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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

13. Birleşim 

2 . 12 . 1966 Cuma 

tçindekileı 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayfa 
289:290 i 

J290 

291 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 291 

1. _ Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'm, Almanya, ITolûnda ve Belçika.'-
daki işe.i vatandaşların uğradıkları kötü 
muamelelere karşı tedbir alınmasına, ve ya
bancı bankalarda bulunan 600 milyon mar
kın transferinin sağlanmasına dair deme
ci ve Çalışma, Bakanı Ali Naili Erdem'in 
cevabı 291:294 

2. —- Kırşehir Milletvekili Süleyman 
Onan'in, muhtarlık müessesesi ve muhtar
ların şikâyet ettikleri konulara dair deme
ci 294:296 

3. — 780 sayılı Af Kanunu dolayısiy-
le adlî mercilerce incelenmek üzere millet
vekillerinin yasama dokunulmazlıklarına 
ait dosyaların geri istendiğine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/507) 296:300 

Sayfa 
4. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına 

bir atanma yapılmıyarak bu Bakanlığın 
kaldırılmasının uygun «örüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/504) 300 

5. — Tunus'a yapacağı resmî ziyaret 
dolayısiyle kendisine Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/505) 300 

6. —• (İümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tekin'in, Tütün ve tütün tekeli kanun tasa
rısının bir Geçici Komisyonda görüşül me
şine dair önergesi (4/111) 300 

7. — Gümrük ve Tekel Bakanı İbra
him Tekin'in, Gümrük kanunu tasarısının 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (4/112) 300:301 

8. —- İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, 
Giresun Milletvekili İbrahim Eteni Kılıç-
oğlu ve 21 arkadaşının, Devlet Memurları 
aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna, bağlı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenme-
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Sayfa 
si hakkında kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi 
(2/244) 301 

9. — A. P. (.Trupu Başkan vekillerinin, 
gensoru, genel görüşme, Meclis soruşturma
sı ve Meclis araştırması önergelerinin Oar-
ışamlba günleri konuşulmasına dair önergesi 301: 

302 
10. —- Erzurum Milletvekili İsmail 

Hakkı Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet 
Meclisi tutanaklarında ve ses bantlarında 
sahtecilik yapıldığına dair, Ankara Mil
letvekili Osman BölüMbaşı tarafından or
taya atılan ve Millet Partisi hükmî şahsi
yetinin de katıldığı iddia ve isnatların tah
kiki için bir Meclis Araştırıma Kumisyo-
nunraı teşkiline dair önergesi (10/9) 302: 

303 
11. — Yozgat Milletvekili İsmail Hak

kı Akdoğan'ın, 27 . 2 . 1966 tarihli Mec
lis tutanağında tahrifat yapıldığı iddiası
na dair Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırıma Komisyonu 
teşkili halkkmda Önerigesi (10/10) 303 

12. — O. H. P. Meclis Grupu Başkan-
vekilleri Turhan Feyzioğlu ve Hilmi İn-
cesulu'nun, petrol boru hattının kurulacak 
bir şirkete devredileceği ve bu şirket his
selerinin % 49 oranında özel kişilere sa
tılması ve İpraş ve A'taş rafinerilerinin 
genişletilmesine izin verilmesi konuların
da inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci 'maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/6) 303 

13. — Millet Meclisi A. P. Grup Baş-
'kanvckilleri Aydın Yalçın ve Hüsarnettin 
AtaJbeyli'nin, O. H. P. Millet Meclisi Grup 
Başkanlığının 16 . 11 . 1966 tarihli önerge
sinde istemiş olduğu Meclis araştırmasına 
genel petrol politikamızın incelenmesi hu
susunun da iıtlhal edilmesi ha'kkındaki 
önergesi (1.0/7) 303 

14. — Millet Meclisi O. II. P. Grup 
Başjkanvekili Turhan Feyzioğlu ile Hilmi 
İnccsulu'nun, evvelce sunmuş oldukları 
petrol konusu ile ilgili 16 . 11 . 1966 tarihli 
Meclis araştırması önergesine aynı konu 
ile ilgili üç hususun eklenmesine dair 
önergesi (10/8) 304:833 

Sayfa 
5. — Sorular ve cevaplar 334 
a) Yazık sorular ve cevapları 334 
1. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal 

Erkin'in, orman talhdit işinin biran evvel 
bitirilmesi ıhususımda ne gibi tedbirler 
alındığına ve özellikle Ordu ilinin, bu 
yılki çalışına plânına dâhil edilip edilme
diğine dair.soru önergesi ve Tarım Balta
nı Balhri Dağdalş'ın yazılı cevabı (7/134) 334: 

336 
2. — Süit Milletvekili Hüseyin Hüsnü 

Oran'ın, Siirt'te bir eğitim tugayı teşkili
nin düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Tiopalıoğlu'nun yazılı cevabı (7/1.69) 336: 

337 
3. — Çan'ları Milletvekili Nurettin Ok'-

ıııı, Çankırı'nın İlgaz, Eldivan, Şabanüzü, 
Orta ve Yapra'klı ilçelerine, Çatalağzı ter
me - ele'ktrik santralinden ve enteıikonek-
te şebekeden ne zaman ve nereden elektrik 
verilebileceğine dair 'soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İ'bra-
ihim Derinler'in, yazılı cevabı (7/181) 3137: 

338 
4. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'-

niıı, Muş'un Varto ilçesine bağlı köylerin, 
zelzeleden dkulîarı yı'kılan öğrencilerine 
okul binası tedari'ki hus asımda ne gibi 
tedbirler alındığına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Orüıan Dengiz'in ya
zılı ceva'bı (7/185) 

5. — Muş Milletvekili Nermin Neftç.i'-
nin, Muş ilindeki sağlı'k sosyalizasyon hiz
metlerinin yürütülebilmesi için gerekli 
olan sağlık personelinin temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip So-
munoğlu'nun yazılı cevabı (7/186) 338:839 

6. — Muş Milletvekili Nermin Ncftçi'-
nin, Muş'un Varto ilçesinde vukua gelen 
zelzele dolayısiyle işsiz kalanların iş saha
larında çalışmalarını temin için bir kon
tenjan tanınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair önergesi ve Çalışma Bakanı 
Ali Nali Erdem'in yazılı cevaıbı (7/187) 3139: 

340 
7. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 

Babadmlı'nm, İlk öğretmen okullarında 

— 288 — 



M. Meclisi B : 13 2 . 12 . 1966 O : 1 

belge alan öğrenciler için bir belge sınavı 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in yazılı cevabı (7/191) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Zi
ya Ekinci'nin, Urfa'nın Siverek ilçesini, 
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlıyan yo
lun biran evvel ikmali için ne düşünüldü
ğüne dair soru önergesi ve Bayındırlık 

340 

Bakanı Et em Erdinç'in yazılı cevabı 
(7/195) 340:341 

9. _ Diyarbakır Milletvekili Tank 
Ziya Ekinci'nin, yatılı bölge ilkokulları 
sisteminin ne zammından beri uygulandığı
na ve halen kaç. yatılı bölge ilkokulu bu
lunduğuna dair soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı 
(7/196) 341:344 

»>•« 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Milletvekili Kasım (İülek, NATO par-
lömantcrlcri Genel Kurulu çalışmalarına, 

Manisa Milletvekili Sami Binicioğhı, mem
leketimizde imal edilebildikleri halde servet 
transferi ve bedelsiz ithalât yollariyle ve gayri-
meşru yollarla yurda giren malların ve çeşitli 
yerlerde açılmış bulunan Amerikan pazarlarının 
yurt ekonomisine yaptığı kötü etkilere dair de
meçte bulundular. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlıı'-
nun, iktidarın ticaret odaları seçimlerinde yap
tığı baskıya ve bir Amerikalı çavuşun sarkıntı
lık yapması olayının mecrasından saptırılarak 
vatandaşları baskı altında tutmaya sebcbolma-
ması gerektiğine dair yaptığı konuşmasına Dev
let Bakanı Ref'et Sezgin cevap verdi. 

Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu da 
söz alarak gündem dışı konuşmalarının Bakan
lığını ilgilendiren kısımlarına cevap verdi. 

Sayın Cumhurbaşkanın Tunus'a yapacak
ları ziyaret sırasında Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in kendilerine refakat etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 6/80, 
Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in 6/148, Ma
nisa Milletvekili Muammer Dii'ik'in 6/160 ve 
6/162, Sivas Milletvekili 'Kâzım Kangal'ın 6/142 
ve İstanbul Milletvekili Osman özer'in 6/161 
sayıl.ı sözlü sorularının geriverilmesini istiven 

önergeleri okunarak adı geçen soruların gelive
rildik! eri bildirildi. 

Samsun Milletvekili Baha tt in Uzunoğlu'nun 
mazeretine binaen bu birleşimde bulunamıyaca-
ğıııa dair önergesi okunarak sorusunun gelecek 
soru gününe kaldığı bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Reşit ülkeı-'in, gecen 
yıllarda liselerden mezun olup da üniversite ve 
yüksek okullara giremiyenlerin durumları na
zara alınarak ne gibi tedbir düşünüldüğüne, 

Burdur Milletvekili Fethi Oelikbaş'm, fa
külte ve yüksek okulların yönetmelik ve müf
redat programlarında tadilât yapmak suretiyle 
lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri yük
sek öğrenim kurumlarına devam imkânlarının 
sağlanıp sağlanmıyacağma, 

Bolu Milletvekili Ahmet (Jakmak'm, üniver
site! erimizin bütün fakültelerinde ve yüksek 
okullarda, normal öğrenim sürelerini doldur
dukları halde, mezun olamamış kaç. öğrenci bu
lunduğuna dair sorularına Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz, 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde Öğ
retmen Okulu binasının inşasına, senesi içinde 
başlatılmaması sebebine dair sorusuna Bayındır
lık Bakanı E tem Erdinç, 

Bursa Milletvekili Sadrettin Oanga'nm, be
delsiz ithalât, servet ve muhacir transferleri 
yollarından istifade olunarak ve hattâ kaçak 
olarak yurda sokulan sanayi mamullerinin 
«Amerikan pazarları» denilen yerlerde satılma-

289 
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sının yasaklanmış olup olmadığına dair sorusu
na Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu, 

Bursa'nm Gemlik ilçesinin Feyziye köyünün, 
heyelan yüzünden bir başka yere naklinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna İmar 
İskân Bakanı Haldun Mcnteşeoğlu, 

Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir jyol 
güzargâhınm, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Bayındırlık Bakanı 
E tem Erdinç, 

Sivas Milletvekili Kâzım (Kangal'ın, Sivas'ın 
Kangal ilçesinde bir sağlık evi yapılmasına 1966 
plân uygulamasında yer verilip verilmediğine 
dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Edip Somunoğlu, 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzu
rum'un Tekman kazasında bulunan Hamzan ve 
Meni an kaplıcalarının turistik ehemmiyetinin 
tesbit edilmiş olup olmadığına ve 

Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 sene
sinde vukubulan zelzeleden evleri zarar gören 
vatandaşlara yardım faslından bir ödenek ayrı
lıp ayrılmadığına dair sorularına İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu cevap verdiler. 

107, 108, 117, 119, 121, 122, 123, 130, 131, 
132, 136, 138 sayılı sorular ilgili bakanların, 

120, 124, 125, 126, 127, 128, 137, 139, 140, 
143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154 
sayılı sorular da soru sahiplerinin Genel Kurul
da hazır bulunmamaları sebebiyle gelecek soru 
gününe bırakıldı. 

2 . 12 . 1966 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,00 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvckili ' Sivas 

Ahmet Bilgin Kâzım Kangal 
Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Pozantı ilçesinde Tekel için kiralanan bina
nın kira ücretine ve durumunun müsaidolup ol
madığına dair sözlü soru önergesi, Gümrük ve 
Tekel Baaknlığma gönderilmiştir. (6/462) 

2. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'unun, İçtüzüğün 95 nci maddesinin bugünkü 
tatbikatının İçtüzüğün lâfzına ve ruhuna uygun 

bulunup bulunmadığına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/463) 

Yazılı soru 
3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-

nıın, Almanya'da çalışmakta olan işçilerimizin, 
Alman iktisadi hayatında meydana gelen kriz do-
] ayı siyi e fazla mesailerinin kaldırıldığının ve 
işlerinden çıkarılmakta olduklarının doğru olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/253) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİELHR 
1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtıif Sa-

rıyüce ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
27 . 2 . 1961 tarihinden önce 42 saydı Kanuna 
göıre emekliye sevk edilen subay ve asikerî me
murlardan memuriyete girenlerin ayh'k derece
lerinin teshiri hakkında kanun teklifi (2/376) 
(Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

2. — Manisa Milletvekili Saımi Binicioğlu'-

nun, Polis akademisi kanunu teklifi 
(İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

(2/377) 

RAPOR, 
3. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, UJaştır

ın ı a, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişlcrıi, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen iki
şer üyeden kurulu Geçici Komisyon 'raporu 
(1/232) (Gündeme) (S. Sayısı : 160) 

»>•« 
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B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin lo ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otomatik cihazla yoklama ya
pıl acaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonradan 
gelen sayın üyelerin de lütfen beyaz kabul düğ-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm, Almanya, Holanda ve Belçika'dahi isçi 
vatandaşların uğradıkları kötü muamelelere kar
sı tedbir alınmasına ve yabancı bankalarda bu
lunan 600 milyon markın transferinin sağlanma
sına dair demeci ve Çalışma Bakanı Ali Naili 
Erdem'in cevabı. 

BAŞKAN — Çankırı Milletvekili Sayın 
Mehmet Ali Arsan'a Almanya, Hol ânda ve Bcl-
çika'dâki işçilerimizin dilekleri ve ihtiyaçları 
ve Parlâmento ile. Hükümetten beki edikleri hu
suslar üzerinde gündem dışı söz veriyorum, bu
yurun Sayın Arsan. 

MEHMET ALÎ AHSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan,, muhterem milletvekilleri; henüz dön
müş bulunduğum Almanya, Holânda ve Belçi
ka'dan bu memleketlerde bulunan yüzbinlcrcc 
işçimizin durumları hakkında Yüce Meclise 
bilgi vermeyi kaçınılmaz bir vazife olarak ka
bul ettim. 

Çoğunluğunu Almanya'da bulunan işçileri
mizin teşkil ettiği kimselerin Almanya yaşama 
standartlarına göre hiçte iyi vaziyette olmadı
ğı bir gerçektir. İşçilerimizi tehdideden işsiz
lik bir mânevi baskı gabi vatandaşlarımızın üze
rinde durmaktadır. Her geçen gün hortlama
ya başlıyan faşist zihniyet Almanya'da yaban-

»melcrine basmak suretiyle yoklamaya katılma
larını rica ederim. 

