 
yoktur. Fevkalâde umumi heyet böyle bir ka
rarı alabilirdi. Fakat bu sorumluluğu araştır
mak bizim vazifemiz olmadığı gibi, biraz evvel 
ifade ettiğim üzere Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Kuruluş Kanununun onuncu maddesi 
(d) fikrası gereğince nominal değer üzerinden 
yüzde on verdiğinden ötürü bu kârlı bir kazanç 
değildir. Belki de bu mütalâa edilerek böyle 
bir yola gidilmemiştir. Fakat, eğer burada bir 
sorumluluk varsa, bu sorumluluk umumi he
yete aittir. Bu araştırılacak bir mevzu olabilir-
belki. 

Neticeye temas etmek istiyorum. Raporda 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinde 
ve Ordu Yardımlaşma Kurumunun hisse senet
lerini almasından ötürü, ara raporun ışığı altın
da rapora dercedilmiş hükümler, benim kanaa
time göre yersizdir. Lüzum yoktur. Yapılmış 
muamelede, doğrudan doğruya hak ve menfaat
leri haleldar eden bir husus yoktur. Ve gerek 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığını, gerek hisse 
senetlerini alan özel kuruluş olarak tesbit edi
len kurumun bunda hiçbir suitaksiri veya her 
hangi bir durumu olamaz. Bu bir araştırma mev
zuudur, araştırılır, neticeye varılır. Fakat 
ben, sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, me
seleyi rezervler hikâyesine getiriyorum. Rezerv
ler katiyen günün rayicine göre, hisse senetle
rinin değerlendirilmesi için hesabedilemez. Ana
yasa buna aykırıdır. Ve raporun bahsedilen 
maddeleri de ara raporunun bu hükmüne mes-
nedolarak dayandığından ötürü eğer istikbalde 
bir (hukuk geleneği tesis edilecekse, haksızdır, 
yanlıştır ve hatalı bir yoldur. Bunu arz etmek 
istedim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet takrirleri varsa da, da
ha laltı kişi konuşmadığı için oya koyamıyaca-
ğım. Söz sırası Sayın Ege'nindir. 
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Yahu/, bir nokrayı tavzih etmeye veya bir 

tavzihi iletmeye mecburum. Sayın Ertuğ şöyle 
demektedir : «Sayın Karaman benim petrolle il
gilenen herkesi solculukla itham ettiğimi beyan 
etli. Ben böyle bir şey söylemedim. Sadece, ko
nuyu aşırı sol. cereyanları istismar vesilesi ola
rak kullanılıyor, dedim.» diyorlar. Bu suretle 
tavzih edilmiş oluyor ve hakikaten bir suitcfelı-
hüm olduğu anlaşılmaktadır efendim. 

İSKENDER CKNAP WCE (Aydın) - - Sa
yın Başkan, Yiic<> Senatonun sayın üyeleri, 
Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerine ait iki 
ciltlik raporun müzakeresinde petrol mevzuuna 
geldiğimiz bugün, bir mesele üzerinde bütün 
katipler uzun uzun konuşmaktadırlar. Halbu
ki Kamu İktisadi Teşekküllerinin Türkiye'de 
1988 yılından bu yana çeşitli hizmet sahasında 
vermiş oldukları hizmetler ve bu hizmetlerin çe
şidi ve değeri zaman içerisinde memleketimizin 
kalkınmasında yarattığı tesirler bu yolda Tür
kiye'nin kaderinde, İktisadi Devlet Teşekkülle
ri vasıtasiyle meydana konan müspet veya 
menfi icraat ele alınırken, müzakere edilirken, 
50 ilâ 60 milyar civarındaki millî servetin beş 
yıllık murakabe ve, ibra görmemiş olan hizmet
leri üzerinde durduğumuzda, birçok hizmetler
de aksaklıklar görülmüştür. Gerek komisyonlar
da, gerek Umumi Heyette sayın üyeler bu ko
nular "üzerinde durmuşlardır. Bence Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının bir ara raporu 
mevzuubaihsederek, sermaye artırımı meselesi 
üzerindeki konuşmaların ve tartışmaların se'be-
bi, petrol mevzuunun son günlerde aktüel bir 
mevzu haline gelmiş olmasından dolayıdır. Yok
sa biraz evvel konuşan Sayın Sup'hi Karaman 
meseleyi oldukça objektif bir açıdan ele aldı
lar ve madde madde izalh ettiler. Sayın Supun 
Karaman'ın izahları dahi hu mesele üzerinde 
nasıl bardakta fırtına yaratmak istediğimizin 
ortaya konmasında yerinde bir misaldir. Şuna 
dikkat ettim ki, bütün hatipler bu 10 numaralı 
rapor üzerinde konuşmaya başlarken, petrol 
mevzuuna, yani Türkiye'nin petrol politikası
na dokunmadan geçemediler. Ve Sayın Suphi 
Karaman da konuşmaları arasında gayet sami
mî olarak ifade etti, dedi ki; bâzı hatipler, ni
çin petrol mevzuu şimdiye kadar ele alınmadı 
da son günlerde ele alındı? Meselâ ihtilâli mü-
taakıp Miljî Birlik tarafından, 3,5 sone ikti

