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T U T A N A K D E R G İ S İ 

10. Birleşim 

25 . 11 . 1966 Cuma 

î,cind«kiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti • 204:205 

2. — Gelen kâğıtlar 205 

3. — Yoklama 205 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 205 
1. — Ankara Milletvekili Osman Bö-

lülkbaşı ile Yozgat Milletvekili İsmail 
Hakkı Akdoğan'ın, geçen birleşimle ilgi
li bir husus hakkında söz istemleri; 205 :207 

2. — Kırşehir Milletvekili Süleyman 
Onan'm; Kırşehir çiftçi ve bağcılarının, 
Hükümetçe destek alımı yapılmaması, 
bir şıra deposu kurulmaması ve 776 sayılı 
kanunun işlememesi yüzünden ürünlerini 
sataşmadıklarını açıklıyan konuşması ve 
Ticaret Balkanı Saldık Tekin Müftüoğlu'-
nun oevalbu 207:20<9 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in; Tekniker Okulu öğrenci 1 eninin 
7 - '8 aydır yaptıkları boykot ve gösteri 
yürüyüşlerinin haklı sdbeplere dayandığı
na bildinen demeci ve Millî Eğitim Bakanı 
Onhan Denigiız'in cevaıbı ; 209 :211 

Sayfa 
4. — Başkanlığın; Yozgat Milletvekili 

Nuri Kodaımanıoğlu'na, İçtüzüğün 95 nci 
maddesi hakkında neden söz verilemediği 
huısıuisunlda açıklaması. 211 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Balkanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
İçişleri Balkanı Farulk Sükan'm, vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezıke-
resi. (3/499) 211 

C>. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkımda Başbakanlık tezkere
si (3/500) 212 

7. — Bir toplantı yılında iki aydan 
çok izin alan İamir Milletvekili Şevket 
Adalan'a ödeneğinin verilebilmesi için 
keyfiyetin Genel Kurulun kararına sunul
duğuna dair Başkanlık tezkeresi (3/501) 212 

8. — İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun, Arsa Ofisi Kanun tasa
rısının bir geçici komisyonda görüşülme
si hakkındaki önergesi 212 

9. — İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun, İmar Kanununda bâzı 
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Sayfa 
değişiklikler yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının bir geçici komisyonda görü
şülmesi hakkındaki önergesi 212:2.13 

10. — Çanakkale Milletvekilli Ciflıad 
Baban'm, seçilmiş olduğu Turizm ve Ta
nıtma Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi 213 

11. — İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, seıçilimiş olduğu Sayıştay Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi 213 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
ler ve Gıyaseltıtin Karaca ile iki arkadaşı
nın, depremi bölgesinde bilgi edinilmek 
üzere kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırıma Komisyonuna üye seçimi. 213 

13. — Bâzı komisyonlardaki açıklara 
'üye seçilml 213:214 

14. — C. II. P. Meclis Grupu Başkaıı-
veMMerö. Turlhan Feyzioğlu ve Hilmi İn-
cesulu'nun, petrol boru hattının kurula-
öalk bir şirkete devredileceği ve bu şirket 

Sayfa 
hisselerinin % 49 oranınlda özel kişilere 
satılması ve Ipraş ve Ataş rafinerilerinin. 
genişletilmesine izin verilmesi konuların
da inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/6) 214 

15. — Millet Meclisi A. I'. Grup Baş-
kanvekilleri Aydın Yalçın ve Hüsamettin 
Atabeyli'ntin, C. H. P. Millet Meclisi Grup 
Başkanlığının 16 . 11 . 1966 tarihli öner
gesinde istemiş olduğu M'Ccli's araştırma
sına genel petrol politikamızın incelen
mesi hususunun da ithal edilmesi hakkın
daki önergesi (10/7) 214 

16. — Millet Meclisi C. II. P. Grup 
Başjkanivefcili Turhan Feyzioğlu ile Hilmi 
İncesulu'nun, evvelce sunmuş oldukları 
petrol konusu ile ilgili 16 . 11 . 1966 ta
rihli M'ecMs araştırıması önergesine aynı 
konu ile ilgili üç hususun eklenmesine 
dair önergesi (10/8) 214:236 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 'nm, 
14 Mart 1966 tarihli 64 ncü Biırileşimde Başkan
lığa verdiği ve kaybolduğu iddia edilen öner
gesi hakkındaki ve 

Ankara Milletveküli Osman Börükbaşı'nm 
Meclis görüşmelerine ait tutanakların tahrif 
olunduğu yolundaki iddiası münasebetiyle yü
rütülen tahkikat ve sonucu ile ilgili bulunan 
Başkanlık Divanı kararları okunarak bilgiye su
nuldu. 

Tutanaklarım tahrif edildiği iddiasiyle ilgili 
karar metninin okunmasından sonra söz isteme
si sırasında Başkanlığa hakaret eden Kırşehir 
Milletvekilli Memduh Erdemir'e içtüzüğün 
188 nci maddesi gereğince bir 'birleşim için. Mec
listen çıkarma cezası verildi. 

Bu sırada (tahrif iddiasını ispat için kendi
lerine söz verilmediğini öne sürmek suretiyle 

Millet Partisi Grupu meınsuplaırı Genel Ku-
'rulu terk ettiler. 

Soruların kalbarık bir yekûn teşkil etmesi 
sebebiyle ÇarşaimJba günleri saat 17 den sonra
sının sorulara hasredilmesi hakkındaki Baş
kanlık sunuşu; istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in teklifinin kabulü üzerine, gündeme 50 
soru alınması suretiyle ve Çarşamba günkü bir
leşimlerim tamamının sorulara ayrılması şeklin
de kabul olundu. 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
Çorum Milletvekili Hilmi incesulu tarafından 
evvelce verilen petrol konusu ile ilgili önergeye 
Adalet Partisi Grupu Başkan vekil] eri tara
fından verilen önerge ile, ömerge sahiplerinin 
yeniden verdikleri önergenin eklenmesi sure
tiyle her üç önergenin birlikte ele alınması hu
susu k-aıbul edildi. 
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Erzurum Milletvekili Nihat Diler ve Gı-
yasettih Karaca ile iki arkadaşının, deprem 
bölgesinde bilgi edinilmek: üzere kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna 
ve 

Bâzı komisyonlardaki açıklara üye seçim
den yapıldı ise de tasnifler sonunda yine ço
ğunluk hâsıl olmadığı görüldüğünden bu se
çimlerin tekrarlana'cağı bildirili di. 

Genel Kurulda yeter sayı kalmaması sebe
biyle 25 Kasım 1966 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,10 da son ve-
rildıi. 

Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 
Kâtip 
Kars 

Muzaffer Samiloğlu 

GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. —• Türk: Silâhlı Kuvvetleri Petvs>oncl ka

nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Blân komisyonu arından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/234) (Gün
deme) (S. Sayısı : 156) 

2. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştir!İmcMİne1 

ve bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun ta'sa'-
rısı ve Adalet Komiyonu raporu (1/268) (Gün
deme) (S. Sayısı : 157) 

3. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhti
yat Askerî Memurları Kanununun 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanım tasarısı 
ve Millî Savunma Komıisyonu rapora. (1/77) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 158) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15t00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Muzaffer Samiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinıin 10 neıı birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklatma yapılacak. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

Lütfen arkadaşlarımız acele etsinler, yokla
ma muamelesi devam ediyor. 

(Yoldama yapıldı). 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
müzakereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı 
ile Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan'-
ın, gecen birleşimle ilgili bir husus hakkında 
söz istemleri. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Efendim, zaptı sabuk hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, zaptı sabık 
hakkında söz istiyorsunuz. Geçen birleşimde 
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tutulan zapta ifadelerinizin yanlış geçtiği ka
naatinde misiniz? Sizin g'oeen 'biriesirinde beya
nınız var mıdır? 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Hayır efendim beyanı iniz yoktur. Grup adına 
söz istiyorum, müsaade buy ur amanız. Mecliste 
Uranım pek çok örnekleni vardır. Geçen celse 
yapılımış olan hareketler hakkında, Anayasa
ya aykırı hareketler, yapılan sahte kâr hık hak
kında, müdafaa hakkının tahdidi zumumda söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, ileri sürdüğü
nüz mütalâa, Ikendinizc göre haklı olaibllir. An
cak takdir edensiniz İd, Başkanlık bütün talep
leri elinde mevcut Anayasa ve İçtüzük muva-
cdlıe'slmde karşılayabilir. İçtüzüğümüzde mev
cut hüküm ve onun tatbikatı, geçen birleşimde 
tutulan zabıtta bâzı ifadelerin zapta yanlış ge
çirildiği iddiasında ise arkadaşlarım uzdan her
hangi birisi, ancalk o kısma münhasır ve zaptın 
tasihihi mahiyetinde söz verilelMlir. Bu sebeple 
maalesef talelbinizi yerine getiremiyoceğim Sa
yın Akdoğan, özür dilerim. 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, tüzük böyleıdir. Fakat bugüne 
kadar tatbikat böyle değildir, benim arz etti
ğim gibidir. Zaptı sabık ha!kkında söz verilmiş
tir, konuşulmuştur'. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan berildeniz bu 
Riyaset makamım 5 nci yıldır deruhte etmekte
yim. Böyle bir tatbikat bugüne kadar vücut 
bulmamıştır. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
O halde yüksek Riya-set iyi niyet göstersin, 
bu hususta gündem dışı söz versin. 

BAŞKAN — Maalesef, gündem dışı söz ve
rilecek arkadaşlar tosibit edilmiştir. Rica ede
rim, buyurunuz. 

Sayın Bölükbaşı zatıâliniz ne ha;kkınıda söz 
istemişsiniz ? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Anlkara) — Mü
saade edin, ben izah edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden eîendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Banim 

bulunmadığı m bir celsede Meclis çatısı altın
da yapılan sahtekârlığı meydana çıkarmakla 
mükellef olan Meclis Başkanı ve ona uyanlar 
vazifelerini yapmamışlar, sahtekârlığın olmadı
ğı iddia,siyle benli yalancı mevkie düşünmüş

le rdir ve «burada Meclis memurlarımı zan al
tında uzun müddet bırakamayız, müzakere 
açtırnııyaeağıım» diyen Meclis Başkanı şerefli 
bir insanı itham etmiştir, kemdi sözleriyle. 
Eğer şerefe itibar ediyorsa sahtekârlığı şura
da ispat edeceğim, beş dakika içinde. 

BAŞKAN — .-Sayım Bölükbaşı.. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Anlkara) — 95 nci 

madde ile bana sataşılmıştır. Kesin ve >katî ola
rak anlaşılmıştır diyor-, hilafı hakikattir bu 
sözler. Vesikalarla, fotokopilerle, memurlarını
zın imzasını taşıyan vesikalarla ispat edeceğim. 
İktidar lehine yapıları sahtekârlık karşısında 
ya partinizi bıra'kır... 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı Meclis Reisi
ne1, «partinizi bırakır» gibi beyanda bülunıma-
ya hakkınız yok. Meclis Reisi bütün partilerin 
üzerindedir. Çok rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — İnşal
lah bu söyledikleriniz adında değil, tadında 
.olur. 

BAŞKAN" — Şimdi Sayın Bölükbaşı, ispat 
keyfiyeti konusunda vukubulan talebimizin ye
nine getirilmesi hususunda İçtüzüğümüz ve 
Anayasamız birtakım hükümleri muhtevidir. 
Anayasa ve İçtüzükte mevcut hükümleri işlet
mek suretiyle burada, hitabet kürsüsünde lâ-
zımgelen beyanda bulunabilirsiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (An/kara) — Mü
saade buyurun, benim hakkımda,. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, evvelâ 
ben cevap vereyim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞE (Ankara) — Yan
lış göstermek suretiyle sataşılırı ıştır. Yalan
cının ben olmadığımı, kgndinıize güve'ndyorsa-
nız ıs öz verin de... 

BAŞKAN — Bir defa İçtüzüğün 95 nci mad
desi ise o birleşimde vücut bulan bir hâdi
se karşısında miilldtveikiline hak tanımıştır. O 
bakımdan sırf usul yönünden, çünkü Meclisleri 
idare eden, çolk iyi takdir edensiniz ki, İçtüzük 
hükümleridir, o ıbakumdam usul yönünden maa
lesef talebinizi karşılayamıyacağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Direni
yorum. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, di
renme! 'keyfiyeti de şayet bir birleşimde bir mil
letvekillinin zatına bir taarruz vâki olursa ve 
Başkan o birleşimde taarruzu vâki görmezse 
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sayın üyenin direnime hakkı vardır. Heyeti 
Umumiye bu hususta hake/indir. (M. P. sırala
rından gürültüler). 

İçtüzük kaidelerini yeni baştan başka türlü 
tatbike kalkışmıyahm. Riyaset İçtüzük hüküm
lerimi 5 yıldan beri vukıibulan tatbikatın bir 
neticeısi olarak yapmaktadır. (Millet Partisi 
sıralarından gürültüler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞİ (Ankara) — Siz 
bitaraf değilsiniz. İçtüzük der ki ; şahsına sa
taşma olan üye her zaman söz isteyebilir. 

BAŞKAN — Lfendim, o birleşimde.. (Gü
rültüler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞİ (Ankara) — Bulun
madığım bir zamanda iftira edeceksiniz, on
dan sonra söz vermiyeceksiniz. Siz hukuku, 
Anayasayı, İçtüzüğü çiğniyorsunuz. (Gürül
tüler. ) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem dışı söz talebetmiş bulunan arkadaşları
mızdan.. (Gürültüle r) . 

OSMAN BÖLÜKBAŞİ (Ankara) — Dire-
niyoraım. 

BAŞKAN — İki arkadaşa söz vermek inı-
kâınım vardır. Onu kullanacağım. Sayın Onan, 
zatıâliniz... (Gürültüler). 

OSMAN BÖLOKBAŞr (Ankara) — Böyle 
bir Başkanın Riyasetinde eahşılamaz, yürü
yün arkadaşlar. (Millet Partisi üyeleri salonu 
topluca terk ettiler). 

2. — Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'-
m; Kırşehir çiftçi ve bağcılarının, Hükümetçe 
destek alımı yapılmaması, bir şira deposu kurul
maması ve 776 sayılı Kanunun işlememesi yü
zünden ürünlerini satamadıklarım açıklayan ko
nuşması ve Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Ziraat Bankasına borçlu olan 
küçük çiftçi ailelerinin perişan halinin gideril
mesi için 776 sayılı taksitl<endİrme Kanununun 
işler hale getirilmesi için gündem dışı söz ta-
lebediyorısunuz. Lütfen, beş dakika içinde 
konuşmanızı yerine getirin. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, Sayın milletvekilleri; Ziraat Bankasın
dan kredi almaik suretiyle bir avuç toprağında 
ziraat yapan ve bur aldan nafakasını temine ça
lışan 1 493 890 aded küçük çiftçi ailesi; uğra

dıkları çeşitli talbiî âfetler yüzünden umdukla
rını alamadıkları için, Ziraat Bankasına olan 
şeref borçlarını da maalesef vadeleri içinde 
ödiyememişlerdir. 

Ziraat Bankası da: Tesıbit edilen müddet 
içinde ödenmiyen bu kabil alacaklarını mecbu
ren icra yoluyla tahsil etmek zaruretinde kal
mıştır. Borçlu çiftçi vatandaşlarımız: İcra yo
luyla mallarının - 'mülklerinin, yatağının - yor
ganının haraç mezata düşürüldüğünü görünce 
çak perişan olmuşlardır. 

Borçlu çiftçilerimizi icra kapılarından kur
tarmak malksadiyle; bu borçlarını taksitle öde
meleri için 21 . 7 . 1966 tarihinde Yüce Meclisi
miz bir kanun çılkardı. (Köylü ve çiftçilerin 
T. O. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatif
lerine olan borçlarının taksitlendirilmesi) adı 
altında çıkarılan 776 sayılı Kanun, maalesef 
bugün için işlemez vaziyettedir. Zira, mevzuu-
bahis kanunun 5 nci maddesinde müracaat müd
deti olarak kabul edilen hüküm: 31 Ağus
tos 1963 tarihidir. Halbuki; içinde yaşadığımız 
tarih 1966 yılıdır. Üç sene evvel hazırlanmış 
olan bir kanunu, üç. sene sonra aynı §ekıliyle 
kanunlaştıracak olursak, işte böyle sakîm so
nuçlar doğar. 

Bu kanunun müzaikeresi günü, bu madde
nin mahzurunu yine bu kürsüden Yüce Mecli
sinize uzun uzadıya arz etmiş ve 31 Ağus
tos 19ı63 tarihinin hatalı olduğunu., bu tarihin 
30 Haziran 19G6 olarak tashih edilmesinde za
ruret bulunduğunu anlatmış idim, hattâ bu 
hususta bir de önerge vermiştim. 21 . 7 . 1966 
tarih ve 116 ncı Birleşimine ait zabıt ceridesi
nin 306 ncı sayfasında mevcut bulunan bu gö
rüş ve istirhamımın bugün doğruluğunu hepi-
<miz görmüş bulunuyoruz. 

776 sayılı TaJksitlendinme Kanunu meriyete 
(konulduktan sonra, borçlu köylü ve çiftçi va-
tandaşlarıımız sevinmişler, artık icracıların elin
den kurtulduklarını sanarak ferahlamışlardı. 
Lâkin alacaklı Ziraat Bankası Hukuk Müşa
virleri; kanunun tatbikata konuluş şeklini tah-1 

lil etmişler, maalesef tatbikatta işlemez olduğu 
üzerinde fikir birliğine varmışlardır. Ve alacak
larının eski şekli ile yani icra yolu ile tahsiline 
devam etmeleri için bütün şube ve ajanslarına 
birer telgraf çekerek talimat vermişlerdir. Bu 
hususu ayrıca bir yazı ile de Ticaret Bakanlı
ğına bildirmişleridir. 
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TaJksitlendirnıe Kanunu çıkınca sevinen 
'çiftçilerimizin bilâhara sükûtu hayale uğrayış-
ları hiç de hoş olmamıştır. Bu durumu Eski 
Başbakan Yardımcısı Sayın Cihat Bilgehan Be
yefendiye de bizzat söyliyerek Hükümet olarak 
İrana âcil bir çare bulmaları gerektiğini ricala
rdım. Faikat maalesef Hükümetimizin sadne şi
fa verici bir icraatını göremedik. 

Aziz milletvekilleri; bütün milletin, büyük 
güvenini üzerinde topiıyan Yüce Meclisimizin 
yaptığı her işi ve çıkardığı kanunları mutlak 
surette kusursuz olmalıdır. Şimdi hepimize dü
şen vazife, terciban ve müstaceliyetle işlemi©^ 
vaziyette olan 776 sayılı Kanunu faydalı hale 
geltirmıek olmalıdır. 

Hükümet -olarak, Meclis olarak bunu tashih 
etmeye rneeburuz. 1 493 890 aded Ziraat Ban
kasına borçlu bulunan küçük çiftçi ailesi, sa-
hırsızlılkla bu kanunun işler hale getirilmesini 
bizlerden beklemektedirler. 

Bu sene de meşru mazeretlerine binaen borç
larını ödiyemiyen çiftçi vatandaşlarımız, icra 
sıkıntıları ile yine dertlidirler. Seçim bölgem 
Kırşehir bölgesindeki vatandaşlarım, aynı dert
ten ıstırap çekmektedirler. Türkiye şümul olan 
bu ıstırabı derhal tedavi etmek, hepimizin aslî 
vazifelıerimizdir. 

Muhterem millet vekilleri; müstahsil köylü
lerimiz Ziraat Bankasına olan şeref borçlarını 
ödemek için çırpınmaktadırlar. Fakat bâzı yer
lerde istihsal ettikleri mahsullerini satacak pa
zar bulamadılkları için de perişan olmaktadır. 
Bu sene bağcılıkla uğraşan Kırşehirli üzüm 
'müstahsili vatandaşlarım; yaş üzümlerini paızar 
bulamadıkları için maalesef satamam ıslar ve bu 
yüzden çolk perişan olmuşlardır. Bağcı vatan
daşlarımın bu acıklı halini Başlbakar Sayın Sü
leyman Demirel başta olmaJk üzere ilgili Hükü
met ricaline birer telgraf çekerek ve bizzat ta-
ıkipliyerek istirham etmiş isem de, maalesef 
Hükümetçe destek alımı yapılmamıştır. Bu ha
lin önümüzdeki yıllarda tekrarlanmaması için; 
bağcılığı ileri olan Kırşehir'e bir şıra deposu 
yapılmasını Sayın Hükümetten ve ilgililerden 
bilhassa istirham ediyorum.' 

Değerli milletvekilleri; kemali samimiye
timle Yüce Meclisinizin huzuruna getirmiş ol
duğum bu önemli meselenin acilen tedavisi için: 
Meclis olarak, Hükümet olarak gerekli yar

dımlarınızı csirigememelkiiğinizi, sıkıntı içinde 
kıvranan borçlu çiftçilerimiz nam ve hesalbma 
bilhassa rica ediyorum. 

Bu vesile ile Yüce Meclisimizin çok değerli 
milletvekillerine en iyi dileklerimi ve hürmetle
rimi takdim 'eylerim. 