(Yoklam a yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

cılara karşı girişilen 'kötü davranışın asıl se
bebidir. Yatanımızın en ücra köşesinde dahi 
bulunan Alman sevgisi ve dostluğuna karşı Al
manya'da vatandaşlarımıza karşı yapılan mua
mele 'hiçte bu dostluğun anlamı içinde mütalâa 
edilemez. Bugün Almanya'da başlıyan suni bir 
ekonomik kriz Alman işvereninin işçilerimize 
karşı kullandıkları bir silâhtır. Her hareketin
de işten çıkarma ile tehdidottikleri görülmek
te, onları âdeta köle olarak kullanma hevesle
ri işçilerimizi müşkül duruma sokmaktadır. Bu 
ısebepten bugün binlerce vatandaşımız işsizdir. 
Alman polisinin işçilerimize ^avranışı insanlık 
adına üzüntü verecek durumdadır. Dünya dip
lomasisinde görülmemiş olaylara sdbc'bolan, se
firleri tevkif etmeye kalkan, nizam, protokol 
dinlemiyen Alman polisinin vatandaşlarımıza 
karşı vâki davranışlarını Yüce Parlâmentoda 
Türk Ulusu adına protesto ederim. Bu hava 
içinde bulunan işçilerimiz sayın ilgililerden ve 
Yüce Parlâmentodan İlgi bdklemektedirler. İl
gisizlik işçilerimizi aşırı cereyanların ve kötü 
alışkanlıkların kucağına atmaktadır. Bugün 
Almanya'da bulunan işsiz işçilerimizin, umumi
yetle şehirlerin istasyon kesimlerinde toplanan 
bu toplulukların halleri acınacak durumdadır. 
Dönüş paralarının olmaması, günlerce aç ve 
susuz, başıboş, kuru taşlar ve kanepeler üz e-
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rinde hayatlarını geçirmeleri kötü alışkanlık
ların kucağına düşmelerine sebebolmaktadır. 
İçki, beyaz zehir bunları tehdideden en kor
kunç alışkanlıklar'dır. 

Yüce Parlâmentonun sayın üyeleri; vatan
dan âdeta ilişkileri kesilmiş durumda olanların 
dâvalarına eğilme 'mecburiyetindeyiz. Bu me
seleyi bir ie, politika oyunu yapmadan millî bir 
mesele yapmaya mecburuz. Aksi halde kısır 
polemik içinde yardıma muhtaçlar unutulur. 

Muhterem milletvekilleri; bugün Almanya'
da bulunan işçilerimizin mahallî dertleri yanın
da, ulusumuzun ekonomik gelişmesine yardım
cı olacak çaba ve gayret içinde çırpınmaları, 
Türlk işçisinin memleket meselelerıirideki hassa
siyetinin en güzel örneklerini vermektedir. Al
manya'da Deutschebank, Eesterbank'ta yatan 
altıyüz milyon mark hiç de köşeye atılacak ye
kûn değildir. Bu dövizin Türkiye'ye girmesi 
memleket ekonomisinde ciddî bir refahlık ya
ratabilir. Ancak, bu para bugün Almanya'da 
çarçur olma yolunda, Alman eğlence yerleri
nin, Alman iş adamlarının ve dolandırıcıların 
cebine girme istidadıridadır. Bu açıdan Al
manya'da, Holânda'da ve Belçika'da bulunan 
işçilerimizin tek endişesi ilgililerden gerekli 
yaddım ve uyarmaları görmemeleridir. Bu söz
lerimden yanlış bir anlam çıkartırlm amasını 
Sayın Hükümetten rica ederim. Bu hal dünkü 
iktidarlarda da aynı imiş. Bugün işçilerimi
zin kendi aralarında kurdukları, sermayelerine 
göre irili ufaklı 13 şirket memleketimizin ekono
misine hizmet etmek için her türlü fedakârlığa 
(katlanırken, Türk işçilerine ai't 600 milyon 
markın Türkiye'ye aktarılmasına güc sarf eder
ken, Alman Hükümeti tarafından yakın ilgi ile 
takibedilm ektedir. Markların Türkiye'ye trans
ferleri önlenmektedir. Meselâ; Alman banka
cılık Kanununda faiz hadleri dondurulmuş iken 
;bu kere yeni bir karar ile % 5 e çıkartılmış, 
markın Türk parasına normal yollardan değiş
tirilmesinde de esas 305 kuruşa çıkartılmış, 
velhasıl markların dışarı çıkmaması için her 
türlü para politikasının ince hesapları tatbik 
edilmeye başlanmıştır. Bu oyunlar karşısında 
markların Türkiye'ye girmesini bekleımek ha
yaldir. İşte bu kadar hassas bir meselede Hü
kümet ve Parlâmentonun sayın üyelerimin se

yirci kalması doğru olmaz kanısındayım. Ku
rulan şirketlerden hassaten büyük ümit vaade-
den Türksan on milyon sermaye ile bu kuruluş
ların en güelüsüdür. İyi bir idareci kadrosuna 
sahibolan bu teşekkülümüzdeın ilerisi için ümit-
varız. Ancak, bunların da Hükümetaımizdien, 
Yüce Parlâmentomuzdan ricaları vardır. Yaban
cı sermayenin Türkiye'deki kolaylıklarına ben
zer vergi, gümrük gibi meselelerinde kolaylık 
ve teşvik görmek isterler. 

Kısacası ilgililerin bu işçilerimiz için bir po
litikası olması, dövizlerin Türkiye'ye getiril
mesi için güc ve çaba sarf etmeleri lâzımdır. 
Yabancı ülkelerden yardım talebimiz yerine bu 
dövizlerden istifade ile yatırımlarımıza lâzım 
olan dövizi teimin etmek her halde daha isabet
li olur kanısındayım. 

Muhterem milletvekilleri; çalışma ataşelikleri 
de hiç iç açıcı manzara arz etmemektedir. Bi
rer tane kadrosu olan, doğru dürüst çalışma 
odaları olmıyan bu makamlar bugün iş başın
da bulunan şahısların kendi özel gayretleriyle 
ayakta durmaktandır. Bu da işçi dâvamıza gös
terdiğimiz anlayışın kötü bÜr örneğidir. 

Muhterem milletvekilleri; konuşmama son 
verirken yurt dışındaki işçilerimizin Sayın Hü
kümetten ricaları bu işçilerimizle yakından ilgi
lenmeleridir. Samimiyetinden en ufak şüphele
ri olmadığı Sayın Başbakanımızdan, kendisinin 
de bu meseleyi iyi bilen bir teknik kimse olma
sı hasabfiylc, meseleleri ve markların Türkiye'
ye girmesi için bir çözüm yolu bulmasıdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Aynı konu üzerinde Çalışma 
Bakanı Sayın Ali Naili Erdem'e söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, mulhterem arkadaş
larım, dile getirilen husus son bir senedir ga
zetelerin birinci sayfalarını işgal eden mevzu
lardan birisiidir. Gerçekten bir vakıadır ki, ge
rek görgülerini, gerek teknik bilgilerini ve ge
rekse yasama güçlerini artırma için dışarı gi
den işçilerimizin çalışmalarını temin etme hu-
sususunda bugüne kadar alınmış olan tedbirle
rin kâfi olduğunu, yeterli olduğunu iddia ede
cek değiliz. Ancak, gelmiş, geçmiş hükümetle
rin bu mevzuun üzerinde programlarına koy-
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duikları ölçüler içerisinde bir çalışmada bulun
duğu da bir vakıadır. Bu ölçüler içerisinde 
yerine getirilenler, esasında dışarıda çalışan 
işçilerimizin sosyal, ekonomik, kültürel, hulâsa 
bir cemiyet hayatı içinde yaşamaları neticesin
de ihtiyaçları duyulan, hissedilen meseleleri 
karşılamakta yeterli olmaımıştır. 

Hükümete geldiğimiz günlerde dışarıda ça
lışan işçilerimizin meseleleri ile meşgul olmada 
yeterli bir çalışma mevcudolmadığı bir vakıa 
idi. Çalışma Bakanlığının esasımla dışarıda ya
şamakta ve çalışmakta olan işçilerimizin mese
leleri ile yeterli derecede alâkadar olmak üzere 
gönderecekleri çalışma ataşesi veya yardımcısı, 
veyahut Belçika ile yapılmış anlaşimay'a göre, 
sosyal delege yeterli olmadığı gibi, bunların 
Çalışma Bakanlığı kadroları içerisinden gön
derilmesine de iımlkân veren her hangi bir mad
di durum yoktu. Bunlar, ya Dışişleri Bakanlı
ğı kadrolarından emaneten alınmış, veyahut da 
Maliye Bakanlığından emaneten alınmış kadro
lardan dışarıya gönderilen arkadaşlarımızdı. 
Hükümete geldiğimiz zaman beş olan bu çalış
ma ataşesi bugün onyed'iye çıkarı Imışıtır. Kâfi 
midir? Hayır, değildir. Yalnız çalışma ataşe
lerinin gönderilmesi de, sayın konuşmacı arka
daşın dile getirdiği gibi, yeterli değildir. Bun
ların yanma, orada çalışan arkadaşlarımızın 
sağlık meseleleriyle meşgul olacalk ve onla
rın d'il bilmemesi neticesinde yabancı doktor
ların tedavisine gittikleri zammı dertlerini an
latmasına mâni olarak dil yetersizliğini berta
raf etmek için birer doktor* bu çalışma ataşe
liklerinde istihdam edilmesi yanında gerek hu
susi hayatlarında ve gerekse işverenlerle arala
rında doğan münasebetlerin bir ihtilâf konusu 
haline düşmesi anında kendilerine hukukî mese
lelerinin hallinde bir hulkukçunun istihdam edil
mesine matuf kanun teklifi elimizde bulunan 
gündeimin öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan 
işlerin birinci sırasını işgal eden kanunda der
piş edilmiştir. 

Dışarıda çalışmakta olan işçilerimizin tasar
ruflarının miktarı, Sayın konuşmacı arkadaşı
mın söylediği şekilde GOO milyon mark değil, 
bunun biraz daha üzerindedir. Bu tasarruf edi
len markların Türkiye'ye intikâl ettirilmesi hu
susunda bugüne kadar vâki çalışmaların hangi 
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safhada olduğunu Muhterem Heyetinizin ıttı
laına arz etmek isterim. Malûmuâlileriniz 1964 
yılında ihdas edilmiş olan Bakanlıklararası 
Koordinasyon Komitesinin dışarıda çalışan iş
çilerimizin çalışmalarının neticesinde tasarruf 
ettikleri meblâğın Türkiye'ye intikal ettirilme
si hususunda bugüne kadar yapmış olduğu ça
lışmalar şu safhaya gelmiştir: Evvelemirde dı-
şarda çalış'an işçi arkadaşlarımız, Türkiye'de 
yapılacak olan yatırımlarda bu tasarruflarını 
hangi istikamette kullamm'aları hususunda su
allerinin cevaplandırılmasını istemişlerdir. Bu 
yönden Enerji Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı
na yatırım projelerinin yapılmiaısı hususunda 
emir verilmiştir. Bu yatırımlar üç katagoride 
mütalâa edilmiştir: Büyük yatırımlar, orta ya
tı rıinıl ar, küçük yatırımlar. 

Muhterem Heyetinize derhal ifade edeyim 
ki, şimdilik büyük yatırımlara 'dışarıdaki işçi
lerimiz itibar etmemiş]erdir. İtibar etmeyişle
rinin sebebi büyük yatırımların neticelerinin 
uzun bir zamana vabeste ''bulunmasından 'müte
vellittir. Kısacası, bu tasarruflarının Türki
ye'ye intikalinde neticelerini derhal kısa za
manda istihsal edecek yatırımlar aramaları, an
cak onları küçük ve orta yatırım kıra sevk et-
meiktedir. Küçük ve orta yatırımlardan kas-
dum, çimento fabrikası gibidir. Büyük yatırım
lar olarak ortaya koyduğumuz şey; otom afif 
sanayii ve aliminyum sanayaii ve bakır sanayii 
gibi hususattır. Haklı olaralk buraya gelen de
legasyon, dışardaki işçilerimizi muayyen şirket
ler içerisinde yer almış ve onları tenı-ile ye1'.iki
li olan arkadaşlar büyük yatırımların neti e el'c-
ıinin beklenebil m esi üç seneyi, beş seneyi icabet-
tirdiğini, oysaki, bunun işçiler üzerimde olumlu 
bir tesir ika ctmiyeceğiııi, derhal neticeleri lo
şa zamanda alınacak yatırımlara bu meblâğın 
intikal ettirilmesinin doğru olacağını ifade et
mişler, ancak bunların netlcesinded'ir ki, büyük 
yatırımlara gidilmesinin mümkün olabileceğini 
ifade etmişlerdir. Köln'de gerçekte bir vakıa, 
büyük bir işçi aıJkadaş kütleısıinl sinesinde top
layan Tüı'k - i ki niş, Türksan şirketinin yetki
lileri bundan kısa bir müddet evvel gerek ma
kamımızla, gerek Sayın Barbakanımızla temas
larda bulunun uslardır. Yapılan bu temasların 
neticesinde gelen yetkili arkadaşlarımız bâzı 
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temenniler'de bulunmuştur. Bu temennileri bir 
temenni olmaktan çıkarıp kcndileriine mensu
bu bulundukları şirketin bir teminat, başka bir 
deyimle yetki verilmesi hususunda bir kayda 
bağlanması keyfiyeti kendilerine intikal etti
rilmiş ve gecen ayın altısında Köln'do yapılan 
toplantıda Türlksan Şirketi Yönetim Kuruluna 
yetki vermiştir. Ve bu heyet Türkiye'ye gelip 
Türkiye'de yapılacak yatırımlara mevcudolan 
tasarrufların intikâli hususumda bu yetkiyi al
mış! ardır. 

Binaenaleyh, Hükümet olarak dışarıda tah
minen 850 'milyon markın üzerinde bulunan ve 
işçilerimizin emeğinin karşılığında teşekkül et
miş olan bu meblâğın Türkiye'ye intikal ettiril
mesi hususunda gelecek olan bu şirketler yet
kilerini ibraz ettlilklc rinde kendilerinin vâki te
mennilerine uygun istikamette bir çalışiına'nm 
'içerisine girileceğini Muhterom Heyetinize du
yurmak ve blitdirmelk isterim. 

