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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat, cezaevlerin
deki hükümlülerin nafaka mükellefiyetleri, af 
kanunu, özel üniversitelerin devletleştirilmesin
den sonra bu üniversitelerde bir kısım öğrenci
nin para ile okumasının yarattığı sakıncalar ko
nularında gündem dışı bir demeçte bulundu. 

15 . 1 . 1974 Salı günü saat 15.00'te topla

nılmak üzere Birleşime saat 15,15'te son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Diyarbakır 
İskender Cenap Ege Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Konya 

Osman Xuri Canpolat 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 

Niyazi Ünsal'm, afete uğrayan vatandaşlara açı
lan kredilere dair yazılı soru önergesi İmar ve 
İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/184) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Selâhaddın Babüroğlıvnun, İmar ve İskân Ba

kanlığında görev yapmış bir memura dair yazılı 
soru önergesi İmar ve İskân Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/185) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay'm, Burdur Valisine dair, yazılı 
soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/186) 

BİRİNCİ OTURUM 

Acılıma saati : 15,00 

BAŞKAN : iBrtamveikiIi M^bmat Ünaldı 

KÂTİPLER : Mcöımsît Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyaıv.&kTf) 

BAŞKAN — 19 ncu Birleşimi aeıvorum. 

II. YOKLAMA 

(BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

iBAŞKAN — Yeter sayımız vardır, müzake
relere başlıvoruz. 

Ilı. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

•CELÂL EKTUĞ (Elâzığ) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Savın Ertuğ geri aldılar. 

BA9KA,N — Beş sayın üye gündem dışı söz 
talebetmişlei'dir. I7sulümüz veçhile bunlardan 
2 arkadaşa söz vermemiz gerekir ise de, kısa ko
nuşmaları kaydı ve ricasıyle söz talebetmiş olan 
arkadaşlara söz vermek istiyorum. 

'Sayın Ertuğ, «Hükümet nasıl kurulabilir» 
mevzuunda gündem dışı söz istemişle' 
halde geri almışlardır. 

ama her 

l'nmlııuiyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
Hamdi özer, yedi yıldan beri sürüncemede ka
lan İzmir'deki zeytinyağı skandali hakkında 
Hükümetin dikkatini çekmek üzere gündem dı
şı söz talebetmislerdir. 

— 276 
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Halen Hükümet kurulmak üzeredir. Sayın 
Özer, eğer bunun bir işleme tabi tutulmasını is
tiyorsanız, bu konuşmanızı birkaç gün sonraya 
talik ederseniz daha iyi netice almış olursunuz. 
Bu konuşmanızı bugünkü mevcut Hükümet na
zarı itibara alamaz. O bakımdan konuşmanızı 
birkaç birleşim sonraya talik edelim. (A. P. sı
ralarından, «iBu konu adliyeye intikal etli» ses
leri) 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
mümkünse şimdi aız edeyim. 

BAŞKAN — Benim takdirim bunu size bu
gün için konuşturmanıaik yolundadır. Bu bakım
dan rica ediyorum, konuşmanızı talik edelim, 
Hükümet kurulsun, o zaman konuşun. Yani, bu j 
konuşma talebinizi muhafaza edeceğiz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Peki efendim. 

1. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın, petrol 
ve enerji bunalımı ire bu bunalımın Türk ekono
misine etkilerine dair gündem din demeci ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal De
mir'in cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Sayın Haydar Tunçkanat, petrol ve ener
ji bunalımı hakkında Senatonun 15 Ocak 1974-
tarihü; yani bugünkü birleşiminde gündem dı
şı söz taleıbetmişlerdir. 

Buyurun efendim. 
HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 

(Sayın senatörler; 

Türkiye min sanayiieşerek kalkınması için 
gerekli olan ucuz ve bol enerjinin iç kaynaklar
dan sağlanması yerine dış kaynaklara dayalı 
bir enerji politikasının benimsenmiş olması ve 
uygulamanın da bu yokla geliştirilmesi, dünya 
hampetrol fiyatlarının artması karsısında Türk 
sanayiinin düşeceği zor durumu artık elle tutu
lur, gözle görülür bir hale getirmiş bulunmakta
dır. 

Hampetrol fiyatlarının ucuz olduğu gerek
çesiyle-büyük petrol şirketleri fiyatları artırma 
isteklerini açığa vurarak bu yolda gizli ve açık 
hiç bir teşeıbbüsten kaçınmadılar ve hampetrol 
fiyatlarında böylece başlayan yükselme; 1973 
Ocak aynıda Basra Körfezi afişe fiyatlarının 
2,59 dolara ve yıl ortalarında 5,04 dolara, son 
olarak da 12 dolara tırmanmış okluğu görül
mektedir. 

1972 yılında nakliyeciyle birlikte hampetro-
lün varil; 2 dolara malolurken, bugün Türki
ye'ye 12 dolara malolacaktır. Türkiye 1974'te 
dışarıdan ithal edeceği ve içeride üreteceği her 
ton hampetrol için 70 dolar daha fazla fiyat 
ödeyecektir. Bu farkın, emeklemekte olan sana-
yiimize yansıtılmasından doğacak sakıncalarla 
enflâsyon, işsizlik ve pahalılığı artırıcı etkileri
nin ne olacağını şimdiden kestirmek zor olma
sa gerektir. 

'Genel durumu özetlersek, ucuz enerji devri
nin artık hiç olmazsa bir süre için kapanmış ol
duğunu kabul etmek zorundayız. Bunun doğu
racağı sonuçları da şöyle sıralayabiliriz: 

Ülkemizde ve Batı Avrupa'da enflâsyon ve 
işsizlik artacak, dış ticaret ödemelerinde yeni 
açıklar olacaktır. Zira, bir Dünya Bankası uz
manının söylediğine göre, hampetroldeki bu fi
yat altısından Batı Avrupa enerji ithalâtı için 
1972'de ödemiş olduğu 11 milyar dolar yerine 
50 milyar dolar ödeyecektir. 

llthal edeceğimiz malların pahalılaşması, 
Avrupa'da işlerine son verilecek işçilerimizin 
yur;la dönüşlerinin doğuracağı sosyal ve ekono
mik problemler, azalacak işçi dövizlerinin dış 
ticaret ödemeler dengesine olumsuz etkileri ba
kımından üzerinde dıuulması gereken önemli 
konula rd:r. 

Türkiye petrol ve enerji sorununu ulusal çı
karlarımız açısından olumlu yönde çözememiş
tir. Bunun imden UM ini yalnız yabancı şirketle
rin sömürü politikalarına bağlamak doğru ol
maz, sorumlu Hükümet ve dairelerinde yaban
cı şrkütlerin politikalarını dolaylı ve dolaysız 
olarak desteklemiş olmalarının payı daha ağır 
basar. 

Amerikan petrol şirketlerinin avukatı Max 
Ball tarafından hazırlanan petrol kanununun 
yürürlüğe girdiği 1955'ten 1966 yılı sonlarına 
kadar Türkiye'nin dışarıdan s a tın almış olduğu 
petrole hiçbir indirim yapılmamıştır. Halbuki, 
satıcılar alman miktara göre hampetrolün afişe 
fiyatlarında varil başına bir indirimi normal 
olarak, pazarlıkla uygulamakta idiler. 10 yıl
dan fazla bir süre Türkiye, nedense böyle bir 
indirimden yararlanmak istememiş, bu indirim 
satıcı şirketler, komisyoncular ve aracılar ara
sında paylaşılmıştır. Sonradan bu durum anla-

j şılınca, o yılın sonlarına doğru varil başına 
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başlayan 5 centlik indirim, zamanla 45 cente 
kadar çıkarılmışsa da bunun yalnız 20 centi-
ııin piyasaya intikal ettirilerek, 25 centinin yi
ne petrol şirketlerinin sahibi olduğu rafinerile
re bırakılmış olduğu anlaşılmıştır. 

'Konuyu incelemek için kurulan komisyon 
durumu saptamış ve vermiş olduğu raporda şir
ketlerin haksız olarak alıkoydukları bu indiri
min geri alınmasını belirtmişlerse de bunu uy
gulamakla yükümlü olan Petrol Dairesi Başka
nının yabancı şirket temsilcileriyle işbirliği ya
parak, şirketlerin zararlarını karşılamak üzere 
bu paraların onlara bırakılmasını sağlaması so
nucu Hazine 700 ilâ 850 milyon Türk lirası za
rara uğratılmıştır. Bu para da, petrol kanunu
na göre öncelikle şirketlerin kârları arasında 
döviz olarak dışarıya transfer edilmiştir. Önü
müzdeki zor günlere Petrol Dairesi bu kadro ve 
bu zihniyetle girerse, ülkemizin çıkarlarının ya
bancı şirketlerin çıkarlarına feda edileceğine 
hiç kuşku duymuyorum. 

Hampetrol fiyatlarının 12 dolara yüksekli
ği şu günlerde petrol, ülkemizi iç üretim ve dış 
satınalma olarak iki yönden daha etkilemekte
dir. Yerli hampetrol üretimimiz 7 - 8 yıldan be
ri 3,1 milyon tonu aşmamıştır. Bunun nedenle
rini bilmekle beraber, gündem dışı bir konuş
maya sığmayacak kadar geniştir. 

'Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının yerli 
hampetrolün varilini kaça mal ettiğini gerçek 
olarak bilmek zordur. Yabancı şirketlerin Tür
kiye'de ürettikleri hampetrolü kaça mal ettik
lerini bilmek ise hemen hemen imkânsızdır. 
Çünkü, onların arama ve yatırım malzemesi adı 
altında getirmiş oklukları değişik türdeki tu
valet kâğıdına varıncaya kadar olan malzeme
lerin fiyatları çok yüksek gösterilmekte, şirket
lerin hazırladıkları bu listeler kontrol edilmek
sizin Petrol Dairesince aynen onaylanmaktadır. 
Ayrıca petrol kanununun 3 neti maddesine gö-
tre de Türkiye'de yabancı şirketlerin ürettikle
ri hampetrol fiyatı Basra Körfezindeki afişe fi
yat üzerinden satılmaktadır. 