darda kalmış olan ('. II. I*, tarafından ele alın
madı da... 

EKRKM ÖZDÜN (istanbul) - - Siz de var
dınız. 

ISKMNDMR CHNAP KC K (Devamla) - •• 
M fendim, biz vardık veya yoktuk. Ben bunu 
söylerken böyle bir cevap alacağımı biliyordum. 
Çünkü işinize geldiği zaman varız, işinize gel
mediği zaman yokuz. Çünkü o şekilde ifadele
rinize kulaklarımız çok şahidoldu. Onun İçin 
biz de vardık, diyelim, biz de vardık. 

EKRKM ÖZDEN (İstanbul) — Şimdi oldu. 
İSKENDER CENAP KOE (Devamla) -

Biz <!e vardık, oldu. Kakat bir daha sizin, biz 
yaptık, diye konuşmamanız lâzım. 

BAŞKAN Koalisyon diyelim, geçelim. 
İSKKNDER CKNAP KCE (Devamla) - -

Dvet. Koalisyon hükümetleri. 
Petrol 'meselesinin bugünkü açıklığı ile ne 

Parlâmento, ne basın, ne efkârı umumiye, hat
tâ ne Hükümet tarafından bilindiği şu üç ay içe
risinde, petrol meselesi âdeta bir 'kıt'a keşfedi
lir gibi .oltaya konduğuna yakın bir ifadede 
bulundu. Ben belki, Parlâmentoda, bugün aşa
ğı - yukarı hepimiz birer petrol mütehassısı 
kesilmiş gibi konuşmaya başladık, bu mesele 
üzerinde bu derece değinliğimiz yoktu. Ben 
Türkiye Petrollerinin daveti üzerine Batman'a 
giderken petrolün ilcimi metreden çıkarılışını 
aynı bizim kuyudan suyu, kaza kaza çıkardığı
mız gibi bilirdim. Ve orada öğrendim ki, böyle 
'bir kuyudan su çıkarır gibi çıkmazmış petrol. 
Organik bir yapısı varmış, milyonlarca sene 
işle, taşlar arasında sünger gibi yaşamış, kal
mış.. Sonra da, şimdi onların kalıntıları imiş, 
öyle çıkarmış. Bilmemek ayıp değil, fakat bil
mediğini bilmemek ayıptır. Orada öğrendim pet
rolün ne şekilde çıkarıldığını. Mesele şu : Ha
kikaten bu mevzuun cahili olabiliriz, olanları
mız bulunabilir. Ancak ben şu noktayı kabul 
etmem ki, Koalisyon hükümetlerinde Başbakan 
olarak vazife görmüş olan Sayın İnönü her hal
de Petrol Kanunu ve Petrol Kanunu çıkarken 
'beyanlarını ve ondan sonraki tutumlarını ve 
Hükümet Başkanı olduğu zamanki davranışla
rım nazarı itibara, alırsak, bizim gibi bu me
selede pek bilgisiz olmasına imkân yoktu, ola
nı a z'dı. 