İkinci husus, yine bir vakıadır; dışarıda 
çalışmakta bulunan işçilerimi/im öğrenim yaşı
na gelmiş olan çocuklarının eğitiminin ynpıl-
'mıası hususunda alman tedbirlerden ilk'i, bu se
ne Millî Eğitim camiası içerisinden 24 aded 
öğretmenin dışarıda çalışan işçilerimizin çocuk
larının eğitilmiesi hususunda tâyinleı•inin yapıl
maya başlanmış olmasıdır. Bunun yanında di
nî ihtiyaçlarını gidermek ve gerçekten aydın 
din adamına vâki ihtiyaçlarını hallcftmck husu
sunda da Devlet Bakanlığınca dokuz aydın din 
adamının tâyinleri yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları ifade et-
mdkliğimle, meseleler artık bitmiştir, dışarda-
ki işçİ sorunlarımızın da böylece her türlü hal 
keyfiyeti bir karara bağlanmıştır, deımek is
temiyorum. Ancak, M'u'ht ercim Heyetinizce 
gündemin birinci mailesinde olan kanun tekli
fimiz itibar gördüğünde, öyle ümidcdiy'oruz ki, 
bu kanun teklifi Muhterem Heyetinizce de bir 
kere daha tetkik buyural'duğunda zannediyo
rum ki, iltifatınıza, itibarınıza mazlhar olacak
tır. İşçilerin büyük soranlarına cevap vere
cek olan bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 
dışardaki bulunan işçilerimizin büyük mesele
leri halledilmiş olacaktır. Arz ederini. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

2. — Kırşehir .Milletvekili Süleyman Onan'-
m, muhtarlık müessesesi ve muhtarların .şikâyet 
ettikleri konulara dair demeci. 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Sayın Sü
leyman Onana, muhtarlık müessesesi ve muh
tarların bâzı dilek ve şikâyetleri hakkında gün
dem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Onan; Lütfen beş dakikayı 
geçmesin efendim, gündemimiz blir hayli yük
lüdür. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 
Başkan, muhterem milletvekilleri; bugün Türki-
yemizin idari taksimatında çok mühim bir mev
ki işgal eden muhtarlık müessesesi için sizlere 
mâruzâtta bulunacağım. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiyemizin mahallî 
idareler taksimatına göre 67 ili, 571 ilçesi, 940 
bucağı ve 35 860 aded köyleri mevcut bulun
maktadır. Bunların idareleri : İllerde, valiler, 
ilçelerde kaymakamlar, bucaklarda bucak mü
dürleri ve köylerde ise köy muhtarları tarafın
dan yürütülmektedir. 

Valiler, kaymakamlar, bucak müdürleri bu
lundukları yerlerde Devleti temsil ederler ve 
bunlar Hükümetler tarafından maaşlı olarak tâ
yin edilirler. Köylerin idaresi ise; seçimle iş ba
şına getirilen muhtarlar tarafından yürütülmek
tedir. 

Tâyin ile iş başına getirilen valiler, kayma
kamlar, bucak müdürleri, vazife gördükleri müd
detçe maaşlarını Devletten alırlar, hizmet müd
detleri de emekliliklerine sayılarak istikballerini 
garanti altına almış olurlar. Halbuki seçimle 
köy idaresinin başına getirilen muhtarlar ise, 
ömürlerinin devamı müddetince, muhtar olarak 
çalışsa, bütün varlığını bu uğurda harcamış ol
salar dahi, maalesef ne hizmet başında bulun
duğu müddet için, ve ne de sebk eden hizmet 
yılları için bir kuruşluk bir menfaati Devletten 
almazlar ve alamazlar. Köy salmasından alsınlar 
hükmü ise; maalesef tatbikatta tatmin edici ola
mamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hepimiz seçimle işbaşına gelmiş kimseleriz. 

Birçoklarımız köylerden gelmiştir. Köyün köylü
lüğün ve muhtarlığın ne olduğunu, nasıl çalıştı
ğını yakînen biliyoruz. Bu bakımdan Yüce Mec
lisimizin huzuruna getirmiş olduğum bu haklı 
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maruzatımı, tasvip buyuracağınıza iman ediyo 
rum. 

İlk bakışta çok küçük bir mevki imiş gibi 
görünen muhtarlık müessesesi; her bakımdan çok 
büyük bir makamdır. Gördükleri işler maddi ve 
mânevi her yönden çok değerli hizmetlerdir. 

Bakınız bir köy muhtarı neler yapar? 
— Köyünde Devlet Başkanını ve Hükümeti 

temsil eder. 
— Devlet işlerini takip için köyüne gelen va

zifelilere her türlü kolaylığı gösterir. 
— Köyünün yollarını yaptırır veya tamir 

ettirir. 
— Köyüne içme suyunu temin eder. çeşme

sini yapar veya tamir ettirir. Mümkün olursa 
arazi sulama işleriyle de uğraşır. 

— Köyünün asayişini, huzurunu ve ahengini 
sağlar. 

— Köyünün veya köylüsünün şehirlerdeki iş
lerini takibeder. 

— Vatandaşlarına evlendirme memurluğu 
görevini yapar. 

— Köyünün arazi ihtilâfını halleder, mera
sını korur. 

—• Köyünde meskûn bilûmum insanların sağ
lık işleriyle uğraşır. Doktorunu, sağlık memuru
nu ve ebesini temine çalışır. 

— Köyünün eğitim derdi ile uğraşır. Okul 
yapılmasını veya tamiri gibi işleri görür. Çeşitli 
kursların açılmasını sağlar. 

— Köyünün ve köylüsünün kalkınması için 
bilûmum ziraat işlerini takibeder. Zirai kredi, 
kimyevi gübre, ziraat ilâçları, damızlık tohum, 
fidan, fide ve hayvan ihtiyaçlarını temine çalışır. 

— Cami yapımı veya tamiri işi ile uğraşır. 
— Köyünün bilumum İstatistik işlemini ya

par. 
— Köyüne ait bütün hayvanatın sağlık iş

leriyle uğraşır. Veteriner veya Hayvan sağlık 
memuru getirerek salgın hastalıklara karşı 
aşılarını yaptırır. 

— Köyünün malî işleriyle uğraşır. Köy 
•bütçesini yapar ve tatbikatını sağlar. Sal
ma tahakkuku yaparak tahsilatını yapıp usu
lü dairesinde sarfını temin eder. 

Bunlardan baş'ka : 
— Köyüne gol en bilumum memur, esnaf. 

politikacı gibi konuklara muvazi olarak mec

buri duraklama yapan yolcularla, akla gelmi-
yeu bir çok yeırli ve yabancı misafirlere; ha
ne sahipliği yapar. 

Muhtar : Türklüğün ve misafirperverliğinin 
ve köyünün şerefine izafeten; çoluğunuıı, çocu
ğunun nafakasını kendisi yemez, misafirlerine 
yedirir. Altındaki yatağını misafirlerine ikram 
eder. 

Hülâsa, bu kadar fedakârlıklarına, yorucu 
ve yıpratıcı hizmetlerine karşılık olarak; hiç
bir şeyin sahibi olmıyan muhtarlarımızın bu
günkü durumları, ilgilenmdkliğiınize değer bir 
problemdir. Maddî ve mânevi fedakârlıkları 
asla inkâr cdilemiyecek olan muhtarlarımızın, 
kaderlerini artık teminat altına almaklığımız 
icalb ediyor. 

Bilâfâsıla 25 - oO sene muhtarlık yaparak 
köyüne ve köylüsüne faydalı hizmetler gören, 
ve bu uğurda bütün varlığını ve hattâ genç
liğini esirgemeden harcıyan aziz muhtarları
mızı; Meclis olarak, Hükümet olarak mut-
laKa düşünüp bunlara bir çare bulmaklığımız 
zamanı gelmiştir. 

1967 yılı Bütçesinin hazırlanmakta olduğu 
bu günlerde; Bu işi Hükümetimizin ele alarak 
tahakkuk ettirmesini, Sayın Hükümetten bil
hassa istirham ediyorum. 

Seçimle iş başına getirilen: Senatörlerin, 
Milletvekellerinin, ve Belediye başkanlarının 
temkıatlı durumlarına muvazi olarak; gene se
çimle iş başına getirilen İl Genel Meclisi üye
leri ile Belediye Meclisi üyelerinin de durum
larına bir çare bulunmasını ilgililerden istir
ham ediyorum. Bu husus için evvelce hazırlan
mış olan kanunun tercihan Yüce Meclisin hu
zuruna getirilmesini Sayın Hükümetten istir
ham ediyorum. 

Bu istirhamaitımın kalbulü ve tahakkuku ha
linde; Tâyinle voya seçimle işbaşına getirilen 
bilûmum vazifeli zevat mer'i kanunlarımızın 
bahşettiği haklardan eşidolarak faydalanmış 
olacaklar ve bu suretle sosyal adaleti de ta
hakkuk ettirmiş olacağız. 

Muhterem milletvekilleri: Hangi siyasi teşekkü
le mensubolursak olalım; Sorumlusu okluğumuz 
anameselelerimizde, haklı dâvalarımızda dai
ma birleşelim ve beralber olalım. Şerefli Mille
timizin millî kaderiyle ilgili dâvalarındaki 
yeknesaklığımızı, bütün meselelerimize ve mev-
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zularınnza tatıbi'k etmeye ealışalım. Antik mil
let büylesini işitiyor ve bizlerden bekliyor. 

Bendenizi dinlemek nezaketinde bulunduğu
nuz iein : Yüee Meclisimizin eok değerli millet-
vcllerine şen iyi dileklerimi ve hiirme'ilerinıi 
takdim eylerim. 

'Saygılarını İn. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlnnm, Baş

kanlık Divanının gündeme geçmemiş bazı su
nuş 1 arı bulıunncalktı r. 

n. — 7'rt() sayılı Af Kanunu dolay isiyle adlî 
mercii erer i n eele mm ek üze-e milletvekili criniv. 
yasama dokunulmazlıklarına a.H; dosyaların yeri 
istendiğine dair Ihtshakanld: tezkeresi. (H/507) 

BAŞKAN — Dokunulmazlıklarının kaldı
rılması istenen milletvekillerine ait dosyaların 
780 sayılı AF Kanunu muvacehesinde «'eriveril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi ve eki bu
lunan listeleri okutuyorum. 

MİLLET MECLİSİ. BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan, yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması istenilen milletvekillerine ait dosyaların, 9 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Af 
Kanunu muvacehesinde, adlî mercilerce tetkik edilmek üzere, geriverilmesine dair olan Adalet 
Bakanlığının 11 . 11 . 1966 tarihli ve 39483 sayılı tezkeresinin sureti, bu dosyaların Başkanlı
ğınıza gönderilişine ait yazılarımızın tarih ve numaralarını gösteren liste ile birlikte sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

Yasama dokunulmazlıkları kaldırılması istenilen Millet Meclisi üyelerinin dosyalarına ait liste 

Milletvekilinin 
adı, soyadı 

Halim. Araş (3/191) 
Ebem Kılıçoğlu (3/46) 
Kemal Demir (3/43) 
Turhan Bilgin (3/45) 
Esat Kemal Aybar (3/44) 
Eteni Kıluenğlu (3/46) 
Sait Sına Yücesoy (3/47) 
Kadir Jüroğan (3/50) 
Vedat Özkan (3/49) 
Ekrem Dikmen (3/51) 
Kadri Eroğan (3/52) 
İhsan Ataöv (3/57) 
Cihat Bilıgehan (3/54) 
Şevki Güler (3/59) 
Süreyya Sofuoğlu (3/55) 
Ekrem Dikmen - İhsan Ata
öv (3/56) 

Millet Meclisi l 
Tarihi 

30 . 12 .1965 
9 . 4 . 1 9 6 4 
9 . 4 . 1 9 6 4 

28. o .1964 
13 . 5 . 1964 
2 1 . 5 .1964 
16. 6 .1964 
8 . 7 .1964 
8 . 7 . 1964 
4 . 8 . 1964 
7 . 9 . 1 9 6 4 

10.11.1964 
5.10.1964 

18.11.1964 
17.10.1964 

17.10.'1964 

iaş'kanlığına sunulan yazının 
Numarası 

6/1V13327 
6/2-1551 
6/2-1575 
6/2-2266 
6/2-2053 
6/2-2177 
6/2-2620 
6/2-2995 
6/2-2994 
6/2-3392 
6/2-3926 
(i/2-5099 
6/2-4450 
6/2-5270 
6/2-4686 

6/2-4687 
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Milletvekilinin Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yazının 
adı, soyadı 

Kadri Eroğan (3/60) 
Süleyman Ünlü (3/58) 
Vedat Âli Özkan (3/63) 
Hami Tezkan (3/91) 
Etem Kılıçoğlu (3/65) 
Kadri Eroğan (3/72) 
Sadettin Bilgiç (3/68) 
Etem Kılıçoğlu (3/66) 
Ali Köymen (3/67) 
Ekrem Dikmen (3/70) 
Kadri Eroğan (3/73) 
Sadettin Bilgiç (3/69) 
Sadettin Bilgiç (3/74) 
Kadri Eroğan (3/75) 
Etem Kılıçoğlu (3/78) 
Hasan Fehmi Boztepe (3/85) 
Halim (Abdülhalim) Araş (3/85) 
Osma^ Bölükîbaşı (3/89) 
Ertuğrul Akça (3/84) 
Şinasi Osma (3/82) 
Kadri Eroğan (3/83) 
Etem Kılıçoğlu (3/88) 
İhsan Ataöv (3/92) 
Ertuğrul Gazi Sakarya (3/96) 
Şevki Güler (3/219) 
Süleyman Ünlü (3/95) 
Vedat Âli Özkan (3/99) 
Recai Iskenderoğlu (3/94) 
Fakih Öz£akih (3/98) 
Burhan Bozdoğan (3/97) 
Reşat özarda (3/217) 
Reşat Özarda (3/101) 
Mustafa Kaptan (3/290) 
Ahmet Oan Bilgin (3/102) 
Şevki Güler (3/103) 
Mithat Dülga (3/105) 
Kâmran Evliyaoğlu (3/107) 
İhsan Ataöv (3/166) 
Nihad Kürşad (3/40) 
Tekin Erer (3/39) 
Kemal Yılmaz (3/36) 
Mehmet Yardımcı (3/38) 
Ahmet Uysal (3/118) 
Hasan Fehmi Boztepe (3/184) 
Tekin Erer (3/117) 

Tarihi 

18 .11.1964 
12 .11.1964 
21.11.1964 
15 . 5 .1965 
24 .11.1964 
28 .11.1964 
28 .11.1964 
28 .11.1964 
28 .11.1964 
28 .11.1964 
28 .11.1964 
28 .11.1964 
30 .11.1964 
30 .11.1964 

1.. 12 .1964 
24 .12 .1964 
10 . 12 .1964 
17 . 2 .1965 
19 .12 .1964 
19.12.1964 
19 .12 .1964 
9 . 2 . 1 9 6 5 