Hampetrol fiyatlarındaki varil başına 10 do
lar artış bu kanuna göre Türkiye'deki maliyet
te bir artış olmamasına rağmen yabancı şirket
lerin ürettikleri hampeıtrole de aynen uygulana
caktır. Türkiye'de 2 milyon tondan fazla ham
petrol üreten yabancı şirketlere yılda havadan 

150 milyon dolar daha kazandıracak, bu da dö
viz olarak dışarıya transfer edilecek ve Türk 
sanayii kendi ülkesinde üretilen enerjiyi çak da
ha pahalıya sat malmış olacaktır. 

Petrol üreten ülkelerin petrolden alınan 
vergiyi 7 dolara çıkarmaları nedeniyle Türki
ye'de üretilen petrolün fiyatını da bizim pet
rol kanunumuza göre artırabilmekte ve yaban
cı şirketler bundan büyük kârlar sağlamakta
dırlar. 

Ülkemizin 1974'teki hampetrol ihtiyacı mev
cut sanayii 1974 düzeyinde tutabilmek için 12 
milyon ton civarındadır. Bunun 3 milyon tonu 
yerli üretimle karşılanacağına göre, 9 milyon 
tonu dışarıdan satmalına çaktır. Eski fiyatlara 
göre bu miktar hampetrole yılda 85 milyon do
lar ödenirken, şimdi bu miktar 650 milyon do
lar fazlasıyle 735 milyon dolara yükselecektir 
ki, 1 milyar dolar civarında olan ihracat gelir
lerimizin % 85'ini hampetrol ithalâtına ayırma
mız zorunlu olacaktır. 1974 yılında 800 milyon 
dolar olacağı söylenen dış ticaret açığımızın 
1,5 milyar doların üstüne çıkmasının doğuraca
ğı güçlüklerin azametini takdirlerinize bırakı
yorum. 

Hampetrol fiyatlarındaki bu artışın henüz 
emeklemekte olan sanayiimize intikalinin yara
tacağı pahalılığın ve diğer güçlüklerin kalkın
mamıza olan olumsuz etkilerinin şimdiden he
saplanarak azaltılması için gerekli tedbirlerin 
süratle alınmasının zorunluğunu belirtmek iste
rim. Üçüncü Beş Yıllık Plânda da gereken de
ğişiklikler zamanında yapılmalıdır. 

Halen büyük bir pahalılık yükü altında ezi
len büyük bir vatandaş kitlesinin yeni zamlarla 
karşılaşacağı güçlüklerinin nereye varacağını 
kestirmek zo>r olmasa gerekir. 

Biz, Türkiye'nin petrol ve enerji politikası
nın saptanmasında yanlış bir yol tutulmuş oldu
ğunun çok pahalıya da olsa artık açığa çıkmış 
olduğuna inanmaktayız. Şimdi, bu doğruların 
ışığı altında geç de olsa birçok tedbirlerin sü
ratle alınmasının gereğini belirtmekte yarar 
vardır. Geç kalınması halinde her geçen gün 
bir öncesine göre daha karanlık ve sıkıntılı 
olacaktır. 

Hampetrolde uygulanan son zamlar bir ta
rım ülkesi olan Türkiye'nin petrolden çıkarılan 
ve gübre yapımında kullanılan maddelerin fi-
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yatlarına da büyük bir artış getireceği, bunun 
da tarım ürünlerindeki maliyeti yükselteceği 
bir gerçektir. Bu konuda da gsrekli tedbirlerin 
zamanında alınması lâzımdır. 

Kısıtlama tedbirleri, elektrik üretiminin kö
müre dayanan termik santrallerinden hızla sağ
lanması ve bu yolda yoğun bir çalışma ve uygu
lamaya geçilmesi gibi tedbirler yanında, artık 
bütün dünyada petrol üreten ülkelerin benim
seyip uyguladıkları politikanın, (ki bizim Ata
türkçü politikamızın yıllar önce ortaya koyup 
uyguladığı) millileştirme ve devletleştirmenin 
kanun değişikliği ile uygulamaya konulmasına 
ulusal çıkarlarımız bizi zorlamaktadır. Yerli 
petrol üretiminin artırılması için maddî ve tek
nik her türlü ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Dev
let dairelerinde yaibancı şirketlerin çıkarlarını 
temsil edenlerin 'bundan sonra görevlerini temsil 
ettikleri şirketlerin bünyelerinde sürdürmeleri 
için Devlet hizmetlerinden affedilmeleri yolu
na gidilmesini öneririz. 

Basra Körfezindeki Katar veya Kuveyt 
Şeyhlikleri kendi ülkelerinden çıkan petrolün 
fiyatlarını ve hangi ülkeye ne kadar sevkedile-
ceğini veya sevkedilmeyeceğini hükümranlık 
haklarına dayanarak karar verip uygulayabil
mektedirler. Fakat, bizim Petrol Kanunumuza 
göre Türk Hükümeti kendi ülkesinde çıkan pet
rolün fiyatını tayin ve tespit edememektedir. 
Çünkü, Petrol Kanununun 3 ncü maddesinin 
25 nci fıkrasına göre, Türkiye'de üretilen pet
rolün satış fiyatını Basra Körfezindeki afişe 
fiyatlar tayin etmektedir. Anayasamıza aykırı 
olduğu kuşku götürmeyen bu Petrol Kanunu
nun kaldırılması artık zorunlu olmuştur ve Hü
kümet yabancı şirket çıkarlarını ulusal çıkarla
rımızdan üstün tutan ve hükümranlık hakları
mızı kısıtlayan bu kanuna uymak mecburiyetin
de değildir. 

Üretilen yerli hampetrol ile dışarıdan satın-
alman petrol fiyatları pazal edilerek son zam
mın Türk sanayiine daha düşük bir düzeyde 
yansıması sağlanmalıdır. Bir de eski fiyatlarla 
satmalmmış olan 500 - 600 bin ton civarında 
petrol stoku vardır. Bu ve içte üretilen ham-
petrolden yabancı şirketlere verilmesi öngörü
len ton başına 70 dolar farkın, bu zor ekono
mik koşullar ortada dururken, hukuık devleti 
gerekçesiyle yabancı şirketlere bırakılması be
hemehal önlenmelidir. 

Bu petrol yasasının ulusal çıkarlarımıza ve 
Anayasamıza aykırı olduğunu belirtmiştik. 
Mevcut Hükümetten vakit geçirmeden belirtti
ğimiz tedbir ve yasa değişikliklerinin süratle 
yapılmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Kemal Demir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Sayın Tunçkanat'm enerji sorunu ile ilgili 
gündem dışı konuşması nedeniyle eğer müsa
mahanız olursa, sayın konuşmacının belirttiği 
hudutlar içerisinde de kalmak kaydıyle bir kı
sım açıklamalar yapmak ve bir kısım uygula
malar hakkında bilgi sunmak istiyorum. Bana 
bu fırsatı verdikleri için sayın senatöre- teşek
kür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Tespit edebildiğini kadarıyle konuşma sıra
sına göre arzıcevabetmeye çalışacağım. 

Sayın Senatör, «Enerji iç kaynaklara dayan-
dırılmalıdır. Enerji üretimi uzun yıllar iç kay-
kaynaklara dayandırılmıştır. Ü-kemiz, petrol 
ürünlerine dayalı bir elektrik enerjisi üretilmin-
den bugünkü bu fiyat artışları -karşısında çok 
sıkıntı çekmektedir ve çekecektir.» diyorlar. 

Gerçekten bugün Türkiye'de elektrik ener
jisi üretimi, su santralları ve termik santraller 
değerlendirildiğinde; yaklaşık olarak yüzde 30 
su santralleri, yüzde 70 termik santralılar ola-
raJk görülür. Yüzde 70 oranındaki termik sant-
rallar bünyesinde, fuel - od santrallarıınıın ora
nı yine yaklaşık olarak yüzde 3'0'a yakındır. 
Diğerleri de kömür, kömüre dayalı ve diğer bi
rincil enerji kaynaklarına dayab üretim sanü-
rallarıdır. 

Bizim uygulamamızda petrol ürünlerine, 
fuel - o il e dayalı elektrik enerjisi üretimi ter
cih görmemişitir. Yüce meclislerin kafbul eHtiği 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı elektrik 
enerjisi üretiminde öz kaynaklara dayalı ol
mayı öngörmüştür. Bu nedenle 1972 yıllında da, 
1973 yılında da öz kaynaklara dayalı olmayan 
elektrik enerjisi üretimi yatırımına gidilmiş
tir. 

Şimdi, plânlanmış olan yatırımlar gerçek
leştiği zaman tablo şu olacaktır: 
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. Detain arz ettiğim tablo bugünkü tablodur; 
fıiûl - <oil oranı bakımından. Bugün su santral
leri bakımımdan su kapasitemiz yeterinde de
ğe ıdenclirilebilmiş değildir. Bunu müteaddit ve
silelerde sizlere sunmaya çalıştım. Türkiye'de
ki su potansiyeli gerçekten elektrik enerjisi 
üretimi bakıLmııdan, sulama hizmetlerini de 
yerine getirmek kaydiyle büyük bir oranda
dır: 78 - 74 milyar kilovatsaat elektrik ener
jisi üretebilecek su puta.nsiyelinin envanteri 
yapılmıştır Türkiye'de. Benim kanaatim odur 
(ki. küçük su potansiyelleri yapılan hesaplarda 
büyük su kaynaklarına nazaran daha az rarJtabl 
bulunduğu için, önielikle büyük su kaynakları ele 
alındığında 73 milyar kilovatsaat elektrik ener
jisi üretecek su potansiyelimiz vardır, ama kü
çük su kaynakları da, özellikle birincil enerji 
kaynaklarının tükenildikği karşısında ele alındı
ğı zamları, Türkiye'deki elektrik enerjisi potansi
yelli Lbkımmdan su .gücümüzün bunun çok daha 
üstü.ide olduğu görülecektir. 

Şimdi, Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 
bitiriimek üzere ele alınmış su santralleri ya
tırımları vardır. Yaklaşık olarak sayıları ondur. 
Bunlar blltirihliği zaman, envanteri yapılmış 
'olan bu 73 milyardık su gücümüzün yüzde 2'5'i 
kullanılır hale gelmiş olacaktır; bugün toplam 
su gücü içerisindeki kullanma oranı yüzde 5'in 
altındadır; yüzde 4, 7 oranındadır. On su sant
rali 'kurulduğu zaman bu oran yüzde 25'e çık
mış olacaktır, ama yatırımı program olarak ele 
alınmış bunun dışındaki 30 su santrali inşası 
'başlayıp hizmete girdiği zaman bu oran yüz
de 25'teıı yüzde 73'e çıkmış olacaktır. Böylece, 
bugün plânlanmış, programlanmış olan su sant-
ralları yatırımları bu politika devam edip ger
çekleştiği zaman Türkiye'deki su potansiyeli
nin yüzde 73'ü elektrik enerjisi bakımından 
kullanılmış hale gelecektir. 