Mesele şudur : Petrol meselesinin ele alınma
sı, petrol mevzuu üzerinde durulması, ve bil-
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Ihassa millî bir müessese olan Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığının çalışmalarını kolaylaş
tırmak, sermayesini artırmak, ona imkânlar te
mrin etmek her Parlömanterin en tatnî bir vazi-
fezi "olması lâzımdır. Bunu ben şahsan böyle ka
bul ederim, böyle düşünürüm ve başka türlü 
düşünüleceğini de sanmam. Ancak Parlâmen
tonun dışında bâzı söylentiler ve bâzı kalemlerin, 
âdeta Parlâmento içinde hattâ Hükümette pet
rolün millî bir servet olduğunu ve milletin malı 
olduğunu kalbul etmezmiş gibi davranan bir es
pri ve anlayış içinde olduğunu iddia edecek, 
•iftira edecek derecede ileri gidenler olduğu he
pimizin gördüğü ve bildiği bir gerçektir. Tür
kiye'de bâzı insanların ağzından çıkanları oldu
ğu gibi kabul ederken, diğer insanların yaşları
na, hüviyetlerine, karakterlerine ve bulunduk
ları mevkilere hiç kıymet vermeden aynı sözler 
onların ağzından çıksa dahi, bâzı çevre için 
niçin değerli olmaz, ben burasını anlıyamadım. 
Bir Halk Partili arkadaşımız çıkar; Türk 
Petrolleri Anonim Ortaklığı millî bir müesse
sedir. Bunun için gayret göstermemiz lâzım, 
derse mubahtır, yerindedir ve haklı söylemiş
tir, yürekten söylemiştir, inanılarak söylen
miştir, ama bir başkası söylediği zaman bu te
reddütle, şüphe ile karşılanır. Muhterem arka
daşlarım, fiiliyatın kimin ve ne şekilde ortaya 
konacağını zaman ve hizmetler gösterir. Hiçjbir 
zaman memleket hizmeti, Hükümet hizmeti söz
le, vaatle yerine getirilemez. Onun için zaman 
her şeyi aydınlatacaktır. Ve zaman kimlerin 
hizmet aşkı içinde olduğunu ve hizmet yolunda 
olduğunu gösterecektir. Onun için sabırlı ola
lım. Ortada katî deliller olmadan, hiçbir za
man ne birbirimizi suçlıyalım, ne birbirimizin 
aleyhinde olalım, ne de birbirimizi zan ve şüp-
(he altına alalını. O zaman muvaffak oluruz. 
Petrol meselesi üzerinde yine Sayın Suphi Ka-
raman'ın bir cümlesinden hareket ederek bir 
noktayı açıklamak isterim. Şöyle buyurdular : 
İhtilâlden sonra eğer petrol mevzuunu bilmiş 
olsaydım şahsan 28 Mayıs günü bu işi birinci 
derecede ele alırdım, dediler. Demekki petrol 
mevzuunda bir şeyler bilmiyormuşuz. Bugün 
'bir şeyler biliyoruz. Fakat şunu hemen ilâve 
edeyim ki, 'bugün de dalha çok şeyler bilmiyo
ruz. Onun için, dün bilmiyorduk, bugün öğ
rendik artık. Vereceğimiz kararlar, atacağımız 
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adımlar salimdir, neticeye müessir olur diye dü
şünüyorsak yine yanılmaktayız. Üç gün sonra 
bugünkü bilgimizi de beğenmiyeceğiz, o gün de 
calhilmişiz, diyeceğiz. Bu basit bir mesele değil
dir arkadaşlar. Her işin bir tekniği vardır. 
Hele bu teknik içinde teknik olan meselelerin 
ço'k daha derin tarafları vardır. Onun için 
memleketin büyük dâvalarından biri olan/ mem
leketin varlığıyla ilgili olan memleketin mukad
deratı ile, yaşaması ile ve hürriyeti ile alâkalı 
olan hir meselede, gayet kolay bir karara, hele 
his ve heyecanlarla karara varmanın insanı 
yanılttığı zaman çok kötü yanıltabileceği ve dö
nüşün de zor olacağını düşünmek mecburiyetin
deyiz. Belki benim sözlerim, konuşmalarım, is
tifham yaratabilir. ıSize samimî olarak itiraf 
edehilirim ki, ben ne Hükümet üyesiyim, ne de 
'bu meselelerde şahsan mesul bir kişiyim. Ben 
çoğu geceler bu mevzuu çok derin düşünüyorum. 
Mademki bu memleketin evlâdıyız ve.bir sorum
luluk taşıyoruz, memleketimizin menfaatlerine, 
en iyi şekilde memleketimizin menfaatlerine ola
cak tedbirleri almak vazifemizdir. Onun için 
böyle mevzularda gelişigüzel ve ceffelkalem ka
rara gidileceğine ben inanamıyorum. 