12 . 6 .1965 
14. 9 .1965 
28 . 1 .1966 
19 .10 .1965 
13 .10 .1965 
9 .10 .1965 

13 .10 .1965 
13 .10 .1965 
19 . 1 .1966 
3 .11.1965 
7 . 3 . 1 9 6 6 
3 .11.1965 
3 .11.1965 

10 .11.1965 
10 .11.1965 
6 .12 .1965 

17.11.1965 
17 .11.1965 
17 .11.1965 
17 .11.1965 
27 .11.1965 
30.12.1965 
27 .11.1965 

Numarası 

6/2-5269 
6/2-5157 
6/2-5348 
6/2-2800 
6/2.5407 
6/2-5483 
6/2-5486 
6/2-5493 
6/2-5484 
6/2-5485 
6/2-5494 
6/2-5495 
6/2^5502 
6/2-5517 
6/2-5537 
6/2-6016 
6/2-5748 
6/2-1020 
6/2-5913 
6/2-5912 
6/2-5914 
6/2-757 
6/2-3360 
6/2-7764 
6/2-740 
6/2-9123 
6/2-8959 
6/2-8863 
6/2-8961 
6/2-8960 
6/2-562 
6/2-9447 
6/2-1884 
6/2-9446 
6/2-9448 
6/2-9741 
6/2-9742 
6/2-11451 
6/2-10158 
6/2-10163 
6/2-10162 
6/2-10161 
6/2-10818 
6/2-13318 
6/2-10819 
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Milletvekilinin 
adı, soyadı 

Tekin Erer (3/119) 
Osman Zeki Efeoğlu (3/274) 
Cahit Karakaş (3/273) 
Tekin Erer (3/277) 
Oelâl Kılıç, (3/391) 
Cemal Külühh (3/276) 
Muzaffer Karan (3/302) 
Osman Yüksel (3/289) 
Tekin Erer (3/288) 
Tekin Erer (3/295) 
Turhan Dilligil (3/294) 
Ali Karcı (3/293) 
Turhan Dilligil (3/341) 
Turhan Dilligil (3/340) 
Turhan Dilligil (3/339) 
Turhan Dilligil (3/303) 
Turıhan Dilligil (3/306) 
Mehmet Ali Aybar (3/324) 
Şevki Güler (3/311) 
Ahmet Mustafaoğlu (3/312) 
Çetin Alıtan (3/314) 
Tekin Erer (3/331) 
Cihat Baban (3/329) 
Turhan Dilligil (3/332) 
Ali Karahan (3/364) 
Osman Zeki Efeoğlu -• M. Di
rik (3/365) 
Muammer Dkilk (3/371) 
Çetin Altan (3/370) 
Tekin Erer (3/368) 
Nejdet Yücer (3/367) 
Hüseyin Yılmaz (3/433) 
I. Hakla Yıldırım (3/382) 
Hamit Fendoğlu (3/454) 
Şevket Asıbuzoğlu (3/421) __ 
Celâl Nuri Koç (3/392) 
Ahmet Uysal (3/425) 
Cemal Külâhlı (3/424) 
Tekin Erer (3/123) 
Âdil Kunbcl (3/125) 
Niyazi Özıgüç (3/126) 
İhsan Kabadayı (3/179) 
Osman Zeiki Efeoğlu (3/124) 
Rıza Kuaıs (3/171) 
Yahya Kanbolat (3/220) 
Kadri Eroğan (3/223) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarihi 

27 .11.1965 
24. 2 .1966 
24. 2 .1966 
26 . 2 .1966 
23 . 6 .1966 
26 . 2 .1966 
2 1 . 3 .1966 
8. 3 .1966 
7 . 3 .1966 

14. 3 .1966 
14. 3 .1966 
14. 3 .1966 
1 9 . 4 . 1 9 6 6 
19 . 4 .1966 
19 . 4 .1966 
2 1 . 3 . 1 9 6 6 
22 . 3 .1966 
28 . 3 .1966 
25 . 3 .1966 
25. 3 .1966 
25. 3 .1966 

6 . 4 . 1 9 6 6 
6 . 4 . 1 9 6 6 

12 . 4 .1966 
4 . 5 . 1 9 6 6 

4 . 5 .1966 
23 . 5 .1966 
16 . 5 .1966 
30. 5 .1966 
23 . 5 .1966 
25 . 7 .1966 
14 . 6 .1966 
15. 8 .1966 
14. 7 .1966 
23 . 6 .1966 
19. 7 .1966 
19 . 7 .1966 
3 .12 .1965 
3 .12 .1965 
3 .12 .1965 

20 .12 .1965 
3 .12 .1,965 

10 .12 .1965 
28. 1 .1966 
28 . 1 .1966 

sunulan yazının 
Numarası 

6/2-10820 
6/2-1542 
6/2-1541 
6/2-1626 
6/2-4766 
6/2-1627 
6/2-2274 
6/2-1920 
6/2-1885 
6/2-2075 
6/2-2076 
6/2-2074 
6/2-2925 
6/2-2927 
6/2-2926 
6/2-2269 
6/-228S 
6/2-2415 
6/2-2456 
6/2-2416 
6/2-2413 
6/2-2658 
6/2-2657 
6/2-2752 
6/2-3349 

6/2-3348 
6/2-3842 
6/2-3686 
6/2-4000 
6/2-3844 
6/2-5782 
6/2-4467 
6/2-6539 
6/2-5362 
6/2-4767 
6/2-5575 
6/2-5577 
6/2-11395 
6/2-11397 
6/2-11396 
6/2-12531 
6/2-11398 
6/2-11770 
6/2-739 
6/2-736 
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Milletvekilinin 
adı, soyadı 

Sabahattin Savacı (3/218) 
Şevket Asbuzoğlu (3/185) 
Aydın Yalçın (3/187) 
Tekin Erer (3/189) 
Turhan Dilligü (3/183) 
Selâhattin Hakiki Esat-
oğlu (3/192) 
Mehmet Ateşoğlu (3/190) 
TekinErer (3/193) 
Turhan Dillig.il (3/216) 
Çetin Altan (3/188) 
Selâhantin Hakkı Esat-
oğlu (3/197) 
Turhan Dilligil (3/215) 
Osman Zeki Efeoğlu (3/356) 
Osman Zeki Efeoğlu (3/357) 
Şükrü Nihat Baymam (3/283) 
Çetin Altan (3/221) 
Muammer Dirik (3/222) 
Mithat Dülge (3/257) 
Cengiz Ekinci (3/255) 
Çetin Altan (3/252) 
Nihat Doğan (3/256) 
Abdülbâri Akdoğan (3/269) 
Çetin Altan (3/253) 
Süleyman Çağlar (3/296) 
Çetin Altan (3/270) 
Turhan Dilligil (3/268) 
Orhan Eıikanlı (3/396) 
Osman Zeki Efeoğlu (3/406) 
Ali Bozdoğan (3/62) 
Osman Zeki Egeoğlu (3/453) 
Hayri Başer (3/432) 
Tekin Erer (3/428) 
Çetin Altan (3/426) 
Fuat Avcı (3/196) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarihi 

19 . 1 .1966 
30 .12 .1965 
30 .12 .1965 
30 .12 .1965 
30 .12 .1965 

30 .12 .1965 
30 .12 .1965 
30 .12 .1965 
19 . 1 .1966 
30.12.1965 

7 . 1 . 1 9 6 6 
19 . 1 .1966 
28 . 4 .1966 
28 . 4 .1966 
2 . 3 . 1 9 6 6 

28 . 1 .1966 
28 . 1 .1966 
1 1 . 2 .1966 
1 1 . 2 .1966 
1 1 . 2 .1966 
1 1 . 2 .1966 
22 . 2 .1966 
11 . 2 .1966 
16. 3 .1966 
22 . 2 .1966 
22 . 2 .1966 
25. 6 .1966 
30 . 6 .1966 
20.11.1964 
15 . 8 .1966 
2 1 . 7 .1966 
19 . 7 .1966 
19. 7 .1966 
7 . 1 .1966 

sunulan yazının 
Numarası 

6/2-561 
6/2-13323 
6/2-13322 
6/2-13326 
6/2-13320 

6/2-13319 
6/2-13324 
6/2-13317 
6/2-563 
6/2-13325 

6/2-235 
6/2-560 
6/2-3161 
6/2-3162 
6/2-1753 
6/2-737 
6/2-738 
6/2-1161 
6/2-1160 
6/2-1162 
6/2-1159 
6/2-1455 
6/2-1164 
6/2-2198 
6/2-1452 
6/2-1456 
6/2-4826 
6/2-4952 
6/2-5345 
6/2-6541 
6/2-5667 
6/2-5574 
6/2-5573 
6/2-236 
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BAŞKAN — İlgili dosyalar Başbakanlığa 
geriıverilmiştir. 

Efendini Aydın Milletvekili Sayın Kemal 
Yılmaz arkadaşımızın bir dileği vardır, ama 
bunun is'af ma imkân göremiyorum. Bu lis
telerin parti ile alâkası yoktur. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Ben mi
yim, değil miyim, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, ilgili dosya numarası 
yazılı, sizinle alâkası da yok. Siz de bunu bili
yorsunuz. 

/. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına bir 
atanma yapümıyarak bu Bakanlığın kaldırılma
sının uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/504) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Açık bulunan Devi ot Bakanlığına bir atan
ma yapümıyarak, 4951 'sayılı Kanunim 1 nci 
maddesine göre, bu Bakanlığın kaldırılmasınıın 
Başlbakanm teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Tunus'a yapacağı resmî ziyaret dola-
yısiyle kendisine Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanılığı tezkeresi (3/505) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tunus Cumlıur'ba'şkanı Ekselans Ilaihi'b Bur

gum tarafından vâki davet üzerine ve kendile
rinin memleketimize yapmış oklukları ziyareti 
iade maksad'iyle, 1 Aralık 1966 Perşembe günü 
Ankara'dan Tunus'a hareketim mukarrerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 neu 
maddesi gereğince avdetime kadar, Cumhur
başkanlığına Cumhuriyet Senatosu Başkamı İb
rahim Şevki Atasağun'un vekillet edeceğimi arz 
ederim. 

Cevdet 8unay 
Cunihuımaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6'. — Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Te-
kin'in, Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısı aşa

ğıdaki komisyonlara havale edilmiştir. 
Bu komisyonlardan •alınacak ikişer üye ile 

teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda tasarının-
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dr. ibrahim Tekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

1. Tarım Komisyonu, 
2. Ticaret Komisyonu, 
o. İçişleri Komisyonu, 
4. Adalet Komisyonu, 
5. 'Gümrük ve Tekel Komisyonu, 
6. Bütçe ve Plân Komisyonu. 
BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba

kanı, ikişer üyeden teşkilini teklif edıiyonsu
nuz. Bugüne kadarki uygu'l'amal'aır iki üye se
çilen komisyonların çalışamiadığmı, kendi Baş
kanlık divanlarını teşkil ettiremediğini göster
miştir. Bunu üç üye olarak tasrih buyurursa
nız derhal oylıyalım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Üç üye .olarak tashih edi
yorum. 

BAŞKAN — .Efendim, takrir sahibi aşağıda 
•adları yazılı Tarım 'Komisyonu, Ticaret Komis
yonu, İçişleri Komisyonu, Adalet Komisyonu, 
Gümrük ve Tekel Komisyonu, Bütçe ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kuru
lacak bir Geçici Komisyonum Tütün ve Tütün 
'Tekeli kanunu tasarısını görüşmesini teklif edi
yor. Böyle bir Geçici Komisyonun teşkilini ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Te-
kin'in. Gümrük kanunu tasarısının bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın 'Rakam, bu önergenizi de 
üçer üye olarak tashih ediyor'musunuz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ İBRAHİM 
TEKİN (Adanıa) —Evet. 
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ıBAŞKAN — Efendim bir tashihle bu ko
misyona, seçileceklerin üçer Idşiden olmasını is
tiyorlar. önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

filim Kik kanunu tasarısı aşağıdaki komis
yonlara havale edilmiştir. 

Bu kornişonlardan alınacak üçer üye ile 
teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda tasarının 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dr. İbrahim 'Pekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

1. Ticaret Komisyonu, 
2. Sanayi Komisyonu, 
o. Millî Eğitim Komisyonu, 
4. Ulaştırma Komisyonu, 
f>. Adalet Komıisyonu, 
6. Maliye Komisyonu, 
7. Gümrük ve Tekel Komisyonu, 
8. Bütçe ve Plân Komisyonu. 
BAŞKAN — Efendim, üçer üye olmak sure

tiyle... Söz mü istiyorsunuz?. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Önergede 

Tarım Komisyonu yok. Tarım Komisyonunun da 
alınmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir arkadaşımız.... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Arzu eder

seniz izah edeyim Saynı Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun izah edin. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; bu tütün mevzu
unda tütün yetiştiriciliği de vardır. Tütün Ka
nununun da.... 

BAŞKAN — Sayın Şener, o geçti, onu kabul 
etti Yüce Heyet. Şimdi Gümrük kanunu tasarısı 
için ikinci bir önergedir okuttuğum. 