TİCARET BAKAfNI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak:) — Bu konu üzerinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konu üzerinde, buyurunuz 
Sayı M Balkan. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TİIOOLU (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
larım; hakikaten aziz arkadaşımın da ifade et
tiği gibi, tatbikatta müşahade ettiğimiz bir ölü 
durum vardır. Bu da, kanunun vermiş olduğu, 
daha doğrusu kanun tasarısının vermiş olduğu 
tarihle 'İra tasarının Yüksek Meclisinizin ve 
Meclislerimizin iradesine iktiran ettiği tarih 
arasında -geçen zaman farkıdır. Böyle olunca ta
sarının İm şekilde gecikmesinden mütevellit 
çıkmış ve kanunlaşmış olması muvacehesi kar
şısında, aradan 'geçen yıllara ve içinde münde-
mieolan hükümlere göre, tatbik kabiliyetinin 
kısır olması dolayisiyle, her hangi bir hükümeti 
veya iktidarı bir zan altında bulundurmak, ona 
bir kusur veya töhmet izafe etmek mümkün ol-
mıyacağını sayın arkadaşım idrak etmektedir. 
Tabiîdir ki, Barlamento iradesine hâkim ve ira
desini her an istediği istikamette tecelli ettire
cek yetki ve usullerle mücehhezdir. Bu noktada, 
geçen devre içerisinde birtakım mağduriyetleri 
izale edecök tedbirler veya teklifler gelirse Hü
kümet bunların yanında olacaktır, bunlarla be
raber olacaktır. Meclisin de iradesi bu istika
mette tecelli ettiği takdirde, yüce milletimizin 
zarardide olmuş olan birtakım arkadaşları, bun
dan müstcfidolacaklardır. Şu noktayı ifadede 
fayda mülâhaza ediyorum; iktidarımız zama
nında bir bölgede âfet sebebiyle şu veya bu şe
kilde mahsulü zarara uğrayan vatandaşlarımı
zın, vilâyet kanaliyle yapılan tesbit ve hasarlar
dan sonra Ziraat Bankasına müracaatları ha
linde, bu şekilde hasar durumu tevsik edilen 
yerlerin borçları ertelenmektedir. Nitekim, Batı 
Anadolu seyahatimde gördüm; üzüm müstahsi
linin bidayette yıl içerisinde mahsulün don se
bebiyle hasara uğramasından mütevellit, borç
larının ertelendiği ve kendilerine munzam kre
di açıldığı 'gibi, 'bilâhara mahsul idrak edildik-

— 208 — 



M. Meclisi B : 10 25 . 11 . 1966 O : 1 

ten sonra, yağmur yemiş olması ve yağmurdan 
büyük nisbette, bu kere yağmur dolayısiyle ha
sar görmüş olması sebebiyle, tesbit edilen hasar 
durumları da, ayrıca Ziraat Bankası nezdinde 
'bir tecil durumu için gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. 

Arkadaşım Kırşehir ve diğer bölgelerdeki 
üzümlerin destekleme mubayaasına tâbi tutul
masını arzu ettiler. Kendilerine teşekkür etmek 
isterim. Zira bizim gerek programımızda, gerek
se seçim beyannamemizde, müstahsil vatandaş
larımızın malının değerlendirileceği ve alınteri 
karşılığının verileceği ifade edilmiştir. İşte bu 
cümleden olarak da, bu sene gerek pirinçte ve 
gerekse incirde, geçen yıllarda tatbik edilmemiş 
olan destekleme mubayaaları yapılmış, buna 
ilâveten öteden beri yapılan destekleme muba
yaaları cümlesinden olarak pamuk, zeytinyağı, 
fındık ve saire mahsullere ide destekleme mu
bayaaları yapılmıştır. 

Yine aynı mahiyette ayçiçeği mahsulünde 
bu sene iyi bir rekolte idrak edilmesi karşısın
da, müstahsilin malının düşük fiyatla mubayaa 
edilmesi tehlikesini önlemek gayesiyle de; Zira
at Bankası kanaliyle, bölgelerdeki kooperatif
lere, gerekli plasman ve finansman gönderilmek 
suretiyle bunun muayyen bir fiyattan aşağıya 
düşmesi halinde kooperatifieıre mubayaasına 
imkân sağlanmıştır. Ve bu imkân dolayısiyle de 
'bugün 'memnuniyetle ifade etme'k gerekir ki; 
ayçiçeği müstâhsili gayet memnun ve malının 
değer fiyatını görmüş olun aktan dolayı da gelecek 
yıllar için mahsulün daha büyük mikyasta istih
saline imkân verecek bir çalışmanın içerisine 
girmiş bulunmaktadır. 

Saygılarımla. 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Tekniker Okulu öğrencilerinin 7 - 8 aydır yap
tıkları boykot ve gösteri yürüyüşlerinin haklı se
beplere dayandığını bildiren demeci ve Millî Eği
tim Bakanı Orhan Dengiz'in cevabı; 

BAŞKAN — Sayın Şener, teknikerler konu
sunda gündem dışı söz talebinde bulundunuz, 
beş dakikayı geçmemek üzere lütfen buyurun. 

AHMET ŞKNER (Trabzon) — Sayın Baş, 
kan, muhterem arkadaşlarını; teknikerler konu
sunda gündem dışı birkaç cümle ile fikrimi arz 

ederek Sayın Hükümeti ikaz bakımından istir
hamda bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 22 akşam tekniker 
okulu - bunların dört adedi gündüzlü, iki adedi 
özel olarak bulunmakta ve iki adedi do yüksek 
tekniker okulu olarak mevcut bulunmaktadır -
bu okullar 7 - 8 aydan beri boykot halindedir. Bir 
seçim sırasında haklarının, en üst kademede ve 
bugün Hükümet Başkanlığını yapmakta bulunan, 
Sayın Başbakanın bizzat ağzından haklarının el
bette verileceği vadini almışlar, ve bugün bu hak
larının verilmesini talebetmektedirler. Bu hak
ların verilmemesinin veya verilmesinin elbette bir 
kanuni müeyyideye bağlanması gereklidir. Sayın 
Hükümetin şimdiye kadar bu hususta bir kanun 
teklifi yapıp, Meclise gelip bunların haklarını 
müspet veya. menfi, kesin karara vardırması ica-
bederdi. Muhterem arkadaşlarım, maalesef bu 
tarihe kadar bunlara ait bir çözüm yolu buluna
mamıştır. Her vekil, Millî Eğitim Bakanlığını 
yapmış olan muhtelif Vekil arkadaşlarımız; işle
riniz ve arzularınız yerine getirilecektir, bu husus
ta teminat veriyorum, demiş fakat hiçbir söz şim
diye kadar yerine getirilmemiştir. Düşününüz ki, 
bu arkadaşların, bu talebelerin birçokları fakir 
ailelerin çocuklarıdır. Bunlar bu tarihe kadar 
okumuşlardır, fakat yedi - sekiz aydan beri boy
kot halinde sağa, sola başvurmakta, hiçbir yerden 
medet bulamamaktadırlar. Teknik bir hiyerarşi 
içinde bunların yerleri neresi ise bir kanunla tes-
bit edelim ve bunların hakları varsa, haldarmı 
verelim. Hakları yoksa, haklarının olmadığını da, 
bir kanunla tesbit edelim, kendilerine bildirelim. 
Aksi takdirde vâdedilmiş bir hakkın ve bu hak
kın istenmesine, - bana çok ıstırap vermektedir 
şahsan, - polislerin tazyiki altında joplarla veya 
hapse koymakla mâni olunamaz. Çocuklar avu
kat arıyorlar kendilerini savunmak için. İstirham 
ediyorum. Sayın Hükümetten, bunu bir hulûs ile 
istiyorum, meseleye, bir son verilsin. Bu gibi yü
rüyüşlerin ve bu gibi maksatların altında hiçbir 
kötü niyetin de olmadığını da ifade ediyorum. 
Sayın Hükümetten tekrar rica ediyorum, eğer 
icabediyorsa kanun getirsinler ve bunların hak
larının verilmesinde elimizden gelen bütün im
kânları kullanalım, bu aile çocuklarının da mek
teplerine, ailelerine ve memlekete bir huzur geti
relim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 
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MİLLÎ EĞtTttM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(U§alk) — Çak Sayın Başkan ve Sayın arka
daşlarını; çjak muhterem arkadaşi'inın tekni
kerler meselesine bu sırada temas etmiş bulun
masına, benim konuşmama da daha süratli bir 
imkân vermiş olması bakımımdan, teşekkür ede
rim. 

Teknikerler konusu altı aydan beri umumi 
efkârı meşgul eden bir konu halinde bulunmak
tadır. Teknikerler konusu aslında 1957 senesin
den beri devam eden bir konudur. 1957 sene
sinde bir kanunun yönetmeliğinin tadili şek
linde meydana gelen bu durum, 1960 Martında 
iyiae kesinleşmiş ve ondan sonra bir mesele ola
rak ortaya çıkmıştır. Bunu takibeden yıllarda 
tekniker konusunu hükümetler ele almıştır. 

Ele alınış şeklindeki esasla değil ve fakat 
teferruattaki bâzı şekiller dolayıısiyle tekniker 
konusu günden güne umumi efkârı meşgul 
eden bir mesele olarak ortaya çıkmıştır. Geçen 
sene Hükümet kurulduğu sırada, Yüksek Tek
niker okullarının açılması gibi bir konu ile 
karşı karşıya kalmıştık. Ve hu Yüksek Tekni
ker okulları açıldıktan sDnradır ki, bu mesele
nin kökünden halledileceği fikri hâkim bulu
nuyordu. Yüksek Tekniker okullarının açılma
sı suretiyle teknikerler muayyen bir seviyeye 
intibak edecekler ve netice itibariyle memlefce-
'timizlin istediği, plânımızda lâzımıgelen teknik 
elemanın karşılanabilmesi, bu suretle mümkün 
olabilecektir diye ifade edilmişti. Bu karar içe
risinde ve durum içerisinde memleketimizde, 
bir gece, iki gündüz olmak üzere, üç tane yük
sek tekniker okulu, geçen ders yılı başından 
itibaren tedrisata başladı. Talbiî zamanla bu 
mevcut Akşıam Tekniker okulları, kendilerini 
yerlerini Yüksek Tekniker okullarına bıraka
caklar ve böylece mühendis ve sanat okulların
dan mezun tekmisiyenler arasında bir tekniker 
kademesinde memleketimizin iş hayatında va
zife görecek elemanları yetiştireceklerdi. Şüp
hesiz bunların bir kanunu olması lâzımdı, salâ
hiyet' ve unvan kanunu. Unvan kanununun ve 
salâhiyet kanununun bakanlıklar arasında tes
piti mümkün olan bir şekle bağlanması icaıbe-
diyordu ve bunun üzerinde çalışmalara başlan
dı. Ne yaziktır ki, Mayıs ayında tekniker öğ
rencilerimiz, senelerden beri bekledikleri hal
de, bu kanuna süratle kavuışamamıanm üzüntü- | 

sü içerisinde, sanki Hükümetin bu meseleyi ele 
almamış olduğu zannı içerisinde, boykota git
mişleridir. Boykota gidişleri Bakanlığımızca 
fazla bir hareket, lüzumundan fazla bir hassa
siyet şeklinde görülmüş ve kendilerinin okula 
ve imtihanlara dönmesi için çaibalar sarf edil
miştir. Nitekim imtihan günleri de tekir edil
mek suretiyle, kendilerime bu imkânlar veril
miştir. Fakat tekniker öğrenciler, bu kadar şü
mullü bir meseleyi, derinliğine ve genişliğime 
incelenımıeisıi lâzımgelen ve birçok ihtilât yapma
sı mümkün olan bu meseleyi uzun zaman dü
şünmeye lüzum kalmadığı zannı ile, biran evvel 
çıkarılmasında ısrar etmişleridir. Bakanlığımız 
bu ısrarlar içimde dalhi çalışmış ve bumdan üç-
ıbuçulk, dört ay kadar 'evvel bir tasarı hazırla
mıştır. Bu tasarıyı ilgili bakanlıklara gönder
miş, mütalâalarını istihsal etmiş ve Başbakan
lığa sunmuştur. Fakat, teknikerlerin tutumla
rı devam etmiştir. Yalnız olkulu terk etmek de
ğil, oturuma grevleri, açlık grevleri gibi grev
ler yapmak, yürüyüşlere teşehfbüs etnıek ve bâ
zı toplantılar yapmak gibi hareketlerde bulun
mak suretiyle, Meclisin dahi toplantı halimdıe 
(bulunmadığı bir zamanda, kanunun çıkması lâ-
zımıgeldiğd fikrimi, mütalâa etmişler ve ısrar et
mişleridir. 

Bakanlığımız meseleleri iyi niyetle takibetmiş-
tir. Şunu da ifade ediyorum ki, hattâ lüzumun
dan fazla bir müsamaha havası içerisinde ta-
kibetmiştir. 

Bugünkü vaziyet nedir? Bugünkü vaziyet; bu 
öğrenciler Eylül ayında dahi imtihanlarına gir
memişlerdir. Bakanlık yönetmeliklerine göre bun
ların öğrenciliklerinin kaldırılması lâzım iken, 
öğrencilik atmosferi içerisinde ve birbirleriyle 
bağlantılı olarak yapılan bu hareketi, yalnız uy
gun görmediğini mütalâa etmek suretiyle, yine 
kendilerine acaba dönerler mi diye bir imkân ara
mak yolundan kendisini alakoymamıştır. Bütün 
bunlar, çocuklarımızın yanlış yoldan dönmeleri
nin mukadder olup olmadığını beklemek anlamı
na gelir. 

En nihayet, ayın 11 inde Bakanlığımızda 10 
Bakanlığın müsteşarları, Mühendis ve Mimar Oda
ları Birlikleri başkanları, Talim ve Terbiye Dai
resi üyeleri, Başkanı, ilgili okullar müdürleri ve 

I mümessilleri, bütün tekniker öğrencilerin dernek 
başkanlar], mühendis ve mimar okullarımızın 
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dernek başkanları, öğrenci başkanları toplanmak 
suretiyle ve Teknik Yönetim Müsteşarlığının il
gilileri toplanmak suretiyle 54 kişiden ibaret bir 
araştırma müşavere heyeti yapılmış ve bu mese
lenin çözülmesi yolları aranmıştır. Mesele .100 say
falık bir tutanakta tesbit edilmiştir. Şimdi Pa
zartesi günü yine ilgili bakanlıklar müsteşarların
dan ibaret bir toplantı yapılacak ve çocukların 
beğenmedikleri", daha evvel Bakanlığımız tarafın
dan hazırlanmış bulunan kanun tasarısının üze
rinde çalışılacak veyahut yeni bir kanun tasarısı 
şekline gidilerek, yakında Büyük Meclise sunula
cak şekilde hazırlıklar yapılacaktır. Durum bu 
halde iken, Hükümet bu mesele üzerinde hassasi
yetle dururken, bütün öğrencilerin yaptığı ha
reketleri gayet yakından ve müsamaha ile takibe-
dilirken, öğrencilerin okula devam etmemekte mu
sir hareket etmiş olmaları, ister istemez bizi dü
şündürmektedir. Daha bugün sabahleyin gaze
telere bir beyanatla bulundum ve burada arz et
tiğim hususları ki »a, acık bir şekilde ifade ettim. 
Geçen günü Senatomuzda da, iki gündem dışı ko
nuşma münasebetiyle, aynı mütalâaları arz ettim. 
Mesele, Büyük Meclisin uzağında bir mesele de
ğildir. Mesele, gayet açıktır ve vazıhtır. Gençleri
mizin istedikleri, çoğu da yapılmıyacak şeyler de
ğildir. Ama, ihtilât yapabilecek şeyler de içeri
sinde vardır. Bunların ayrılması, süzülmesi ve 
iyi bir düzene girmesi lâzımdır. Şu muhakkak
tır ki, memleketimizin teknik elemana büyük ih
tiyacı vardır. Ama, bu teknik eleman bir hiyerar
şi içerisinde, yerini bulmalıdır ve bulmak mecbu
riyetindedir. Bu hiyerarşiyi temin etmeye, yer
leştirmeye mecburuz. Hareket noktası budur ve 
bu şekilde konu üzerinde çalışılmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşımın, bu açıklamayı 
yapmak fırsatını verdiği için kendisine ayrıca da 
teşekkür ederim. Hürmetlerimle. (A. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

4. — Başkanlığın; Yozgat Milletvekili Nuri 
Kodaman oğlu'na, İçtüzüğün 95 nci maddesi hak
kında neden söz verilemediği hususunda, açıkla
ması. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, biraz önce 
İçtüzüğün 95 nci maddesinin burada uygulan
masının usulsüz olduğu hakkında, bir önerge ver
mek suretiyle, söz istemişsiniz. Evvelemirde mua
mele geçmiştir, o bakımdan söz vermem mümkün 
değil. 

Ahiren, belki zatıâlinizi ve Yüce Heyetinizi 
tenvir eder maksadiyle şu noktayı açıklamak mec
buriyetindeyim. Daha önce Sayın Bölükbaşı'ya, 
ve arkadaşlarıma da aynı şeyi açıklamıştım. Biz 
burada İçtüzüğün maddelerini devamlılık arz 
eden bir tatbikat olarak anlamakta ve tatbik et
mekteyiz. Binaenaleyh, «sataşmaya da aynı gün 
itiraz etmek lâzımdır» hükmü, 2 .3 . 1965 tarih
li birleşimde bu şekli ile yerine getirilmiştir, bir. 

İkincisi; Dördüncü Koalisyon Hükümetinin 
kuruluşu münasebetiyle program üzerinde yapı
lan görüşmelerde, «bir evvelki toplantıda kendisi
ne sataşıldığı beyanı ile 2 . 3 . 1965 tarihinde 
söz istemiş ise de, Sayın Fuad Sirmen, o toplan
tıda söz alması lâzımgcldiği» beyanı ile söz ver
memiştir. 

Üçüncüsü; Sayın Ferruh Bozbeyli de aynı fi
kirde, 7 . 4 . 1965 TRT görüşmelerinde söz isten
mesi gerekir fikrini tatbik etmiştir. 

Bu bakımdan Riyasetin tutumunda bir devam
lılık arz etmesi münasebetiyle o yönlü bir müta
lâa ve tatbikatta ısrar ettim. Zatıâlinizin buna 
yakın bir görüşü varsa, müstakılen bunu, belli 
bir konuda araştırma maksadiyle Meclise getirir
siniz, yahut Meclis Başkanlığına vereceğiniz bir 
sözlü soruyla meseleyi tekrar halli için bir mü
zakereye tabi tatarsınız. Ayrıca, İçtüzük düzen
lenecektir. O hususta da lâzımgelen beyanda bu
lunursunuz. 

Tatbikat, Riyaset tarafından bu şekilde anla
şılmıştır. 

.5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangü'e İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ıu, vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/499) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar 
kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine arz 
olunur. 
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6'. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi (3/500) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlar] .yazılı sayın milletvekillerinin 

hizaliarmda gösterilen müddetle izinleri, Başkan
lık Divanının 24 . 11 . 1966 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbcyli 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 20 gün, 
hastalığına binaen 7 . 1 1 . 1966 tarihinden itiba
ren 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz, 36 
gün, hastalığına binaen 25 . 1 1 . 1966 tarihinden 
itibaren 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 81 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 11 . 1966 tarihinden iti-
ba ren 

BAŞKAN — Teker teker Yüce Meclisin oyu
na sunacağım. 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca'ya, 20 gün, 
hastalığına binaen, 7 . 11 . 1966 tarihinden iti
baren izin verilmesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Ftmiyeni er... Kabul 
edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaza ma
zeretine binaen 36 gün, 25 . 11 . 1966 tarihin
den itibaren izin verilmesini Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Ftmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan'a, hastalığı
na binaen, 81 gün, 1 . 11 . 1966 tarihinden iti
baren izin verilmesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul 
edilmiştir. 

7. — Bir toplantı yılında iki aydan, çok izin 
alan İzmir Milletvekili Şevket Adalan'a ödeneği
nin verilebilmesi için keyfiyetin Genel Kurulun 
kararına sunulduğuna dair Başkanlık tezkeresi 
(3/501) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki ay

dan fazla izin alan İzmir Milletvekili Şevket Ada
lan'a ödenoğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci 
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maddesi gereğince1, Genel Kurulun kararma bağ
lı olduğundan keyfiyet Yüce. tasviplerine arz olu
nur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8. — İmar ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun, Arsa Ofisi kanun tasarısının bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN —. Önergeyi okutuyorum. 

MÜH et Meclisi Başkanlığına 
19 . 3 . 1966 tarihinde Yüksek Meclise su

nulmuş olup İçişleri Komisyonunca da 13.4.1966 
tarihinde bir geçici komisyonda incelenmesi 
kararlaştırılan 1/157 esas sayılı Arsa Ofisi 
kanun tasarısının bir an önce kanunlaşmasını 
teminen havale edilmiş olduğu İçişleri, Mali
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu bir geçici ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşcoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi Yüksek Meclisin oyu
na sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Bir geçici komis
yon kurulması suretiyle Arsa ve Ofis kanun 
tasarısı orada görüşülecektir. 

9. — İmar ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun, İmar Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması hakkındaki kanun tasarısının bir 
geçici komisyonda görüşülmesi hakkındaki öner
gesi. 

BAŞKAN —• önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişik

likler yapılması hakkında olup halen İmar ve 
İskân Komisyonunda bulunan ve imar işlerini 
daha düzenli bir şekle sokmak amacını güden 
1/225 esas sayılı tasarının bir an önce kanun
laşmasını teminen havale edilmiş olduğu imar 
ve İskân, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden teşkil olunacak bir geçi
ci komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşcoğlu 
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BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum: Kabul edenler... Etıniycnler... Ka
bul edilmiştir. İmar Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması hakkındaki kanun tasarısı bir ge
çici komisyonda görüşülecektir. 

10. — Çanakkale Milletvekili (Jihad Ba-
ban'ın, seçilmiş olduğu Turizm ve Tanıtma Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Turizm ve Tanıtma Komisyonundaki göre
vimden istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 

Çanakkale 
Cihad Baban 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

Lütfen Oumiıuriyct Halk Partisi Grupu Ci
hat BaJban yerine bir başka üyeyi bu komisyo
na aday göstersin, biraz sonraki yapılacak se
çimlerde esas olmak üzere. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ancak 
Pazartesi günü aday 'gösterebileceğiz efendim. 

11. — İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'in, 
seçilmiş olduğu Sayıştay Komisyonundan çekil
diğine dair önergesi 

'BAŞKAN — Önergeyi 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Sayıştay Komisyonun
dan istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını say
gılarımla arz ederim. 

istanbul 
Kaya Özde mir 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

Sayın Adaleıt Partisi Grupu, lütfen Kaya 
Özdemir'in yerine Sayıştay Komisyonuna bir 
başka aday göstersinler. Gerek Cihat Baban ve 
gerekse Kaya Özdemir'in yerlerine aday göste
rilmesi şu anda mümkün değildir. 