BAŞKAN — Mevzua giriniz efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Mulhterem arkadaşlarım, zaten Sayın Başkan, 
bu konuşmalar bir seminer havası içine girdi. 
Onun için müsaade ederseniz hem düşündükle
rimizi, hem de kafamızdaki istifhamları ortaya 
koyalım da mesele daha çok açığa çıksın. (C. 
H. P. sıralarından, nasihat etme, sesleri) 

Nasihat yapmıyorum beyefendi, yalnız bâzı 
basını açtığımız zaman ne yazdığı, ne dediği 
ortadadır. (C. H. P. sıralarından, görüşlerini 
açıkla, sesleri) 

Ben görüşlerimi açıklıyorum. Diyorum ki; 
TDCII geceleri düşünüyorum, uyuyamıyorum. Bu 
kadar basit bir mevzu değildir, diyorum. O ka
dar basit bir karara varılacak bir mesele değil, 
diyorum. 

Şimdi efendim, 10 ncu madde ile ilgili bir 
iki hususa dokunacağım. Petrollü arazinin de 
yeniden değerlendirilmesi meselesinde, benim 
şahsi görüşüm, asla bu anlayışın içinde değilim. 
Yani, bugün Türkiye toprakları altındaki re
zervlerin her hangi bir şirket, ister Türk şir
keti olsun, ister yabancı şirket olsnn, bu top-
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raklarm üzerinde yapmış olduğu araştırma ve I 
I>etrol üretimi mevzuunda, toprak laltı ile hiç
bir zaman yeniden değerlendirme meselesinde 
kıymet olarak ele almaya karşıyım. Ve mem
leket için 'büyük tehlike yaratır, buna inanıyo
rum. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, yi
ne Suphi Karaman'ııı bir ifadesinden şey yapa
yım, bu ortaklığın kurulmasının sebebi kâr et
mek değildir, dediler, çok güzel ibir ifade. Zaten 
kanunda da bu vardır. Hakikaten Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının Türkiye'de yapabi
leceği en mühim şey, petrol bölgelerini bulmak, 
petrol aramak, petrol çıkarmak, petrolü rafine
riden geçirmek, petrolü tevzi etmek, petrolü sat
mak ve böylelikle memleketin ihtiyacı olan pet
rolü âzami karşılaı hale geldiği nispette dışarı
ya gidecek dövize mâni olmaktır. Onun için bu 
müessesenin fazla kâr yapması meselesi değil 
bence, fazla yatırım, âzami yatırım yanabilme 
imkânlarının teminidir. Bunu temin edebildiği
miz nispette Türkiye petrolleri muvaffak o^cak-
tir. Bu bakımdan Türk petrollerinin, Komisyon
da da ifâde ettiğim gibi, bir yıllık hizmeti neti
cesinde 1960-1963 de nominal sermayesi 150 mil
yon lira olduğu halde 77 mi^on lira kâr getir
mesi bence şayanı takdirdir. Ancak, benim üzüldü- I 
ğüm yine bir nokta var muhterem arkadaşlarım: 
Güzel, iyi, idealdir. Güzel, iyi bir noktada bitmez. 
Güzelin güzeli, iyinin iyisi vardır. Hizmetler de 
böyledir. Onun için, her hangi bir şekilde hizmet
lerde ufak - tefek aksaklıklar görülürse, aksak-
lıkar varsa bunların düzeltilmesi için yapılan 
temenniler ve onlar için gösterilen gayretleri 
her hangi bir maksada atfetmek yersiz ve ağırdır. I 
Bu bakımdan, meselâ, şu sermaye artırılması me
selesi ve 38 milyonun Ordu Yardımlaşmaya ve- I 
rilmesi mevzuu üzerinde, usuli konuşmamda da I 
ifâde etmeye çalıştım, bizde bir tereddüt uyandı. I 
Ve bu tereddüdümüzü bir iki cümle içinde ra
pora dercettik. Ve bu dereettiğimiz bir iki cümle- j 
de bence Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı- I 
nın karşısına geçmek gibi, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının karşı gibi, hele Emekli 
Sandığına veya diğer müesseselere bir bühtana I 
bulunmak gibi, ondan sonra, bir isnatta bulun-
malk gibi hiçbir şey aklımızdan geçmedi. Biraz 
karanlık gördük. Biraz anlayamadığımız bir 
nokta gördük. Ve bunu hu şekilde kaydetmiş bu-
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lunduk. Bundan gayri bir şey değildir. Bunun 
dışında bir şey düşünülmemiştir. Ordu Yardım
laşma meselesinde yine Sayın Suphi Karaman 
güzel bir ifadede bulundular. Ordu Yardımlaş
manın iböyle bir ortaklığa katılmasının Komis
yonda olsun, Umumi Heyette olsun hiçbir za
man komisyonun bir niyet ve maksat gütmediği
ni ifâde ettiler. Bunda da tamamen beraberiz. 
Ve hakikaten Türkiye Pertollerinin sermayesinin 
500 milyon değil, programlı ve plânlı, daha. ve
rimli çalışır bir hale getir il ebild iği takdirde bu
nun da üzerine çıkarılacak şekilde artırılmasına, 