AHMET ŞHNKR (Trabzon) - - Sayın Baş
kan onu izah ediyorum. Burada yani Gümrük 
Kanununda bütün zirai mahsuller, zirai müca
dele mevzuubaiıis, bu bakımdan Tarım Komisyo
nundan bir İtişinin bulunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, Tütün ve tütün tekeli 
kanun tasarısı için biraz evvel kabul buyurduğu
nuz önergede Tarım Komisyonu vardır. Şimdi 
oya sunulacak Gümrük kanunu tasarısında ise 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanının teklifine gö
re Tarım Komisyonu yoktur. Ancak, Gümrük ka
nun tasarısı Meclis Başkanlığına verildiği za

man Tarım Komisyonuna havale edilmemiştir. 
Bu kayıt ve bilgi ile Evvelâ Sayın Şener'in tek
lifini oyunuza sunuyorum. Tarım Komisyonu
nun da bu Geçici Komisyona üye vermesini ka
bul edenler lütfen işaret buyursun. Kabul etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. Şimdi bu değişiklikle 
birlikte Sayın İbrahim Tekin'in önergesini oyu
nuza sunuyorum. Gümrük kanun tasarısını gö
rüşmek üzere Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe ve Plân ve Tarım komisyonlarından seçi
lecek üçer kişilik bir Geçici Komisyonun teşki
lini kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — İçişleri Bakanı Faruk Silk an'in, Gire
sun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu ve 21 
arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayüı Kanuna 
bağlı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmı
na kadro eklenmesi hakkında kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair öner
gesi (2/2-1-1) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm 
bir önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün birinci sırasında yer alan «Gire
sun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu ve 21 
arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmı
na kadro eklenmesi hakkında kanun teklifinin» 
bir an önce kanunlaşması zaruri bulunduğundan 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — A. P. Grupu Başkanvekil7erinin, gen
soru, genel görüşme, Meclis soruşturması ve Mec
lis araştırması önergelerinin Çarşamba günleri 
konuşulmasına dair önergesi 

BAŞKAN — Millet Meclisi Adalet Partisi 
Grup Başkanvckillcrinin bir önergesi vardır, 
okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanunların müzakeresine 

imkân hazırlamak üzere gensoru, genel görüşme, 
Meclis soruşturması ve Meclis araştırması öner
gelerinin, grupların Anayasa'mn 89 ncu madde
sinin tatbiki hususundaki görüşleri mahfuz kal
mak şartı ile ve geçmiş tatbikata tebean, sözlü 
soruların görüşülmesine tahsis olunan Çarşamba 
günleri konuşulması hususunda, 7 .12.1966 ta
rihinde başlamak üzere, karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Millet Meclisi Adalet Partisi 
Grup Başkanvckilleri 

İstanbul Erzincan 
Aydın Yalçın Hüsamettin Atabeyli 

• BAŞKAN — Efendim, Sayın Aydın Yalcın 
ve Hüsamettin Atabeyli, önergeniz gensoruları 
da içine alıyor. Başkanlığın şahsi kanaati, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru öner
gelerinin okunduklarını takibeden biri eşimde 
görüşülmeleri gerektiği ve bunu erte!ivecek bir 
karar alınamıyacağı merkezindedir. Ayrıca Mec
lisin çalışma gün ve gündemleri ile de ilgili ol
duğu için, geçen seneki tatbikatımıza uyarak ve 
siz de esasen 7 . 12 . 1966 da başlamasını arzu 
ettiğinize göre, önergeniz şimdi de bilgiye arz 
edilmiştir. Evvelâ önergenizin Başkanlık Diva
nında tezekkürünü rica ediyorum. Kabul ederse
niz, oylatmıyayıın, görüşme açılmasın, Başkanlık 
Divanında görüşülsün, efendim. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz. 

10. — Erzurum Milletvekili tsmail Halikı 
Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet Meclisi tuta
naklarında ve ses bantlarında sahtecilik yapıldı
ğına dair, Ankara Milletvekili Osman Bölükbası 
tarafından ortaya atılan ve Millet Partisi hükmî 
şahsiyetinin de katıldığı iddia ve isnatların tah
kiki için bir Meclis Araştırma Komisyonunun teş
kiline dair önergesi (10/9) 

BAŞKAN — Önergeyi okutup bilgilerinize 
sunacağını. Gelecek, birleşimde Meclis araştırması 
açılıp açılmaması hususu görüşülecektir. 

Sayın İsmail Hakkı Yıldırım ve 9 arkadaşı
nın önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Talep özeti : Millet Meclisi tutanaklarında ve 

ses bantlarında sahtecilik yapıldığına dair, An
kara Milletvekili Osman Bölükbası tarafından 
ortaya atılan ve Millet Partisi hükmî şahsiyetinin 
de katıldığı iddia ve isnatların tahkiki için bir 
Meclis Araştırma Komisyonunun teşkili talebeni 
kapsar. 

1. Ankara Milletvekili Osman Bölükbası, 
Millet Meclisinin 6 . 3 . 1966 tarihli Birleşimin
de, Sayın Başbakan Süleyman Demireiın bütçe 
görüşmesi sonunda tenkidlcre cevap maksadiylc 
yaptığı konuşmada söylediği bâzı sözlerin Meclis 
ses bantlarından çıkarıldığı ve tutanaklara da 
geçirilmediğini beyan ederek bir sahtecilik itha
li 11nda bulunmuştur. 

2. Bu iddia ve ithamı re'scn tahkik eden 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, bir Millet Partili 
üyenin usule mütaallik itirazlarından sarfınazar 
olunursa, iddianın varidolmadığına ittifakla ka
rar vermiş ve bu karar 24 .11 . 1966 tarihli Bir
leşimde Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. 

3. Sunuşu mutaakip Millet Partisine men
sup bâzı milletvekilleri « . . . bu konuyu aydın
latacak bilgilere sahibolduklarmı, tahrifatı ispat 
edecek delilleri bulunduğu . . . »yüksek sesle be
yan ederek Millet Meclisi Başkanlık Divanını ve 
hususiyle Başkanı tarafsız olmamakla itham et
mişlerdir. 

4. Keza, 25 Kasım 1966 tarihli günlük gaze
telerde intişar eden ve kaynağını Millet Partisi 
Genel Başkanlığınca yayınlanmış 24 Kasını 1966 
tarih ve 420 sayılı. «Basın bülteni» nin teşkil 
ettiği Osman Bölükbası'na aidolup Millet Parti
sinin de iştirak ettiği beyanlarda : 

a) Başbakanın konuşmasını, Meclis ses bant
larında değişiklik yapmak suretiyle Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Eerruh Bozbeyli'nin ortadan kal
dırmaya teşebbüs ettiği, 

b) Bu tahrifatın iktidarı müşkül durumdan 
kurtarmak için yapıldığı, böylece mukaddes 
Meclis çatısı altında iktidar lehine sahtekârlığa 
tenezzül, edildiği, 

c) İddiayı ortaya atan ve sonradan buna 
katılanların, bu sahteciliği delilleri ile ortaya 
koymak için Millet Meclisi önünde hesaplaşmak 
istedikleri, sarahaten yer almıştır. 

Şimdi : 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve tekmil 

Meclis idaresi ağır bir itham altındadır. Mecli-
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sin kudsiyetini korumak ve itham edenlerle itham 
edilenlerin durumlarını tâyin ve tasrih için bu 
konunun mutlaka tahkik edilmesi lâzımdır. Mec
lisin mukaddes çatısı altında sahtekârların mı 
yoksa müfterilerin mi bulunduğunun aydınlığa 
çıkarılması lâzımdır. Sahtekârların, yoksa müf
terilerin Türk efkârı - umumiyesine teşhir ve 
ilân edilmeleri lâzımdır. «Kâbe-i Millet» olarak 
tanınan, inanılan ve güvenilen Yüce Millet Mec
lisinin mukaddesliğinin bu suretle korunması lâ
zımdır. Bu düşünce ve inançla : 

Ankara Milletvekili Osmon Bölükbaşı'nın 
6 . 3 . 1966 tarihli Millet Meclisi Birleşiminde 
iddia ettiği ve sonradan Millet Partisi Genel Baş
kanlığının'da izah ettiğimiz şekilde tevsi ve tavzih 
ederek katıldığı sahteciliğin : 

a) Yapılıp yapılmadığı, 
b) Kimler tarafından yapıldığı, 
e) Yoksa Millet Meclisi Başkanlık Dvanı, 

hususiyle Sayın Başkanı ve alelûmum Meclis İda
recilerinin bâzı şahıs ve teşekküllerin iftirasına 
mı mâruz kaldıkları, 

Hususlarının tahkiki için araştırma yapılması 
ve bu maksatla bir Araştırma Komisyonu teşkili 
talebimizin Millet Meclisi Genel Kurulunun tas
vibine sunulmasına delâlet buyrulmasmı arz ve 
rica ederim. 

25 . 11 . 1966 
Erzurum Milletvekili 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ve 
9 arkadaşı 

BAŞKAN — Gelecek birleşim Meclis Araş
tırması açılıp açılmaması hususu görüşülecektir. 

11. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'tn, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağında 
tahrifat yapıldığı iddiasına dair Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkili hakkında önergesi (10/10) 

BAŞKAN — Aynı mahiyete olup Sayın İs
mail Hakkı Akdoğan tarafından verilen önergeyi 
de okutuyorum. 

26 . 11 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Başbakanın, Yüce Meclisin 27 Şubat 1966 

tarih ve 58 nci Birleşiminde «Seçimi yenileriz1» şek
linde muhalefete karşı bir meydan okuyuş havası 
içinde söylediği ve Adalet Partisi Grupunun coş

kun tezahüratla karşıladığı beyanının bilâhara 
Millet Partisinin seçimlerin yenilenmesini isteyen 
tebliği ve bu maksatla Başkanlığa sunduğu tak
rir üzerine ses bandında ve dolayısiyle Meclis 
Tutanağında tahrifat yapılarak «Seçimi yenile
mek» şeklinde değiştirildiği, Grupumuz adına 6 
Mart 1966 tarihinde Meclis kürsüsünde ifade 
edilmişti. 

Yapılan bu tahrifatın tesbiti için TRT de 
mevcut ve aynı konuşmaya ait ses bandının cel-
bedilerek karşılaştırma yapılması talebi üzerine 
ise ses bandında ve tutanakta yapılan tahrifa
tın isbat edileceğini anlayan gizli eller o tarihte 
basılmamış olan alâkalı tutanağı tekrar değişti
rerek eski hale getirmişlerdir. 

Bu gerçek elimizde bulunan resmî vesika ve 
diğer delillerle sabit bulunmaktadır. 

Bu hususta bilgi edinmek ve gerçekleri tes-
bit etmek için Anayasamızın 88 nci ve İçtüzüğün 
177 nci maddesi mucibince bir Meclis araştırması 
yapılmasına ve bu maksatla kurulacak Komis
yonda bütün partililerin temsiline imkân veril
mesine müsaadelerinizi saygı ile arz ve rica ede
riz. 

Yozgat Milletvekili 
ismail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Gelecek birleşimde gündeme alı
narak Meclis araştırmasının açılıp açılmaması 
hususu görüşülecektir. 

12. — C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekil-
leri Turhan, Feyzioğlu ve Hilmi încesulu'nun, 
petrol 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 yapıl
masına dair önergesi (10/6) 

13. — Millet Meclisi A. P. Grup Başkanve-
killeri Aydın Yalçın ve Hüsamettin Atabeyli
nin, C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığının 
16 . 11 . 1966 tarihli önergesinde istemiş oldu
ğu Meclis araştırmasına genel petrol politikamı
zın incelenmesi hususunun da ithal edilmesi hqh* 
kındaki önergesi (10/7) 
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.'. .14.— Millet Meclisi C. II. P. Grup Başkan-
v ekili Turhan Feyzioğlu ile Hilmi tncesulu'nun, 
evvelce sunmuş oldukları petrol konusu ile ilgili 
1.6 . 11 . 1966 tarihli Meclis araştırması önerge
sine aynı konu ile ilgili üç hususun eklenmesine 
dair önergesi (10/8) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım şimdi, 
gündemin evvelce ittihaz buyurduğunuz karar 
gereğince, birleştirilerek görüşülmesi .yapılan bi
rinci, üçüncü, dördüncü maddelerinde yer alan 
petrol ile ilgili Meclis araştırması önergeleri üze
rindeki görüşmelere kaldığımız noktadan devam 
ediyoruz. 

önerge sahibi Sayın Turhan Feyzioğlu ko
nuşmuş, arkasından A. P. Grupu adına Sayın 
Aydın Yalçın ve Y. T. P. adına da Sayın Ceng>^ 
Ekinci arkadaşımız görüşmüşlerdir. Simdi söz 
sırası şöyledir: C. İT. P. adına Sayın Coşkun 
Kırca, Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın 
Ali Karcı, Millet Partisi Grupu adına Sayın 
Memıduih Erdemir, bilâhara C. Tl. P. Grupu 
adına Sayın Reşit Ülker ve Turhan Feyzioğlu. 
Söız sırası Sayın Coşkun Kırea'nmdır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Feyzioğlu'-
na verdim. 

BAŞKAN — Sayın Fcyzioğlu'na verdiniz. 
Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli 
•aılkaldaşlarraı; C. H. P. Grupumm petrolle ilgi
li bir Meclis araştırması yapılması hakkındaki 
önergesini, bumdan önceki oturumların birin
de tafsilatlı olarak arz etmiştim. Adalet Parti
si sözcüsü arkadaşımız tarafından buna veri
len cevapları büyük bir dikkatle dinledim. Ge
rek İktidar Partisi Sözcüsü, gerpk konuşma 
fırsatını bulmuş olan başka sözcü arkadaşları
mız, önergenin yerinde olduğunu ve ar aştır
manın açılmasının faydalı olacağını ifade etti
ler. Bumdan duyduğumuz memnunluğu ifade 
etmek isteriz. Ancak, bir noktayı da şimdiden 
cevaplaımafkta fayda görüyoruz. Sözcö arkada
şımızın yaptığı konuşma, bir yandan bâzı inanç
larımızı .kuvvetlendirmiştir. Yani bütün parti
lerdeki gerçek milliyetçilerin millî petrol dâ
vasının ciddî rakamlara dayanan seviyeli bir 
incelerme nöticesimde aydınlığa kavuşturulabi
leceği ve ıbu siyasi partiler arası çekişme ko

nusu olmaktan çıkarıp, millî menfaatlerimize 
en uygun çözüm yollarının aranmasına yol 
açan bir müzakere konusu olmasını sağlıyaibi-
leceğimiz yolundaki inancım kuvvetlenmiştir. 
Özel çıkarlardan çok, toplum yararının, millî 
menfaatin hâkim kılınması için, ne gibi tedbir
ler alınması gerektiği hakkında, Meclis Araş
tırması bizi aydınlığa kavuşturacağına inanı
yorum. 

Yalnız, simidi işaret etmeye mecburum ki, 
araştırmanın selâmeti bakımından, Sayın Ada
let Partisi sözcüsünün konuyu ele alış tarzı ile 
aramızda bâzı ciddî görüş ayrılıkları vardır. 