Termik santral lar bakımından; kömüre da-
'yalı termik santraller, uygulamamızın esasını 
teşkil etmiştir. Esasen plân da bize bu istikâ
meti vermiştir. 

Türkiye'nin 6 milyar tonluk linyit rezervi
ne sahibolduğu tespit edilmiştir. Bu, tespit edi
len miktardır. Teknoloji .geliştikçe ve arama 
olanaklarımız çoğaldıkça bu rezervler mutlaka 
bunun çok daha üstünde saptanacaktır. Kömür 
rezervlerimizi değerlendirmek bakımından ter
mik santraller ele alınmaktadır. 

Biz Hükümet olarak, uygulama dönemimiz
de içinde bulunduğumuz 1974 yılı* Haziran ayın
da, özellikle kış ve ilkbahar yağışları normali 
geliştiği takdirde (ki, Meteorolojiden şimdiki 
halde kar yağışlarınım dere yataklarında iyi 
olduğu bilgileri alınmaktadır) Keban barajı
nın ünitesi devreye girebileceği için 1974 yılın
da plânda görülen 1, 2 milyar kilovatsaat açığın 
bir kısmını cııun, bir kısmını da 1974 yılındaki 
açığı karşılama düşüncesiyle ve bir zorunlu-
ğun gereği olarak, ancak 1974'e yetişme imkâ
nı onda olduğu için 200 megavatlık gaz türbin
lerinin yıl içerisinde yarı dönem, altı aylık dö
nem üretim yapabilecekleri (Kurulmalarımın ge
rektirdiği zaman nedeniyle yarı dönem olacak
tır bu) düşünülürse 1974 yılında elektrik ener
jisi açığı olmayacağı kanaatindeyiz. Bu kanaa
timiz, elektrik tüketimi bakımından plânlaıma-
ınn bize verdiği rakamlardan doğmaktadır. 
Böylece bu rakamların (Biraz da sanayimizde-
ki hızlı gelişme hızı dikkate alınarak) ilerisine 
geçilebileceği düşünülerek 1974 yılında bir elek
trik enerjisi açığı olmayacağını hesaplamak
tayız; su santralarımızdan beklenen normal üre
timler sağlandığı takdirde. 

1975 -1976 yılı elektrik enerjisi bakımından 
Kebanın devam eden üniteli eri nedeniyle aeık-
sız bir yıl gibi görünmektedir. 

Şuraya gelmek için bunları arz ettim: Af
şin - Elbistan projesinin 1977'den 1978'e inti
kal etmesi öngörüldüğü için, 1977 yılında doğa
cağı düşünülen elektrik enerjisi açığını 
karşılamak için 1973 yılında yeni santrallerin 
ele alınması gerekmiştir. O zaman Hükümeti
miz, 1977 yılındaki elektrik enerjisi açığını kar
şılayabilmek için kamu kesimi kömürüne daya
lı üç yeni santrali (birisi Tunçbilek'te, birisi 
Beypazarı'nda, birisi de Amasra'da olmak üze
re) 1973 programına tekli! etmiştir. Bir tane
si 1973 yılı programına girmiştir, iki tanesi 
1974 yılı programına girecektir. Uygulamamız 
döneminde özkaynaklara dayalı olmayan elek
trik enerjisi üretimi tercih edilmemiştir, iltifat 
görmemiştir; görmemesi de lâzımdır. 

Bu münasebetle kanaatlerimi arz etmem ge
rekirse : Dünya petrol bunalımı karşısında, pet
rol ürünlerine dayalı elektrik enerjisi üretimi
nin sakıncaları (bu tâbiri her zaman kullanı
yorum) düşünülemeyecek kadar çoktur. 1974 yı-
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lında mevcut açığı karşılayabilmek için gaz 
türbinleri siparişi verilmiştir. Gaz türbinleri as
lında sistemin normal üretim aracı değildir. 
Gaz türbinleri bütün dünyada yedek ünite ola
rak kullanılan araçlardır: Nitekim, Türkiye'de 
de mevcut yedek gaz türibinleri vardır. 1973 
yılında 600 milyon kilovat/saat edektrik ener
jisi açığıyle karşı karşıya kaldığımız zaman, 
bu yedek gaz türbinlerini devreye sokmak su
retiyle açığın bir miktarını karşılamak imkânı
nı bulabilmiştik. Türkiye'de 1975'ten itibaren 
sistemin gereği olan normal elektrik santralle-
riyle elektrik üretimi sağlanmaya başlandığı 
zaman, bu türbinler sistemin yedeği olarak bir 
tarafta bekleyeceklerdir. 'Bütün dünyada yüz
de 17, yüzde 18; 'hattâ İngiltere'de yüzde 20 
oranında yedeîk vardır. Türkiye'de bir santral 
arıza yaptığı zaman ya elektriklerin tahdit 
amaciyle kesilmesine gidilmektedir veyahut ta
sarruf tedbirlerine 'başvurmak suretiyle sana
yimizi ve sosyal yaşantımızı müşkül durumda 
bırakacak yollara gidilmek mecburiyetinde ka
lınmaktadır; yedek olmadığı için. Bugün Tür
kiye'de hiç yedeği bulunmayan bir elektrik 
enerjisi sistemi vardır. Elektrik enerjisi üreten 
santrallerin yatırımlarının uzun zamanda ger
çekleşmesi nedeniyle, elektrik enerjisinin de 
başka yollarla temin edilememesi nedeniyle 
bunlar zorunlu 'hale gelmektedir. 

ıBu nedenle arz etmek istediğim şudur: Elek
trik enerjisi üretiminde özkaynaklara dayalı 
olmak şarttır, Türkiye'nin millî çıkarları da 
bunu «gerektirir. Esasen bugün bütün dünya 
elektrik enerjisi üretiminde kendi özkaynakla-
rına dayanma imkânlarını zorlamaktadır. 

•Hampetrol fiyatları konusunda sayın sena
tör açıklamalar .yaptılar; doğrudur. Hampetrol 
fiyatları, OPEC'in Basra Körfezinde sahibi bu
lunan 6 üyesinin ilân ettiği Aralık ayı fiyatla
rına göre, 1973 yılı başına nazaran 4 misli art
mıştır. 1973 yılı başından Nisan ayma kadar 
% 20 bir artış göstermişti. Nisan ayından son 
karara kadar değişik zamanlarda fasılalı ola
rak mevcut w/c 20 artışın üzerinde bir % 70 ar
tış göstererek % 100 (bir misli) bir artış olmuştu. 
Bu defa da % 115 civarında bir artışla- ham
petrol fiyatları 4 misli artmıştır. 

Hampetrol fiyatlarındaki bu yüksek artış
ların bütün dünya ekonomisini yakından etki-

j lediği ve uygar ülkelerin tedbir bulmakta, ted-
I bir aramakta yarışa girdikleri ve sıkıntılarını 
j bünyelerinde çektikleri kamuoyunca ve Yüce 
j Senatoca bilinir kaidedir. Ülkemizin de hanı-
I petrol fiyatlarından etkilenmemesi mümkün de-
I ğildir. Hampetrol fiyatlarının petrol ürünleri 
I piyasasına intikalini hesaplarken, mevcut 1973 
I yılı başındaki fiyatlara nazaran 4 misli intika

li diye meseleyi ele almamak lâzımdır. İç piya-
I sa fiyatlarının hesaplanmasında, ki unsurlardan 
I bir taneşjdir hampetrol fiyat, diğeri navlun-
I dur, 'diğeri rafineri ücretleridir, harcamalarıdır, 

bir diğeri vergilerdir. Bütün bu haımpetrol fi
yatları dışındaki faktörlerde «büyük bir değişme 

I olmamıştır, navlunlardaki küçük bir artış dı
şında. Bu itibarla 4 misli ham petrol, fiyatları-

I mtı artışı iç fiyatların bu oranda etkilenmesi 
I .tarzında değerlendirilmemelidir; ama hiç şüp-
I hesiz iç fiyatları da yakından etkileyecektir ve 
I böylece sayın senatörün de belirttiği gibi, ger-
I çekten sanayiimizi ve sanayinin her kolunu, ger

çekten tarımı her yönü ile etkileyecek bir oran
dadır. 

iSaym senatörün, petrol uygulaması ile ilgili 
i claıak verdiği örneklerin eski uygulamalarla 

ilgili olduğunu konuşmalarından anlıyorum. 
Böylece sayın senatör bugün uygulanmakta 
olan Petrol Kanununun ülke çıkarlarıma uygun 
olmadığını daha önce söylemiş «bulunduklarını 

I belirtmek ve bu hükme ulaşmak için eski uy-
I gıılamalardan örnekler vermişlerdir. Takdir 

ibııyurulacaktır ki, ben sorumluluk taşıdığın 
I dönemin uygulamaları, son yılların uygulamala-
I rı ile ilgili örnekler vermek durumundayım. 
I Ancak, 'bâzı hususları açıklığa çıkartmakta da 
I yarar vardır. 

I Türkiye'de yerli hampetrol üreti'liyor. Yerli 
hampetrolü millî kuruluşumuz üretiyor, millî 
kuruluş olmayan kuruluşlar da üretiyor. 1973 

I üretimi 3,5 «milyon ton civarındadır. Bunun 1 
I «milyon 26 bin tonunu Türkiye Petrolleri Ano

nim Ortaklığı, 2 milyonun biraz üstündekini 
'Shell, 400 küsur bin tonunu Mobil, 35 - 40' bin 
tonunu da EBSAN adında 'bir kuruluş üretımek-

I tedir^ 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üreti-
I mi 1973 yılında bir gelişme göstermiştir. Bu ge-

«lişme arama faaliyetlerine verilen önemden, 
I Türkiye Petrollerinin arama olanaklarını artır-
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masından ve 1973 yılı içerisinde petrol bulmada 
gerçekten sevindirici bir sonuca ulaşılmış olma
sından doğmaktadır. 1974 yılı üretiminin Tür
kiye Petrolleri için daha da fazla olacağı görül
mektedir. 