bu sermayenin artırılması için de Parlâmento 
olarak, hükümetler olarak, elimizden geleni yap
mamız vazifemizdir. Bu bizim muhakkak en bü
yük vazifelerimiz içindedir. Bugün yabancı 
sermaye Türkiye'de petrol mevzuu ile. alâkadar 
olmaiktadır. Petrol aramakta, petrol çıkarmakta
dır. Muhterem arkadaşlarım, tbiz yabancı serma
yenin karşısında olan insanlar değiliz. Hiçbiri
miz değiliz. İsmet Paşanın burada sözleri vardır, 
diğer vekillerin sözleri vardır, muhterem arka
daş] arımın sözleri vardır, partimden konuşan 
arkadaşlarımın sözleri vardır. Dünyada bugün 
nasıl ki tek başına bir insan bir kıymet ola
mazsa bir cemiyet içinde değeri büyür, çoğa-
lırsa milletler de öyledir. Artık bugün hiçbir 
millet, ben bütün işlerimi kendi başıma yaparım, 
kendi yağımla kavrulurum iddiasında buluna
maz. Milletler birbiriyle işbirliği yapmak mec
buriyetindedirler. Hele bizim gibi ka'kmmada, 
geri kalmış bircik imkânsızlıklar içinde olan 
memleketlerin diğer memleketlerle işbiıi'ği yap
ması kadar yerinde bir şey olamaz. Bunun 
için hiçbirimiz karşısında değiliz. Ancak bir 
nokta var. Yabancı sermaye hiçbir zaman bizim 
hükümranlığımızı ve bizim kanunlarımızı ve bil
hassa Anayasamızı gölgeler bir şekilde keyfî bir 
kuruluş, keyfî bir gidiş halinde memleketimizde 
iş yapamaz; bunun karşısındayız. Ve buna mü
saade etmeyiz. Böyle olunca özel sermaye olsun, 
yabancı sermaye olsun memleketimizde iş yapa
caktır, çalışacaktır. Fa'kat, biz isteriz ki, biz. 
dem iyeyi m, şahsım için söyl iyeyim, ben şöyle 
düşünürüm ki, Türkiye'nin, yalnız petrol mev
zuu değil, bütün diğer meselelerinde, büyük iş
lerinde yabancı sermayeyi bir gün önce önli-
yecek şekilde millî müesseseler kuvvetlenmeli ve 
yabancı sermayenin iş gördüğü sahaları kendi 
eli altına alacak duruma gelmelidir. Ve bu ola-
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büdiği ııisbetinde Türkiye iCumhuriyeti güçle
nir, kuvvetlenir, ve değer kazanır. Bunu yapmak 
ve bu yolda yürümek hiçbir hükümetin, hiç
bir parlâmentonun ve hiçbir partinin aksine dü
şüncesi olacağı veya düşünebileceği bir mesele 
olmasa gerek. Şimdi mevzu bu olunca, bu ka
dar anlaşabildiğimiz müşterek davamız -millî 
dâvamız olan meselelerde âdeta parlâmento 
içerisinde siyah beyaz gibi, (kamplara ayrılmış 
igösteril meşine üzülüyorum, dediğim zaman arka
daşlar beni bağışlasınlar. Ve bunda haklıyım. 
Böyle üzüntü duyan arkadaşlarımız haklıdırlar. 
Hele iş basma gelmiş; kısa bir müddet içerisinde 
iş yapmak gayretinden başka, memlekete hizmet 
etmek aşkından başka birşey düşünmiyen Hü
kümetleri gölgelemekle üşüyenlerin, ben, maik-
satsız okcağmı hiçbir zaman düşünemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hangi mevzuda olur
sa olsun, nerede olursa olsun eğer varsa ortaya 
konacak bir yüz karası, kime, aidohırsa olsun 
onu getirip ortaya koyalım ve bunu açıkça ifade 
edelim. Yoksa, şu efendim şu şirketin, bu yaban
cı sermayenin adamıdır, bu şunun bilmem nesi
dir, şeklinde, art düşünceleri, art görüşleri ve 
ispatı olmıyan, delili o'mıyan meseleleri ifade 
etmekte huzur kaçırıcı kişilere ve bu yolda hare
ket edenlere... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Böyle bir id
dia var mı Senato içinde? Onlar, sizin rüyaları
nızda .gördüğünüz şeyler. (Gürültüler, öyle bir 
şey yok sesleri) 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Teşekkür ederim, muhterem arkadaşlarım, ben 
ısizin bu şekildeki reaksiyonunuzdan memnuniyet 
duyuyorum. Ve ben bunu ifade ederken hiçbir 
arkadaşımı veyahutda hiçbir partiyi, hiçbir 
topluluğu, bu şeikilde bir ithamda bulunu
yor, diye bir ifadede bulunmadım. Yani 
bütün arkadaşlarımı ve bütün partileri ten
zih ederim. Fakat muhterem arkadaşlarım... Mü
saade ederseniz, mesele o kadar rüyada görülen 
gibi değil. Gözle görülüp kulakla işitilen, Tür
kiye'de bu gün bir huzursuzluk yaratılmak is
tendiğine hepimiz şahidiz. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Dışarıda, yani 
burada değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Dışarıda da konuşuluyor. 
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Bize ne değil muhterem arkadaşlarım, çok 