Sayın sözcü, önemle üzerinde daiduğumuz 
resmî belgelere, raporlara, rakamlara dayana
rak ortaya koyduğumuz bâzı gerçekler? ya hiç 
temas etmemişler, ya da birçıokları için, daha 
ziyade sathi diyebileceğim gerekçelerle bunları 
itivemnişler ve tesirsiz deliller oiduğunu ileri 
sürmıüşlcıdir. Sayuı sözcünün hiç temas etme
diği konulandan biri, geçen konuşmamda taf
silâtını arz ettim, tekrar etmek istemiyorum. 
Ait aş rafinerisinin yüzde 5G sı Mobil'e, yüzde 
27 si Shell'c ive yüzde 17 si BP ye aidolan Ataş 
rafinerisinin bir dolambaçlı mekanizmadan 
faydalanmak suretiyle her yıl bir kuruş zarar 
ve ıbir kuruş kâr göstermeden, kurumlar vergi
sinden kendisini kurtarma çaresini bulmuş ol
ması vakıasıdır. Bu noktaya temas edilmemiş
tir. Bu nokta, yaptığımız tahlillerin önemli 
bir parçasını teşkil ediyordu. Ipraş tevsii ile 
ilgili olarak da bir /başka noktaya önemle te
mas etmiştim. Ipraş'm, % 49 n OALTEX''c 
aidolan Ipraş'm kuruluş proseverbaline göre, 
Türkiye'nin resmî ve millî dağıtım teşkilâtı 
olan Petrol Ofis, Batman'm ve Ipraş'm ürün
lerini tamarniyle sattıktan sonı-a, başka ürün
leri satabilir. Yani, ileride kuruLnaisım düşün
düğümüz ve mutlaka kurulması zaruri olan 
millî rafinerinin, izmir millî rafinerisinin ürün
lerini satabilmek için, Petrol Ofîsi evvelâ Bat-
man'ın, sonra Ipraşîn bütün ürünlerini satmak
la yükümlüdür. Bu itibarla, kapasitesinin art
tırılması konusuna temas ederken, bir rafineri
nin kapasitesinin 1 milyondan 2 milyon ikiyüz-
bin, tona, diğerinin 3 milyondan 4,5 milyon to
na çıkarılışını tahlil öderken, sadece Türkiye'
nin petrol ürünleri ihtiyacına ait l i r rakam 
vermek yeterli değildir. Bu tevsi işi yapılırken,. 
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göz önünre tutulması lâzımgelen.vergi kaybın
dan, döviz kaybından .bağlıyarak, millî rafineri 
ürünlerinin dağıtımında kapılacağımız mesele
lere varıncaya kadar konunun çeşitli yönleri 
vardır. Bu yönlerini de dikkatle göz önünde 
tutmak gerekir demiştim. Bu konularda her 
hangi bir açıklama ile, bir cevapla karşılaşma
dık. 

Değerli arkadaşlarım; geçen otummda bu-
lummıyan arkadaşlarımız vardı. At aş rafinerisi 
bugün resmî raporla tevsik edilmiş olan bir 
grup usulle, bir dolamlbaçlı usulle, âdeta mali
yet üzerinden rafinaj yapan bir tesis halinde 
çalıştırılmakta ve ham petrolü ithal eden üç 
şirket ki, üçü de Ataş'm ortaklarıdır; başlka 
isimlerle kurulmuş ve dışardaki merkezlere 
bağlanmış Mobil Refining Oompany, Shell Re-
fining Company, BP Refining Company adları
nı taşıyan üç şirketin, Ataş'la yaptıkları bir 
anlaşmaya dayanarak, devamlı surette kârsız 
ve zararsız çalıştırılır hale gelmiştir. En küçük 
sanayi tesislerinin kâr sağladığı Batman gibi 
700 000 tonluk küçük bir rafinerinin büyük 
kârlar sağladığı Ipraş gibi, Ataç'a göre çok kü
çük sayılalbilecek bir rafinerinin büyük kârlar 
sağladığı bir ülkede ve yeryüzündeki bütün ra
finaj endüstrisinin son derece kârlı olduğu bi
lindiği halde, Ataşîn bir kuruş dahi kâr etme
den çalışır görünmesi, elbette üzerinde hassa
siyetle durulması gerekli ,bir noktadır. Bu kâr
lar, başka kampanyalara aktarıldığı zaman, 
acaba onlar vergi ödüyorlar m i l . Hayır. Pet
rol Kanununun boşluklarından istifade ederek, 
ıbaşika masraflarına karşılık göster inek suretiy
le, meselâ «arama faaliyetlerinde zarar ettik» 
demek suretiyle vergi ödememenin yolunu bu
luyorlar ve üstelik, mahsup ameliyesi de Tünk 
mükellefleri için, başka şirketler için düşünü
len sürelerin çok ötesinde ve petrol şirketleri
ne, çok geçmiş yıllara ait zararları mahsup et
me imkânını verdiği için, bu mahsup ameliyesi 
hem büyük ölçüde vergi kaybına, hem de bü
yük ölçüde döviz kaybına yol açabilecek bir 
dolamlbaçlı ve kanaatimce kanunsuz mekanizma 
halinde işliyor. Bunun, Ticaret Kanunu bakı
mından, vergi mevzuatımız bakımından, döviz 
mevzuatımız bakımından, hattâ petrol kanunu 
'bakımından üzerinde durulmaya muhtaç taraf
ları varıdır. Tevsi izni verilirken bu konular ele 
alınmak suretiyle, hiç değilse, mukabil tâvizler 

elde etmek zaruri idi diyoruz. Arkadaşım di
yorlar ki; «elbette bu tevzi işi yapılırken, Tür
kiye petrollerinin menfaatlerini bağlıyacak esas
lar düşünülecektir.» Maalesef bu tevsi izni ve
rilmiştir. «üDüşünüiecektir» istikbale ait bir 
şeydir. Maalesef bu tevsi izni verilmiştir. Tev
si belgeleri bu şirketler tarafından alınmıştır. 
Bundan sonra pazarlık gücümüz aynı derecede 
değildir. Tevsi için karşımıza geldikleri vakit, 
pazarlık gücümüz elbette ki, çok daha üstün
dü. Bir başka nokta; arkadaşlarımız bu konu
da Beş Yıllık Kalkınma Plânımızdan bahsede-
reik İkinci .Beş Yıllık Plânın da esasları böyle 
olacaktır, diyerek ithalât ikamesinin dış öde
me dengesi bozuk olan bir memlekette taşıdığı 
öneme dokumdular. Prensip itibariyle söyledik
leri doğrudur. Yani Türkiye'de ithalât ikamesi 
sağlıyan sanayiin geliştirilmesi zaruridir. Bi-
rinri Beş Yıllık Kalkınma Plânında da, İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında da, üzerinde 
önemle durulmuş ve durulacak olan bir konu
dur. Fakat bu, döviz tasarrufu sağlamak için 
öncelik verilen bir ilkedir. İthale mecbur oldu
ğumuz ürünleri yurt içinde imal etmek ve bu 

ithalât ikamesi yoluyla döviz tasa; rufu sağla
mak hedeftir. Halbuki burada ifch^ât ikamesi
ne 'örn.dk olaraik gösterdikleri tevsi ameliyesin
de, geçen konuşmamda detaylarına inerek arz 
ettiğim bir başka büyük gerçek var; gerek Ip-
raş, gerek Ataş, yabancı ortakların, İPRAŞ, 
ÇALTEX'in ve ATAŞ Mobil SHEIL ve BP 
nin ithal ettikleri ham petrolü işlemektedir ve 
anlaşmalara göre, biri 80 yıllık ..mtiyaza sahip, 
diğeri daha kısa süreli olmakla beraber, tevsi 
edilmiş bir imtiyaz dolayısiyle daha fazla ham 
petrol ithal edecektir. Caltex ve diğer yabancı 
şiılketlerin bu tevsi ameliyesi dolayısiyle imti
yaz süresince, Türkiye'ye daha pahalı fiyatlar 
üzerinden ham petrol satmaları yüzünden, mâ
ruz kalacağımız döviz kaybı vardır, ithalât ika
mesi döviz tasarrufu sağlamak için yapılır. Bu
rada, ithalât ikamesi için tevsi ettitiyonız der
ken, bu verilen tevsi belgelerinin, hf?m petrol 
fiyatlarının şişkinliği yüzünden, yabancı or
taklara ne (ölçüde munzam kârlar ve ne ölçüde 
Türkiye için döviz kaybına yol açacağının da
ha diıkkatle incelenmesi gerekir idi. Meclis 
Araştırması ibu konuyu ve bundan eonra bu za
rarı telâfi edebilmek için alınatilecek tedbirle-
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ri aydınlığa kavurtulmak için lüzumlu olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Adalet Partisi 
Sözcüsü, ham petrol fiyatlariyle ilgili beyanla
rımıza cevap verirken Almanya hakkında ver
miş olduğumuz bir misali ele aldılar ve d adiler 
ki, «Batı Almanya gibi 100 milyon ton petrol 
ithal eden bir ülke ile, Türkiye gibi 5 milyon 
ton civarımda petrol ithal eden bir ülkenin pa
zarlık gücü elbette aynı değildir. Pazarlık-gü
dü fanklı olduğu için; bizim daha yüksek fiyat 
ödememiz, pazarlık gücümüzün azlığı dolayı-
siyle zaruri görülebilir. Bu, bir pazardık gücü 
meselesidir. Az petrol ithal edince, miktar ola
rak, az mal satmalınca, yüksek fiyat ödersiniz. 
Halbuki konuşmamızda açık misaller vermiş-
/tilk. ıSilâlhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı için, Tür
kiye Petrollerinin Libya'dan itha' ettiği ham 
petrol, afişe fiyatlara nazaran, % 27 fiyat in-
idirimi ile ithal edilmiştir. Bu kürsüde petrol 
mücadelesinin yapıldığı günlerde,. fiy;ıt indiri
minin mümkün olduğunu söylediğimiz vakit, 
»buna dair belge ve delil olmadığının söylendi
ğini de hatırlarsınız. «Türteive Petrollerinin 
elinde buna dair bir belge yoktur,» dendi. Biz 
«varıdır» dedik. Münaikaşa bu şekilde havada 
kaldı. Zaman, Türkiye Petrollerinin elinde sa
dece belge değil, fakat ucuz petrol getirme im-
İkânmm bulunduğunu fiilen ispat etti. Silâhlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyacı için petrol ithali bakı
mından, kanunun sağladığı bir k üctik boşluk
tan ıfayıdalanmalk suretiyle, Türkiye Petrolleri 
kâğıt üzerinde değil, fiilen tatbikatta % 27 
ucuz petrol getirdi ve bu petrolün kalitesinin 
de Caltex'in sattığı petrolün kalitesine nazaran 
•daha fena olmadığı, bütün iddialara rağmen, 
daha iyi olduğu sabit oldu. 

Değerli arkadaşlarım; bu petroKin miktarı 
yüz milyon ton değildi, beş milyon tor. da de
ğildi, bir milyon ton da değildi, beşyüz bin ton 
ıgibi, küçük bir miktarı ithal ederken dahi, yüz
de 27 gibi bir indirim sağlana'bildi. Eğer bir 
milyon ton ithaline ıTüılkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı karar verse idi ki, temenni olunur, 
Türkiye Petrolleri, değişen personele rağmen, 
aynı politikada devam edip ucuz petrol ithaline 
devam etsin. Bir milyon ton satmaya hazır bu
lunan bu şirketten, o yıl ızarfında bir milyon 
»ton alınsaydı, indirim daha fazla olacaktı. Bu

nu da kabul etmiş bulunuyordu. Demek ki, 
Türkiye'nin ithalâtı sadece 5 miVon tondan1 

ibarettir. Bu itibarla «Caltex'ln yüzde 10 civa
rındaki i'ndirimi, oldukça tabiî karşılanmalıdır 
veya % 20 nin altındaki indirimler tabiî karşı
lanmalıdır. «Almanya'nın durumu başkadır.» 
demete caiz değildir. Ortada fiilî «onuçlar var
dır. Ortada artık petrol dergilcr'ne, milletler
arası literatürlere geçmiş bilgiler vardır. Bir 
ekonomist dergisinin petrolle ilgili ilâvesine 
baktığınız zaman veya petrol sanayii ile ilgili ' 
dergilere baktığınız zaman, dünyadaki petrol 
üretimi fazlalığına ait ve muhtelif yerlerde-
tröst dışında kalan ve kendilerine pazar ara
yan, büyük istihsal .gücüne sahip yeni müesse
selerin, ıbu arada Libya'da çıkan pek çok mik
tardaki petrolün satışında, fiyat indiriminin pe
şinden nanıl koşulduğunu görürsünüz. 

Aııteadaşımız petrol indiriminden bahseder
ken Sovyet Rusya'yı nedense zikrettiler ve de
diler ki, «Sovyet Rusya ucuz petrol safcyorımuş, 
sözü yanlıştır, Peyk devletler Macaristan. Bul
garistan, Polonya giıbi, devletler zayıf oldukları 
ve az miktarda petrıol aklıkları için onların pa
zarlık gücü zayıftır ve .onlar, petrolü Sovyet 
Rusya 1dan pahalı alırlar». Bilmem söylemeye 
lünum var mı? Bizim görüşümüz şudur ki, Tür
kiye Cumhuriyeti, ne Sovyet Rusya'dan, peyk, 
Macaristan, peyk Bulgaristan, peyk Polonya 
şaııtlariylc petrol almaya mecburdur; ne Ame
rika Birleşik Devletlerinin tebası o.nn veya şu 
veya bu memlekette çalışan bir İngiliz, Fran
sız, Amerika şhıkctinden fahiş fîyathı serbest 
rcıkafbet fiyatları üzerinde fiyatla petro1 alma
ya mecburdur. Biz kimsenin peyki değiliz. Pa
zarlık gücümüz elbette ki peyk ülkelerden çok 
daha üstündür. Peyk memleketlere nazaran pa
zarlık gücümüz üstün okluğu için, biz dünyanın 
her tarafından şimdi aklığımız ham petrole na
zaran daha ucuz fiyatla petrol alabilecek du
rumdayız. Ve Meclis Araştırma Komisyonunda, 
iki kere iki dört eder gibi, bu gerçeğin ispat 
edilebileceğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; boru hattının devri 
ile ilgili olarak değerli arkadaşın-! iz, benim yap
tığım taıhliliendc ileri sürdüğüm rakamları cerh 
etmediler. Hattâ konuşmasının başında, ben de 
şükranla karşılıyorum, gayet ciddî, rakamlar
la, gayet realist, objektif bir şekilde meseleyi ' 
tahlile çalıştığımızı teslim ettiler, teşekkür et-
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inek lüzumunu duydular. Ben de kendilerini, 
'konuyu soğukkanlı bir şekilde e1 e alnog olma
larından, büyük memnunluğumu ifade- etmek 
isterim. Yalnız, nazari olarak ileri sürdüğümüz 
iddiaların temelden mahrum bulunduğunu, çün
kü sermaye piyasasını nazari olarak bilen in
sanların, sermaye piyasasının başka memleket
lerde nasıl kurulup işlediğini b;l^n insanların, 
ileri sürdüğümüz mülâhazaların önemi olmadı
ğına kolaylıkla ittifaka varacaklarını söyledi
ler. Ne idi ileri sürdükleri mukah'l deliller? 
330 milyon liraya mal olmuş 10 milyon lira 
işletme sermayesi ile 340 milyon l'rpyı gerekti
ren bir esar vardır, elimizde. Bu eser ispat et
tik ki, bugün bir finansman güçlüğü ile karşı 
karşıya değildir. Bu eser tamamlanmıştır, işlet
meye açılmak üzenedir. Daha 196'G yılından ön
ce öz kaynaklardan çok az miktarda toplam 
yatırımın 1/8 i miktarında kredi almak sure
tiyle, özel bankalardan 170 milyon lira sarf 
edilmiştir. Ertesi sene, Devlet Yatırmı Banka
sından çok düşük faizle, kanuni faiz olan % 7 
ile 145 milyon lira kredi sağlanmıştır. Boru 
hattı finansmanında bir güçlük bahis konusu 
değildir. 