1973 yılında gerçekten iki önemli petrol 
bulgusu olmuştur. Bunlardan bir tanesi Diyar
bakır'dadır. Diyarbakır Sancak bölgesindeki 
petrol kuyularından Türlüye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, Tüı&iyede'ki tüm üretimin % 25'ni 
üretmektedir. 25 bin varil günlük üretimin 6 
bin varilini Sancak bölgesindeki ikuyulardan 
-çıkarmaktadır ve bu kuyuların üretimi ara bo
ru hattı ile Bakman - Dörtyol boru hattına bag-
lanm^tır. Böylece üretim rafineriye ve sevk 
noktalarına getirilebilmiştir. Ba üretim, boru 
hattının ikmâli bakımından ancak 1973 yılının 
son ayında başlayabilmiştir. 

Böylece arz etmek istediğim şudur; Sancak 
bölgesinde bulunmuş olan hampetrol henüz 
Türkiye Petrollerinin 1973 yılı üretim rakam
ları içerisinde değerini bulmi'ş değildir. Çün
kü, esasen keşif 1973 yılının son aylarında yapıl
mıştı, üretimin ve rezervlerin fazJa olduğu görü
lünce hemen boru hattı döşenmesine başlanmış
tı. Boru hattı döşenmesi ikmâl edildi; faika t 
tabiatıy^ bu, oran itibariyle 1973 üretimine 
henüz çok az katkıda bulunmuştur, 1974 de 
bunun etkileri açıktan görülecektir. Gerçek
ten önemli bir üretim vardır ve iyi kalitede pet
roldür. 

Yine 1973 y l ı sonuna doğm Trakya'da De-
vrçamğı kuyusundan Türkiye PetroVV'i çok 
yüksek vasıflı hampetrol üretmişri". İkinciyi 
çakmışın, omda da p~trol emarelerini almıştır, 
testlerini yapmaktadır. Üçüncüyü çakmıştır. 
dördüncü ve beşinci de -muayyen bir saha içeri
sinde arama ile genişletilmektedir. Böylece re
zervlerin tespitine gidilmektedir. Ancak, halen 
Trakya bölgesindeki üretim bir petrol boru hat
tını gerektirecek seviyeye çıkmadığı için ve bu 
imkânların doğup doğmayacağı henüz araştır
ma safhasında olduğu için şu anda nakliye kara 
tankerleri ile yapılmaktadır; daha doğrusu Bo
ğaz Köprüsü ile ilgili geçiş anlaşması 4 - 5 gün 
önce Karayolları ile sağlandığı için yeni yapıl
maya başlanmıştır. 

Şimdi, bu noktada bir hususu belirtmek lâ-
-zımdır. Sayın senatör yabancı şirketlerin Tür

kiye'de ürettikleri hampetroiün fiyat farklarını 
Petrol Kanunu gereğince ü'ke dışına çıkardık
larını, bunun önlenmesi gerektiğini söylüyorlar. 
Doğrudur. Türkiye'de mevcut Petrol Kanunu 
gereği ülkede üretilen hampetrol fiyatları, ku-
yubaşı fiyatı dediğimiz fiyatlar, dış piyasadaki 
hampetrol fiyatlarının en düşüğü esas alınmak 
suretiyle oradan getiriliyormuş gibi hesap edi
lerek, üzerine navlunu eklenerek, Türkiye'ye 
ulaşmasının maliyet unsuru meydana çıkarıla
rak tespit edilen fiyattır. Bu, yasa yapıcısı olan 
Meclislerin Petrol Kanununda öngördüğü hü
kümdür. Türkiye'de petrol ürr timini teşvik et
mek amacını güttüğü, maddemn ve diğer mad
delerin gerekçelerinde belirtilmektedir, bu ge
rekçe ile yapıldı. 

Şimdi bir durum doğmuştur. Dış piyasalar
daki hampetrol fiyatları hiçjbir maliyet artışı 
nedenine dayanmadan büyük bir fark göster
miştir. Böylece, Türkiye'de üretim yapan yerli, 
yabancı kuruluşların Türkiye'de ürettikleri 
hampetroiün üretim maliyetlerinde esaslı büyük 
farklar olmadan gelirlerinde büyük bir fark 
meydana gelmiş bulunmaktadır. Yabancı şirket
ler kanun gereğince bu farkı dışarıya çıkara
bilirler. Bu nedenle sayın senatör buna tedbir 
alınması lâzımdır diyorlar. Doğrudur;- bunun 
tedbiri alınmıştır, süratle alınmıştır. 

Türkiye bir hukuk devletidir. B"z bir hukuk 
d"vl/-t:nüı siyasî icrosıvız. Tasarı ve teklifler Yüce 
Mec-lme^de yasa haline gelir, Yüce Meclisler 
yasalaştırın s'yasî icra]ara onu uygulamak gö
revini verirler. Siyasî icralar bir hukuk devle-
f : : d - vasakam uygu ayıeısıdırlar Yasaların üs-
'----e ç kan. yabada bulunmayan şekilde, va^ala-
"i. da taşam.k uygulama yapan siyasî icralar 
Meclisler- karşısında uygulamalarının hesabını 
verirler. Yüce Senatoya arza hiç sebep yok bili
yorum; ama icralar yasaların hudutları içerisin
de görev yaparlar ve o yasaları millî ımenfaat-
lara uygun tüm yasalar içerisinde de değerlen
dirmek suretiyle millî menfaatlara uygun kul
lanmaya çalışırlar. Biz, Petrol Kanununun ilgili 
maddesinin verdiği bu hakkı, maliyetlerde esas
lı bir artış, haklı bir artış olmadan meydana gel
miş bu grrnr farkının ülke dışarısına çıkarıl
masını millî menfaatlere uygun görmedik. Millî 
menfaatlere uygun gömıemiz mümkün de değil
di. Her Cumhuriyet hükümeti bunu yapardı, 
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Bir hukuk devleti olarak tedbir almak lâzııai'dı. 
O zaman Petrol Kanunu dışındaki yasa imkân
larımızı araştırdık. Türk Paras nı Koruma Ka
nununun bize bu hakkı verdisini gördük ve 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanununun il
gili hükümlerine dayanarak Bakanlar Kurulu 
kararı ile 31 Aralık 1973 tarikinden sonra mey
dana gelecek her türlü fiyat artışının, dış piya
salarda meydana gelecek her türlü fiyat artış 
larmın, ki kararnameyi çıkardığımız tarihte he
nüz fiyat artışları ülkeye intikal etmeğe başla
mamıştı, bir fonda toplanmasını ve bu fonun 
Türkiye'de hükümetler eliyl?, hükümetler di
rektifiyle-arama faaliyetlerinde kullanılmasını 
öngören bir 'kararnameyi imzaladık. Böylece 
1974 yılı başından itibaren dışarıda hampetrol 
fiyatlarından meydana gelecek olan her arlış 
Türkiye'de kalacaktır, bir fctıda toplanacaktır 
ve petrol arama faaliyetlerinde kullanılacaktır. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ama Saym 
Balkan bu bir tedbir olamaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI KEMAL DEMİR (Devamla) — Şimdi 
bir hususu tekrar arz •edeyim. Bundan daha iyi 
tedbir var tabiî. Bundan daha iyi tedbir yasanın 
ilgili maddesini değiştirmektir. 

NİYAZİ ÜNSx\L (Erzincan) — Ne olduğu
nu açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edebilir mi
yim Sayın Bakan? 

•Cumhuriyet Senatosunun bir mii;:akere usulü 
vardır. Bu da İçtüzükte tespit edilmiştir. Gün
dem dışı konuşmalar müzakere mevzuu yapıla
maz. Kaldı ki, müzakere mevzuu yapılsa dahi 
Cumhuriyet Senatosunun müzakeratmda Baş
kandan söz istenir ve bu kürsüden konuşulur. 
Buna riayet edilmesi bilhassa rica edeceğim 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI KEMAL DEMİR (Devamla) — Saym sena
törler; petrol kanununun ilgili maddesini değiş
tirmek, böylece petrol kanununun bünyesinde 
meseleyi kesin bir çözüme bağlamak sanırım 
yolların en doğrusudur, en iyisidir. Ancak Pet
rol kanununu değiştirmeyi eğer Hükümet ola
rak biz beklemiş olsa idik, şimdi bu farklar her 

geçen gün birer hak haline transferal haklar 
haline gelmiş olacaktı. Mevcut yasaların içeri
sinde Türk parasının kıymetini koruma kanu
nunun bize verdiği imkânlardan başka, bir im
kân bulunamadı. Bu imkân, her gecen günün 
ülkemiz için zararlı olacağı nedeni ile hemen 
değerlendirildi. 

Arz ediyorum, ben Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanınız olarak, bir hukuk devletinin, 
Cumhuriyet Hükümetinin bir üyesi olarak Yü
ce Meclislerin çıkardığı kanunların içinde uy
gulama yapan bir uygulayıcıyım. Bu petrol 
kanununun sakıncalı taraflarını Meclis ele alır, 
inceler, değiştirir, bir yasa yapar, her icra ona 
uyar ve onu uygular. Ama bir hukuk devletin
de kanunsuz bir uygulama yapıldığı zaman esa
sen o geçerli olmaz; bu uygulamayı kime ya
parsa yapsın geçerli olmaz. Petrol kanununun 
ilgili maddesini değiştirmek en sağlam yoldur, 
arz ediyorum. 

Hükümet de petrol kanununun ilgili mad
desinin değiştirilmesi konuşulmuştur. Mecliste 
komisyonlar teşekkül etmemiş durumda. Mec
lise gelecek, konuşulacak, görüşülecek kanunla
şacak' ve o zamana kadar dünya kadar farkı 
da transfer etme hakkı, maliyet unsurlarında 
bir artış olmadan bu hakkı almış olan şirket
lerin olacak idi. Esas olan bunu önlemekti; en 
doğrusunun yapıldığını sanırım. 

Saym senatörler; Türkiye'de Sayın Senatör 
Tunçkanat'ın belirttiği gibi 10 milyon tonun 
üstünde hampetrol tüketimi vardır. 1973 yılın
da bu 11 milyon ton olmuştur, 1974 tüketim 
tahmini 12 milyon ton civarındadır. Bunun 
1973'te 3,5 milyon tonunu iç üretimden sağla
mı sızdır. 1974 için de 4 milyon tonunun yakla
şık olarak iç üretimden sağlanacağı tahmin 
edilmektedir, beklenmektedir. 