TURHAN FEYZİOffLU (Kayseri) — Biz 
ancak Pazartesi günü adayımızı tesbit edebili
riz. 

BAŞKAN — Pazartesi günü. Peki efendim. 
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12. — Erzurum millet vekilleri Nihat Diler ve 
Gıyasettiu Karaca ile iki arkadaşının, deprem 
bölgesinde bilgi edinilmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

13. —• Bâzı komisyonlardaki açıklara üye se
çimi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız her iki 
seçimi birlikte icra edelim. 

Bu hususu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Her iki seçim birlikte icra edilecektir. 

Kâğıtları dağıtınız. Seçilecek üyelerin aday 
üstel eri dağıtılmaktadır. 

Şimdi, Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
için tasnif heyetini seçiyoruz. 

Sayın Dursun Akçaoğlu? Yoklar. 
Sayın Ömer Usta? Burada. 
Sayın Ziya İzcrdcm ? Yok. 
Sayın Celâl Nuri Koç? Yok. 
Sayın Tevfik Koraltan? Yok. 
Sayın Ahmet Muşta faoğlu? Burada, Fakat 

aday oldukları için mümkün değil. 
Sayın Il'hami Ertem? Yok. 
Sayın Sadık Pcrinçek? Yok. 
Sayın Fehmi Boztepe? Yok. 
Sayın Mehmet Turgut? Yok. 
Sayın Ahmet Şener? Burada, 
Sayın Recai Ergüder? Burada. 
Sayın Ergüder, Sayın Şener ve Sayın Ömer 

Usta bir numaralı tasnif komisyonuna seçilmiş
lerdir. 

İki numarada yer almış bulunan komisyon
lara üye 'seçimini intacedecek tasnif heyetini se
çiyoruz. Sayın Nermin Neftçi? Burada. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Ben adayım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İkinci maddedeki komisyonda 
aday değilsiniz. Siz ikinci maddede yer alan se
çim için tasnif heyetine seçildiniz. O bakımdan 
muteberdir. 

Sayın Bağcıoğlu? Yok. 
Sayın Yunus Koça'k? Yok. 
Sayın Savacı? Yok. 
Sayın Aksoy? Yok. 
Sayın Cengiz Ekinci? Burada, 
Sayın Enver Turgut? Yok. 
Sayın Ömer Öztürkmen? Burada. 
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Sayın Öztürkmen, Sayın Ekinci ve Sayın 
Neftçi arkadaşlarımız gündemin ikinci madde
sinde yeralan komisyon seçimleri için tasnif he
yetine seçilmişle rdir. 

Seçime başlıyacağmıız yer için isim çekiyo
ruz : Tahsin Türkay (Sivas)... 

Sivas'tan ibaşlıyacağız. Arkadaşlarımız hazır 
mı? Oy puslaları dağıtıldı, Sivas'tan itibaren 
«kumaya başlıyoruz. 

Arkadaşlar, kürsüdeki 1 ne i kutu günde
min 1 nci maddesini teşkil eden araştırma ko
misyonu içindir, ikinci kutu ise gündemin ikin
ci maddesini teşkil eden komisyonlara üye seçimi 
içindir, arkadaşlarımın dikkatini çekerim. 

(Sivas milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN •— Oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen acele etsinler. 

Başka oy kullanmıyan arkadaşımız var mı? 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasnif bir taraftan 
devam ederken, müsaade buyurursanız günde
mimize devanı edelim. 

14. — (]. H. P. Meclis Grupu Başkanv e killeri 
Turhan Feyzioğlu ve Hilmi Incesulu'nun, petrol 
boru hattının kurulacak bir şirkete devredileceği 
ve bu §irket hisselerini % 49 oranında özel 
kişilere satılması ve İpraş ve At aş rafinerileri
nin genişletilmesine izin verilmesi konularında 
inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/6) 

15. — Millet Meclisi A. P. Grup Başkanve-
killeri Aydın Yalçın ve Hüsamettin Atabeyli
nin, C II. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığı
nın 16 . 11 . 1966 tarihli önergesnde istemiş 
olduğu Meclis araştırmasına genel petrol po
litikamızın incelenmesi hususunun da ithal edil
mesi hakkındaki önergesi (10/7) 

16. — Millet Meclisi C. H. P. Grup Başkan-
vekili Turhan Feyzioğlu ile Hilmi încesulu'nun, 
evvelce sunmuş oldukları petrol konusu ile 
ilgili 16 . 11 . 1966 tarihli Meclis araştırması 
önergesine aynı konu ile ilgili üç hususun eklen
mesine dair önergesi (10/8) 

BAŞKAN — önergeler üzerinde müzakere
ye başlıyacağız. Her üç önerge de petrol konu
sunun görüşülmesi yönünden, Meclis araştır

ması yapılmasına dairdir. İlk olarak 16.11.1966 
tarihli önergeyi vermiş bulunan Halk Partisi 
Grupu adına sözcü arkadaşımıza söz vereceğim. 

Sözcü zatıâlinizsiniz, değil mi efendim? 
Buyurunuz Sayın Feyzioğlu. 

C. H. V. GRUPU ADİNA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; petrolle ilgili Meclis Araştırması 
talebimiz 4 konuyu kapsamaktadır: 

Birincisi; son zamanlarda kamu oyunu çok 
meşgul eden petrol boru hattının bir kısım 
hisselerinin özel kişilere devri konusudur. 

İkincisi; yabancı sermaye ile kurulmuş rafi
nerilerin genişletilmesi hakkında verilmiş olan 
izinlerle ilgilidir. 

Üçüncüsü; ham petrol ithalinde uygulanan 
fiyatların, dünya serbest rekabet fiyatlariyle 
karşılaştırılmasında millî menfaatlere aykırı bir 
durum bulunup bulunmadığının araştırılmasıy
la, ilgilidir. 

Üçüncüsü; Petrol Kanununun bugünkü ih
tiyaçlara ve millî menfaatlerimize aykırı hü
kümlerinin ne yolda değiştirilmesi gerektiği 
hakkında gerekli incelemenin yapılmasıyle il
gilidir. 

Değerli arkadaşlarım, bahsettiğim bu ko
nular ve petrol, dâvası, Türk halkının refahiyle 
birinci derecede ilgili millî bir dâvadır. Bu dâ
vayı partiler arası kısır bir mücadele konusu 
olmaktan çıkarıp Parlâmentonun tümünün, hiç, 
değilse Palâmentonun çoğunluğunun ortak 
dâvası; bâzı noktalarda görüş birliğine varabi
leceğimiz bir dâva haline getirmek ümidi ile 
konuşacağız. 

Her portiye mensup gerçek milliyetçilerin, 
her türlü yabancı menfaat karşısında Türk 
milletinin menfaatlerini koruyacağından şüphe 
etmemek gerekir. Türk halkının refahının, özel 
çıkarlardan daha önce geldiği konusunda bu 
Parlâmentoda bir çoğunluğun bulunabileceği 
inancındayız. İşte bütün bu sebeplerle, petrol 
konusunun hislerden uzak, rakamlara dayana
rak, ciddî tahlillere dayanarak objektif bir şe
kilde incelenmesinde, ele alınmasında fayda 
görmekteyiz. Verdiğimiz araştırma önergesinin 
ve bugün yapacağımız konuşmada ileri sürece
ğimiz gerçeklerin amacı budur. 

Temenni ediyoruz ki, petrol konusu ile il
gili bu müzakere kişisel övgüler veya kişilere 



M. Meclisi B : 10 25 . 11 . 1966 O : 1 

yapılacak hücumlar şeklinde asıl mevzııdaıı 
uzaklaşmadan, rayında devam edebilsin. Çok 
temenni ediyoruz ki, bizim ortaya koyacağımız 
rakamlara dayanan dbjıcktif gerçekleri aynı 
üslûlb içerisinde cevaplar verilsin. Ve konu par-
tilerarası, kişiler arası bir çekişme olmaktan 
çıkıp; filân umum müdür veya falan umum 
müdürün kişiliğinin tartışılması konusu olmak
tan çıkıp millî petrol davasıyla ilgili gerçek
lerin aydınlanması yoluna, rayına girsin. Bu 
suretle, petrol konusunda karşılıklı polemik 
zaferlerine değil, falkat millî bir dâvada millî 
menfaati koruma yolunda millî bir zafere el 
birliğiyle ulaşafbilelim. 

Araştırıma önergemizin ilk konusu olan pet
rol boru hattı Türkiye Petrollerinin son yıllar
da başarmış olduğu en büyük yatırımdır ve 
Türkiye Petrollerinim en kârlı' yatırımlarından 
birisidir. Toplam maliyeti 330 milyon Tl. sidir. 
İşlettirme sermayesiyle birlikte 340 milyon liralık 
bir konudur. İnşaatı bitmek üzeredir. Millet pa-
rasiyle ve Türk Halikının imkânlariyle, 330 
milyon liralık bir eser tamamlanmıştır diye
biliriz. Bu eser büyük nakil ucuzluğu sağlıya-
caktır. Petrol taşınmasında bir ihtilâl yapa-
calktır. Şimdi tonu 100 ile 140 liradan kamyon
la nakledilen petrolün, petrol boru hattı tam 
kapasiteyle çalıştığı zaman tonunun 40 lira 
cıvarunda nakli mümkün olacaktır. Haltta yarı 
'kapasite ile çalıştığı zaman bile bugünkü ta
şımaya göre çok daha ucuz bir taşıma imkânı 
sağlanmış olacaktır. Daha da önemlisi, bu ya
tırım Türkiye Petrollerine çok büyük kârlar 
sağlryalbilecek bir yaltırımdır. Petrol Kanunu
muzun petrol .taşıması ile ilgili 84 ncü madde
sinin üçüncü fıkrası, bu mevzuda adetâ bir 
kâr garantisi .sağlamıştır'. Maliyet, zait kâr 
usulünü andıran bir usul tespit etmiştir. Pet
rol Boru hattını inşa eden taşıyıcı bu inşaat 
için sarf ettiği (bütün yatırım sermayesini, bu 
işe tahsis ettiği, işletme sermayesini, yatırım 
'esnasında ödeyeceği faizleri, amortismanı, hu
lâsa herşeyi heısabedereık bunların toplamı üze
rinden mâkul bir kâr istiyeıbilir. Petrol Kanu
numuz bunu ifade ediyor. Eğer bu yatırımı ya
bancı şirketler taarfnidan yapılmış olsaydı, hiç 
şüphesiz başka «misalinde görüldüğü gibi, belki 
de âzami derecede faiz ödediklerini söyliyeicek-
ler, en pahalı yatırım şeklini tercih edecekler, 

en büyük maliyetleri karşımıza çıkaracaklar ve 
maliyet şiştikçe kâr da bunun bir yüzdesi ola
rak artabilecıeği için, çofk daha büyük kârlar 
talelbedehileceklerdi. 

Bu günkü haliyle ve Devlet Yatırım Ban
kasının yapmış okluğu objektif hesaplara gö
re, petrol boru hattından sağlanabilecek imkân 
nelerdir, kâr veya amortisman olarak yılda 
yeni kaynak yaratma imkânları nedir bu ya
tırımın? 

Devlet Yatırım Bankası hesaplarına göre, 
bu konuda % 25 kâr pokâlâ kabul edilebilecek 
olan bir kârdır. Dünya literatüründe ve başka 
ülkelerde zaman zaman bu kârın üstüne çı
kıldığı da görülmektedir. Yine Devlet Yatırım 
Bankamız bu eserin sekiz yılda amortismanının 
sağlamasının uygun olacağını düşünmüştür. 

Böyle olunca, yaklaşık 'bir hesaba göne, 340 
milyon lira üzerinden hesalbedersek, Türkiye 
Petrollerinin yılda 85 milyon lira kâr sağlama
sı müm'kündür. Ve ayrıca yılda 42 milyon lira 
civarında amontisıman karşılığı ayırması müm
kündür. Türkiye Petrollerline, bu suretle, pet
rol boru hattının bir yılda sağlıyalbileceği yeni 
yatırım imkânları, yeni kaynaklar 127 milyon 
Türk Lirasıdır. Bu eserin ne derece verimli ve 
faydalı olabileceği ve Türkiye Pctrollerine 
yeni yatırımlar için ne büyük imkânlar açtığı 
meydandadır. 

Bâzı yayınlarda kârın yüzde 20 olacağın
dan bahsıediliyor. Amortismanın 10 senede ya
pılacağımdan bahsediliyor. Kanaatimizce yüz
de 25 kâr sağlamak imkânı varken, Türkiye 
Petrollerinin yüzde 20 kârla yetinmesi ta-
mamiyle anlamsız olur. Günkü yüzde 25 kâr
la taşıma yapıl albildiği takdirde dahi,' Petrol 
üreten şirketlerin taşımaları çok daha ucuz bir 
hale gelımöktedir. Böyle olduğuna göre, yüzde 
20 kârla yetinmek için bir sebep yoktur. Fa
kat yüzde 20 kârla yetinilse ve sekiz yıl yerine 
10 yılda amortisman yapılsa bile, biraz evvelki 
hesaba göre, 102 milyon lira yeni kaynak ya
ratma imkânı vardır. Petrol boru hattı gibi de
vamlı bir kaynağın Türkiye Petrolleri baikı-
mmdan avantajları meydanda. Millî rafineri
leri kurabilmelk için, petrol arama ve çıkar
ma faaliyetlerinde muhtaoolduğu sermayeyi 
bulabilmek için, Tüılkiye Petrollerinin bu eseri 
bütünü ile elinde tutmasının faydalı olacağı 
inancındayız. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
yeni hukuk Müsavim Hayri Domaniç'im Mil
liyet Gaz et esinde çıkan bir makalesi şu baş
lığı taşıyordu, «Petrol Boru Hattının hisseleri 
devredilmelidir». Ve bu devredilmenin gerek
çesi olarak, Türkiye Petrollerinin Yeni Hu
kuk Müşaviri, hususları söylüyordu; Türkiyeıdc 
sermaye piyasasını geliştirmek lâizımımış Tür-
ikiyede özel tasarrufları, bu gibi kârlı işler do-
layısiyle harekete getirmek lazımmış, sermaye 
piyasasını yaratmak bakımından - en büyük 
faydası bu imiş - sermaye piyasasını yaratmak 
'bakımından yüzldc 49 hissenin özel kiışilere dev
ri yerimde olur imiş. Başka gerekçe: Yeni ya
tınım imkânları sağlamak.. Başka gerekçe; yi
ne Saıym Hayri Domaniç'in makalesinden an
lıyoruz : Devlet Yatırım Bankası, bu hattın 
inşası için gerekli olan kaynakları vadettiği 
halde vermemiş... Devlelt Yatınım Bankası, Tür
kiye Petrollerine açı İmasını vadettiği 315 mil
yon liralık kredinin büyük kısmını vermemiş, 
bu itibarla Devlet YaJtırım Bankasının vecifbe-
;sini. yerine geltirmeyişi dolayısiylc öz'el kişilere 
devir zaruri hale gelmiştir. Bu ve benzeri se
bepler ileri sürülüyor... 

Değerli arkadaşlarım; bunların her birini 
yakımdan incelemek lâzımdır. Evvelâ Türkiye'
de sermaye piyasasını yaratarak görevi Türki
ye petrollerinin görevi değildir. Türkiye Pet
rollerine kanuni a verilmiş bir görev vardır: 
Türkiye'de petrol aramak, petrol çıkarmak, 
petrol rafinerijıi gibi faaliyetleri en süratli, en 
verimli şekilde yapmak... 

Türkiye Petrolleri kendisi bakımından al
tın yumurta yuimurtlıyan bir tavuğu sırf Tür
kiye'de sermaye piyasası gelişsin diye özel kişi
lere devreitimeye kalkarsa sanıyorum ki, başka 
(kuruluşlarım, başka âmme kuruluşlarının göre
vi olan bir görevi yerine gotirım>efc için, bendi 
aslî görevinden uzaklaşmış, kemdi bindiği sağ
lam bir dalı kesmiş olacaktır. Sermaye piyasa
sının teşekkülü bu yoldan da gerçekleşeme'z, 
Ereğli Demir - Çelik tecrübesi var. Bunun üze
rimde daha fazla durmak istemiyorum. Bir baş
ka vesile ile bu da konuşulabilir. Türkiye'de 
sermaye piyasasının teşekkülü için hukukî, ik
tisadi 'birtakım başka şartlar gereklidir. Bioru 
hattının son derece kârlı, son derecede verimli 
bir iş olan ve bütün Türk halkının parası ile 

inşa edilmiş, bitmiş olan bir eserin % 49 unun 
özel kişilere devri yolu ile sermaye piyasası 
kurulamaz. Bu yoldan varılmak istenen hedefe 
varılamaz ve bu hedefe varmak için petrol ko
nusu gibi hayati bir konuda, bu konunun aslî 
sahibi olan millî müessesemiz, en .sağlam esaslı 
dayanaklarından birini özel kişilerle paylaşa
maz. 

Değerli arkadaşlarım, sermaye temimi konu
suna gelince; evvelâ Hukuk Müşavirinin Milli
yet Gazetesinde çıkan yazısında bu konuda 
'söylediğimi size aynen arz edeceğim, omdan son
ra bununla hiçbir ilişiği olmıyan resmî gerçek
leri huzurunuza sereceğim. Ve bu suretle fi
nansman kaynağı balkıımından ileri sürülen id
dianın ne kadar sathi, ne derecede gerçeklere 
aykırı bir bahaneden ibaret olduğu kendiliğin
den meydana çıkacaktır. 

Sayın Hukuk Müşaviri şöyle diyorlar: «Bat
man - İskenderun petrol boru hattının 315 mil
yon lirasını karşılamayı taahhüdeden Devlet 
Yatırım Bankası, sadece, 115 milyon lira vere
bilmiş, bakiye yatırım yüzde 1 4 - 1 8 faizle özel 
bankalardan temin edilmiştir. Biraz evvel size 
arz ettim ki, petrol boru hattının toplam mali
yeti 330 milyon lira civarındadır ve bu 330 
milyona ilâve olarak da, 10 milyon lira işlet
me sermayesine ihtiyaç vardır. Bunlara faizler 
ve saire dâhildir. 

Değerli arkadaşlarım; 315 milyon lira Dev
let Yatırını Bankası vadetmiş, ^akat 115 milyon 
lirasını ödemiş, geri kalanı özel bankalardan 
yüzde 18 e kadar varan faizle temin edilmiş 
sözünün gerçekle ilgisi yoktur. Saym Hukulk 
Müşaviri bâzı rakamları karıştırıyor. 315 mil
yon lira petrol boru hattının maliyeti değildir. 
Bu 315 milyon lira, 19G6 programına bakarsa
nız göreceksiniz ki, 1966 yılında Türkiye Pet
rollerinin yapmayı düşündüğü bütün yatırımla
rın yekûnudur. Aslımda Petrol boru hattının 
170 milyon lirası 1966 yılından evvel sarf edil
miştir. 31 . 12 . 1965 tarihine kadar 330 milyon 
liralık inşaatın 170 milyon liralık kısmı, finans
manı öz kaynaklardan sağlanmak suretiyle ya
pılmıştır. 170 milyon lirası sağlanmıştır. 1966 
yılı ihtiyacı aısla 315 milyon lira değildir. 315 
milyon lira, arz ettiğim gibi, bütün diğer pet
rol arama, çıkarma ve sair faaliyet1 er için ya
pılacak toplaim yatırımlarla ilgili bir rakam-
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dır. 1966 yılı için, Devlet Yatırım Bankasından, 
Türkiye Petrolleri - b e M iki - üç milyonluk 
hatalar yapabilirim - 145 milyon lira civarın
da bir kredi talebetmişjtir ve kredinin aylar 
geçtikçe, inşaat ilerledikçe ödenımesi öngörül
müştür. Aralık ayma doğru ödenmiş olan mik
tarın taahhüdedilen miktara nazaran birkaç 

- milyon lira eksiğinden ibaret olduğu, yani 
Devlet Yatırım Bankasının taahhüdettiği mik
tarı yüzde yüze yakın ödediği de sabittir. 145 
milyon liralık 1(9*66 yatınım kısmı için ihtiyaç 
gösterilmiş, bu 145 milyon liranın Devlet Ya
tırım Bankasınca kanuni faiz olan yüzde 7 faiz 
üzerinden verilmesi kanarlaşmıiş, böyle bir ta
ahhüt yapılmıştır. Bunun, 1966 yılının ilk iki-
buçuık - üç ayımdan 52 milyon lirasının veril
mesi öngörülmüş, tamamen verilmiş, geri kalan 
90 küsur milyon liranın da daha sonraki ay
larda inşaat yürüdükçe verilmesi kararlaşmış 
ve inşaat yürüdükçe diğer miktarlar da öden
miş, Aralık ayı sonuna kadar belki birkaç mil
yon lira daha ödenecek ve yıl sonuna kadar 
taahhüdün yerine getirilememesi şöyle dur
sun, taahhüt yüzde yüz Devlet Yatırım Banka
sı tarafından yerine getirilecektir. 

Sayın Bakanın bu konuda Devlet Yatırım 
Bankasının mâruz kaldığı ithamı reddedeceğini 
ve bu konuda vazifesini yüzde yüz yerine getir
miş olan Devlet Yatırım Bankasını ibra ederek 
vazifesini, taahhüdünü tam olarak yerine getir
diğini ifade buyuracaklarını umarım. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, 170 mil
yon lirası geçen yıldan verilen, 145 milyon lira
sı bu sene krediye bağlanan ve işletme serma
yesi ve saire gibi bâzı ihtiyaçları esasen 1967 
yılındaki imkânlardan sağlanması gerekli olan, 
boru hattının inşası ve işletilmesi bakımından 
bir finansman güçlüğünden bahsetmek mümkün 
değildir. Mesele, finansman açısından da halle
dilmiş görünmektedir. 1962 yılından bu yana 
810 milyon liralık yatırını yapan Türkiye Pet
rollerinin 170 milyon lirasını bu şekilde 1965 
yılında, 145 milyon lirasını Devlet Yatırım Ban-
•kasmdan sağlamış bulunan Türkiye Petrolleri
nin birkaç milyonluk bir 'sıkıntısı olsa bile bu
nun, bu kadar verimli bir eserin yarısını özel 
kişilere devretmek yolundan değil, fakat faiz 
ödemek pahasına da olsa bir başka şekilde temi
ni mümkündür. Ödeyeceği faizler de Petrol Ka

nununa göre Maliyete eklenir ve bunların yüz
desi olarak kâr alınır. Bu itibarla birkaç lira 
fazla faiz ödese dâhi kârında hiçbir eksilme ol
maz. Biraz kanun gariptir. Kanunun garabeti 
şöyle bir sonuç doğuruyor ki; ödiyeceği faiz 
miktarı yükselirse kârının da yükselmek ihti
mali vardır. 