Şimdi milletin parası ile ve mü i etin malı 
olaralk inşa edilmiş ve son derece kârlı oldu
ğunda herkesin ittifak ettiği bir eserin yarıya 
yakın hissesinin özel şahıslara devri bahis ko
nusudur. Baz dedik ki, yılda Dev1 ot Yatırım 
Bankasından verilmiş hesaba göre, Devlet Ya
tırım Bankasının 'kredi vermek için yaptığı 
ciddî tetkiklere göre, 127 milyon lira finans
man kaynağı sağlıyab ilecek olan bir eser ba
his konusudur. Her yıl 127 milyon lira yeni ya
tınım kaynağı sağlıyacaktır bu eser Türkiye 
Petrollerine. 

Değerli arkadaşlarım; bu yeni yatırım kay
nağı >bir yılda 127 milyon lira; 4 - 5 yılda bir 
rafineri inşa edilir diyor, arkadaşım. 4 yılda 
beşyüzmilyon lira, beş yılda altıyüz küsur milyon 
lira gibi bir yatırım imkânını, hem do as*gari deni-
löbilecek kâr seviyesi üzerinden, sığlıyan bir 
eser 'bahis konusudur. Arz ettin: ki, bugün 140 
liraya taşman ham petrol, bu kârlar sağlandı
ğı halde, şimdikine nazaran mukayese edilmi-
yecek kadar düşük fiyatla nakledilecektir. Bu 
eser daha fazla kâr kaldırabilir. Türkiye Pet
rolleri ve Petrol Dairemiz biraz daha fazla ya
tırım kaynağı sağlamak açısından meseleye 

baksalardı daha fazla kârlar da sağlıyabilirİer-
di. Fakat bunun tartışmasını burada yapmaya 
mahal yoktur. Ben her hangi bir iddia ve peşin 
bir hükümde de bulunmuyorum. Araştırma Ko
misyonumuz ıkâr haddi meselesini de ineeliye-
cektir. Yalnız yer yüzünde boru hattından yüz
de 30, yüzde 35, yüzde 37 oranında kâr sağlı-
yan işletmeler bulunduğunu blUyoruz. Yüzde 
25 kâr sağladığını kabul edelim. Yüzde 25 kâr 
sağlandığı zaman bu müessese 4 yılda 500 mil
yon, 5 yılda 600 küsur milyon kaynak sağlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, geçen konuşmamda 
da söyledim, «800 milyon liralık finansman 
kaynağına önümüzdeki 4 - 5 yıl zarfında Tür
kiye Petrolleri muhtaçtır» diyen sayın sözcü, 
şu 100 milyon liralık yatırım kaynağı ihtiyacı
nın hesabını verdiler. Fakat bunan 600 milyon 
Liralık kaynağı buradan alınabilecekken, özel 
toşdblbüse yarısını devretmek suretiyle geniş 
ölçüde bir kaynak mahrumiyetinin doğacağım 
belirtmediler. Isınmak için kapı, pencere yak
ma misalini verdim. Kapı ve pencereyi kırarak 
yakar ve ısınırsanız bidayette. Tıpkı bunun gi
bi, hisse senetlerini satarsınız ve başlangıçta bu 
satıştan 'bir miktar finansman kaynağı sağlarsı
nız, fakat bir defaya mahsus olmak üzere. Şim
di sağlıyacağmız bu finansman kaynağını te
razinin bir kefesine koyarsanız, bir de çok da
ha uzun yıllar devam edecek olan, 5 yıl, 10 
yıl, 15 yıl, İnşallah çok daha uzun süre, petrol 
rezervlerimize göre çoık daha uzun müddet de
vam edecek olan bir işletmeden sağ!anabilecek 
kârları terazinin diğer kefesine koyarsanız ve 
hesabı Türkiye Petrolleri açısından böyle ya
parsanız... Eğer Türkiye Petrolleri açısından 
meseleye bakıyorsanız, ama meseleye bakış 
açısında tezatlar görüyorum; bir tnraftan Tür
kiye Petrolleri açısından bakılır gibi yapılıyor, 
Tüıkiye Petrollerinin ihtiyacı vardır deniyor, 
sonra Türkiye Petrolleri bir tarafa bırakılıyor. 
Canım Türkiye Petrolleri gerekirse elbette fe
dakârlık yapacak, öncülük yapacak, orta sınıf
ların para kazanması için sermayelerini teşeb
büse yatırması için teşvik edici olacak. Arka
daşlar, iki şeyden biri; ya Türkiye Petrolleri 
fedakârlık yapacak, bu hisseyi alanlar kazana
cak, kârlı çıkacak, yahut da Türkiye Petrolle
ri kârlı çıkacak. Hem fedakârlık yapsın kazan
cından, müstakbel yatırım imkânlarından; hem 
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de aynı zamanda fddakârlık yaparken kârlı 
çıksın,, mümikün. değildir. 

Bizim anlayışımıza göre, - sermaye piyasası 
şüphesiz önemlidir - Birinci Beş Yıllık Plânda 
sermaye piyasasının kurulması l'mgörülmüşıtür, 
ıbununla ilgili todibirler Öngörülmüştür. Ama 
plânı dikkatle okurlarsa, imzamızın bulundu
ğundan bahsettiler, plânda özel sektöre rehber
lik başlığını taşıyan bölümün sermaye piyasası 
ile ilgili kısmını okurlarsa göreceklerdir ki, 
tedbirler arasında kârlı ve en kârlı devlet te
şebbüslerinin özel sektöre devri yoluyla serma
ye piyasası kurulması diye bir tedbir yoktur. 
Ticaret Kanununda, vergi mevzuatında çeşitli 
mevzuatta değişiklikler yapılması öngörülmüş
tür. Fakat her hakle en kârlı kamu teşebbüs
lerinin kâr damarları, can damarları, şah da
marları kesilmek suretiyle sermaye piyasası 
kurulsun diye bir teıdbir plânda öngörülmemiş
tir. 

Arkadaşımızın ilk bakışta çok önemli görü
len delilleri şu idi : Bunun maliyeti 330 mil
yon lira olabilir. Fakat eğer söylediği gibi 
kârlı ise - ki, kârlı olduğunu buyurdular - % 25 
kâr sağlanacaksa ve normal kâr hadleri mem
lekette bunun altında, ise, norımal faıiz had
leri ile bu kâr oranları yan yana konduğu 
zaman % 25 kâr fahiş görünürse pekâlâ Tür
kiye Petrolleri bu hisse senetlerini 300 milyon 
lira üzerinden değil, 600 milyon lira üzerin
den, 700 milyon lira üzerinden değeniendire-
re'k satılabilir. Bu suretle aıkadaşımızm ileri 
sürdüğü mahzur ortadan kalkar buyurdular. 
Diğer taraftan 600 milyon lira üzerinden değer
lendirerek satılabilir; çünkü % 25 kârsağlıya-
cafcti'r, diyen arkadaşımız araya bir mesafe gir
dikten sonra, konuşmasının bir başka nokta
sında şu beyanda bulundular. Nasıl olsa 
% 51 i Türkiye Petrollerinin cimde kalıyor. 
Türkiye Petrolleri 'İdare M edin* ne hâkimdir. 
Yeni kurulacak şirketin; bu sene ben kâr da
ğıtmıyorum veya % 8 kâr dağıtıyorum diye
bilir. 

Değerli arkadaşlarım; sermaye piyasası 
böyle kurulmaz. Hem sermaye piyasasını ku
racaksınız, hem adama 50 liralık değeri % 25 
kâr ediyor diye 100 lira' üzerinden satacaksı
nız,- gerekçe olarak % 25 kâr getiriyor dî -
yec'eksiniz. Ondan sonra % 51 ine sahibiz, 
•%- 25 kâr getiriyor diye sana iki oıisld fi

yattan sattım, ama % 8 kâr dağıtıyorum, 
diyeceksiniz. Bunların hepsi birden işlemez. 
Vuzuha varmak lâzım. Hangisini yapacaksı
nız ortada bir proje vardır, ortada tasarlanmış 
bir şey vardır. Resmî beyanlar vardır, Türkiye 
Petralleri Genel Müdürlüğünün beyanları var
dır, eminim ki, resmî kurullarına yaptıkları 
teklifler vardır, Bakanlığa yapılan teklifler 
vardır. Benim gazcltelerde görebildiğim Tür
kiye Petrolleri Hukuk Müşaviri kalemi ile1 

yazılmış yazılar vardır ve Tüıkrye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı Genel Müdürünün ağzın
dan verilmiş demeçler vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu plâna göre bu 
hisse senetlerinin devrinden güdülen maksat 
arkadaşımızın söylediği gibi % 8 kâr dağıt
mak falan değil. Veya 300 milyonluk bir 
terıisi 600 milyon liraya değerlendirerek yüz
de kırk dokuz hissesini satarken parasını 
halktan toplama değildir, hem de iki misli 
fiyat koyarak. Bunlar söylenmiyor, böyle ise 
bunu ifade etainler. Söylenen tamamıyla baş
ka. Söylenen şu : Türkiye'de yatırımlar yüzde 
y'\iz kâr sağlıyormuş. Bunun için sermaye 
piyasası kolay kumlam azmış. Yüzde yirmi 
boç kâr bir şey değilmiş. Yüzde yirmi beş 
kâr sağlı yan bu hisse senetleri maliyet üze
rinden vatandaşlara yenilmeli ve sermaye pi
yasasına öncülük edilmeli imiş. Demeçler 
böyle, yazılar böyle, ifadeler böyle... Bu 
takdirde arkadaşımızın ileri sürdüğü argü
manlar asıl temelsiz kalıyor. Yani üçyüz 
milyonluk tesisi altı yüz, yedi yüz milyon 
üzeninden satarız. Resmî beyanlar böyle değil, 
yazılanlar böyle değil; yüzde 25 kâr eder, 
ama yüzde 8 dağıtırız. Ama beyanlar böyle 
değil. Benim görebildiğim yazıda böyle de
ğil. Bilâkis, bu devir ameliyesinden sağlana
cak faydaları sıralarken, Sayın Domaniç 
imzası ile yazılan yazıda, sağlanacak en 
büyük faydanın vatandaşa büyük kârlar sağ-
lıyan, tatlı kârlar sağlıyan bir ılş konusun
da bu yola gidilmek suretiyle teşvik edici bir 
öncülük yapılması ve Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının yapacağı, atacağı bu adımla 
Türkiye'de tasarrufların ortaya çıkması... 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Partisi 
sözcüsünün hangi noktada yanıldığını Ame
rika Birleşik Devletlerinden verdikleri misal 
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kanaatimce ortaya koydu. Amerika Birleşik 
Devletlerindeki bfysı kumpanyaların iki buçuk 
milyon hisscdarlı, şu kadar müVar sermayeli 
birtakım kumpanyaların durumundan bahsetti
ler ki, - bu önemlidir - Cumhuriyet Halk Par 
tisinin görüşleri de, daha doğrusu Genel Sekre
terinin «Ortanın solu» kitabında bahsettiği ano
nim şirketler kurulması ve halkın buna serma
ye katması görüşü de tamamen bizim görüşü
müze muvazi düşmektedir. Ben Sayın Genel 
Sekreterin kitabından petrol borusu hisse se
netlerinin devri mânasını çıkarmanın yanlış, 
çok yanlış bir tefsir olacağı inancındayım. 
Cumhuriyet Halk Partisinin resmî görüşlerini 
ihtiva eden seçim bildirgemiz var, 1965 se
çim bildirgemiz. Bu seçim bildirgemizde halka 
açık anonim şirketler kurulmasının teşvik edi
leceği yazılıdır. Uzağa gitmeye hacet yok, mey
danda resmî bir belge olarak biz bunun taraf
tarıyız. Fakat halka açık anonim şirketler 
kurulmasını istemek başka şey, millet parası ile 
kurulan en kârlı bir İktisadi Devlet Teşekkü
lünün veyahut bir kamu teşebbüsünün hal
ka devrini düşünmek başka bir şeydir. Bir ta
raftan da değerli arkadaşım konuşmasının 
başka bir yerinde aynen, İktisadi Devlet Teşek
küllerimizin hali malûmdur, 800 milyon lira
lık yatırım yapacak, Türkiye Petrolleri nere
den para bulsun, dedikten sonra; İktisadi Dev
let Teşekküllerimizin hali malûmdur, kâr yap
mak ve kapital teraküm ettirmek kapasitesi 
son derecede mahduttur, buyuruyorlar. 

Hemen arkasından, «İktisadi Devlet Teşek
küllerimizin hali malûm, kâr yapamazlar, kapi
tal teraküm ettiremezler» dedikten hemen son
ra «Çok güzel kâr sağlıyabileceği görünen ye
re 330 milyon lira yatırmışsınız, amortisman ve 
kâr olarak senede 127 milyon lira bırakıyor, 
5 senede 6 yüz küsur milyon bırakıyor, yeni 
yatırımlar için büvük imkânlar sağlıyor.» B ;r 
taraftan bunlar kâr edemez, bunlar kaırtal 
biriktiremez diye özel sektöre devir cdcbivatı 
yapacağız, bir taraftan da kâr edeni yakala
dık, mı,, derhal ve fırsat kaybetmeden ve daha 
işletmeve b^le açmadan onun kâr imkânlarım 
baltalamak iem tedbir alacağız. Bunlar celi 
sik , ifadelendir ve birbiriyle, bağdaştırmak zor
dur. (Ortadan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, aslında Amerika 
Birleşik Devletlerinden verilen misal şu yön
den çok hatalı : Amerika Birleşik Devletlerinin 
şartları ile Türkiye'nin şartlarını birbiriyle kar
şılaştırdığımız zaman, orada başarı ile uygu
lanan bir yolun Türkiye'nin iktisadi kalkın
ması için bir model olamıyacağı derhal gö
rülür. Fert başına düşen gelir Türkiye'dekine 
göre en az 15 misli yüksek bir ülke, ileri dere
cede sanayileşmiş bir ülkede faiz hadlerinin 
düşük olduğu, sermaye piyasası için gerekli 
her türlü ortamın, güven ortamının mevcut 
bulunduğu, enflâsyon tehlikesinin, bugünlerde 
ne söylenirse söylensin, bizim alıştığımız oran
larda kolay kolay görülemediği, çeşitli ba
kımlardan ve en başta sanayileşme derecesi ve 
fert başına düşen gelir seviyesi bakımından 
farklı bir ortam... 