Bu noktada hemen bir hususu arz etmek is
terim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Türkiye'de millî kuruluşumuz olarak petrol 
aramaktadır. Ben bunu Yüce Millet Meclisinde 
de arz ettim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı petrol arama faaliyetleri bakımından, ola
naklar bakımından, gerek çağımızın teknoloji
sine sahibolma, bilgisine sahibolnıa, petrol ara
ma - bulma bilgisine sahiibolma, yetişmiş olma 
bakımından gerçekten övüneceğimiz bir düzey
de kuruluştur. Türkiye Petrolleri Anonim Or-
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taklığı Türkiye'de bilgi ile, vukuf ile petrol ara
maktadır. Petrol aramanın güçlüğü, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının tecrübesi ile 
yanyana geldiği zaman azalmaktadır, Türkiye 
Petrolleri Anonim. Ortaklığı kendi imkânları 
ile gerçekten başarılı bir çalışma içerisindedir. 
Bu çalışmalar devamlı teşvik edilmiştir. 1973 
yılında 400 milyon kârnım 350 milyonunu ara
ma faaliyetlerine sarf etmiştir ve Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı daima Bakanlığımız
dan teşvik görmüştür. 

Ben Türkiye'de daha çok petrol bulunacağı
na inanmışımdır. Uzmanı değilimdir, ama bu
lunacağına inanmışımdır. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı inançla çalışmıştır, bulmuş
tur da. Arz etmek isterim, Türkiye Petrolleri
nin hampetrol bulduğu iki sahada da daha önce 
petrol aranmıştır, bulunamamıştır. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı bu iki sahada ger
çekten çok değerli lıampetrol bulmuştur. 

Bu üretim daima teşvik edilmektedir. Xi-
»tekim 'bir kanun tasarısı Bakanlar Kurulunda 
kabul edildi. Yüce meclislere sevkediliyor. Akar
yakıt fiyatlarına beş kuruşu geçmemek üzere 
petrol arama farkı ilâve etnıe/k ve bu paraları 
münhasıran Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
vermek. Türkiye'nin 1974 yılında 12 milyon ton 
'tüketimi olduğuna göre, bu tasarı yasalaştığı 
zaman 1 kuruş zam yapılsa 120 milyon, 5 kuruş 
ilâve edilse 600 milyon Türk lirası Türkiye Pet
rollerinin arama faaliyetlerine kullanılabi.eeek 
ıdemektir. 1973 yılında arama faaliyetleri için 
'sarfettiği paranın 350 milyon lira olduğunu tek
rar hatırlatarak 'bunu arz etmek isterim. 

Böylece Türkiye'de Türkiye Petrollerinin 
daha çok petrol bulmak için bütün olanakları
nı kullanabilmesi bakımından hükümetler ola
rak, Yüce Parlâmento olarak Türkiye Petrolle
rinin destekleneceğine hiç şüphe etmiyorum. 
Her Hükümet için bunu arz ediyorum. 

Sayın senatör eldeki petrol stoklarının yeni 
fiyat artışları karşısında değerlendirilmesi ge
rektiğini belirtiyorlar. Gayet tabiî, esasen tev
zi şirketleri günü gününe stoklarını Petrol iş
leri Genel Müdürlüğüne bildirirler ve yasanın 
da gereği 'budur. Bu itibarla biz mevzut stok-
lan Bakanlık olarak günü gününe biliriz. Hat
tâ bu akaryakıt bunalmn Orta - Doğu savaşı 
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başladığ-j zaman çıktığında, Türkiye'nin bir 
akaryakıt bunalımı ile karşı karşıya kalmaması 
için müteaddit tarihlerde bu rakamları günü 
gününe ben de takibetmek imkânını bulmuştum, 
'bir akaryakıt sıkıntısı çekilmesin diye takibe-
•diyordum. Nitekim müteaddit beyanlarımda 
«Tüıikiyc'dc bir akaryakıt sıkıntısı olmayaeaık-
tır» diye ifade etmişimdir. Yüce Senatoda daha 
önce yapılını,} olan bir konuşmada bu Millet 
Meclisinde yapılan bir konuşmada yine buna 
'benzer bir beyanım üzerine: «Akaryakıt sıkın
tısının olmaması kâfi değildir, fiyat artışları
nın ekonomiye intikâl edeceğinin de • söylenme
si lâzımdır» diye belirtilmiştir. Burada tekraren 
arz etmek istiyorum. 

«Türkiye'de bir akaryakıt sıkıntısı olmaya--
caktır» dediğim zaman kasdetdiğinı şudur: Tür-
ikiye, ambargo konmuş ülkelerden birisi değil
dir. Türkiye, petrol üzerinde Ve petrol ihrace-
den ülkelerden anlaşmalı olarak petrol almak
tadır. Anlaşma dışı da eksiğini karşılamakta
dır. Türkiye, petrol sağlamada Orta - Doğu Sa
vaşının devam ettiği günlerde dahi sıkıntı çek
memiştir. Sıkıntısı olmuştur; gemiler 'harp sa
hasından geçme sıkıntısı çektiği için nakliye 
sıkıntısı olmuştur; ama eldeki stoklarla <o bir
kaç. günlük sıkıntı da giderilebilmiştir. 

Şimdi, petrol üreten ülkeler Türkiye'ye bir 
ambargo koymadan Türkiye ile yaptıkları1 an
laşma gereğince petrol temin ettükleri için biz 
hampetrol satınalıp ürettikçe Türkiye'de bir 
akaryakıt-sıkıntısı olmaz. Ama bu demek de
ğildir ki, hampetrol fiyatlarındaki artışlar 
Türkiye'yi etkilemez. Elbette etkiler. Her be
yanımda bu sözlerimin yanında bunu da arz et
mişimdir. Bugün de arz ediyorum; Türkiye bir 
akaryakıt sıkıntısı çekmez. Ancak, akaryakıt 
fiyatının büyük artışı karşısında Türk ekono
misi gerçekten sıkıntılarla karşı karşıyadır. 
Sanayi kesimi öyledir, sosyal yaşantımız 
öyledir, tarım kesimi öyledir, ulaşım sek
törü öyledir. Her yönüyle 'ekonomimizi et
kileyecek bir unsur halindedir hampetrol fi-
yatlarmdaki artışlar. 

Tüı'kiye, ihtiyacını anlatmalı olarak mu
kaveleler içerisinde sağlamaktadır. 

Sayın senatörler; Türkiye'de hampetrol üre
ten rafinerilerin kapasitesi halen 14 300 000 ton
dur. Rafineri hizmetleri kârlı hizmetlerdir. Mev-
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cııt rafinerilerin üçü Türkiye Petrollerinin; ya
ni kamu 'kuruluşlarının evindedir. Türkiye'nin 
tüketim ihtiyacı 1973 te 11 milyon olmuştu, 
1974 te 12 milyon olacak. 14 milyon kapasite, 
iki milyon kapasite fazlası var demektir. Bu, 
ülkemiz ekonomisi için fevkalâde olumlu bir ra-
'kamdıır. Türkiye'de rafineri kaparitesini artır
dığımız zaman ülke ihtiyacından fazla ürünü dı
şarıya satma imkânımız doğuyor demektir. Ni
tekim, mevcut rafinerilerin kapasitelerini artır
ma çalışmaları süratle yürümektedir. Aliağa 
Rafinerisi ile ÎPRAŞ Rafinerisinin kapasitesi 
artırılmaktadır. Böylece 4 milyon ton kapasite 
ilâvesi yapılmaktadır. Rafineri kapasitemiz 18 
milyon tona çıkmış olacaktır. Bir yeni 4 ncü ka
mu kuruluşu rafinerisi de 3 milyon ton kapasi
teli yer seçimi ve fizibilite çalışmaları halinde
dir. Rafineri kapasitemiz arttığı zaman ham-
petrol temininde güçlük çekmediğimiz sürece 
hampetrolü alıp ülke ihtiyacını kullandıktan 
sonra kalan kısmını ihraç etmek suretiyle öde
meler dengesini olumlu istikâmette etkilemek 
ve döviz gelirlerimizi artırmak mümkün olabi
lecektir. 

Sayın senatör, hampetrol fiyatlarındaki bu 
artışlar karşısında yılda yaklaşık olarak 700 -
800 milyon dolar ödemek durumunda kalacağı
mızı belirtiyorlar; doğrudur. .1973 yılında 225 
milyon dolar para ödedik, hampetrol ithalâtı 
için. 1974 yılında bu artışlar karşısında yakla
şık olarak 700 - 800 milyon civarında bir öde
me yapmamız gerekeceği hesap edilmektedir. 
Ancak, bunun bünyesinden ihraç edeceğimiz 
petrol ürünlerinden elde ettiğimiz gelirleri düş
mek lâzımdır. Nitekim 1973 yılında yaklaşık 
olarak 50 milyon dolar civarında benzin, petrol 
ürünü ihracımız oldu. Bundan gelir sağladık. 
Rafinerilerimizi tam kapasite ile çalıştırabilip, 
hampetrol elde edip, alıp çalıştırma olanağımız 
1974'te de devanı ettiği takdirde 1974 yılında 
ihracatımızdan 100 milyonun üzerinde, hattâ 
200 milyona yakın gelir sağlamamız imkân da
hiline girebilir. Bu takdirde ödeme imkânımız 
biraz daha .artmış ve hampetrol e ödeyeceğimiz 
ıni'ktar biraz daha azalmış olur. Hampetrol fi
yatla nurdaki artışların ödemeler dengesini, do-
layısiyle ithalâtımızı olumsuz yönde etkileyece
ği şüphesizdir. 1974 yılı bakımından mevcut im
kânlar nedeniyle hampetrol ithalâtında para, 

döviz sağlamak bakımından sıkıntılar olacağı 
şüphesizdir, ama imkânsızlıklar doğacağı bek
lenmemektedir. 

Sayın Başkanım, müsamahanızı da bir ölçü
de suiistimal ettiğimi zannediyorum. Yüce Sena
toya gündem dışı konuşma ile bunun hudutları 
içerisinde kalmaya dikkat sarfederek bu konu
da bilgilerimi sunmak istedim. 