Değerli arkadaşlarım; yüzde uygulandığı 
takdirde ki, öyle uygulanması kanunun emridir 
ve hazırlıklar da bu yoldadır; satış yapıldığı 
takdirde ne elde edilecektir? 

İşletme sermayesi bir yana bırakılırsa, 330 
milyon liralık yatırım bedelinin yarısı olan 165 
milyon lira diyelim ki, Türkiye Petrollerine 170 
milyon lira satış bedelinden bir defaya mahsus 
'olmak üzere bir gelir sağlıyacaktır. Halbuki bu 
eserin ıbiraz evvel hesabını verdim, bir yılda sağ
layacağı yeni yatırım imkânı, 127 milyon lira
dır ve bu devamlıdır. Bir defaya mahsus olmak 
üzere 170 milyon lira almak için bu derecede ve
rimli bir kaynağın yarısının satılması, her hal
de hesapla ve Türkiye Petrollerinin, millî pet
rol dâvamızın menfaatleri ile bağdaştırılamaz. 
Devir halinde bir yıllık kayıp, Türkiye Petrol
leri bakımından, 60 milyon liranın üstündedir, 
kötümser ıbir hesaba göre, yani kârın % 25 de
ğil, % 20 olduğunu farzetseniz dahi ve amortis
manın sekiz yılda değil, on yılda yapılacağını 
farzetseniz dahi - ki, bunun için bir sebebolma-
dığını arz ettim - bu takdirde yıllık kayıp 50 
milyonun üstündedir. On yılda 5 - 6 yüz milyon 
liradır bu. Bir defaya mahsus olmak üzere 165 -
170 milyon lira temin edilecek, bu da acaba top
tan mı temin edilecek, acaba bu hisse senetleri 
bir anda, bir günde satılabilecek mi? Yoksa bu 
satış da acaba uzun zaman alacak; birkaç yıl 
mı sürecek? Bu takdirde esasen satıştan elde 
edilecek imkânlarla, demin arz ettiğim normal 
yoldan sağlanabilecek gelirler yanyana konul
duğu vakit, böyle bir satışın hesaba uymadığı 
meydana çıkmaktadır ve Hukuk Müşavirinin 
iddiası hilâfına, Devlet Yatırım Bankasının 315 
milyon liralık bir yatırımın, tümünü taahhüd-
ettiği halde, 115 milyon lira verdiği ve geri ka
lan 200 milyon liranın da % 18 faizle bankalar
dan alındığı doğru değildir. Petrol boru hattı 
için bankalardan bir miktar para alınmıştır. Ya
nılmıyorsam bu da 40 milyon lira civarındadır 
ve 40 milyon lira civarında özel bankalardan 
sağlanan kredi için de % 13;5 civarında masraf 
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ve faiz verildiği bu konuda yazılmış olan maka
lelerden, neşriyattan anlaşılmaktadır. Bu konu
daki yayınlardan anlaşılıyor ki, özel bankalar
dan bu iş için sağlanan kredi, inşaatın toplam 
bedelinin sekizde birine tekabül etmektedir. 
Faizi ve masrafı % 13,5 civarındadır. 

% 25 kâr sağlayacak olan bir mevzuda, ya
tırım bedelinin sekizde biri için % 13,5 faiz 
ödenmiş olmak, her halde bu kadar değerli bir 
eserin yarıdan fazlasını devretmek için bir ge
rekçe teşkil edemez. Hukuk müşavirinin verdiği 
rakamlar, yüksek faizle para alınmıştır derken 
kasdet'tiği 200 milyonu tutan rakam - Milliyet
teki makaleye göre - gerçekle ilgili değildir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
Devlet Yatırım Bankasındaki yıllık kredi limiti 
210 milyon liradır. Bunun yalnız 145 milyon li
rasının petrol boru hattı için kullanılması mev-
zuübahsolduğunu da söylerime eklemek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka nokta var; 
Devlet Yatırım Bankasının bir kanunu var
dır, Devlet Yatırım Bankası Devlet sektörüne 
kredi vermek için plânlı dönemde kurulmuş 
olan, sanırım bir milyar lira sermaye ile ve ge
niş imkânlarla kurulmuş olan bir kredi müesse
sesidir ve Devlet sektörüne kredi verir. Mev
zuatına göre % 49 özel kişilere devredilecek 
o'lan, bir yeni şirket kurulmak suretiyle dev
redilecek olan, boru hattı şirketine 145 milyon 
lira kredi vermesi mümkün olmıyaeaktır. 

Böyle bir devir yapıldığı takdirde, bir defa
ya mahsus olmak üzere 165 - 170 milyon lira 
sağlansa dahi Devlet Yatırım Bankasından alı
nan kredinin, Devlet Yatırım Bankası mevzua
tına göre, geriverilmesi kanuni ve ahlâki bir 
mecburiyet olacaktır. Çünkü bu kredi, Türkiye 
Petrollerine boru hattının tümü millet malı ola
rak, Devlet malı olarak kalacağı anlayışı ile ve
rilmiştir. Bu krediyi aldıktan sonra bu kredi 
ile inşa edilen bir eserin özel kişilere devri bu 
kredinin geriverilmesi gibi bir ahlâki mecbu
riyeti, hattâ bankanın mevzuatına göre bir ka
nuni mecburiyeti doğuracaktır. Bu itibarla ge
len ile giden adetâ biribirini karşılıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; Türlüye Petrollerinin 
elinde büyük bir yatırım projesi vardır : İzmir 
rafinerisi. İzmir rafinerisinin inşası için dev
retmek lâzımgeldi iması da bir makalede, devri 
savunan bir makalede, gözümüze çarpmıştır. Bi
raz evvel arz ettim; yılda 127 milyon lira kay

nak sağlıyan bir eser,'bir rafinerinin inşası için 
bir yılda sarf edilecek miktar da aşağı yukarı 
100 - 127 milyon civarında yıllık inşaat bedeli, 
her halükârda, başka yollardan, Devlet Yatırım 
Bankasından kredi almak suretiyle, gerekirse 
tahvil çıkarmak suretiyle, fakat her halde Tür
kiye Petrolleri bakımından, böylesine büyük ka-

*yıp açacak bir yoldan değil, başka bir yoldan, 
bu finansman sağlanmalıdır. Esasen ileri sürü-
ılen gerekçeler birbirini tutmuyor. Yapılan iş ya 
Türkiye Petrollerinin imkânlarını genişletecek 
ya da özel kişilere çok bol bir kâr, raihat bir kâr 
sağlamak suretiyle sermaye piyasasını geliştire
cektir. Aynı makalede, bir taraftan Türkiye 
petrollerine imkân sağlanacağı söylenirken, öte 
yandan bu yoldan birtakım özel kişilere büyük 
kârlar aktarılacağı ve sermaye piyasasının ge
liştirileceği söyleniyor. O büyük kârları Türki
ye petrollerinde muhafaza ederseniz, Türkiye 
petrollerinin imkânları cla'ha fazla genişlemiş 
olur. 

Bir mantıki çelişmezlik de göze çarpmakta
dır.. Bir arkadaşım güzel bir not gönderiyor; 
«Pipe - Line'in satış işi, bu verdiğiniz rakamlara 
göre, kışın ısınmak için kapıyı kırıp odun et
meye benziyor.» diyor. Bu teşbihe katıldığım 
için, bunu da huzurunuzda okuyorum. Hakika
ten muvakkaten ısınmaya yarasada, kapının kı
rılmasından dollayı içeriye o kadar çok soğuk 
girecektir ki, yapılmış olan ameliyenin sağladığı 
geçici ısınma daha sonra gelecek soğuğu karşı
lamaya yetmiyecektir. Kapıyı sıkı tutmak ve 
daha sağlam ve devamlı şekilde ısmma'k, zan
nediyorum ki, daha doğru, daha hesaplı bir tu
tum olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; boru hattı bakımın
dan bir başka gerçeği arz etmek isterim : Boru 
hattının petrol sanayiinde stratejik bir önemi 
vardır. Petrol dâvasının baş gerçeklerinden bi
ri, taşımayı elinde tutanın petrol sanayiinde hâ
kimiyetini kurma imkânıdır. Bu konuda birkaç 
gün evvel bir değerli arkadaşımın yardımı ile 
elime İngilizce ilmî bir eser geçti. Kukenbu is
minde bir profesörün, «Ham Petrol Boruları ve 
Petrol Endüstrisinde Rekabet» adlı kitabının 
birinci sayfasında daha bu gerçek en kesin şe-
ıkilde ifade olunmuş. Kuıkenbu, bu eserinde 1 900 
lerden sonra, yani yüz yılımızın başlarında 
Amerika'da petrol endüstrisinde tam hâkimi-

— 218 — 



M. Meclisi B : 10 25 . 11 . 1966 O : 1 

yeti sağlamak istiyenlerin taşıma işini nasıl el
lerine aklıklarını hikâye ediyor ve Standard Oil 
Company'nin bu mevzudaki başarılı macerasını, 
bidayette başarılı olan sonra kanunla parçala
nan başarısını ileri sürerek, Standard Oil Coın-
pany Amerikan petrol endüstrisini boğazından 
sımsıkı yakalamıştır. Ve bunu taşıma alanında 
kurduğu inhisarla kudreti ile başarmış idi, di
yor. 

Bir Amerikalı senatörün, bu konu ile ilgili 
olarak, kongre zabıtlarına göre, (Milletlerarası 
kanun dışı kuruluş) diye itham ettiği Standart 
Oil Oompany, o tarihte Devlet Demiryollarını 
tehdidederek, «petrol boru hattını yaparım, sizi 
mahvederim» diye bir taraftan boru hatları ile 
taşıma işini ele alıp bütün .diğer petrol şir
ketlerini nasıl hâkimiyetleri alltma alıp bi
rer birer buruları imhaya çalış/tığımı ve tam hâ
kimiyet kurmaya gayret ettiğini ve bunda 
da da nasıl başarılı olduğunu hikâye ediyor. 
Yabancı sirkatler bunu çok iyi bilirler. Ya
bancı şiırlketler bunu milletlerarası kendi tec
rübeleriyle bilirler. Bumu çok iyi bildikleri 
için, boru hattı konusunda bir gaırip tutulm 
takınmışlardır. Evvelâ bora hattının çalış-
mıyacağı verimli olmıyacağı masalını ileri sür
müşlerdir. Son derece entresan bir ge
lişmesi vardır bu bora hattı inşasının. Boru 
hattı inşası, Petrol Kanonuna gÖı'3, Petrol 
Daireisinıin iznine, belgesine bağlıdır. Hangi 
şirket olursa olsun, ister millî kuruluş, ister 
yabancı şirket olsun,, bu bclgcyj almaya mec
burdur. İşin fenası Petrol Kanunumuzun men
faatlerle bağdasjmıyan bir hükmüne göre, 
'bir Devlet müessesesi Tüık toprakları üze
rinde, kendi vatanı üstünde, o Devletin 
bir "müessesesi böyle bir inşaat yapmak iste
diği zaman dahi yaıbancı şirketler «Hayır 
bunu yapamazsın» drıye itiraz yetkisine sahip
tirler ve bu itirazlarını Petrol Dairesine ya
pabilirler. Türkiye Petrollerinin, millî ku
ruluşumuzun petrol boru hattını inşa etme
sini uygun görmesi üzerine Mobil Şirketinin 
6 Temmuz 1964 tarihli ve 469 sayı ile yap
tığı bir yazılı itiraz vardır. Bu itirazında 
Mobil Şirketi ezcümle şöyle diyor; «Tüıfkfj-
ye Petrollerimin vâki müracaatı üzerine yaptı
ğımız incelemede talebedileıı şekilde bir boru 
hattı belgesinin büyük mahzurlar doğura
cağını, Petrol Kanunu 'muvacehesinde Şinke-

tiimJiızin hak ve menfaatlerini ihlâl edeceğini 
ve Türkiye ekonomisinin nef'ine aykırı dü
şeceğini tesbit etmiş bulunuyoruz.,» Yani bü
yük mahzurlaııı varmış. Ham Türkiye ekono-
mizdne büyük zarar verecekmiş, hem de Mo
bil Şirketimin hak ve menfaatlerini ihlâl ede^ 
çekmiş. Bu sebeple inşası caiz değildir diyor. 
(A. P. sıralarından «Kaç tarihinde!» sesleri) 
Arz ettim etendim, 6 Temmuz 1964 tarihinde. 

Bu itiraz Petrol Dairesi tarafından redde
diliyor. Petrol Dairesi bu itirazı reidde'ttük-
ten sonra, Türkiye Petrolleri için inşaat im
kânı tabiî açılıyor, petrol Petrol Dairesinin 
bunu reddetmesi pek tabiî bir şey. Millî vazife
dir ve reddediyor. Haksız çünkü iddia. Fakat 
bu reddi takiben aynı şirketin davranışı 
çok daha ilci çekici. Yapılmasında büyük mah
zurlar olduğunu iddia ettiği petrol boru 
hattının inşaatına ortaik olmak istediğini ve 
birlikte inşa etmek istediğini, bunu Tür
kiye Petrollerinin değil, beraberce ılnşa etme
nin doğru olacağını ileri sürüyor ve bu defa 
oıtaıklık talebinde bulunuyor, bu talebi de 
reddediliyor. 

Değerli arkadaşlarım; çeşitli ididalaır ileri 
süıi'iimüştür bununla ilgili olarak.. Kâfi pet
rol. yoktur, tam kapasite ilo çalışmıyaeaktır. 
Yapılmış olan hesaplar ve kredi' veren mües
sesenin gayet titiz olaraık yaptığı hesaplar, 
başka birtakıım uzmanların yaptıkları hesaplar 
ortaya koymuştur ki, daha inşaası bittiği sene 
petrol boru hattı yüzde 53 kapasite ile çalışa
bilecek haldedir. % 53 kapasite yenli bir boru 
hattı için, başarılı ibir kapasitedir. Büyük 
ıSahra'dan Akdeniz'e, çekilen boru hattında ve
ya Kerkük'ten yine Akdeniz'e doğru çekilen 
boru hattında ilk yıllarda kapasite bunun üs
tünde olmamış, altmda olmuştur. Bu itibarla 
yüzde 53 kapasiiıtenin kullanılması mahzur ya
ratmaz. Kalkı ki, yüzde 53 kapasite ile olduğu 
zaman dahi ton başına nakil maliyeti bugünkü 
maliyetten çok daha düşüktür. Büyük kârlar 
bırakabilecek hakledir. Yani en yüksek ma
liyetle yüzde 53 taşıdığınız, zaman asgari kapa
site ile çalıştığınız zaman dahi yine % 25 kâr 
ve biraz evvel bahsettim, amortisman ve kâr 
bedeli 100 küsur milyon lira kaynak temini im
kânı vardır. 1968 senesinde bu kapasitenin ve 
1970 lere doğru 1970 - 1971 de bunun % 100 e 
yükseleceği de yapılan hesaplar arasındadır, 
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Mobil, Shell şirketleri bugün varil başına 
15 - 20 lira civarında nakil ücreti öderken 
tam kapasite ile, boru hattı çalıştığı zaman va
ril başına 5 lira, ödeyecdklerdir. Yani menfaat
lerine aykırı bir taraf yok. Ama bunu yaptır
mak istemeyişlerinin! başka sebebi var; dışa
rıdan petrol ibhalinin kârlı tarafı var. Türki
ye'de millî petrolün Akdenize kolaylıkla ak
masının onlar için mahzurları var. Ataş'ın ve 
Ipraş'm pros everbal haline göre yerli petrol 
çıktığı zaman husule gelecek durumlar var, 
petriol ithaline konulan tahdidin sağlıyaıbilece-
ği birtalkım sonuçlar var. Kendcleri bakımın
dan buna hâ'kfjm oldukları takdirde çok büyük 
kârlar vardır. Ama millî müessese tarafından 
yapıldığı zaman kendilerini düşündürecek bir
takım yönleri -olduğu muhakkak, taşıma onlar 
için de çok ueuzladığı halde. Arkadaşlarının 
Meclis araştırmasına bu açıdan da bakmalı ve 
Tüı<k Halkının dişinden tırnağından artırdığı 
paralarla vücuda gelen 300 küsur milyon lira
lık bir eseuıin neticede yabancı şirketlerin kâr
larını artırmak suretiyle onların dışarıya ya
pacakları döviz halindeki transferleri yükselt
memesi için başka ne gibi tedbirlerin alınacağı 
konusunda araştırma komisyonumuz inceleyip 
bir karara bağlaımalıdır. Çünkü bu petrol 
'borusunun Türkiye Potrolleri Anonim Or-
ıtaklığı elinde kalması dahi petrol kanunumu
zun bugünkü hükümlerine göre, yabancı şir-
fkctlerin bu eserden dolayı dışarıya yapacakları 
kâr transferlerine onların lehine etki yapma
sını önliyeoek durumda değildir. Buna karşı -da 
ayrıca araştırma komisyonumuz tedbir arama
lıdır. Yani devir işinin kayıp, fayda bilançosu
nu yapıp bu konuda Yüce Meclisi aydınlattık
tan başka, işin yan tesirleri hakkında da ince
leme yapmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; devir ne şekilde ya
pılacaktır? Bu hususta resmi bilgiye sahip de
ğiliz. Fa/kat yine Türkiye Petrollerinin bugün
kü mesul kişilerinden bâzılarının beyanlarına 
ve imzalı makalelerine göre anlıyoruz ki, 50 
Ibin liralık hisseler halinde devir düşünülmek
tedir. 50 bin liradan fazla hisse alma/k istiyen-
lere hisse satılması idare meclisinin kararına 
ıbağlı olacaktır. Ve hisse senetleri hamiline mu
harrer değil, fakat nama muharrer tutulmak 
suretiyle yabancıların eline geçmesi önlene
cektir, denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; şimdiye kadar verdi
ğim izahat gösteriyor ki, yabancıların eline 
geçse de, geçmese de bu devir işinden millî 
peıtnol dâvamız zarar görecek, millî petrol ku
ruluşunuz zarar görecektir. 

Kaldı ki, nama muharrer olması, birtakım 
dolaşık yollardan yabancıların yine de birta
kım faydalar sağlamalarına engel olmıyaLilir. 
50 bin liradan fazla hisselerin idare meclisi 
karariyle satılacağı hakkında teminat, idare 
meclisinin terekküp tarzı ne kadar teminat teş
kil ediyorsa o ölçüde bir teminattır. Yani ida
re meclisini teşkil eden arkadaşlarımızın zih
niyeti ne derecede millî petrol dâvasına sahip 
çıkma yolunda ve yönünde ise ancak bu ölçü
de bir teminat teşkil edebilir. Meclis araştır
ması hiç şüphesiz işin bu yönünü de araştır
malı, yabancı ellere geçip, geçmeme ihtimali 
dışında, böyle bir ihtimal hangi hallerde ola
bilir, böyle ihtimal olmasa bile, ne gibi menfi 
sonuçlar doğurabilir bunları şüphesiz tetkik et
melidir. Bizim inancımız odur ki, petrol boru 
hattı her halde üzerinde deneme yapılacak iş
lerden değildir. En önemli bir sanayiin Dev
let elinde bulunması çok faydalı olduğuna inan
dığımız bir sanayiin boğazına el aıtmak imkâ
nını veren petrol boru hattı, sermaye piyasası 
kurmak ve saire gibi tecrübelerin yapılacağı 
bir saha değildir. Başka kârlı sahalar bulmak 
mümkündür. Ve böyle tecrübeler yapılacaksa 
potrol dâvası gibi hayatî ye millî bir dâvanın 
sırtından değil, başka alanlarda bu tecrübelere 
girişmek daha yerinde olur. 

Millet parası ile kurulan eserin, faydaları
nın son kuruşuna kadar Türk Milletine mal 
olması için gerekli tedbirleri Araştırma komis
yonuna girecek olan bütün partilere mensup 
aıikadaşlarımız elbirliğiyle arayıp bulmalıdır
lar. Ve bulacaklarına da zerre kadar şüphemiz 
yoktur. 

Rafineriler konusuna gelince arkadaşlarım; 
Türkiye'de bugün üç rafineri vardır. Birisi mil
lî sermaye ile kurulmuş olan Batman rafına ni
şidir. İkincisi Mersin'de kurulmuş olan Anado
lu tasfiyehanesi Anonim şh'keti ki, tamamı ya
bancı sermaye malıdır. Yüzde 56 sı Mobil, sir
katinin yüzde 27 si Shell şirketinin, yüzde 17 si 
Bıütisıh Petroleum'undur. Ipraş İstanbul Pet
rol RafinerM Anonim Şirketi: Ipraş, Türkiye 
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Petrolleri ve Caltex'in ortaklaşa kurdukları 
yani kısmen yabancı sermaye ile kurulmuş bir 
rafineridir. Türkiye Petrollerinim hissesi yüzde 
51, Caltex'in hissesi yüzde 49 dur. Türkiye Pet
rollerinin bu 3 rafinerinin ötesinde, İzmir'de, tü
mü millî sermaye ile kurulacak bir 4 ncü rafine
rinin hazırlıklarını tamamlamış olduğu da bilin
mektedir. 