istirham ediyorum, nasıl bize ne diyebiliriz? Bu 
memleketin huzura kavuşması, bu memleketin 
efkârı um ilmiyesin in aydınlanması bu memleiket 
basınının aydınlanması ve onlara her hususta 
doğru yolu göstermek hepimizin ayrı ayrı va
zifesi olduğunu kabul etmek mecburiyetinde
yiz. 

VASFİ GERGER (Urfa.) — Hah, şimdi oldu. 
AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• Gazeteci yazıyor. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Beıl şu yazıyor veya bu yazıyor meselesi üze
rinde durmuyorum. Ben arkadaşlarımdan istir
ham ediyorum ki, bugün bu memlefeetde hepi
miz elbirliği ile hizmet etmek mecburiyetinde
yiz, ve bunun için buraya ıgelmiş bulunuyoruz. 
Hataları ortaya, atacağız, hataların üstünde du
racağız fakt, olmıyanm karşısında da yoktur, 
diyeceğiz. Benim bu sözlerime reaksiyon gös
teren meselâ Sayın Özden arkadaşıma cevap 
vereyim. 

Geçen gün kendileri burada bir konuşma 
yaptılar. Konuşmalarında Atatürk'e dil uzatıl
dı ğmdan bahsettiler. 

VASFİ GERGER rtTrfa.) — Gündem dışı 
idi. o. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) —. 
Gündem dışı meselesi.... 