Hampetrol fiyatlarının iç fiyatlara intikali 
bakımından sayın senatör tarım kesimini, ge
lişme halindeki sanayi kesimimizi dikkate ala
rak çalışmak iâzımgeldiğini belirtiyorlar. Doğ
rudur. Hampetrol fiyatlarının akaryakıt fiyat
larına intikali hususu tüm ekonomimiz içerisin
de değerlendirilerek gerçekleştirilebilir. Tarı
ma. sanayiye ve sosyal yaşantıya intikali dikkat 
nazara alınmak suretiyle yapılmadığı takdirde 
bunun sakıncalar doğuracağı şüphesizdir. Esa
sen çalışmalar da bu istikâmette olmaktadır. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 

2. — Konya Üyesi Mehmet Van.şlı'nın,, Mali
ye Bakanlığı bünyesinde bulunan gelirler kont
rolörlerinin görev ve yetkilerinin kanun kapsa
mına alınmasıyla dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konya 
Üyesi Sayın Mehmet Varışlı, Maliye Bakanlığı 
bünyesinde bulunan gelirler kontrolörlerinin gö
rev ve yetkilerinin kanun kapsamına alınması 
konusunda gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Varışlı. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Baş-
'kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Sözlerime başlarken hepinizi saygıyle selâm
larım. 

Bilindiği üzere vergi sistemimize dahil bulu
nan çeşitli vergilerden beyan esasına dayanan
ların adedi gittikçe artmakta ve dolayısiyle ver
gi inceleme işlemleri Maliye Bakanlığı için bü
yük bir önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan vergi personeli uzun yıllar 
tatminkâr ve istikrarlı bir malî statüye kavuş
turulmadığından durum bugün önemli bir prob
lem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Zamanın Maliye Bakanının 5 . 9 . 1970 tarih 
ve 2 313 462 sayılı onayı ile Bakanlığın gelir po
litikasını bir düzene koymak gayesiyle 19 adet 
gelirler kontrolörlüğü kadrosunun 500'e çıka-
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rılması öngörülmüştür. Yüksek tahsil mej;uııları 
arasından sınavla 481 elemanın Mart 1971 ilâ 
Temmuz 1972 tarihleri arasında gelirler kontro
lörlüğüne atandığını öğrenmiş bulunuyorum. 

Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörleri Ma
liye Bakanlığı bünyesinde vergi incelemesiyle 
gelir idaresinin teftiş ve tahkikatı görevliliğiyle 
uğraşan denetim elemanları topluluğudur, Ma
liye Bakanlığı içinde sayıca en büyük grup olan 
gelirler kontrolörleri iki yıllık staj dönemlerin
de nazarî ve uygulamalı bir eğitimden geçirile
rek önemli tahkikatlarla görevlendirilmişlerdir. 
Türkiye'deki büyük vergi dairelerinin tamamı
na yakınını teftiş etmişler ve yaptıkları vergi 
incelemeleri sonunda milyonlarca liralık matrah 
farkı ortaya çıkarmış olduklarını tetkikim ne
ticesinde öğrenmiş bulunuyorum. 

•Maliye Bakanlığı bünyesinde gelirler kont
rolörleri ile görev yönünden benzeyen iki ku
rul daha vardır. Bunlardan birincisi Maliye Ba-
'kanlığı Teftiş Kuruludur. Teftiş, tahkikat ve 
vergi incelemesi yetkilerine sahip olup, gelirler 
kontrolörlerinden fazla olarak bütün Maliye 
Teşkilâtına teftiş yetkisi vardır. Ancak, fiiliyat
ta teftiş heyetinin büyük iller dışındaki vergi 
dairelerinin teftişini kontrolörlere bıraktığı ve 
sayılarının azlığı nedeni ile vergi incelemesi ile 
ziyadesi ile uğraşamayacakları tabiîdir. 

Diğer kurul olan Hesap Uzmanları E'jırulu 
ise, yalnızca vergi inceleme yetkisine sahip olup, 
teftiş ve tahkikat yetkileri bulunmamaktadır. 
Bu kurulun sayısının 300 civarında okluğu ka
naati içerisindeyim. Ayrıca bu kurulun önemli 
bir kısmı idarî görevlerde olup, haliyle fiilen 
vergi incelemesi ile uğraşamamaktadırlar. 

Saym senatörler, bugün yurdun her köşesin
deki vergi daireleri gelirler kontrolörlerine^ tef
tiş edilebilme imkânına kavuşmuştur. Aynı şe
kilde gelirler kontrolörlerinin sayı ve nitelik 
yönünden yeterli bir ortama geldiği son yıllara 
kadar, mükelleflerin çok küçük bir bölümü in-
celenebilmektedir. Böylece vergi inceleme oranı 
bu kontrolörler sayesinde önemli ölçüde artmış
tır. 

Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi denetimi 
ve gelir idaresinin denetimi alanında kontrolör
lerin gerek sayı, gerekse tesiri yönünden önemi
ni ifade etmek isterim. Ayrıca, bunların gördü

ğü görev dolayısıyle diğer 'hakanlıklar müfettiş
lerinden daha önemli fonksiyon ifa etmedikleri 
söylenemez. Hazineye milyonlarca lira kazanç 
sağladıkları belirtilmesi gereken en önemli hu
sustur. 

Değerli arkadaşlarını, her türlü vatandaşı 
yakından ilgilendiren bu zor ve önemli görevi 
yerine getirirken, gelirler kontrolörleri Maliye 
Bakanlığı içinde statü bakımından gerekli yeri 
alamadıklarından dolayı huzursuzdurlar. ' Bir 
kere 2996 sayılı Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunda adı bile anıl
ma makta dır. Sadece Yergi Usul Kanununun 135 
ııci maddesinden vergi inceleme yetkisini •almak
tadırlar. Teftiş ve tahkikat görevleri Bakanlık 
onayları ile fiilen yürütülmektedir. 

Bunların yönetim şekline gelince; Son ola
rak 30 . 11 . 1973 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanan Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliği ile 
mesleğe girişte bâzı .müktesep hakları da zede
lenmiştir. Görevlerini gereği gibi yerine getire
bilmeleri, teftiş ve vergi incelemesinde verimli
liği artırabilmeleri ve içinde bulundukları hu
zursuz ortamdan kurtulabilmelerini temin et
mek için Maliye Teftiş ve Hesap Uzmanları Ku
rulunda olduğu gibi, gelirler kontrolörleri bir 
kurul halinde teşkilâtlandırılarak, Maliye Ba
kanlığı Kuruluş Kanununda görev ve yetkileri 
tespit edilmelidir. 

2996 sayılı Kanuna eklenecek bir madde ile 
gelirler kontrolörlerinin kurul halinde teşkil ât-
landırılacağı görev ve yetkileri sıralanarak be
lirtilmelidir. Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanu
nunda yerlerinin olmaması ve yöneticilerinin 
teftiş heyeti ve hesap uzmanları kurulundan ol
ması nedeni ile öteden beri bu kurulların bir alt 
organı olarak görülmüştür. 

Denetim fonksiyonlarının farklı olmamasına 
ve öğrenim seviyelerinin eşit olmasına rağmen, 
gelirler kontrolörleri Maliye Ba'kanlığı içinde 
sürekli olarak bu kurulların vesayetine verile
rek ikinci plâna itilmiştir. 

Kontrolörlerin üstündeki kurulların harcı
rahlar yerine, kontrolörler için tazminat getiril
mesi konusu Maliye Bakanlığı içinde bir huzur
suzluk yaratacağı kanaati içerisinde konuşuyo
rum. 
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Sayın senatörler, bilindiği üzere denetim 
elemanları öteden beri süreıklî harcırah almak
tadırlar. Bu yıl harcırahların turneye çıkılması 
halinde alınmayı ve sürekl'i harcırah alma yerine 
tazminat verilmesi görüşü Maliye Bakanlığında 
hâkim olduğu düşüncesi içerisindeyim. Bu tazmi
nat miktarlarının tayininde ise, özellikle Maliye 
müfettişi ve hesap uzmanlarının tazminatlarının 
gelirler kontrolörlerinden ayrı ve fazla tutulma
sının istenmekte olduğunu tetkik etmiş bulunu
yorum. 

Yukarıdaki açıklamalarımda da görüleceği 
gibi, görev ve fiilen yapılan iş bakımından ge
lirler kontrolörleri aleyhine diğer kuruluşlar
dan bir fark olmadığı açıktır. Burada sadece 
fark olan diğer kuruluşların ya, Maliye Bakan
lığı Kuruluş Kanunu dle ya da ayrı bir kanunla 
hukukî statülerinin olmasındandır. 

G-elirler kontrolörlerinin,, Maliye Bakanlığı 
Kuruluş Kanununa eklenecek bir madde ile hu
kukî statüye kavuşturulmaları, şimdiye kadar 
olagelen aksaklıklarını önleyeceği gibi, bunların 
görevlerini gereğince yürütmelerini sağlayacak 
huzur ortamını yaratacaktır. 

Yine arz ettiğim gibi, huzursuz ortama ya
bancı bir kelime olan «kontrolör» sözü sebep olu
yorsa, bu kelime yerine, getirilecek ek kanunda 
«vergi müfettişi» adının kullanılmasında fayda 
olduğuna inanıyorum. 

Sayın senatörler, sözlerime burada son verir
ken, beni dinleme lûtfunda bulunduğunuzdan 
dolayı Yüce Senatonun değerli üy el enine şük
ranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

3. — Mardin Üyesi Sait Mehmetoğlu'nım, 
10 Ocak 1974 tarihli Hür Anadolu Gazetesinde 
neşredilen «Maarifimiz» adlı yazıya dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Mardin 
Üye^i sayın Sait Mehnıetoğlu, 10 Ocak 1974 fari
limde bir gazetede intişar eden Ankara Öğret
menler Derneği hakkındaki bir yazıyı açıklamak 
üzere söz talep etmişlerdir. 

Buyurun efendim. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın 

Başkan, Senatonun saygıdeğer üyeleri : 
10 Ocak 1974 tarihli Hür Anadolu Gazetesin

de emekli öğretmen Turgutcan imzasıyle neşre
dilen «Maarifimiz» adlı yazı, çeşitli problemlere 

' değindikten sonra, Ankara Öğretmenler Derne
ğinden söz etmektedir. 