Şimdi, Ataş ve Ipraş'la ilgili anlaşmalarda 
proos - evcrballcrle öngörülmüş olan kapasiteler 
son zamanda genişletilmiştir. Bu anlaşmalarda 
ithal malı petrolle, imtiyaz süresi ile ilgili hüküm
ler vardır. Ham petrolün nasıl nakledileceğine 
dair ve benzer konularda, üzerinde durulmaya de
ğer hükümler vardır. İthal malı petrolün fiyat
larında olduğu gibi millî menfaatlere aykırı oldu
ğu asla şüphe götürmiyen ve millî menfaatlere 
aykırılığı, birbirini takibeden bütün Hükümetler 
tarafından görülmüş ve tesbit edilmiş olan hü
kümler vardır. Bu proos - everballerdeki hükümler 
bilindiği ve petrol rafinajı son derecede kârlı 
bir senayi dalı olduğu halde Ataş'm ve îpraş'm 
kapasitelerinin artırılması ne gibi sonuçlar doğu
racaktır, bunun da tahlile ihtiyacı vardır. Ataş 
Rafinerisinin kapasitesi 3 milyon 200 bin ton
dan, 4,5 milyon tona çıkarılmaktadır. Îpraş'm 
da 1 milyon tondan 2 milyon 200 bin tona çıka
rılmaktadır. Bu suretle Ataş Adeta 1,5 Ataş ha
line gelmekte, ve Ipraş da iki tpraş, hattâ ikiden 
daha fazla İpraş haline gelmektedir. Tamamen 
veya kısmen yabancı sermayeli olan bu rafineri
lerin genişletilmesine izin verilirken, bunun kar
şılığında birtakım tâvizler alınabilirdi sanıyoruz. 
Çok büyük menfaatler sağlayan rafinaj sanayiin
de bu imkânlar tanınırken hiç değilse millî men
faatlere aykırılığı meydana çıkmış olan ithal ma
lı petrol fiyatlariyle ilgili birtakım anlaşmalar 
bu şirketleri yeniden zorlamak imkânı olabilirdi. 

Millî petrolümüzün satılması bakımından bir
takım noktalar daha dikkatli bir tahlile tabi tu
tulabilirdi. Meclis araştırması, komisyon kurul
duğu takdirde şu noktayı incelemeye mecbur ola
caktır sanıyoruz; 

Değerli, arkadaşlarım; Türkiye Petrollerinin 
Batman Rafinerisinin mahsullerini, yine millî 
bir kuruluşumuz olan Petrol Ofisi satar. Petrol 
Ofisi Îpraş'm proos - everbaline göre Batman Rafi
nerisi mahsullerini sattıktan sonra Ipraş'ın mal
larını satmakla yükümlüdür. Yani millî müesse

se ojan Türkiye Petrolleri yarın İzmir'de kendi 
malımız, olan millî rafineriv.i kurduktan sonra, 
İzmir'de üreteceğimiz mamul mallar ancak Îp
raş'm bütün ürünleri satıldıktan sonra, Petrol 
Ofisi tarafından dağıtılabilir. Bu demektir ki, 
Petrol Ofisin satış kapasitesi göz önünde tutu
lursa, Petrol Ofisin dağıtım şebekesinin imkânla
rı, gücü ve yabancı şirketlerin bu konudaki bü
yük rekabet imkânları göz önünde tutulursa, 
Petrol Ofis Batman'm ve genişletilmiş iki mislin
den fazlaya çıkmış Îpraş'm ürünlerini sattıktan 
sonra büyük bir üçüncü rafinerinin mahsulleri
ni satmak bakımından güçlüklerle karşı karşıya 
kalacaktır. Ataş ise yani Mobiller, SIIELL'ler, 
BP'lerin ise dağıtım şebekeleri çok geniş ve im-
kânlıdır, Ataş'm 4,5 milyon tona çıkarılmış olan 
kapasitesinin tümünü piyasaya rahatlıkla sür
mek imkânına sahibolacaklardır. Dağıtım bakı
mından Ipraş'ın genişletilmesi ve hattâ Ataş'm 
genişletilmesi suretiyle yabancı şirketlere daha 
fazla ürün satmak imkânının bahsedilmesi, ku
rulacak olan millî rafineri mahsullerinin satılma
sı bakımından tıkanıklığa yol açmıyacak mıdır? 
Bu konunun üzerinde durulmasının lüzumlu ol
duğu inancındayız. Araştırma bu bakımdan da 
zaruridir. .Rafinerilerle ilgili hesaplar gösteriyor 
ki, dünyanın en kârlı sanayilerinden birisi olan 
pc'trol rafinerisi sanayii yatırılan sermayeyi çok 
büyük süratle geri vermektedir. Hal böyle iken 
Türk Devletinin bütün imkânlarını zorlayarak İz
mir Rafinerisinin kurulmasını gerçekleştirmede 
isabet vardır. Ve Türkiye Petrollerinin bu hu
susta kararlı olduğunu bilmek inşirah vericidir. 
Fakat bu kararla diğer tevsi kararları yanyana 
konmalı ve bu tevsi kararlarından uğrayabilece
ğimiz zararlar ve faydalar terazinin iki kefesine 
konmak suretiyle dikkatli bir tartılmaya tabi tu
tulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka hesaba muh
taç nokta şudur: Yüzde 90 yatırım sermayesi 
İPRAŞ Rafinerindeki genişlemenin Türkiye Pet
rolleri tarafından verilmektedir. Çünkü bu rafi
nerinin yine proos - everbaline göre ve tevsiinin, fi
nansmanının ne şekilde yapılacağına dair olan 
kararma göre yapılacak olan genişleme ile yani 
1 milyondan 2 milyon 200 bin tona çıkarılışında 
yeni yapılacak yatırımın yüzde 90 mı, Türkiye 
petrolleri, yüzde 10 unu Caltex vermektedir, 
Fakat eski prososeverbale göre petrol satışı de
vam edeceği için Caltex Şirketi bir milyon 
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tonluk bir rafineri yerine bu defa 2 200 000 
tonluk bir rafineriye yüksek hatlı ithal malı 
petrolü satmak imikânma sahibolacaktır. Bu 
bir hesap meselesidir. Caltex bütün tazyiklere 
rağmen, % 10 indirimi kabul etmiştir. Ataş'ın 
ortakları % 18 - 20 kadar indirime yıllar boyu 
devam eden tazyiklerle mecbur edilmişler. Fa
kat hâlâ ne Ataş ortaklarının ne de Caltex'in 
dünya serbest rekabet fiyatlarının seviyesinde 
bir indirime yanaştıkları iddia edilemez Tür
kiye Petrollerinin Silâhlı Kuvvetlerimizin ih
tiyacı için Libyadan iyi vasıflı petrolü % 27 
indirimle, afişe fiyatlara göre % 27 indirimle 
ithal edebileceği iddiası ileri sürüldüğü zaman 
bu ciddiye alınmamıştı. Geçen yıl Petrol Ka
nununu konuşan Karma Komisyonda, çok çe
şitli iddialarla karşılaştığımızı hatırlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu ithal fiilen yapıl
mıştır. Petrol Kanununun bir boşluğundan isti
fade etmek ve Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
öne sürülmek suretiyle ancak bu yol bulunabil-
miştir. Türkiye Petrolleri fiilen % 27 indirimli 
iyi vasıflı petrolü Türkiye'ye getirmeye muvaf
fak olmuşlardır. Bu böyle olduğuna göre artık 
fiyatlar indirilebilir mi? % 10 un altında veya 
% 18 in % 20 nin münakaşası boş bir müna
kaşadır. Açıkça bellidir ki Caltex Anlaşmasının 
süresi boyunca genişletilmiş olan Ipraş'a yüksek 
fiyatla petrol satacaktır. Kapasitenin genişle
tilmesinden dolayı Caltex'in satacağı petrol 
miktarı ne kadar artacaktır? Bu petrolün tonu 
başına %10 indirim yeterli bir indirim olmadı
ğına göre fazladan elde edeceği kâr miktarı 
nedir? Caltex'in tevzi için yaptığı katkı nedir? 
Ham petrol satışından sağlıyacağı kâr nedir ? 
Bunlar bir polemik mevzuu değil, hisle, sen ben 
değişmesiyle değil, elde kalem rakamla hesa-
bedilecek ve aydınlığa kavuşturulacak bir hu
sustur. Meclis araştırması önergemizin kabulü 
buna imkân verecek ve konuyu aydınlığa ka
vuşturacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, aynı fiyat farkı ve 
bundan mütevellit yüksek kârlar Ataş Rafine
risi için de şüphesiz varittir. Ataş rafinerisi 
80 senelik süreli bir imtiyaz elde etmiştir. 80 
senelik süreli bir imtiyaz bahis konusudur ve 
azâmi ham petrol ithaline imkân verecek bir 
kuruluş tarzı vardır bu rafinerinin. Türkiye'
nin ihtiyaçlarından ziyade, Türkiye'ye en çok 
Jıam petrolü nasıl ithal edebiUrizi düşünerek 

yapılmış bir teknik kuruluş olduğunu gösteren 
etütler vardır. Bu rafinerinin 4,5 milyon tona 
çıkan kapasitesinin ham petrol ithal yoliyle Mo
bil, Shellc ve BP ye ne gibi imkânlar sağlıyaca-
ğmı da hesaba vurulması gerekir. Mutlaka 
tevsi edilecek idiyse, bu tevsiin karşılığında uğ-
rıyabileceğimiz zararları fazlasiyle telâfi eden 
birtakım mukabil tavizler, avantajlar sağla
mak mümkün olabilirdi. İmtiyaz süresiyle ilgili, 
nakille ilgili petrol ithal fiyatiyle ilgili ve baş
ka konularla ilgili. 

Değerli arkadaşlarım, son derecede önemli 
bir başka nokta vardır. Ataş denilen ve en bü
yük rafineri olan müessese, Türk Devletine 
bir kuruş - bunu kesinlikle iddia edebilirim -
bir kuruş Kurumlar Vergisi ödememenin yolu
nu keşfetmiştir. Geçen sene Petrol Karma Ko
misyonunda bu konuyu kısmen eksik bilgilerle 
tartışma imkânına komisyon sahiboldu. Ancak 
bu konuda çok değerli uzmanlar tarafından son 
derecede derinlemesine birtakım incelemeler 
yapılmıştır ve bunlar Hükümetin elindedir. 

Değerli arkadaşlarım; mekanizma nasıl işli
yor? Bir müessese ki, yatırılan sermayeyi 
birkaç yılda geriverecek kadar kârlı. İpraş 
çok daha küzük çapta kurulmuş bir müessese, 
büyük kârlar sağlıyor, 50 milyona yakın bir kâr 
sağlıyor bir basit rafineri. Orta boyda bir ra
fineri, yılda 50 milyonluk bir rafineri kârı baş
ka memleketlerde büyük bir kâr sayılmıyor, 
yeryüzü Ölçülerine göre, hattâ Türkiye ölçü
lerine göre, Ataş rafinerisi - ki, büyük tipte 
4,5 milyon tonluk bir rafineridir - bir kuruş 
kâr gösteremiyor, bir kuruş zarar da göster
miyor. Her sene santimi santimine başa baş. 
Bunun sırrını şöyle bulmuşlardır : Bir mekaniz
ma keşfetmişlerdir, Ataş rafinerisinin kurul
masıyla ilgili olan prosos - everbal yapıldıktan 
Ataş rafinerisinin kurulması imkânı sağlandık
tan sonra, bu müesseseyi kuran ve yüzde 56 hisse 
alan Mobil, yüzde 27 hisse alan Shell, yüzde 
17 hisse alan BP. ayrıca birer rafinaj şirketi 
kurmuşlardır. Ayrı, Anadolu Tasfiyehanesi 
Anonim Şirketi dediğimiz Ataş şirketinden ayrı 
üç şirket kurmuşlardır her biri, BP. Refaining 
Company Shell Refaining Company ve Mobil 
Refaining Company isimleriyle. Bunlar yurt 
dışında bulunan şirketleriyle bağlanmışlardır. 
Türkiye'dO Petrol Kanununun imkânlarından 
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faydalanmjak suretiyle arama yapan şirketle
riyle bağlantılar kurmuşlardır. Bu şirketler 
petrolü ithal ederler. Ataş rafinerisi, kuru
cusu, ortağı ve sahibi bulundukları diğer şir
ketlerin getirdikleri bu ham petrolü maliyeti 
üzerinden, buğday öğüten bir değirmen gibi, 
sadece masrafı ne kadarsa kuruşu o kadar mas
raf karşılığı para alarak, rafinaj yapar ve rafi
ne eder ve geriverir. Bunu kaba taslak, o yıl 
zarfında ne kadar ham petrol rafine edilecekse 
buna göre takribi bir fiyatla yaparlar. Yıl so
nunda otururlar, her şirket ne kadar ithal et
miş, her şirketin ne kadar ham petrolü bu mua
meleden geçmiş, her şirketin rafine edilen şu 
kadar milyon tonuna karşılık ne kadar masraf 
yapmıştır Ataş? Bütün masrafları, işletme
si, amortisman ve saire hepisi hesabedilir. Ku
ruşu kuruşuna bu ithalâtı yapan şirket tara
fından yapılan masraf kadar rafinaj ücreti 
yüklenir. Bu suretle Anadolu Tasfiyehanesi 
A. Ş. adı verilen ve Kurumlar Vergisi beyan
namesi vermeye kanunlarımıza göre mecbur 
olan şirket, Maliye Bakanlığımıza her sene bu 
beyannameyi verir. Fakat bu beyannamede ne 
bir kuruş kâr vardır, ne bir kuruş zarar var
dır. Diğer şirketler ise, bu büyük sınai mües
sesenin bütün kârını kendi ceplerine aktarmış 
olurlar. , 

Paki bu şirketler neden vergi vermezler? Bu 
şirketlerin vergi vermemelerinin kolayı da yine 
Petrol Kanununun bir başka hükmüne göre 
bulunmuştur. Petrol Kanununun bir başka 
hükmüne göre arama faaliyetleri için şu mas
rafı yaptık, arama faaliyetlerinden mütevellit 
şu zararlarımız vardır diye rafinajdan sağla> 
nan kâr o bir taraftaki zararlara mahsübedilir. 
Bu zarar mahsubu bakımından Türkiye'de baş
ka hiçbir müesseseye, hiçbir alanlaki hiçbir şir
kete tanınmıyan birtakım uzun vadeli mahsup 
imkânları Petrol Kanununda bu şirketlere 
tanınmıştır. Bu suretle Türkiye'nin de en bü
yük sınai müesseselerinden biri, en basit bir 
torna dükkânının dahi, en basit bl'r demirci 
dükkânının dahi vergi verdiği memleketimiz
de, bir kuruş dahi vergi vermeden bu işin için
den sıyrılmanın yolunu bulur. , 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu müessesenin 
kapasitesinin 3 milyon tondan 4,5 milyon tona 
yükseltilmesinin bahis konusu olduğu bir za-

I manda hiç değilse bu konunun ele alınması ve 
Türk Devletine çok büyük bir malî kaynak sağ-
lıyacak olan bu mevzuda bir tedbir bulunma
sı imkânı olmaz mı idil. Bu da zannediyorum ki, 
araştırılmaya değer önemli bir konudur. Mec
lis Araştırması Komisyonumuz mevzuun derin
liğine kadar nüfuz etmek imkânını bulursa, gö
recektir ki, yalnız vergi kaybı değil, fakat bu 
bahsettiğim mekanizma yüzünden Türk Devleti
nin döviz kaybı da vardır. Bunun teferruatma 
vo nasıl işlediğine Yüksek Heyetinizi yormamak 
için girmiyorum. Ama Araştırma Komisyonunda 
bu mekanizmanın ne suretle döviz kaybına yol 
açtığı da aynı berraklıkla ortaya konabilecek 
hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 4 ncü nokta, petrol 
fiyatlarıdır. Bu konu daha çok aydınlanmış 
bir konu olduğu için fazla vaktinizi almıya-
cağım. Dünyada petrol, bil' afişe fiyatları de
nen, liste fiyatları denen fiyatlar vardır, bu 
fiyatlar üzerinden satılır. Bir de yeryüzündeki 
petrol üretimi bu fiyatlar üzerinden petrol 
satışını imkânsız hale getirdiği ölçüde ve reka
betin hızlandığı ölçüde teşekkül eden bir ser
best rekabet fiyatı vardır. Ve bu serbest rekabet 
fiyatı epeyce uzun zamandan beri afişe fiyat
ların çdk altında seyretmektedir. Meselâ, Al
manya'nın belli bir yılda hampetrol ithalinde 
ünite başına ödediği fiyaitı 100 olarak alırsa
nız, Alman iktisat delgilerinde yayınlanan ra
kamlar gösterniyor ki, yıldan yıla aynı miktar
da petrol için Alman Devleti 90. 80, 70 ödemiş
tir. Yani aynı ünitede ayın m'İktarda petrole 
azalan bir fiyat ödeımişıtjr. Türkiye'nin bu du
rumdan faydalanmaması için bir sebep yoktur. 
Çok büyük paralar veriyoruz petrol ithali için 
ıbu konuda ilgili Sanayi, Enerji ve Tabiî Kay-
na&lar Bakanlıklarının, Devleit Plânlama Teş-
ıfeilâtımızın Tünkiye Petrollerinin gayretleriyle 
yıllardan beri meselenin nasıl etüdedildiğini, 
nasıl raporlara bağlandığını, nasıl taleplerle 
yabancı şMceıtlerin karşısına çıkıldığını ve ne 
gibi indirimlerin sağlandığını Yüce Meclis esa
sen bilmektedir. Biraz evvel de arz ettim; Cal-
tex ancak yüzde 10 indirime yanaşmıştır. Di
ğer şiılketler daha geniş bir indirimi kabul et
mişlerdir. Falkaıt fiilen bugün Türkiye'ye ithal 
edilen petnolün fiyatları dünya serbest rekabet 
fiyatlarının yine de üstüni&edir. Yüce Meelisdn 
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'bütün partileri ile, bütün kanaatleri ile bu dâ
vada bir aydınlığa kavuşması Hükümete direk
tifler vermesi ve meseleyi ışııklı millî menfa
atlere dalıa uygun bir yola sokmak hususunda 
yardıımcı olması yerimde olacaktır ve önerge
mizin amaçlarımdan biri de budur. 

Bu konud'a haklı haksız, sen yazdın, ben 
yardım, şöyle dendi, böyle dendi, belge vardır, 
'bilgi yofktur denildi. 

Karma Komisyonda şu konuşuldu. Geçen 
sene bütçesinde bu tartışıldı bu polemiklere bu 
münakaşalara girmekte fayda görmüyorum. 
Cuımhuriıyet Halik Partisi Grupu adına arz edi
yorum ki, vaktiyle şöyle dediydiniz, böyle de
biydiniz idemcik için bu komisyonun kurulması
nı istemiyoruz. Şu maksatla istiyoruz. Bugün 
Türkiye'nin hampetrol ithali için daha az dö
viz ödeme imkânlar• vardır ve bunu bu meclis 
bütün kanatlariyle bulmaya muktedirdir. Bu
mun çaresini demokratik rejim içimde parlâ
mento olarak bulmalıyız, bulabiliriz. Bunun 
igayret'i içimde olduğumuz takdirdedir ki, elbet
te içimden çıkacağız. 

Değerli arkadaş! arıım araştırma bu 'konuda 
yapılanlara ilâveten daha neler yapılabileceği
ni ortaya koyacaktır ve fakir halkımızın bir 
/kuruşunun dahi lüzumsuz yere yurt dışına çık
masına imlkân bıraikmıyacak birtakım tedbirler 
tavsiye edecektir. Bunun için bütün rakamları 
dildik didik inceliye rok en ucuz petrol getirme
nin yollarını aramalıyız. 

Araştırtmamiizm hedef tuttuğu son mdkta 
petrol ıkamununun millî menfantlarla bağdaş
madığına inandığımız hükümlerinin komisyon
ca etraflı bir incelemeye tabi tutulmasıdır. 

Değerli arkadaşlarıım; bu konuda daha ge
çen dönemde başta Reşit Ülker arkadaşımız ol
anak üzere 130 - 150 arkadaşımızın senatör ve 
milletvekili arkadaşımızın imzası ile bir kanun 
rtelklifii. verildi. Bunun Karma Kora isyomda se
limlere kadar oldukça kesif bir şekilde müza
kere edildiğini hatırlarsınız. Maalesef bunun se
çimlerden evvel kanunlaşma imkânı olamadı. 
Çeşitli sebeplerle bunun tartışmasına girecek de
ğilim. 10 Ekim seçimlerinden sonra 17 Ekim 
ıgünü zannediyorum Meclis toplandı. İlk verdi
ğimiz kanun tekliflerinden biri yine birinci im
za Sayın Ülker'imdir, tasarıyı hazırlamış olma
sı' itibariyle. İkinci imza grup başıkanveikili ola-
ralk benimdir ve C. H. P. Grupuna mensup pek 

çok arkadaşımın imzaaiyle daha 27 Ekim günü 
bu Meclis açılır açılmaz petrol kanunu teklifi 
verilmiştir, Yüce Başkanlığa. Muhtelif komis
yonlara havale edilmiştir. Karma Komisyon ku
rulması hakkımdaki dileklerimiz malesef bugü
ne kadar sonuçtanamamıştır. Maliye Komisyo
nuna havale edilen bu teklif dolayısiyle Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Maliye Ko
misyonu toplantısında Hükümetin de petrol 
kanununun değişmesi lüzumuna inandığımı ve 
bu yolda hazırlı'k yaptığımı ve tasarıyı en geç 
Nisan 19GG da Meclise sunacağını ifade etmiş
tir. Maliye Komisyonumda verilmiş olan bu ke
sin söze rağmen Nisan 1966 da Maliye Komis
yonu toplandığı vakit Sayın Baıkan Komisyo
na gelmemişler, tasarı Meclis Başkanlığına gel
memiş, Maliye Komisyonu HükümeHn bu kesıin 
vadine rağmen tadil tasarısını getirmediğini 
görünce Cumhuriyet Halk Partililerin vermiş 
olduğu petrol kanunu tadil teklifinin görüşü
lebilmesi için bir karma komisyonun kurulması 
lüzumunu komisyon olarak kararlaştırmış, fa
kat buna rağmen hâlâ ne tasarı gelebilmiş ve 
ne teklif yürüyebilmiştir. Çok temenni ediyo
ruz ki, bu konu üzerimde millî menfaatlere ay
kırılığımda belki aramızda ihtilâf çıkarabilecek 
şu veya bu teferruat hükmü olabilir. Benim 
millî menfaatlere aykırı bulacağım bir 
hükmü bir başka arkadaşımızın uygun bumama 
ihtimali vardır. Ama Millî menfaatlere aykırı 
olduğunda hiç tereddüt gösterilmıiyecek kadar 
aşikâr olan aksaklıklar mevcuttur ve bunun 
böyle olduğu geçen sene Kanma Komisyonda 
her partiye mensup arkadaşlar tarafından söy
lenen sözlerle ve yapılan müdahelelerle teype 
alınaraik, zapta geçirilerek te=?bit edilmiştir. 
Muhtelif noktalarda zammediyorum ki, bu araş
tırma fayda sağlıyacak, meseleleri vuzuha ka
vuşturacaktır. Yabancı şirketlere verilebilen 
ruhsat sayısı ile Millî kuruluşumnzıun tabi ol
duğu ruhsat tahdidi bir bölgede alınabilecek 
şinketin alabileceği ruhsat sayısı, saha tahdidi, 
tükenme payı, devlet hissesi yabancı şirketlerin 
vergilenmesji, kapalı sahaların Millî kuruluşa 
tahsisi, Ma'den Teknik Arama Enstütüsü'nün 
1930 larda petrol bulduğu beşinci bölgenin 
petrol kayna/klan üzerinde millî haklarımızın 
daha iyi kul anılması gibi konularda, öyle umu
yorum ki, bâzı aydınlıklara ve bâzı ortak gö
rüşlere varmamız imkânı olacaktır. 