Muhterem arkadaşlarını. Veciz bir ifade de 
bulundular. Kendilerini tebrik ettim, güzel bir 
konuşma, dedim. Hakikaten, bu memletketi kur
taran, bu memleketi var eden insanlara karşı 
daima saygılı olmalı. Sizinle beraberiz. Ancak 
dedim, aynı hassasiyeti bâzı başka tepkilere 
karşı, başka ortaya ikonmak: istenen fikirlere 
karşı da birlikte gösterelim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) —• İcabederse 
bunun hakkında da, söylerim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
îeabeden noktalar oluyor işte. Gösterelim de
dim. (Ne alâkası var, sesleri) Alâkası var., yok. 
Oün'kü siz beni sadet dışına ittiniz Onun için 
bu sadet dışı çıkışa,.. 

BAŞKAN — Sadet dışına çıktığınızı kabul 
buyurduğunuz için teşekkür ederim, efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) -~ 
Muhterem Başkan zaten sadet dışına çıkınamev-
zuubahsolmasaydı, ben şuraya çıkıp konuşmı-
yacaktum. Cünki usul mevzuunda, konuştuğum 
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zaman aşağı yu tar ı bütün arkadaşlarımın sadet 
dışı konuştuğumu ifade etmiştim. Teşekkür ede
rim, özür dilerim. 

IBAŞKAN — Beş arkadaş konuşmuştur. Altın
cı sıra Sayın Sırrı Atalay'ındır, ama Sırrı Ata-
lay'ın konuşmasını yedi dakikada bitiremiyece-
ğini de biliyorum. Şimdi bir takrir vardır, onu 
okutuyorum. Efendim ]>rogram gereğince yarı
na bırakmak icabetmekte, fakat bir takrir var
dır, okutmaya mecburum, takdir sizlerindir 
efendim. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Fasılasız devam eden toplantı dolayısiyle 

pazar günü için bir ara verilmesin i ve toplan
tının Pazartesi saat 10 a talikini arz ve teklif 
ederim. 

Urfa 
Vasfı Gerger 

BAŞKAN — Takrir hakkında, buyurun, Sa
yın Komisyon Başkam. 

KAMU ÎKTtSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKÎ GÜZEY 
(Bursa) — Muhterem Reis, muihterenı arkadaş
larım, sırası gelir, hepimiz vazife yarışında 'z. 
Sırası gelir, Bakanlar gelmez deriz, protestolar 
yaparız. Sonra geliriz, ekseriyetimiz olmaz. Ve 
hiraz da yorgunluk hisseder etmez, bu milletin 
işini gördüğümüzü iddia ettiğimiz halde, pazar
tesiye talik edelim, deriz. Tezatlar içerisindeyiz. 
Bir program yapılıp, Heyeti Umırmiyece, hattâ 
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ibu dkseriyetten fazla bir ekseriyetin olduğu 
Heyeti Umumiyete kabul edildiğine göre, onlar
dan daha az olan hir heyetin hu kararı alması 
doğru olmaz. Hürmetlerimle, (yarın öğleden 
slonra toplanalım sesleri) 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşuldu, siz de 
lehinde konuşun, buyurun sayın Gerger. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, ben bu takriri Sayın Güzey arkadaşı
mın görüşlerine tercüman olarak verdiğimi tah
min ediyorum. Çünkü geçen gün de bu kürsüden 
otuz arkadaşla müzakere ediyoruz diye söz almış 
ve üzüntümü arz etmiştim. Fasılasız toplantılar 
şüphesiz ki, arkadaşları hazan sıkmaktadır. Pazar, 
zaten tatildir. Ekseriyet olmadan bu konuları 
müzakere etmek de, aynen kendilerinin fikirlerine 
katıldığını, gibi çelişme haline giriyor. Bu -maksat
la, hizmetten kaçmak değil, daha enerjik olarak 
hizmete getirmek için, pazartesini istiyorum, il
tifatınızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi takriri tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım, efendim. 

(Vasfi Gerger'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN - - Teklifi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etm iyeni er... 12 ye karsı 32 oyla 
kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 10 da toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18;55 
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