Bu dernek halen Yenişehir Tuna Caddesin
de mülkiyetinde bulunan üç katlı ve bahçe içeri
sinde bulunan bir binada faaliyetini devam et 
tirmektedir. Bina, yönetim kurulu tarafından 
menfaat karşılığı ve cüz'î bir değerle satılmış ya 
da satılmaktadır. 

Adı geçen binanın halihazır değeni birkaç mil
yondur. 1952 - 1953 yılında Ankara'daki İlkokul 
öğretmenlerinin gayretleriyle bina satın alınmış, 
uzun süre gayeye uygun faaliyet merkezi olmuş 
ve öğretmenlerin meslekî dayanışmalarını sağ
lamıştır. Bir müddet önce İlkokul Öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım sandığı bu binaya talip 
olmuş; yıktırılarak, Türkiye'deki bütün ilkokul 
öğretmenlerinin istifade edebileceği bir hale ge
tirilmesi tasarlanmıştı. Bu olumlu niyet redde
dilmiştir. Yıllardan beni elde edilen kiraları da 
şahsî çıkarlarına sarf etmişlerdir. Yöneticilerin 
bu tutumundan dolayı eski üyeler derneği terk 
etmişler, yeni üye olmak isteyenler de alınma
mışlardır. 

Ayrıca, Genel Kurul toplantılarını, dernek bi
nası elverişli! olduğu halde, gizli yerlerde az üye 
dle yapmışlardır. Bu hususlar İçişleri ve Maliye 
bakanlıklarına da defalarca duyurulmuş, fakat 
bugüne kadar bir işlem yapılmadığından çıkar
cılarında cesareti artmış, dolayısıyle binanın sa
tışını bir olup bittiye getirerek sonuçlandırmak 
üzeredirler. 

Dernekler yasasının ruhuna uygun olmayan 
bu satışın durdurulmasını, diğer hususlar dçiııde 
ivedilikle soruşturma yapılmasını, ilgili bakanlar
dan istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

4. — Bakanlar Kurulunu teşkile memur edil
miş bulunan Kontenjan Üyesi Naim Talû'nun, 
Bakanlar Kurulunu kuramayacağına dair cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/394) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 Aralık 1973 Gün ve 4 - 1397 sayılı 

yazımız. 
İlgi yazımızla Bakanlar Kurulunu teşkile me

mur edilmiş bulunan Cumhuriyet Senatosu Üye
si Sayın Naim Talû, bir koalisyon Hükümetinin 
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kurulması ve sürmekte olan Hükümet buhranına 
bir an önce çare bulunmayı amacıyla lüzumlu te
mas ve istişareleri yapmış ve bütün imkânları de
nemiş olmasına rağmen, olumlu bir sonuca vara
madığım 10 Ocak 1974 gün ve 1/1 - 101 sayılı 
yazısı ile bildirmiş bulunmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Cumhurbaşkanı 

Fahri S. Korutürk 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. — C.II.P. Grup Başkanhğmrn, Elâzığ Üye
si Celâl Ertuğ'un Partilerine katıldığına dair 
tezkeresi. (3/396) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette iki önerge var
dır, takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Elâzığ Bağımsız Senatörü Sayın Celâl Ertuğ 

14 . 1 . 1974 günü grubumuza girmiştir. 
Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla rica 

ederim. 
C.II.P. C. Senatosu Grubu 

Başkanvekili 
Salih Tanyeri 

6", — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, C. II. P. 
Grubuna katıldığına dair önergesi (4/148) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bağımsız olarak devam ettiğim Cumhuri

yet Senatosu Üyeliğinden 14 . 11 .' 1974 tarihin
den itibaren C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Gru
bu Üyeliğine geçmiş bulunduğumu bilgilerini
ze saygı ile arz ederken, gereken işlemin ya
pılmasına müsaadelerinizi rica ederim. 

Elâzığ Senatörü 
Prof. Dr. Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Her iki önerge Yüksek Heyetin 
'bilgilerine sunulur. 

7. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/395) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezke
resi var, takdim ediyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli savılmaları hususunun Genel Kurula ar

zı, Başkanlık Divanının 10 .1 .1974 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Tay
fur Sökmen mazeretine binaen 7 . 1 . 1974 tari
hinden itibaren 15 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fevzi 
Geve'ci hastalığına, binaen 8 .1 .1974 tarihinden 
itibaren 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nazif Ça
ğatay hastalığına binaen 9 .1 .1974 tarihinden 
itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Tayfur Sökmen'in mazeretine 
binaen 7 . 1 . 1974 tarihinden itibaren 15 gün 
izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Sayın 
Fevzi Geveci'nin hastalığına binaen 8 . 1 . 1974 
tarihinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
le:... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Na
zif Çağatay'ın hastalığına binaen 9 .1 .1974 ta-
ı illinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

8. — Danışma Kurulunun 15 Ocak 1974 tarih
li toplantısında alınan 2 sayılı Karara dair Baş
kanlık tezkeresi (3/397) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi 
va.\ takdim ediyorum : 

15 . 1 . 1974 

Genel Kurala 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 

15 Ocak 1974 tarihli toplantısında alman 2 sa
yılı karar ve eki dağıtım cetveli ilişiktir. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
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Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 
Kararı 

Karar No. : 2 
Karlar tarihi : 15 Ocak 1974 

Cumhuriyet Senatosu Daınışimia Kurulu 15 Ocak 
1974 tarihimde Grup Temsilcilerinin ele iştira-
Ikiyle toplanmış ve aşağıda yazılı hususları gö-
rüşlendk karara (bağlamıştır. 

1. 9 üyeli Gençlik ve Spor Komisyonunun 
kaildi rılaraık bu Koımisyonun Millî Eğit;ijm Ko
misyonuna ve Köy İşleri Komisyonunun »da Ta
rım - Orman Komıisyonunla (ilâvesi, 

2. Koımisyon Seçimlerine esas tenkil edecelk 
ilişik clağıtıim ceıtvalinin Genel Kurulun tasvi
bine suııultıııası, 

3. Danışma Kurulu Sözcülüğünü Saym 
Osman Nuri Canpolat'm yapması, 

Mehmet ünaldı 
Cumihuriyet Senatosu 

Başkanı V. 

Başkanvekili 
•Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Azmi Erdoğan 

Kâtip 
1 ned maddeye muhalifini 

Alli Alıkan 
A. P. Grubu adına 

Mucip Atalklı 

îsfeender Cenap Ege 
Başikanveküli 
(Bulunımıadı) 

Osman Nuri Oanpolat 
. Kâtip 

Tarılk Renizi Baltan 
İdare Âmiri 

Salih Tanyeri 
C. H. P. Gr. Başfoanvelkili 

Cihat Alpan 
M. B. Gr. Ba^anvekil i Kontj. Gr. Baştan vekili 

Cumhuriyet. Sienatosu Komisyonları Oran Çizelgesi 

O 

Komisyonlar 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
C. Senatosu Hesaplarını İncielome Komisyonu 
Bayındnlıik, Ulaştırma ve İmar - İ sikan Kam is. 
Dışişleri, Turizmi ve Tanıtma Komisyonu 
İçişleri Komisyonu 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonu 
Millî Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonu 
Millî Savunmla Komisyonu 
Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu 
Sosyal İşler Komisyonu 
Kamu İktisadî Teşebbüsferi Kanma Komisyonu 
DİHeJkçe Karma Komisyonu 
Kitaplıtk Karma Komisyonu 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Yük-
ısleık Heyetin malûmları oilduğu üzere Anayasa-
imızın 94 ncü maddesine göre kurulması gerek
lidir. Halen Hükümet kurulmadığı için, Hülkü-
>met kuruluncaya Ikaıdla.r dikitidar gruplarına ve-
rileoeık olan hakkın tam ve ikâmiil mı âmâda veri
lebilmesi için, bu komisyonun teşkilinin -erte
lenmesi hususunu aylarınıza arz •ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 Üye İdare Amiri 

Gruplar adıma söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Danışıma Kurulu Rakorunu Okunan cetvelle 

birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Günıdemıiımlızıde başika madde bulunmaıdığm-
ıdan 17 . 1 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'teı 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,20 
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IV — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ün sal'in, 1972 - 1973 öğretim yılında me
zun olan öğretmenlere dair soru önergesi ve Mil
lî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı ceva
bı. (7/182) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1972 - 1973 öğretim yılında çeşitli meslek 

okullarından mezun olan bâzı öğretmenlerin 
evrak memurluğu, memur yardımcılığı, müze 
memurluğu gibi görevlere atandıkları söylen-
me'ktedir. 

Öğretmen ihtiyacının son derece fazla oldu
ğu bir zamanda öğretmenlerin asil görevleri dı
şındaki işlere atanmasının bizce izahı mümkün 
değildir. Hele yüksek okul mezunu bir kimse
nin memur yardımcılığına evrak memurluğu
na atanmasını gerektiren meslekî ve idarî ne
denleri anlamamıza ve bulmamıza imkân göre
miyorum. 

'Bu nedenle Sayın Millî Eğitim Bakanının 
aşağıdaki sorularımıza yazılı olarak cevap ve
rilmesini arz ve rica ederim. 

1. — 1972 - 1973 öğretim yılında mezun olan 
öğretmenlerden meslekleri dışındaki yerlerde 
görevlendirilenler var mıdır? Varsa, bunların 
sayısı ne kadardır ve hangi görevlere atanmış
lardır ? 

2. — Bu öğretmenlerin meslekleri dışındaki 
yerlere atanmalarını gerektiren meslekî idarî 
ve hukukî nedenler nelerdir? 

3. — Daha evvelki yıllardan bu şekilde ça-
lışııtrılan öğretmen var mıdır? Varsa bunların 
sayısı ne kadardır? Ve görevleri nerelerdir? 

21 . 12 . 1973 
E r zin c an S en a t ö r ü 

Niyazi Unsal 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 14 . 1 . 1974 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031.2/4 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 24 . 12 . 1973 tarih ve 174G - 2200 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senantosu Erzincan Üyesi Ni

yazi Ünsal'm, 1972 - 1973 öğretim yılında çeşit

li meslek okullarından mezun öğretmenlerin 
meslekleri dışındaki görevlere atanmalarına 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

14 . 1 . 1974 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 
Ünsal'm, 1972 - 1973 öğretim yılında çeşitli 
meslek okullarından mezun öğretmenlerin mes
lekleri dışındaki görevlere atanmalarına dair 

yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
1972 - 1973 öğretim yılında öğretmen yetiş

tiren kurumlardan mezun ve mecburî hizmetle 
yükümlü öğretmen adaylarının, sağ - sol olay
larına katılmaları nedeniyle yakalanarak, hakla
rında resmî makamlarca yapılan kovuşturmalar 
sonucunda, Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 
mahkemelerince veya Cumhuriyet savcılıklarınca 
«Devletin askerî kuvvetlerinin ve Hükümetin 
manevi şahsiyetini alenen tahkir suçlarından ko
vuşturma yapıldığından» kendilerine eğitim - öğ
retim hizmetleri verilmesi sakıncalı görülerek bu 
10 öğretmen adayı; büro işlerinde görevlendiril
mişlerdir. 