- ^ 2 2 4 -
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iDeğerli arkadaşlari'm; sözlerimi tamamlıyo
rum Millet Meclisimiz petrol dâvasını parti-
lerarası çekişime mevzuu olmadan kurtarıp mil
lî menfaatlere uygun çözüm yollarına kavuş
turmalıdır. Millî menfaatlere han^i tedbirin uy
gun olacağı hususunda tekrar arz ediyorum ki, 
ıbâzı noiktalarıda görüş, ayrılığımız olsa bile pelk 
çok noktalarda millî menfaatin emrettiği ay
dınlık yol hepimize kendisim empoze edecek, 
açıkça karşımıza çıkacaktır. Meclis araştırma 
önergemizin tek hedefi budur. Araştırma öner-
ıgemizin bu hedefinden saptırılmadan ve par-
tilerarası bir çekişme konusu haline getirilme
den bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmanızı 
ıhepinıizden saygılarımla rica ederim. (C.H.P. sı
ralarından alkışlar) ı 

BAŞIKAN — önerge Sahiplerinden Sayın 
Aydın Yalçın buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AY
DIN YALÇIN (istanbul) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, sayın C.H.P. sözcüsünün pet
rol konusunda Meclis araştırması açılması için 
vermiş olduğu önergeyi izah eden ifadelerini ve 
izahlarını büyük bir dikkatle takıp ettim. Ken
disinin Millî Ekonomimiz için Millî GüvenMği-
miz için ve memlekette son zamanlarda çok 
önemli bir siyasi tartışma konusu olan bir mev
zuu üzerinde objektif, soğukikanlı karşılıklı 
polemiğe ginmeden, şahsiyat yapmadan, karşı
lıklı ithamlara girmeden, eakiden şunu söyledin 
bunu söyledin tarzında kısır münakaşalara gir
meden meseleye gayet samimî, objektif bir açı
dan bakma arzusunda olduklarını ifade eden söz
lerine hem teşekkür ederim, hem de bu sözlere bi
zim de, iktidar partisi grupu olarak, aynen ka
tıldığımızı huzurunuzda beyan etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; meselenin esasına gir
meden önce bir noktayı istitraden belirtmek isti
yorum. Bu da bilhassa petrol gibi son derece 
önemli konularda muhalefetin haklı olan noktai 
nazarını belirtmek, seçmen ve vatandaş karşısın
da anadâvalarda görüşlerini tebarüz ettirmek ve 
hangi noktalarda iktidar partisinin düşüncesin
den ayrı olduğunu ifade etmek gayet tabiî ki 
hakkıdır. Demokratik düzenin en mühim organ
larından ve Parlâmentonun meşgul olacağı en 
mühim fonksiyonlarından bir tanesi de esasen 
budur. . 

Yalnız muhterem arkadaşlar; bu münasebetle 
•İktidar partisi grupu olarak bir husustaki endi
şemizi belirtmek isterim. Meclisin fonksiyonu, hiç 
şüphe yok, efkârı umumiyeye önderlik etmek ve 
anameseleler üzerinde çeşitli partilerin görüşle
rini ifade etmek olduğu kadar, yürütmek zorun
da bulunan Devlet gemisinin anaihtiyaçları bu
lunan kanunların yapılmasına gereken lüzumlu 
zaruri zamanı da ayırmak Meclisin başlıca gö
revleri arasındadır. Bu sebeple muhterem CHP 
Sözcüsü arkadaşımızın Meclise getirmiş bulundu
ğu bu önergeyi memnuniyetle grup olarak kabul 
ettiğimizi beyan ederken Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çalışmasında bir denge kurulması muh-, 
telif anafonksiyonları arasında bir zaman ayırı
mının, dengeli bir şekilde yapılması lüzumuna da 
bu münasebetle işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; elimizde bu hususta 
bize rehberlik edebilecek, ne yöne gitmemiz gerek
tiğini bize gösterebilecek bâzı misaller mevcuttur. 
Dünyada bütün parlâmentolara gerek içtüzük 
bakımından, gerekse demokratik müzakere ve tar
tışma bakımından model olmuş olan ingiliz Par
lâmentosunun çalışma tarzına şöyle bir baktığı
mız takdirde çok şayanı dikkat noktalar ortaya 
çıkmaktadır. Müsaadenizle daha fazla vaktinizi 
almamak için bu hususu belirtmek üzere, bir mi
sal olmak üzere vermek istiyorum. 1945 - 1949 
arasında yani harb sonunda Avam Kamarasının 
çalışma tarzı yılda 186 gün çalışmış ve bunun 
çeşitli maksatla yani biraz evvel saydığım efkârı 
umumiyeye önderlik etme, kanun yapma ve ni
hayet genel politika müzakerelerinde bulunma 
ve nihayet Parlâmentonun denetim fonksiyonu
nu görme şeklinde bir fonksiyonel ayırıma tabi 
tutulacak olursa milletvekillerinin özel olarak ken
di başlarına verdikleri önerge ve teklifler 186 gü
nün 25 gününü işgal etmiş, muhalefetin önerge 
ve teklifleri 186 günün 45 gününü işgal etmiş, 
Hükümet programına taallûk eden noktaların 
müzakeresi yani kanunların müzakeresi bellibaşlı 
olarak 102 günü almış ve nihayet 4 ncü madde 
olarak da çeşitli işler 16 gün almıştır. Bunu muh
terem arkadaşlar önümüzdeki devrede memnuni
yetle müşahede ettiğimiz Parlâmentonun itibarı
nı koruma, Parlâmentoyu çalışır bir müessese ha
line getirme ve oyun kaideleri hususunda iktidar 
ve muhalefet olarak müşterek bâzı esaslar üze
rinde anlaşma noktasında muhalefete mensup 
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arkadaşlarımızın da bu senenin başında kendi 
parti başkanları diliyle ifade etmiş oldukları is
tek son derece isabetlidir. Ve Parlâmentoyu ha
kikaten itibarlı iş görür, faaliyet görür, milletin 
ihtiyaçlarına çare arar, milletin dertlerini bu kür
süden aksettirir ve hulâsa bütün Türk Milleti
nin bir mikrokozmu halinde, bütün Türk vata
nında cereyan eden meselelerin konuşulduğu bir 
büyük forum halinde bu müesseseyi yürütmek 
üzere iktidar ve muhalefet olarak anlaştığımıza 
göre bu hususılarda Parlâmentonun ayıracağı za
man bakımından bu noktalar üzerinde de bir an
laşmaya varmakta fayda vardır. Bu hususu bil
hassa şunun için belirtmekteyim: Âmme efkârı
na yön verme ve muhalefet partisinin hakkı olan 
Hükümeti denetleme, iktidarı denetleme fonksi
yonu bizim demokrasiye inanmış insanlar olarak 
en aziz mütalâa ettiğimiz haklarından birisidir. 
Bunu memnuniyetle gayet tabiî ki, müşterek bir 
anlaşma içerisinde vereceğiz. Bu hususta hemfi
kiriz. Yalnız diğer hususlarda da bu Parlâmen
tonun iş gören bir Parlâmento halinde faaliyeti
ne imkân verebilmek için de bu dengeli çalışma 
programını mutlaka tanzim etmek, düzenlemek 
mecburiyetindeyiz. Bunu centilmen anlaşması 
ile mi yapacağız, bunu İçtüzük tadili ile mi yapa
cağız. Bu mevsimin başından, bilhassa Meclisin 
açıldığından bugüne kadar hiçbir kanun teklifi
ne sıra gelmeden mütemadiyen bu çeşit önerge
lerle meşgul ollmamız karşısında duyduğumuz, 
zannediyorum ki, haklı endişeyi ifade etmek üze
re bu parantezi açmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi meselenin esası
na gelmek istiyorum: Meselenin esası bizim bil
hassa memnuniyetle karşıladığımız petrol politi
kasının en önemli yönlerine dair muhalefet gru-
pu tarafından verilmiş olan önergenin ortaya at
tığı meselelerin bir arattırma konusu yapılma
sıdır. Biz petrol konusunun bir bütün olduğu 
(kanaatindeyiz. Çünlkü pot rol boru hattı, bir 
bütlün olan pcltııol meselesinin bir safhasıdır. 
İthal fiyatları meselesi gene petrol politika
sının bir safhasıdır. Petrol potilikası deyince 
petrol arama, petrol sondajı, yapma petrol çı
karana, petrolü nakletme, petrolü rafineri etme 
ve nihayet petrolün pazarlamaya kadar çeşitli 
safhaları olan gayet komplike bir endüstridir 
ve gayet karmaşık bir endüstridir. Bu endüstri 
faaliyetlerinin bir noktasında müşahede edilen 
nüetsole kendi başına mütalâa edilemez. Bina

enaleyh, ıbiziım. arzumuz, zannediyorum Meclis 
Başkanımızın muhterem önerge sahiplerine de 
tekrar ederek söyledikleri gibi, bunun umumi 
bir petrol politikası, araştırması şeklinde yapıl
ması son derece isabetli olacaktır. Ve bu husus
ta zannediyorum ki, muhalefetle de hcınıf ikiniz. 

Şimdi muhterem hulalefet sözcüsü arkadaşı
nım ileri sürdüğü fikirleri not edebildiğim ka
dar ve kendi sırası içinde teker teker ele almak 
ve bunu petrol aargtırmasmm önüne geçen bir 
taHtışma şeklinde değil de, tıpkı kendisinin yap
tığı gribi, bilhassa üzerinde durulması gereken 
canlı meseleler nelerdir, bu konunun araştır
masını yapacak olan komisyon bilhassa hangi 
noktalara dikikaı'ılni teksif etmelidir... Hulâsa 
bir bilimsel çalığına, bir araştırma, bir objektif 
tetkik metotlu çalışıma isteyen herkesin yaptı
ğı gibi 'bir konu envanteri, bir soru envanteri 
ile işe haşlamak icalbüttiği için ben de bâzı ta
mamlayıcı izahat ve muhterem muhalefet söız-
cüsıünün ortaya attığı meseleler üzerinde kendi 
görüşümüzü bilhassa üzerinde araştırma yapıl
ması gereken meselelere dair bâzı işaretler ver
mek üzere bu konuşmamın mütebaki kısmını 
kullanmak istiyorum. 

Saym muhalefet sözcüsü evvelâ petrol boru 
hattı ile izahatına başlamış ve Hükümetin 
Türkiye Petrollerinin yapmak istedikleri bir 
görüşü karşısındaki reaksiyonlarını, düşüncele
rini ifade citıiniştir. Ben işin teknik kısmına ve 
teferruatına girmek istemiyorum. Çünkü bu 
iş meseleyi lüzumundan fazla uzatacak mahıi-
yotıte olacaktır. Fakat ben bilhassa muhterem 
muhalefet söızcüsünün ortaya attığı bir iki nok
ta üzerinde durarak izahatımı tamamlamak is
tiyorum. 

Petrol boru hattında muhalefete mensup ar
kadaşla rnmızın itiraz ettikleri anahusus, bu 
işin çok kârlı olmasıdır. Binaenaleyh, çok kârlı 
olduğu için de özel sektöre ve vatandaşlara his
se senedi şeklinde satılmaımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi hayatta 
bir birçok işletmeler kurulur. Bâzı işletmeler 
ilk anda son derece kârlı görülür. Bâzı işlet
meler o derecede kârlı görünmez. Hattâ bâzı 
istetmeler çok riskli mütalâa edilir. Hisse se-
•n etleri satılırken bunun piyasada tevekkül eden 
fiyatları bu kârlılık durumunu bir risk duru
munu bu belirsiz, istikbale ait faaliyetin geıti-

-m-
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receği verimleri esasında is*kontoya tabi tu
tar. Eğer bir iş hakikaten garantili bir şe
kilde, şüphesiz bir şekilde kârlı ise o takdirde 
onun hisse senetlerinin fiyatlanm asında bu kâr 
unsurunu heısalba katmak lâzımdır. Eğer bunu 
hesaba katmazsanız zaten sermaye piyasasında 
tedavül başladığı zaman fiyatlar yükselmek 
suretiyle arz ve talep bu Iskontoyu kendiliğin
den yapacaktır. Bir misal vereyim; % 5 ka
zanan bir müessesenin hisse senedinin faraza 
mevcut faiz durumuna göre, mevcut umumi 
rantaibilite durumuna göre % 5 getiren bir mü
essesenin hisse senedi 100 den ihraç edilmiş ise, 
eğer faiz faraza 10 - 15 veyahut da umucni 
kâr durumu % 15, % 20 gibi bir hadde gi
diyorsa bu taikdi/rde bu müessesenin senetleri
ni 100 liradan satın almış olanlar bu sefer bu 
senetlerim kıymetinin 50 liraya, 60 liraya, 30 
liraya düştüğünü göreceklerdir. O bir taraf
tan Türkiye Petrollerinin boru hattı gibi daha 
başlangıcında bütün memleketlin ittifak ettiği 
bir kârlı durum bahis konusu ise, bu esasen 
piyasada seviyesini bulacaktır. Belki de 150, 
liradan belki de 180 liradan, belki de iki yüz 
liradan satmak gerekecektir. Binaenaleyh, ser
best piyasa zaten, kapital piyasası mefhumun
da bu düzleştirme mevcuttur. 

Eğer bu derece kârlı ise Türkiye Petrolle
rine tavûiyemiz şu olacalkıtır: Bu bir değerlen 
dirme meselesidir, baı^ka bir şey değildir. Bunu 
maliyet esası üzeninden değerlendirmeyin. De-
ğerlendirımeyi 350 milyon liradan 380 milyon 
liradan yapmayıp, 500 milyon liradan, 600 mil
yon liradan yaparsanız, o takdirde muhterem 
muhalefet sözcüsünün uzun boylu vermiş oldu
ğu izahat, âdeta «Ortada bir kapışma var, bu 
kimin elinde kalacak?» tarzındaki bir yarışa 
hiç lüzum yoktur. Binaenaleyh bu bir değer
lendirme meselesidir. Kapital piyasasını bilen 
insanların gayet tabiî ki hosaiba katmaları ge
reken birıh usuatur. Binaenaleyh bu argümanı 
Tünkiye Petrollerinin yapmış olduğu boru hat
tını özel sektöre devretmenin bir esbabı mu-
cibeai, gerekçesi olarak mütalâa etmek, kafbul 
etmıcık mümlkün değildir. Dünyada Mrçdk .mü
esseseler de, son derecede vaitkâr ve kârlı iş
ler için girişilir. Bir kısmı şüpheli işler için gi
rişilir. Fakat bunların sermaye piyasasında 
teşekkülünde, rayiçleri bu muhtelif kârlılıklar 
arasındaki muvazeneyi temin eder. Binaena

leyh, muhterem muhalefet sözcüsünden lütfen 
Ibu husustaki teorik argümanım geri almasını 
bekleriz. Hiç olmazsa petrol boru hattiyle 
Tüı'k Milletinin sermaye piyasasının işlenmesi, 
sermaye piyasasına Türk Milletinin 'itibar gös
termesi gerekir. Bugün Birinci ve İkinci Beş 
Yıllik Plânda da şikâyet ettiğimiz gibi, mües
seseler kurulmamış, sermayeyi verimli alanlara 
götürecek müesseseler kurulmamıştır. Kalkın
mamızın en büyük dar boğazı buradadır. Tür-
kiyede orta sınıfta bugün sermaye teşekkülü 
potansiyeli yüksektir, fakat maalesef sermaye 
piyasası mevcudolımadığı için bunlar tasarruf 
'bonoları spekülasyonu gibi, arsa ve bina satın 
alınması, kat satın alınması gBb'i, birinci plânı
mızda da ikinci plânlımızda da şikâyet konusu 
olan alanlara gitmektedir. Binaenaleyh, bora 
hattı gibi, arıkadaşrmız Ereğli Demıir - Çelik 
şiı'ketini de ileri sürdüler. Bunun üzeninde de 
ciddiyetle durulması gereken noktalar vardır. 
Ereğli Dcaıir - Çelik, Türk Milletimin, Türk 
Devletinin kâr garantisi altında hisse senetle-
,ri satılmış olan bir müessesedir. Fakat bu kâr 
garantisi veııilmedlği içindir ki, fiyatları düş
müştür. Binaenaleyh, ,500 liralık hisse senetle
rinin 350 liraya düştüğü söylenmekledir. Bi
naenaleyh, garanti devam ettiği takdirde, eğer 
Ereğli Demir - Çelik Şirketinde de devam etse 

idi, hiç şüphe yo'k, 500 ün üstünde devam ede
cekti, fiyatlar 500 ün üstüne çıkacaktı. Bina
enaleyh sermaye piyasasının işleme mekanizma
sına Tüı'k Milletini alıştırmaya mecburuz ar
kadaşlar. Bunun için de mutlaka yatırım yapan 
orta sınıfı şevklendirecek şekilde, ona cazip 
kâr imkânları temini şeklinde fakat hiçbir za
man gayet tabiî ki mlilletin malı olan, milletin 
•imkânlardan verilmiş olan kaynakları israf 
edercesine iyi bir fiyat takdir etmeden ihraç 
gayet taibılî ki, düşünülemez. Binaenaleyh muh
terem arkadaşımızın teorik olarak ileri sürdü
ğü bu itirazın aslında sermaye piyasasının me
kanizmasını bilen ve onun işleyişi üzerinde kâfi 
•derecede tecrübe geçirmiş memleketlerin tat
bikatını bilen insanlar olarak bunun vârklolma-
dığmı bilhassa belirtmek isterim. Arkadaşımız 
argümanının diğer bir kademesinde, «iddiası
nın diğer bir kademesinde sermaye piyasası 
kurmak, Türk Petrolleri Anonim Şirketinin gö-
ırevi değildir» diyor. Arkadaşlar; Türk Dev-

— 227 — 



ıM. Meclisi B : 10 25 . 11 . 1966 0 : 1 

letinin görevi sermaye piyasasını 'kurmaktır. 
Birinci Beş Yıllık Plânda buna öncelik veril
miştir. Muhterem arkadaşımızın imzası bulunan 
Bininci Beş Yıllik Plânda buna öncelik veril-
ımiştir. Bunu Türkiye Petrolleri Ereğli - Demir 
Çelik fabrikaları gibi Türk Milletinin 'benim
sediği, Türk Milletinin ümit bağladığı büyük 
işlerden başlatmazsak hangisinden başlataca
ğız, arkadaşlar? Bu mümkün değil. Bunu ica
bında toılblyevî bir mekanizma olarak denet
mek mecburiyetindeyiz. Bu Türkiyenin bun
dan sonraki iktisadi kalkınmada zemberek ten
kil edebilecek en mühim mekanizmadır. Bi
naenaleyh, bunda icabında cömert olacağız. 
Bir ay sonra 500 liraya, 600 liraya, 700 liraya 
çıkması ihtimali dahi olsa icabında bu cömert
liği yaparak Türkiyenin iktisadi kalkınmasında 
en mühim zem'berek tenkil edecek bu müesse
seyi kurma pahasına,, kurma hatırına bu hisse 
senetlerini daha düşük seviyeden çıkarmak sü
ratiyle halkı şevklendireceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; muhalefet sözcü
sü arkadaşımızın ileri sürdüğü argümanlar 
•içerisinde bilhassa üzerinde durduğu bu nok
tayı bu sakilde nazari temeli olmıyan bir argü
man olarak gördüğümü beyan ettim, bu izahatı 
vermiş bulunuyorum. Bu görüş yalnız Adalet 
Partisinin iktisadi kalkınma felsefesi değil. Ken
dilisinden bâzı nüans farklariyle ayrıldığını bil
diğim muhterem Genel Sekreterin de Ortanın 
solu kitabında benimsediği bir fikirdir. Cum
huriyet Halk Partisi Genel Sekreteri kitabın
da aynen şunu söylüyor: «Bizim diyor, Türki-
yede kurulmasını arzu ettiğimiz düzen bir ta
rafta fert ve aile şirketleri, öbür tarafta lloti-
sadi Devlet Teşekkülleri gibi iki kutlba ayrıl
mış bir ocııniyot değil, halkın iştiraki olan, halk 
teşebbüslerinin bilhassa geliştiği /bir iktisadi 
düzen arzu ediyorum» diyor. Kendisiyle zanne
diyorum ki aynı partiden olmasak bile bu bi
zim de nıcıktai nazarımızdır, milletin servetini 
millî kaynaklarımızı anıonim şirketler halinde 
imkân olduğu kadar geniş kitleler arasında 
dağıtmak yalnız bizim değil, bugün medenî 
dünyanın erişmiş olduğu, gitmekte olduğu uy
gun bir hare'ketitir. Bu hususta ayrı iktisadi 
düşünce felsefesine hesabettiği manzarayı ver
mesine rağmen müşterek bir zeminde bulun
duğumuzu kendisine hatırlatmak istiyorum. 

Bugün bir misal vermek üzerebilhassa şu 
rakamları zikretmek isterim. Amerika'da «Uni
ted State Stili» diye büyük bir demir firması" 
mevcuttur. Bu büyük bir.monopol firmasıdır, 
15 milyar liralık hisse senedi vardır ve bu his
se senetleri takriben 4 - 4 , 5 milyon insan ara
sında dağılmıştur. Bu hususta tam istatistikleri 
vermek isterdim. Af edersiniz,, şirketin adını 
yanlış söyledim. «The American Telegraph and 
Telophone Company.» 

Nihayet bir rakam zikredeyim, bu şirketin 
244 milyon hisse senedi mevcuttur ve bu, 2,5 
milyon insan arasında dağılmıştır. Bunu şu
nun için veriyoırum arkadaşlar: Bugün gerek 
sosyal adalet bakımından, gerekse orta sınıfın 
sermaye terakümünü tahrik bakımından, ser
maye teşekkülünü hızlandırmak bakımından, 
sermaye piyasası mekanizmasının gücü hak
kında bir fikir vermek üzere bu rakamları ver
mekteyim. Bu bize bilhassa Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının öncü bir teşebbüs olarak 
şimdiden, öğrendiğimize göre, öğretmen, me
mur, emekli sulbay ve saire g.übi memlekette bir 
miktar küçük tasarruf imkânlarına sahilbolan 
orta sınıf mensuplarının büyük ilgi gösterdiği, 
öğrendiğimize göre Genel Müdürlüğe mektup
larla, yazılı taleplerle müracaat ederek bu 
hisse senetleri hakkında malûmat talebettiği 
bir devrede 'biz Türk Petrollerinin bağlatmış 
bulunduğu bu öncü hareketti büyük bir hare
ket olarak kabul ediyoruz ve tahmin ediyorum, 
ki önümüzdeki araştırma esnasında da yalnız 
dar bir çerçeveden değil, fakat bu geniş ikti
sadi düşünce açısından da meseleye bakmak 
imkânı hâsıl olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımızın o ka
dar önemle üzerinde durmamakla beraber zik
retmiş olduğu başka noktalar da vardır. «Bu, 
stratejik bir konudur» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, şirketin kuruluşunda 
esasen % 51 inin Devletin kontrolü altında bu
lunması hali vardır. Bu % 51 e dikkatinizi çe
kerim, icabederse kâr dağıtımı hususunda da 
karar verebilecektir. Aşırı kârlar varsa, bir 
otonf iasman zarureti mevcutsa, bu sene % 25 kâr 
etmese % 8 kâr dağıtacaktır, bu imkâna sa
hiptir. Binaenaleyh arkadaşımızın ileri sürdü
ğü birtakım nazari endişelerin, yani hangi açı
dan bakarsanız bakınız sureti katiyede 
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yeri yoktur. İkincisi stratejik mülâhaza ile % 
51 i Türk Devletinin elinde zaten. Bir harp, bir 
millî güvenlikle ilgili bir tehlike olsa yalnız 
% 51 i Türk Devletinin elinde olan müessese
ler değil % 100 ü yabancıların elinde olan mü
esseseler dahi Türk Devletinin hâkimiyeti altın
dadır ve bu mülâhazalarla bu meseleye bak
manın imkânı yoktur. Bunları ben, müsaade
nizle, pek ciddî itirazlar olarak karşılayamadı
ğımı belirtmek isterim. Başka bir mülâhaza da 
Devlet Yatırım Bankasının finansman İmkân
ları ile mevcuttur deniyor ve Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının özel müesseselere, 
malî müesseselere müracaat etmesi o kadar mü
him bir hâdise değildir, deniyor. Şimdi muh
terem arkadaşlar, Türkiye Petrolleri önümüz
deki yıllarda, duyduğumuza, öğrendiğimize 
göre 8 yüz milyon liraya yakın bir yatırım ya
pacaktır. 5 yüz milyon lira kadar İzmir rafi
nerisi 150 milyon lira Batman'da bir petrol 
koku tesisi, elli milyon liralık santral ve mü
teferrik işler için 800 milyon liralık bir ya
tırıma hazırlanmaktadır. Devlet Yatırım Ban
kamızın imkânları, hepimizin bildiği gibi, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin otofinansman im
kânları ile sınırlıdır. İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin hali malûmdur. Kâr yapma ve kapital 
teraküm ettirme kapasitesi son derece mahdut
tur. Bu sene petrol boru hattında imkânlar 
yetişmiş olsa bile gelecek seneki hazırlıklar da 
bu imkânların tam mânasiyle yetişmesJne im
kân yoktur. Türkiye Petrollerine yetişmiş ol
sa dahi diğerlerine yetişme imkânları mahdut
tur. Bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin kro
nik bir arızasıdır, bunu hepimiz biliyoruz. Bu 

' senenin, öteki senenin hâdisesi değildir. Bu, bir 
kronik hâdisedir. Türkiye'nin Devlet eliyle ser
maye teraküm ettirmesi imkânı, bilhassa İktisa
di Devlet Teşekkülleri yoluyla sermaye te
raküm ettirme imkânlarının dar boğazları he

pinizin malûmudur. Binaenaleyh önümüzde sanki 
muazzam sermaye kapasitesi var da biz âtıl duran 
parayı kullanmıyoruz, bir de ayrıca sermaye 
temin etmek için hisse ihracına gidiyoruz... 
Böyle bir durum bahis konusu değildir arka
lar. Binaenaleyh ben bu mütalâayı da, bu nok-
tai nazarı da varit mütalâa edemiyorum. Tah
min ediyorum ki, boru hattı hakkında muhterem 
arkadaşımızın vermiş olduğu izahat da ileri sür
düğü. başlıca iddiaları, başlıca itiraz gerek-

* çelerini bu şekilde umumi olarak cevaplandırmış 
bulunuyorum. 

Rafineri tevsii meselesine gelince; rafineri 
tevsii meselesinde durum şudur arkadaşlar : 
Bugün Türkiye'nin sivil ihtiyacı aşağı - yukarı 
beş milyon ton petrol kullanacak seviyededir. 
Bugünkü petrol rafineri kapasitemiz bu hu
duda gelmiştir. Önümüzdeki yıllardan itibaren 
petrol kapasitemizi, petrol rafinaj kapasitemi
zi artırmadığımız takdirde ithalât zaruret ye
niden kendisini gösterecektir. 1970 senesinde 
Türkiyo'nün sivü istihlâk talebinin, kapasitesi
nin on milyon tonu bulacağı hesaplanmakta
dır. Bunu öngören bir kapasite genişlemesine 
süratle gitmek mecburiyetindeyiz. Bunu kendi 
imkânlarımızla temiz etmemiz, hepsini ken
di imkânlarımızla temin etmemiz mümkün de
ğil. İzmir rafinerisini yapmış olsak bile bunun 
yapımı 4 - 5 yıl sürecektir. Halbuki kapasi
te tevsft süratli bir şekilde yapılacak ve bize 
bildirilen bilgilere göre 1977 senesinden itiba
ren Ataş ve Ipraş rafinerileri kapasite tevsiine 
geçerek bu artan talebi paralel bir şekilde ta-
kibeden bir istihsal kapasitesini Türk ekono
misine vermiş olacaktır. Arkasından gelecek 
İzmir rafinerisi de 1970 yılma kadar 10 milyon 
tonu bulacak olan iş istihlâkimizi karşılıyabile-
cek bir seviyeye doğru Türkiye'de petrol sana
yiinin kapasitesini genişletecektir. 
şimdi, vakıalar bu olduğuna göre ve Türkiyem, 
yalnız Tünkiyenin değil, bütün Dünyada ikti-
sadıi kalkınmanın en mühiım dar boğazlarından 
birisi olan Ulaştırma, bu Ulaştırmanın kan da
marı olan petrol bulunduğuna göre Türkiye'nin 
döviz imkânları kronik bir şekilde kıt bulun
duğuna göre birinci ve ikinci 5 yıllık plân
larımızda en mühiım priyoriteler, en mühim 
Öncelik verilecdk işler olarak ithalâtı ikame sa
nayiine yönelmesi gereken yatırımları hangi 
kaynaktan olursa olsun süratle yerine getir-
•mek mecburiyetindeyiz arkadaşlar Türkiye'nin 
iktisadi kalkınmasını duraklatmak istemiyor
sak, süratli bir şökikle yerli veyahutıta yabancı, 
elimizde imkân varsa bu imkânın üzerine doğru 
yürüyerek bu kapasiteyi mutlaka artırmak 
mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde Türk Ekono
misi, bugün sıçrama trampleni üzerinde bulu
nan bir dkonomMiı. Bu trampleni tutan bir 
danboğazı yaratıp, Türk Ekonomisinin büyü-



M. Meclisi B : İÛ 

meşini önlemiş olur. bâzı hususi artla hemfi-
ıkirim. Pnotıokollar yapılırken işin teferruatına 
girmiyorum. Zannediyorum ki Hükümet, bu 
husus>ta dalha teferruatlı, daha teknik geniş bil
gi verme im'kânına sahiptir ve nihayet araş
tırma 'komisyonunda bu işler enine boyuna ele 
alınacaktır. 'Ben işin prensibini belirtmek için 
'bilhassa bir nıclkta üzerinde duruyorum. İzmir 
Rafineriisinin kurulması hiçbir zaman Ataş ve 
İpraş Rafinerisinde kapasite tevsii müsaadesi 
verilmemesi mânasına alınamaz, alınmaması lâ
zımdır. Bu prensip meselesinde hemfikirsek ki 
zannediyorum dikkatle dinledim, muhterem 
muhalefet sözcüsünün izahatında esasa taallûk 
eden bir itirazına rastlamadım. Fakat bâzı mu-
(kavele hükümlerine taallûk eden bâzı mülâha
zalar vardır, bu mülâhazalar üzerinde teknis
yenler olarak üzerinde geniş şekilde durulabi
lir. Falkat temel müessese olarak Ataş ve İpraş 
Rafinerilerine tevsi müsaadesi vermemek gibi 
bir yola giıtımenin Tünk Ekonoımisinj zorlıyaca-
ğmı kendisinin de kalbul edeceğini zannediyo
rum. Bütün 'mesele mukaveleler yapılırken ni
hayet bu bir pazarlık mevzuudur Bu, Türk 
Ekonomisinin ihtiıyaşlarmı, Türk Ekonomisinin 
taleplerini yabancılardan talebettiğimiz im-
ıkânları karşılıklı muvazenelendirme meselesi
dir. bunları pekâlâ yapımak mümkündür ve 
Hükümetin de vazifesi bunu yapmaktır. En 
avantajlı imlkânları Tüıikiye Petrollerine sağ
lamak gayöt taJbii ki temel prensiptir ve bunda 
hiç kimsenin şüphesi olmıyacağma muhterem 
muhalefet sözcüsü de konuşmalarına başlarken 
işaret etmişti. Binaenaleyh meselenin aslında 
bir temel noıktai nazar ihtilâfı bulunabileceğini 
tahmin etımiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, muhalefet sözcüsü
nün diğer üzerinde durduğu iki nokta vardır. 
Bir tanesi ham petrol fiatları, ikincisi de petrol 
kanununun tediM meselesidir. Petrol Kanununun 
tadili meselesinde bir noktai nazar ileri sürmedi, 
şu yapılsın, bu yapılsın demedi, dikkatle not 
ettim. Fakat şu şu, şu meseleler mühimdir, bun
lar üzerinde Teknik Komisyon gerekli inceleme
leri yapsın, dedi. Gayet' tabiidir ki bu dökümde 
biz de hemfikiriz. Bu hususların uzunboylu in
celenmesinde büyük fayda gördüğümüzü biz de 
belirtmek isteriz. 

Potrol fiyatları meseebine gelince; ınuihte-
rem arkadaşlar, petrol fiiyatları meselesi son 

25 . 11 . 1966 O : 1 

* derece girift bir konudur. Arkadaşımızın ver-
I ligi misalde de belirttiği gibi, bu bir pazarlık 
I ^ücü meselesidir. Büyük bir ekonomi, Alman 
I E;konomisii batı memleketle rinde çok potrol 
I 'çullanan, -yılda yüz milyonlarca tona yaklaşan 
I petrol kullanan memleketlerde gayet tabiî ki 
.« yılda bej milyon ton potnol kullanan mem-
I lekötlerin pazarlık gücü yoktur, günlük ha-
I /atımızın meselelerinde de aynı mesele ille kar-
I ıı karşıyayız. Ufak sipariş verdiniz mi toptancı 
I iize tenzilât yapmaz, büyük siparişler verdi-. 
I ıiz mi fabrikatör ve toptancı size muhtaçtır, 
I sizin peşinizden gütmek mecburiyetindedir, pa-
I varlık gücünüz büyüktür. Bir tok kanaldan 
I ılıyorsanız gayet tabiî bir monopol, monopsoni 
I durumu mevzuulbahis ise bu takdirde dikte 
I edilen fiyatı kabul etme'k meciburlycllndc ka-
I hrsmız. Ama mesele biwiım bu dönemde yapma-
I ya çalıştığımız İzmir Rafinerisi gibi bir millî 
I :-afineri, bir millî rafinaj tesisi kurarak alter-
I rıatif kaynaklara gitme imânlarınızı ortaya çı-
I kardınız mı, monopol sisteminin ve tazyiki-
I nin çemiberini 'kırmış ve daha müsait im'kâıı-
I lara el atma vaziyetine gelmiş olursunuz. Bi-
I naenaleyh, önümüzdeki dönemde fcaıir Rafine-
I irisinin kuurlmasmdan sonra gayet tabiî ki, 
I Türkiye'nin ithal ettiği petrollerin fiya'tları 
I meselesi de yepyeni bir şekil alacakıtır. Pc/t-
I rcıl Kanunumuzda Türkiye ekonomisinin de-
I gişen şartlarına - bugün 15 sene evvelki Tür-
I kiye deyil karşısında bulunan Türkiye - Tür-
j kiyenin değişen şartlarına cevap veren bir pa-
I zarlık gücüyle yabancı petrol şirketlerinin 
t karşısına çıktığımız takdirde isteğimizi dikte 
I etmemiz imkânlarını veyahut onların bize dikte 
1 etmek istedikleri dikte etmek imkânları onla

rın elinden çıkmıış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, petrol politikası 
yalnız büyük hususi sirkatlerin faaliyet göster-

I diği hür dünya piyasalarında farklı fiyatlar 
yalnız bu ülkelerde görülmüyor. Sovyet pet
rolünde de bakıyorsunuz ufak bir peyk Dev
lete; Macaristan Bulgaristan, Polonya'ya; Sov
yetlerin sattığı petrol pahalıdır. Çünkü onları 
'tam mânasiyle inhisaı'ları altına almıştır. Bina
enaleyh Sovyetler «Ucuz petrol satıyor» diye 
bir umumi kaide ileri süremezsiniz. Bütün me
sele pazarlık gücü meselesidir. Pazarluk gü-

. cün de kuvvetli durumda kendinizi hissederse-
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ııiz fiyatı ayarlama imkânlarını da elinize ge
çirmiş olursunuz. Bu mesele büyük ölçüde ka
nun ve parlâmento müzakeresi meselesi değil, 
bu mesele Türk ekonomisinin potansiyelini, 
Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında petrolün 
stratejik yönünü ve bu stratejiye uygun bir 
petrol politikası takibinde Hükümetin aldığı 
tedbirlerin, ortaya çıkarabileceği bir habisedir, 
ibir adminbtrasyon işidir, bir idare işidir. Me
seleyi, siyasi yönden yabancı petroller bizi is
tismar ediyor tarzında, yabancı petrolleri mem
leketimizden çıkaralım tarzında bir propaganda 
ile meseleye bakmak mümkün değildir. Bunu yap-
pan memleketler olmuştur. Endonezya bunu yap
mıştır. Bilhassa hür dünyaya karşı ve hür dünya 
memleketlerine mensup özel şirketlerin faaliyetle
rine karşı Asya ve Afrika'da uyandırılmıak iste
nen husumeti bir bahane ittihaz ederek yapılan 
propagandalar, Endonezya da yabancı petrol 
şirketlerinin millileştirilmesi petrollerin mi'llî-
leştinilımesi ve nihayet hepimizin bildiği gibi 
Endenozya'nm iktisadi yıkımına gitmesi yalnız 
iktisadi yıkıma değil, siyasi yıkımın uçurumu 
kenarına gelmiş olması neticesini verecefo'ir. 
Aynı oyun Seylanda da oynanmıştır. Fakat 
tıpkı Endonozya'daki gibi uyanık halik petrol 
meseleleri konusu bahsedilerek oynanmak 
istenilen bu büyük dramın gerçek faktörleri
ni ortaya çıkarmak suretiyle bu oyunu zama
nında durdurmuştur. Türkiyede de bu oyun 
oynanmaktadır. İşte petrol konusunda yapaca
ğımız olbjektıif araştırma bu oyunun kirli yön
lerini meydana çıkaracaktır. Bu hususta ya
pılan zehirli propagandanın temebizliği, bu 
hususta yapılan tahriklerin ımillî menfaatler 
bakımından ne derece zararlı olduğu, Devlet 
arşivlerinde bulunan rakamlarla beslenerek bu 
meseleye bâzı siyasi teşekküllerin yaptıkları 
tahripkâtın tomelsizliği, sathiliği sureti katiyede 
•bağdaşmıyan hâdiselerce birtakım efsaneler 
nasıl etrafa yaymaya çaliştıkları bu araştırma 
ile bilhassa meydana çıkacaktır. 

Ben bu konuşmada uzun iş-in tekniğine 
ginerek, her ortaya atılan soruyu noktası nok
tasına münakaşa ederek, âdeta araştırmayı 
önedeen önleyen bir siyasî tartışma yapmak ni
yetinde değilim. Fakat tıpkı objektif bir ilmî 
araştırmada çeşitli dki görüşten meseleye ba
kan raportörün baıktığı gibi, muhalefetin bak

tığı açıya mukabil bizim de baktığımız açının ne 
olduğunu belirtmek için bir miktar tafsilât ver
mek, bir miktar ileri sürülen argümanların mu-
hayyelesini yapmak ve bu argümanların tutarhk 
derecelerini ve çelişmelerini ve temelden yoksun 
yönlerini belirtmek için bâzı izahata girişmiş bu
lunuyorum. Bu münasebetle zamanınızı aldımsa 
özür dilerim. 

Netice olarak, biz Adalet Partisi Grupu ola
rak petrol politikasının yalnız bir, iki noktada 
anlaşılamıyacağı kanaatindeyiz. Size birçok ra
kamlar vermek isterdim. Her halde bu komisyon 
bunlar üzerinde duracaktır. Türkiye'nin petrol 
rezervleri henüz tesbit edilmiş değildir. Bunun 
üzerine mütehassısların yaptıkları yayınlar, ya
yınladıkları kitaplar, makaleler bize bir fikir ve
recek mahiyettedir. Bugün Türkiye'de kalitesi ba
kımından da çok düşük olmakla beraber 75 milyon 
ton miktarında bir petrol rezervi olduğu söyleni
yor. 75 milyon ton bir şey değildir arkadaşlar. 
Türkiye'nin bugünkü kullanış seviyesi bakımın
dan 15 senelik rezervi var demektir. Türkiye'nin 
rezervlerini tesbit edebilmek için mütehassıslar 
daha bin küsur sondaja ihtiyaç bulunduğunu 
söylüyorlar. Bu bin küsur sondajın bir milyar 
dolardan fazla bir maliyete malolacağını müte
hassıslar ileri sürüyorlar. Binaenaleyh bu me
sele gayet komplike bir meseledir. Bu meselede 
dar bir açıdan «Millileştirelim, devletleştirelim, 
yabancıları kovalım», demek, millî menfaatleri
mize aykırıdır arkadaşlar. (T. t. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 25 milyarlık... (A. P. 
sıralarından alkışlar) 25 milyar liralık araştır
ma, rafinaj, istihsal vesaire masraflariyle 25 mil
yar liraya kadar bir paraya mal olacak olan bu 
gayretin yalnız Türk kaynaklarından temin edil
mesini istemek, Türk Milletini daha uzun seneler 
fakirliğe mahkûmsun demektir. Biz bu şekilde 
meseleyi yalnız otarşi zihniyeti içerisinde, bugün 
ölmüş olan ve 1930 buhran yıllarının otarji zih
niyeti içerisinde iktisadi meselelerimize bakmıyo
ruz. Biz Türkiye'nin iktisadi kalkınması için 
dost milletlerden, hür dünyadan, sermaye kapa
sitesi son derece yüksek olan milletlerden Tür
kiye'nin kalkınması için yapılacak yardımlara, 
yatırımlara imkân veren bir iktisadi politikanın 
Türk Milletinin iktisadi istikbali bakımından 
önemli olduğuna kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu meseleyi yalnız bir 
dar petrol meselesi olarak görmemek lâzımdır. 
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Biraz evvel verdiğim misalde Endonezya'nın yı
kılışında son derece mühim rol oynamış bulunan 
petrol tartışmasını bunun için vermiştim. Arka
daşlarımın beni alkışlaması bu meseleyi çok daha 
canlı bir hale getirmektedir. Bunlar Türkiye'yi 
Endonezya'nın durumuna itmek istiyorlar. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) Türk Mil
leti Endonezya kadar tecrübesiz bir millet de
ğildir. Sizin ne yapmak istediğinizi biz gayet iyi 
görmekteyiz. Nereye gittiğinizi görüyoruz. Sizi 
teşhir edeceğiz, yakında, çok yakında teşhir ede
ceğiz. (T. İ. P. sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Karşılıklı ne takdir ne de tekdir 
hisleriyle hareket etmeyiniz. (T. İ. P. sıraların
dan, gürültüler.) Sayın Karcı, Sayın Bahadmlı, 
İçtüzüğe uygun hareket ediniz, İçtüzüğe uygun 
hareket etmezseniz hiçbir meselenin halli müm-
kü n ola mı yacaktı r. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Sayın Başkan, hatibe de lütfen müdahale ediniz. 