Ayrıca, klâsik Şark dilleri mezunu bulunan 
7 öğretmen adayı da, imam - hatip okullarında 
okutacakları kanunî ders saati bulunmaması ne
deniyle bu okulların kütüphane memurluklarına 
tayin edilmişlerdir. 

Daha evvelki yıllara ait yapılmış bir idarî 
tasarruf yoktur. Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Fatma Hikmet hmen'in, Adana Cezaevindeki 
hükümlülere dair soru önergesi ve Adalet Ba
kanı Bayrı Mumcuoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/183) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığını
zı rica ederim. 

Saygılarımla. 25 . 12 . 1973 
Kocaeli Senatörü 
F. Hikmet İsmen 
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30 Ağustos 1973 tarihinde Adalet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması iste
ği ile sunmuş olduğum bir kopyesi ekli öner
geme verilen ekteki cevap tatmin edici nitelik
te olmadığı gibi çelişkilerle de doludur. Yazı
ların incelenmesinde kolayca anlaşılacak olan 
bu gerçek üzerine hukukun üstünlüğü ilkeleri 
zedelenmeden hazırlanacak cevabı bekleyece
ğim. 

1. Müşahade süresi en geç 14 . 7 . 1973'te 
sona erdiği halde bu şahıslar hakkındaki idare 
kurulu raporunun 18 gün gecikme ile 1.8.1973'te 
Bakanlığa bildirilmesi, söz konusu A. Hamdi 
Dinler ile Yaşar Uçar'm kanunla tayin edilen 
müşahade sürelerinin azamî haddinin 18 gün 
uzatılması gibi bir sonuç meydana getirmiştir. 
Müşahede müddetinin hemen bitiminde rapo
ru düzeıüemeyenlerin yani bu husustaki rapor 
düzenleme görevlerini zamanında yapmayan
ların sorumlu olacakları açıktır. Buna rağmen 
Sayın Bakan kendi yazılarıyle açıkladığı gibi 
bu hususu nedense görmemezlikten gelmektedir. 
Halbuki kanunlarımıza göre görevi icabı bir 
suça muttali olan memurun bu suçu ilgili mer
cilere haber verme zorunluğu vardır. Biz ya
zılı soru önergemizle bu haberi kendilerine ilet
tiğimiz halde Sayın Bakanın idare kurulunun 
bu açık savsaklamasını görmeyip kendine yük
lenen görevi de yerine getirmediği anlamına 
gelmez mi? 

2. Hükümlü A. Hamdi Dinler ile Yaşar 
Uçar hakkındaki idare kurulu raporu 1.8.1970 
tarihinde Bakanlığa gönderildiği, Bakanlığın 
ise hükümlüleri Adana Cezaevine tefrik işlem
lerini tamamlayarak gereğinin yapılması için 
7 . 8 . 1973 tarihinde Kocaeli Cezaevine bil
dirdiği yazılı som cevabından anlaşılmaktadır. 
Yine aynı cevaptan tefrik işleminin sonucuna 
kadar hükümlülerin müşahede halinin devam 
edeceği açıklanmış olmasına göre 7 . 8 . 1973 
günlü tefrik kararının Ankara ile Kocaeli ara
sındaki mesafe gözönünde tutularak 1 - 2 gün 
içinde yerine ulaşması doğal bulunduğundan 
ve tefrik tarihi olan 7 . 8 ' . 1973 tarihinden 18 
gün sonraki 25 . 8 . 1973 gününe kadar hüküm
lülerin müşahede altında bırakılma halinin de
vam ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde Bakanlı
ğın tefrik kararına rağmen hükümlüleri ayrıl
dıkları cezaevine göndermeyip 25 . 8 . 1973 ta
rihine kadar müşahade altında tutan Kocaeli'n-

I deki görevlilerin en azından Bakanlığın emir-
J lerini yerine getirmemek, 647 sayılı Kanunun 
I 9 ncu maddesindeki emredici hükme aykırı ha-
\ roket etmek suretiyle suç işledikleri açık bir 
I gerçektir. Durum böyle iken önergemizde de 
I açıkça belirttiğimiz halde Bakanlığın bundan 
I habersiz davranarak ilgililer hakkında bir iş

lem yapılmasına lüzum yoktur. Şeklinde cevap 
1 vermesi emri altındaki Kocaeli Savcısı ile in

faz savcısının kanunlarımıza aykırı bu açık 
tutumlarını himaye anlamına gelmez mi! Sa
yın Adalet Bakanının bu tatmin edici olmaktan 

I uzak cevabı üzerine ne düşünüyorsunuz? 

3. İnfaz Kanununun 9 ncu maddesinde mü-
I şahede süresinin en çok 60 gün olacağı saptan

mış bulunmasına göre bu sürenin hiçbir suret
le tüzük hükümleriyle uzatılması kanunî imkânı 
mevcut değildir. İdare kurulu raporunun Ba
kanlığa gönderilmesi ve oradan gelecek ayırma 
kararma kadar hükümlülerin müşahadehanede 
alıkonulacağı hakkındaki ibare ile kanundaki 
60 günlük sürenin uzatıldığını düşünmek, sa-

I nıkla-r lehine düzenlenen 657 sayılı Kanunu sa
nıklar aleyhine yorumlanması gibi bir sonuç 
doğurur ki Sayın Adalet Bakanı böyle bir yo-

j rama yetkili değildir. Gerek müşahadenin ya-
j pıldığı cezaevi müdürü gerek onun âmiri du

rumunda bulunan infaz savcısı ve Kocaeli sav-
; cısı müşahade süresinin en son haddini dikkate 
| alarak bu idarî işlemleri daha önceden düzenleyip 

müşahade süresinin sonunda, Bakanlıkta ayırma 
kararının alınabileceği şekilde hazırlanıp düzenle
mesi iktiza ederken böyle yapmayıp azamî mü
şahade süresinin sona ermesinden sonra bu 
işlere başlayıp hükümlülerin 43 gün süre ile 
kanunsuz bir şekilde tecrit hallerinin devamına 
yol açmış olmaları açıkça ortadadır. İlgililerin 
görevlerini yasalar uyarınca yerine getirmedik
leri halde Sayın Adalet Bakanının bir kanun
suzluk bulunmadığı şeklindeki cevabı ile hi
maye edilmeleri karşısında ne düşünülmekte
dir! 

4. Yazılı soru önergemde 6 sırayı alan soru 
J cezaevi müdürünün hükümlülerin vekiline kar-
I şı sarfettiği ve hükümlüleri kastederek «100 gün 

değil ne kadar kalırlarsa kalsınlar bu adamla
rı hücreden hapishaneme alamam» şeklindeki 

1 sözleri açık bir vazifeyi kötüye kullanma oldu-
1 ğu halde bu vazife suçlusu hakkında ne gibi 
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bir işlem yapılacağı sorusunu da cevapsız bıra
kan Sayın Adalet Bakanının kanunsuzluk yok
tur şeklindeki cevabı hakkında ne düşünüyor
sunuz, bu işlemler yasalarımıza ve insan hakla
rı 'beyannamesine uygun mudur? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C T. Ev. Gen. Müdürlüğü 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 1063 
14 . 1 . 1973 

Cumhuriyet iSenato.su Genel Sekreterliğine 
İlgi : 1. Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 

29 . 12 . 1973 tarih ve 2211-1752/7-183 sayılı ya
zıları : 

2. 21 . 11 . 1973 tarih ve 53413 sayılı ya
zımız : 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma 
Hikmet İşmen'm Adana Cezaevindeki hükümlü
lere dair Sayın Başbakana yönelttiği yazılı so
ru önergesinin tarafımdan cevaplandırılması 
Sayın Başbakan tarafından tensibedilmiş ol
makla, cevabımı arz ediyorum. 

İlgi (2) deki yazımızda da arz edildiği üze
re, komünizm propagandası yapmaktan hüküm
lü Ahmet Hamdi Dinler ile Yaşar Uçar'm 60 
günlük müşahade süresi 16 . 7 . 1973 tarihin
de sona ermiştir. Kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlülerine göre düzenlenmesi gereken fiş

lerin doldurulması, cezaevi müdürünün raporu
nun tanzimi, idare kurulunun bu husustaki ka
rarının yazılması gibi zorunlu formalitelerin 
ikmali ve dosyalarının Bakanlığa gönderilmesi 
bu 60 günlük müşalhade süresinin sonunda ya
pılması gereken işlerdir. 

Bu itibarla, müşahadenin hitamı olan 16.7.1973 
tarihinden dosyalarının Bakanlığa gönderildiği 
1 . 8 . 1973 tarihine kadar aynı hükümlülerle 
birlikte müşahadeye alınan diğer hükümlülerin 
dosyalarının tanzim ve ikmali için geçen süre 
normal bir süre olarak kabul edilmiştir. 

Bakanlıkça 7 . 8 . 1973 tarihinde adı geqen 
hükümlülerin Adana Cezaevine gönderilmeleri
ne ilişkin talimatın mahalline gitmesi, ödenek 
ve jandarma temini ile ilgili sorunların halli 
gibi sebeplerle sevk işleminin 25 . 8 . 1973 tari
hinde yapılabilmesinde de normal sayılamaya
cak herhangi bir gecikme bulunmamaktadır. 

Ayrıca müşahadeye tabi tutulan hükümlü
lerin sınıf landırıldıkları ceza infaz kurumları
na nakillerine kadar diğer hükümlülerden ayrı 
bir kesimde bulundurulmaları yönetmelik ge
reği olduğundan, hükümlülerin Adana Cezaevi
ne şevkleri kadar müşaıhade kesiminde bırakıl
malarında da gayrikanunî bir durum söz konu
su değildir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Hayri Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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