BAŞKAN — Hatibe de söylüyorum. Ne tak
dir, ne tekdir yönlü bir işarette bulunmayınız. 
Hatip de bâzı meselelerde cevap vermek lüzumu
nu hissetmesin. Rica ederim. 

ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA AYDIN YALÇIN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, petrol meselesi daha büyük iktisadi 
ve siyasi meselelerin de tartışılmasına, araştırıl
masına yol açacaktır. 

Bugün dünyada az gelişmiş ülkelere ser
maye ihracı, sermaye yardımı bir yarışma 
mevzuu olmuştur. Bu yarışmanın ölçüsü hak
kında bir misal vermek üzere iki rakam zik
retmek isterim. 1965 yılında, hür dünya racm-
Icıkctlcninln özel sermaye hareketleri - petrol 
şirketleri bunun içerisine dâhildir - Devletin 
rosmi sermaye yardımları ve kredileri yokun 
olarak az gelişmiş ülkelere hür dünya mem
leketlerinden 10,5 milyar doların üstünde bir 
sermaye nakli, bir sermaye hareketi olmuş
tur. Bu hareket yetersiz olmakla beraber Sov
yet blo'kunun, komünist ülkelerin az gelişmiş 
'ülkelere yapmak istedikleri sermaye akımı 
faaliyeti yanında son derece büyük bil mik
tarı ifade etmoktedir. Sovyetlerden, Sovyet 
blcıkundan, doğu blokundan, - Çin de dâhil 
bunun içerisine - az gelişmiş memleketlere ya
pılan yardımlar, kredi ve saire şeklindeki bü
tün yardımlar 1,5 milyar dolar civarındadır. 

Gördüğümüz gıibi Türkiye, diğer az gelişmiş 
ülkeler gibi sermaye potansiyeli itibariyle, dış 
memleketlere gönderdbiloceıkleri yatırım kay
nakları itibariyle hür memleketlerden gelecek 
bu potansiyel gücü iktisadi kalkınmasında kul
lanacaktır. Bunu başka memleketler kullan
maktadırlar ve petrol konusu tartışılırken pet
rol konusu dolayısıiyle yabancı sermaye petrol 
şirketlerinin Türkiye de ki yatırımdan konusu 
da bu büyük çerçeve içerisinde hiç şüphe yok 
ele alınmalıdır, ele alınacaktır. 

Muhterem arkadaşhırım, sö'zlerimi bağlar
ken bilhassa petrol konusu dolayısiyle, araştı
rılmasından pazarlanmasına kadar küllüne şâ
mil olmak üzere, petrol politikamızın bilhassa 
dış sermaye yatırımlariyle ilişkili yönlerini, te
diye bilançomuz bakımından ifade ettiği mâ
nayı geniş şekliyle ele alan bir araştırma çer
çevesi içinde meseleye baktığımız takdirde 
birtakım tahrikçilerin ortaya yaymak istedik
leri yalanlar gün ışığına çıkacak ve bunların 
memleketi birihiııine katmak için yaptıkları 
zehirli propagandanın gerçek çehresi daha iyi 
sırıtacak ve Millet bunlar hakkındaki hükmü
nü birtakım yarı münevverleııin ortaya attığı 
.sloganlarla değil, fakat resmi daireleııimizdeki 
istatistiklerin, bilgilerin ve resmi arşivlerdekıi 
vesikaların ışığı altında daha soğukkanlı, da
ha temelli ve daha köklü bir şekilde ele almak 
imkânını bulacaıktur. 

Sözlerimi petrol konusunda bir genel araş
tırma bir Meclis Araştırması yapılması için 
vermiş bulundukları önergeler ile bu önemli 
ıkonuya ışık getirilmesi fırsatını verdiklerinden 
dolayı muhalefet sözcüsü arkadaşlarıma teşek
kür ederim. Adalet Partisi adına bu araştır
mayı memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek 
isterim. Hürmetlerimi sunarım. (Alkuşlar). 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım, 
müzakerenin daha rahat bir neticeye bağlana
bilmesini temin için, Başkanınız olarak, bir nok
tayı Yüce Heyete arz etmek meaburiyetinde-
yiım. Görülen anlamıiyle şu husus ortaya çık
maktadır Mecliste anamuhalefet partisi gru-
punun Başkanvûkillerinin imızasım muhtevi bir 
önergeyle petrol meselesinin bâzı noktalarının 
araştırılması için bir Meclis Araştırma Komis
yonu kurulması talöbeclilmiştir. Buna paralel 
olarak iktidar partisinin Grup Başkanve killeri-
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"nin imzasını taşıyan bir önergeyle de potrol 
meselesinin umumi mahiyetiyle tetkik edilebil
mesini temin için yine bir Araştırma Komis
yonu istenmiş bulunmaktadır. Şu hale göre bu 
petrol meselesıinin, evvelemirde bütün detayla-
niyle birlikte, bir Meclis Araştırma Komis
yonu kurulmak suretiyle incelenmesi, anlaşılı
yor ki, Yüce Meclisin büyük ekseriyetiyle tale-
bedilmokte, arzu edilmektedir. O halde müsa
ade buyurursanız bu meseleyi şimdi burada 
detaylarına inmek suretiyle- tetkik vo tahkıik-
Iten evvel Meclis araştırmasını, belli bir ko
nuda bilgi edinmek için Meclis araştırmasını 
icra edercık komisyon herşeyden evvel teşek
kül etmeli ki, o komisyonun bu meseleyi enine 
boyuna incelemesinden sonra vereceği rapor 
üzerinde bu kürsüde petrol meselesi Yüce Mil
let huzurunda enine boyuna tartışılabilsin. Bu 
bakımdan müzakerenin daha rahat 'bir şekle 
ulaşabilmesini temıin için bu beyanda bulun
dum. Bunu takiben (konuşarak arkadaşlarıımm 
'bu minval üzere konuşmalarını düzenlemele
rini ehemımiyıotle rica ederim. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞıKAN — Sayın Ekinci, bu .konuda mı 
söz istiyorsunuz 1 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Y.T.P. Grupu 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Y.T.P. Groıpu adına Sayın 
Ekinci buyurun. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ MECLİS GRU
PU ADINA CENGİZ EKİNCİ (Kare) — Muh
terem arkadaşlar, Türkiye'nin bir millî petrol 
meselesi olduğu ve bu dâvanın millî menfaat
lerimize en uygun bir şekilde halledilmesi ge
rektiği idrak edildiğinden bu yana ardı arkası 
gelmiyen bir münakaşa içerisine girmiş bulunu
yoruz. Bu tartışmalarda hareket noktalarımız, 
ya sempati ya da antipati beslediğimiz menfaat 
gruplarına, yahut mensubolduğumuz siyasi te
şekküllere, partilere göre değişik çelişken 
bir mahiyet arz ettiği için bütün zorlanmala
rımıza rağmen kabul edebileceğimiz bir vasatta 
buluşmak imkanını da maalesef bulamıyoruz. 
Demindenbcri araştırma mevzuunda ittifak ha
linde bulunan, yahut şeklen ittifak halinde bu
lunan, iki büyük grııpun sözcülerini takibettim, 
konuşurlarken dahi görüşlerinden birbirlerine 
fedakârlık etmiyecek, taviz vermiyecek bir üs

lûp, bir edâ içinde konuştuklarını gördüm. Bu 
itibarladır ki, petrol meselesinin önemini idrak 
ettiğimizden, beri münakaşalar devam edip git
mekte ve bir vasatta birleşmek, hiç olmazsa 
yaklaşmak imkanı maalesef bulunamamaktadır. 
Petrol meselesi deyince bizatihi petrolün ken
disi kadar önemli olan bir yabancı sermaye 
mevzuu da ortaya çıkmaktadır. Siz buna is
terseniz yabancı sermaye imparatorluğu veya 
petrol imparatorluğuda diyebilirsiniz. Tarihî 
seyri, ekonomik fonksiyonu itibariyle bu dâ
vada o kadar büyük bir ağırlığı vardır ki, bizim 
kanaatimizce petrolün kendisi kadar önemlidir. 

Yabancı sermaye konusunda değişik görüş
lere sahibiz. Bir görüş; mutlak bir taassup için
de yabancı sermayeyi memleketi istismar et
mekle, sömürmekle itham etmektedir. Bir baş
ka görüş yabancı sermaye olmadan milli serve
tin toprak altında daha uzun müddet yat
mağa mahkûm kaldığını ifade eder merkezde
dir. Hiç değilse yabancı sermaye, teknik saye
sinde millî imkanlarımızla, mahallî imkanları
mızla yapabileceğimizin üstüne çıkabileceği
miz, millî servetlerimizi, toprak altındaki ser
vetlerimizi biraz daha fazla işletebileceği
miz kanısını muhafaza etmektedir. Amma bura-
dada, diğer meselelerde okluğu gibi, anlayış va
satına gelebilmiş değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, müşterek arzumuz şu: 
Nasıl hareket edelim ki, memleket servetlerini 
millî menfaatlerimize en uygun şekilde işlete
bilelim, çalıştı rabilelim? Burada başlarken arz 
ettiğim gibi, hareket noktalarımız değişik ol
duğu için belirli bir sonuca varabilmek şansını 
da maalesef biraz kaybetmiş bulunmaktayız. İş
te nirengileri itibariyle arzettiğimiz bu sebep
lerledir ki, Anammhalefet Partisinin getirdiği 
önergeyi bir petrol politikasının tesbiti, hiç ol
mazsa buna müncer olacak birtakım müspet, 
olumlu çalışmaların başlangıcı istikametinde 
olumlu görüyor, Sayın İktidar Partisinin iştira
kini de gerçekten samimiyetle ifade edelim, 
çok takdirle karşılıyoruz. Hele kısaca arz ede
yim, geçen senenin içleri karartan olumsuz gi
dişinden sonra böyle önemli meselelerde bir an
layış vasatına varmış olmak YTP ne hususi bir 
zevk vermektedir. Bunu teşekkürlerimizle ve 
takdirlerimizle belirtmekte isabet görüyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, petrol havasının hallin
de yolumuz dar boğazlarla dolu olmakla be-

— 233 — 



M. Meclisi B : 10 25 . 11 . 1966 O : 1 

raber, mesele bütün çıplaklığı ile ortaya konu" 
labilmektedir. CHP boru hattı hisse senetleri
nin satışa çıkarılmasından, ATAŞ ve İPRAŞ 
rafinerilerinin tevsi edilmesinden endişe duy
maktadır. İktidar Partisi meseleyi bir başka 
açıdan ele almaktadır. Yalnız şurada kabul et
mek lâzımdır ki, her iki partinin aynı istika
mette bir araya gelebilmesini düşünmek biraz 
da muhaldir. Hiç şüphesiz Adalet Partisi kendi 
özel sektörcü ekonomik politikasını, saym Cum
huriyet Halk Partisinin devletçi politikasına gö
re şüphesiz tatbik etmiyocektir. Hisse senetleri
ni, saydığımız mucip sebepler tahtında, özel 
sektöre devretmek suretiyle bir ekonomi, bir 
sermaye piyasası açmak iddiası içerisindedir. 
Millî gelirin adalet ilkelerine göre, o ölçüde da
ğılımını aağlamalk gibi mucip bir sebep içerisinde
dir. Başka yatırımlara para bulmak gibi bir görü
şü muhafaza etanoktedir, lıbse senedini satışa çı
karmakla karşısındaki görüşde, daha ziyade 
devletçi görüşü temsil eden noktai nazarda bir 
endişe duymaktadır. Şimdi bütün bu meçhul
leri, bu tereddütleri bir Meclis araştırması zan
nediyoruz ki, ışığa kavuşturacaktır. Mutlak su
rette bir ittifak yaratmasa bile meseleyi ele alış
ta göstereceğimiz ciddiyet, vukufumuz ve sami
miyetimiz ölçüsünde, her halde millî menfaatle
rimiz namına faydalı bir sonuca • ulaşacağımız 
hize daha şimdiden aşikâr görünmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Meclis araştırması 
açıldığı takdirde birtakım sualler cevaplanmış 
olacak, Yalnız birtakım sualler cevaplanmış ol
makla, birtakım tereddütler izale edilmiş ol
makla kalmıyacak, bir millî petrol politikasının 
tesıbiti de imkân dâhiline girecek gibi geliyor bi
ze. Bâzı önemli vakıalara şahit oluyoruz ki; me
sele hakikaten üzerinde âriz ve amik durulması
nı icabet tiren bir mahiyet arz etmektedir. Çı
kıyor, yabancı petrol şirketleri bazan teşebbüs
lerimizi baltalamak istiyorlar. Buna muvaffak 
'olamadıkları zaman ortak olmak istiyorlar. Bu 
husustaki kararsızlıklar çoğu zaman Petrol Dai
resinde birtakım nahoş olaylara sebebiyet veri
yor. Meselâ ruhsatname almak istiyen bir kimse 
aylarca arama ruhsatı alamamaktdır. Çünkü 
belli bir politika yoktur. Çok takdir edersiniz 
ki, ruhsat vermek bir politikadır, ruhsat verme
mek de bir politikadır. Ama ruhsat taleplerini 
sürüncemede bırakmak bir politika değildir. 
Böyle birtakım tereddütleri de ortadan kaldır- | 

mak bakımından bu araştırma teklifini biz de, 
Yeni Türkiye Partisi olarak, isahetli görmekte
yiz ve oya arz edildiği vakit destek! iyeceğiz. Te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Erzu
rum milletvekilleri Nihat Diler ve Gıyasettin 
Karaca ile iki arkadaşının, deprem bölgesinde 
bilgi edinilmek üzere, kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonu için yapılan seçi
me dair tasnif kurulu yazısını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Erzurum Milletvekili Nihat Diler ve Gıya

settin Karaca ile iki arkadaşının, deprttaı böl
gesinde bilgi edinilmelk üzare kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonu için 
yapılaın seçime (249) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede 'isimleri bulunan üyeler hizala
rında gösterilen oyları almışlardur. 

Arz olunur. 

Üye Üyeı 
Trabzon Trabzon 

Ömer Usta Ahmet Şener 
Üye 

Ankara 
Recai Er güder 

A. P. (9) 
Mustafa Kemal Yılmaz (Anlkara) 239 
Mehmet Göbekli (Afyon Karahisaır) 239 
Nihat Pasinli (Erzurum) 239 
Ahmet Mustafaoğlu (Erzurum) 239 
Muhiddin Güven (istanbul) 239 
Alibas Çetin (Kars) 239 
Sedat Akay (Kocaeli) 239 
Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) 239 
Cahit Karakaş (Zonguldak) 239 

C. H. P. (5) 
Cemal Yavuz (Bılngöl) 237 
Adnan Şenyurt (Erzurum) 237 
Gıyasettin Karaca (Erzurum) 237 
Sadık Kutlay (İçel) 237 
Nermin Nefçi (Muş) 237 

M. P. (1) 
Necati Güven (Erzurum) 239 

T. î. P. (1) 
Kömal Nefoioğru (Tefeirdağ) 237 

Y.T. P. (1) 
Nihat Diler (Erzurum) 239 
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BAŞKAN — İsimlerini okuduğum arka
daşlar gerekli oy çoğunluğunu sağlamış bu
lunmaktadırlar. Kendileri deprem bölgesinde 
Meclis adına araştırma rica edeceklerdir. Mec
lis Araştırma Komisyonuna seçilmişlerdir. 

Bâzı komisyonlardaki açıklara üye secimi 
için tasnif heyetinin vermiş olduğu -rapor ve 
seçilen üyelerin isimlerini okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Komisyonunda acık bulunan üye
lik için yapılan seçime (247) üye katılmış 
ve neticede aşağıda ismi butlun an üye hiza
sında gösterilen >oyu almıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Muş Kars 

Nermin Neftçi Cengiz Ekinci 
Üye 

Buma 
Ö. Doğan öztürkmen 

Kemal Ziya öztürk : 238 
Sayılmayan oy : 9 

BAŞKAN — Bu suretle Kemal Ziya Öz
türk Anayasa Komisyonu Üyeliğine seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 

Bayındırlık Komisyonunda acık bulunan 
üyelik için'yapılan seçıime (247) üye katıl
mış ve neticede aşağıda ismi bulunan üye hi
zasında gösterilen oyu almıştır. 

Arz ol]unu r. 
Üye Üye 
Muş Kars 

Nermin Neftçi Cengiz Ekinci 
. ' Üye 

Bursa 
Ö. Doğan öztürkmen 

Mustafa Rona : 239 
Sayılmıyan oy : 9 

BAŞKAN — Bu şekliyle arkadaşımız Bayın
dırlık Komisyonunda açık bulunan üyeliğe se
çilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Komisyonunda acık bulunan üye
lik için yapılan secime (247) üye katılmış ve 

neticede aşağıda ismi bulunan üye hizasında 
gösterilen oyu almıştır. 

Üye Üye 
Muş • Kars 

Nermin Neftçi Cengiz Ekinci 
Üyo 

Bursa 
Ö. D'oğan öztürkmen 

Nurettin Bulak : 238 
Sayılmıyan oy : 9 
BAŞKAN — Bu .şekliyle Sayın Bulak Ça

lışma Komisyonunda acıik bulunan üyeliğe se
çilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
içişleri Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (247) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda ismi bulunan üye hizasında göste
rilen oyu almıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Muş Kars 

Nermin Neftçi Ceniğiz Ekinci 
Üye 

Bursa 
Ö. J>oğan öztütkmen 

Celâl Nuri Koç, : 234 
Sayılmıyan oy : 9 
BAŞKAN — Bu şekliyle Sayın Celâl Nuri 

Koç İçişleri Komisyonunda açık bulunan üye
liğe seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karıma: Komis

yonunda aiçık bulunan üyelik için yapılan se
çime (247) üye katılmış ve neticede aşağıda 
ismi bulunan üye hizasında gösterilen oyu al-
mışdi'i'. 

Arzolunur. 
Üye Üye 
Muş Kars 

Nermin Neftçi Cengiz Ekinci 
Üyo 

Bursa 
ö. Doğanı Öztürkmen 

Cevdet Ay kan : 236 
Sayılmıyan oy : . 9 
BAŞKAN — Bu şekliyle Cevdet Aykan ar-

kadaJşi'mız Kaımıı İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçilmiş
tir. 
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Yüksek Başkanlığa 
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Millî Savunma Komıiısyonunda a.çı'k bulu
nan üyelik için yapılan seçiıni'e (247) üye 
katılmış ve neticede aşağıda ismi bulunan üye 
hizasında gösterilen oyu almıştır. 

Üye Üye 
Muş Kars 

Neninin Neftçi Cengiz Ekinci, 
Üye 

'Bursa 
ö. D'oğan öztür'kmcn 

Rifat Bay/kal : 
Sayılmıy'an, oy 

2:-J(> 

BAŞKAN — Bu şekliyle Sayın Rifat Baykal 
Millî Savunma Komisyonunda a'çık buluna.n 
üyeliğe seçil maiştir. Yüce MocJlisin1 bilgili erin e 
arz olunur. 

Mulhtereim arkadaşlar, vakit gecikmiş bu-
lunıduğu cihetle, 28 Kasım .1966 Pazart(\si 
günü saat 15.00 te toplanılmak üzere 'birleşimi! 
'kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

»0<i 
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GÜNDEMI 
10. BİRLEŞİM 

25 .11.1966 Cuma 

Saat : 15,00 

i ı n 
A-BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL | 'SORULAR, GENSORULAR VE C.ENEL 

KURULA SUNUŞLARI ! GÖRÜŞME 

1. — Erzurum Milletvekilleri Nilhat Diler ve 
Gıyasettin Karaca ile iki arkadaşının, deprem 
bölgesinde bilgi edinilmek üzere kurulması ka-
'bııl edilen Meclis Araştırma Komisyonuna -üye 
secimi. 

2. — Bâzı Komisyonlardaki ayıklara üye se
çimi 

3. — C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekillori 
Turhan Feyzrioğlu ve Hilmi İncesulu'nun, pet
rol boru hattının kurulacak bir şirkete devre
dileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 oranında 
özel kişilere satılması ve Ipraş ve Ataş rafineri
lerinin genişletilmesine izin verilmesi konuların
da inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi. (10/6) 

4. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
Anayasamızın kabul ettiği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hü
kümetçe izlenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
anılmasına dair önergesi. (8/23) 

5. — Millet Meclisi A. P. Grup Ba.şkanve-
.killeri Ayd n Yalçın ve Hüsamettin Atabeyli'-
nin, C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığı
nın 16 . 11 . 1966 tarihli önergesinde istemiş 
olduğu Meclis araştırmasına genel petrol po
litikamızın incelenmesi hususunun da ithal edil
mesi hakkındaki önergesi. (.10/7) 

6. — Millet Meclisi C. 11. P. Grup Başkan-
vekili TuHhan Fevzioğlu ile Hilmi İncesulu'nun, 
evvelce sunmuş oldukları petrol konusu ile il
gili 16 . 11 . 1966 tarihli Meclis araştırması 
•önergesine aynı konu ile ilgili üç hususun ek
lenmesine dair önergesi. (10/8) 

B -İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

İLİ 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜ UM E&İ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö

revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 neti 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
S. Sayısı : 106) | Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1966] 

IV 
A-HAKLARİNDA İYEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B-TÜZÜK GEREĞİNCE Bili DEEA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sa
yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/338) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının 9̂7 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fikra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolıınanlarm as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliydi kanun tek
lifi ve Millî Savunma ve Millî Eğitim komis
yonları raporları (2/2, 2/66) (S. Sayısı : 
22 ye 1 nci ek) | Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1966] 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A-İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B- BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

(Devam arkada.) 
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1. — Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 

Kılıçoğlıı ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/224) (S. Sayısı : 80) 
| Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 19-66 | 

2. -— 1 7 . 7 . 1966 tarihli ve 507 sayılı Es
na f ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 ııci maddeleriyle geçici l ııci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 ncı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) | Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

3. —- 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla, 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde eki iyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 
31.) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

5. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
ydı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında, kanun tasarısı 
ve Ulaştırma ve Millî Savanına komisyonları ra
porları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tari
hi 22 . 7 . 1966] 
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