Muhterem arkadaşlarım, misali açıkça izah 
edelim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
denilen kamu teşebbüsü, 85 milyon lira kâr ve 
şu kadar milyon lira amortisman olarak, bu 
127 milyon liralık yatırım kaynağını buldu mu 
bunu elbette ki tüketim için kullanmıyacak, 
bunu petrol araması için, petrol çıkarması için, 
yeni rafineriler kurulması için yatırımda kul
lanacak. Ama Türkivc'de, gelir seviyesinin son 
derecede düşük olduğu Türkiye'de, bu kâr
ların bir kısmını özel kişilere dağıttınız mı 
bu kâr dağıtımından özel kişilerin cebine gi
den paranın çok az kısmının yeni tasarruflara 
gideceği, az gelişmiş bütün ülkelerde olduğu 
gibi, tüketim eğiliminin yüksek ve tasarruf 
eğiliminin düşük olduğunu hesaba katmak lâ
zımdır. 

Değerli arkadaşlarım, tüketim eğiliminin yük-
rek ve tasarruf eğiliminin düşük olduğu az ge
lişmiş ülkelerde, toplam tasarrufun çok önem
li bir kısmım cebri tasarruf yolu ile veya 
kamu teşebbüsleri yoluvla Devlet sağlar. Her 
halde toplam tasarruf için kamu teşebbüsleri
nin oynıvacağı rol, Devletin ve Devlete bağlı 
teşekküllerin oynıyacağı rolden büyüktür. Çm-
kü özel kişiler ve özel sektör dediğimiz sektör 
esasen ağır iktisadi baskılaır altında tüketim 
arzularına yetişemiyen kazançlar içinde kn». 
ranmakta, bunun üzerine çıkanlar -son- derecede. 
mahduttur. Onlarda ise gösteriş tükeıtloıi lük$ 
tüketim meyli, gelişmiş ülkelerden bazen daha 
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fazla. Bütün bu sebeplerle iktisaden isbat edil
miştir ki, az gelişmiş ülkelerde tasarrufun sağ
lanmasında Devlete ve Devlet sektörüne çok 
daha 'büyük rol düşer. Toplam tasarruf bakı
mından sonuç, ne olacaktır, diye bu mesele 
üzerinde Araştırma Komisyonu eğildiği zaman, 
öyle zannediyorum ki, birkaç yılda yüzmilyon-
larca liralık yeni kaynaklar yaratan 'eserin, bü
tün kapasitesi ile çalışabileceği devirlerde bu
günkü para değeri ile bir milyar liranın üze
rinde yeni kaynak sağlayacağı şimdiden mu
hakkak gibi görüneni bir eserin yarı hissesinin 
özel teşabbüse devri, Türkiye'de toplam tasar
rufu artırmanın ve iktisadi kalkınmayı, ya
tırım temposunu hızlandırmanın yolu olmasa 
gerektir. Sermaye piyasası kurulmasın mı? Or
ta sınıfın tasarruflarını, halka açık anonim 
şirketler içinde değerlendirmek için tedfbir alın
masın mı? Bunların hepsi alınabilir. Fakat 
»bunun yolu ısınmak için pencere yakmak de
ğildir. Buradan başlamak hatalıdır. Ekono
mik ve malî tahliller bunu gösteriyor, boru 
hatitı ile ilgili olanlar. Buradan başlamak hata
lıdır. Bu yatırımın stratejik önemi bunu men-
ediyor. Stratejik önemi sözünü, değerli arkada
şım askerî mânada aldılar ve o açıdan cevap 
verdiler, «ıbir harb vukuunda askerî bir buh
ran anında elbette tamamiyle yaJbancı şirket
lerin ...elinde bulunan tesislere bile Devletimiz 
el koyaJbilir» 'buyurdular. Buna şüphe yok. 
Biz, stratejik önem tâbirini kul lanı iken, bir 
başka .manâda da boru hattının stratejik önemi 
olduğunu horu hattını elinde tutan kuruluşun 
petrol sanayinin boğazına hâkim olduğunu be
lirtmiştik? ve Amerika Via bir Amerikalı ilim 
adamı tarafından yazılmış, petrol horu hat
ları ile iılgili bir kitabının ilk sayfasında, Ame
rika'da standart Oil Oo'mpany adlı teşekkülün 
Amerikan Petrol sanayiine petrol taşıma
ya hâkim olmak suretiyle nasıl hâkim ol
duğunu ve bütün Amerikan Petrol Sanayiinin 
boğazını sıktığını ifade etmiştik. Amerika'da 
Senato aıraştırma komisyonları tarafından tesbit 
edilmiş ve bir senatörün ağzından, arz etmiş
tim. Milletlerarası kanun dışı teşekkül diye 
itham edilmiş olan Standart Oil Gompany, Dev
let Demiryolları ve boru hattı yolu ile Ame
rikan Petrol sanayiinde görülmemiş bir kuv
vet ve tahakküme ulaşmış, haksız rekabet yolu 
ile bütün rakiplerini ezme çaresini bulmuş idi. 

Türkiye Petrollerinin elinde olacaktır, doğru
dur, bunu kabul ediyorum. Ama bir umumi 
heyeti olacak, bir çıo'k özel hissedarları olacak. 
Bu hissedarlar, «siz bize bu hisse senetlerini 
satarken yüzde 25 kâr edeceğinden bahsetti
niz» diyecekler, kâr dağıtımı istiyecekler. Dev
letin taddbetmesi gerekli, şu anda veya -bu anda 
Mıöbil'e karşı Shell'e karşı, falan yabancı şir
kete karşı, millî menfaatin gereği olarak, şu 
veya bu anda takibetmesi gerekli bir özel po
litikayı takibetme bakımından, özel sektöre 
devrettiğiniz hisseler ayak bağı olacak. Çün
kü onlara verdiğiniz teminatlar vardır, onlara 
tanıdığınız haklar vardır. Halbuki konuda 
Devlet tam bir hareket serbestisi içinde olabil
melidir. Sırasında münhasıran bugünkü kâr 
ve zarar hesaplarınım ötesinde, Türkiye'de 
Petrol sanayiine Türk Devletinin hâkim olması 
için ive yabancı şirketlere karşı şu veya bu ta
şıma politikasının takibederek, şu veya bu ne
ticeyi almak için çalışmalıdır. Uzmanlar daha 
şimdiden, MoibiPin veya ShclFin bu boru hat
tından kâr sağlansa bile döviz transferinin ar-
tasağını hesalbetmişleırdir. Çünkü 140 liraya 
taşıttığı petrolü, kâr sağladığınız zaman dahi, 
70 liraya, 80 liraya, zamanla belki 40 liraya 
taşrtacaktır. «Bunun üzerinden bir vergi almak 
lâzım mıdır? Taşıma vergisi almak lâzım mı
dır?» Meselesi tartışılmaktadır. «Acaba bu ta
rife yeni baştan düşünülmeli midir?» diye 
konuşulmaktadır. Bütün bunları Devlet tam 
bir serhcöti için de yapmalıdır. Sermaye piya
sası kurdum, birkaç vatandaşın parasını % 25 
bir kârla değerlendirdim gibi, bu konunun ya
nında çok dalha önemsiz ,giibi görünen mülâha
zalarla hareket serbestisi zaafa uğratılmamalı
dır. Stratejik önemden bahsederken askerî açı
dan değil, petrol sanayiindeki kilit vasfından 
bahsetmek istemiştim. Bu nokta anlaşılmadığı 
için kısaca tavzihte fayda gördüm. 

Değerli arkadaşlarım, Petrol Kanununun ta
dili konusunda geçen konuşmamda, ister iste
mez, çok kısa mâruzâtta bulunmuştum ve satır 
başlarını söylemıekle yetinmiştim. Arkadaşımız 
bu noktada noktai nazarımızı pek söylemedi
ğimizi, sadece meselelerin dökümünü yaptığı
mızı ifade ettiler. Bunu bilerek yaptık. Bu 
konuda hiç değilse ileri sürdüğümüz konula
rın bâzılarını kapsıyan bir Petrol Kanunu tek-
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lifimizin olduğunu belirtmiştim, komisyonlarda 
betelemektedir, görüşülmesi lâzımdı. Hükümet, 
Nisan 1966 da Petrol kanunu tasarısını getire
ceğini va'dettiği halde getirmemiştir ve bu 
sebeple lüzumsuz yere teklifimiz müzakere 
«dilememiş, geciktirilmiştir. Partimize mensup 
Yönetim Kurulu Üyesi Reşit Ülker arkadaşı
mızın imzası başta olmak üzere, hepimizin im
zası ile verilmiş teklifimiz Komisyonlarda ol
duğu için ve bu mevzuda görüşlerimizi, daha 
evvel .muhtelif vesilelerle gerek Petrol Kanu
nun Karma Komisyonunda görüşülmesi sıra
sında, gerek bu kürsüde ifade fırsatını buldu
ğumuz için teferruata girmemiş idim. Yal
nız, saydığımız noktalarda Araştırma Komis
yonunun konuları bir bir ele alması lüzumluma 
inanıyoruz ve şuna da inanıyoruz ki, Komisyo
na katılacak olan Adalet Partili arkadaşlarımız 
dâhi bâzılarının geçen yıl Karma Komi&yonda 
yaptıkları, gibi, «evet, bu noktada Petrol Ka
nunu değişmelidir, millî menfaatlerimize aykı
rıdır» diyeceklerdir. Geçen sene yalnız muha
lefete mensup arkadaşlarımızın değil, bâzı Ada
let Partili arkadaşlarımızın da Karma Komis
yonda ileri sürülen deliller muvavehesinde 
«Evet, Petrol Kanununun bu noktada değiş
tirilmesi lâzımdır ve böyle bir tadili seçimler
den sonra evvelâ biz önayak olarak getirece
ğiz» dediklerini hatırlıyorum. Bu konuşmalar 
banda alınmıış, zabıtlarda vardır. Umarım 
ki, aynı hava Araştırma Komisyonunda ese
cek ve bu dâvayı ıbir millî heyecan içinde, bir 
milliyetçilik şuuru içinde halletme imkânını 
bulacağız. 

Sayın sözcü arkadaşımız, «Petrol dâvamıza 
Ibiraz daha geniş açıdan bakmak lâzımdır.» 
buyurdular ve ibu arada bâzı tarizler yaptılar. 
Bu tarizlerin bâzıları geneldi, bâzıları belli 
bir partiye, bir müdahale üzerine yöneltil
mişti. Şüphesiz burada özellikle bir müdaha
leye cevabolarak söylenmiş sözleri cevaplandır
mak bana düşımez. Bunları ele alacak değilim. 

Yalnız genellik petrol dâvasını, millî petrol 
dâvasını ortaya atmanın, kurcalamanın, buna sa
hip çıkmanın bâzı zararları olabileceğini ifade 
eder, gibi beyanlar bizi üzdü. Dediler ki, Endo
nezya bu petrol şirketlerine karşı taikbedilen po
litika yüzünden çöktü, bu hale düştü. 

Değerli arkadaşlarım, Endonezya'nın çok bü
yük krizler içinde sürüklendiği muhakkak. Fa

kat Endonezya'nın yabancı petrol şirketlerine 
karşı millî menfaatleri korumak, için, bir müca
dele açtığı için, bu hallere düştüğünü iddia et
mek son derece büyük bir haksızlık ve gerçeklere 
de tamamiyle aykırı bir iddia olur. Endonezya 
çok büyük sıkıntılara sürüklenmiştir, doğru, Fa
kat Endonezya karmakarışık bir siyasi sistem 
içinde, karmakarışık bir etnik bünye, ayni dili 
konuşmayan insanlar topluluğu, din farkı, dil 
farkı son derecede faal ve Komünist Çin'e bağ
lı bir komünist partisi, son derecede fanatik bir 
dinî teşekkül, ayni derecede kuvvetli ve bunla
rın ortasında milliyetçiliği slogan edinmiş bir 
üçüncü teşekkül ve komünizmle İslamcılığı, ko
münizmle milliyetçiliği ve İslamcılığı telife çalı
şan bir garip sistem ve baştankara bir ekonomik 
tutum, plânsız ve karmakarışık bir ekonomik tu
tum içinde yüzde beş, yüzde on, yüzde yirmi, 
yüzde yüz değil, yüzde binleri aşan bir enflâs
yonun içine sürüklendiği için bu hallere geldi, 
yoksa yabancı petrol şirketlerine karşı takibetti-
ği politika yüzünden değil... Bugün 10 kuruşa 
aldığını, yüz kuruşa, bin kuruşa, onbin kuruşa 
alamaz hale geldiği için ve dış tediye muvazene
si, memleketin bu korkunç enflâsyonu yüzünden 
allak bullak olduğu için, Endonezya çok feci 
hallere sürüklendi. Ama, Endonezya'daki bu 
korkunç enflâsyonun tahribatını, az ülkelerin ba
şına gelmiş bu tahribatı, bir yana bırakın, sade
ce petrol şirketlerine karşı politikaya bağlayın, 
bu haksızlık olur. Petrol şirketlerine karşı ta-
kibettiği politikayı münakaşa edecek değilim, te
ferruatını da burada bilmeden tartışmış oluruz. 
Çünkü, ne sayın arkadaşımın, ne benim Endo
nezya Hükümetinin, Endonezya'daki şirketlere 
karşı takibettiği politikanın inceliklerini, özel
liklerini bilip tahlil etmemize de mahal yok. 
Biz «Türkiye'deki şartlar içinde, yabancı şirket
lere karşı nasıl bir politika takibedebiliriz?» ko
nusunu inceleyelim, araştıralım diyoruz. Endo
nezya misalinin bu mevzuda bizi ürkütmesi için 
sebep görmüyoruz. Hele millî petrol dâvasını 
ortaya atmış insanların birtakım art niyet sahibi 
oldukları gibi imalar taşıyan sözler söylenmesi 
için Endonezya misalini yeterli görmüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir de Meksika misali 
var, ona bakarsanız Meksika, Amerika'nın kom
şusu, petrolü en erken millileştiren memleket
lerden biridir. Bütün' G üney - Amerika memle-
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ketlerine nazaran siyasi istikrarını sağlamış, eko
nomik kalkınmasını mucizevî bir şekil de sağlamış 
bir ülkedir. Meksika dışındaki Lâtin Amerika ül
kelerine bakınız, bir de Meksika'nın son yüz yıl
daki durumuna bakınız, petrol şirketlerinin mil-
lileştirilmesinden bu yana Meksika'nın kavuştu
ğu siyasi istikrara, iç istikrara bakınız. Hem eko
nomik, hem siyasi mânada görürsünüz ki, petrol 
dâvasında şu veya bu politika takibedildi, diye 
bir memleketin istikrarsızlığa sürüklenmesi, is
yanlara, ihtilâllere sürüklenmesi, bir tek misalle 
çözümlenen bir dâva değildir. Ülkeler vardır, 
petrol kuyuları yüzünden tutuşturulmuş, ihtilâle 
sürüklenmiştir... ülkeler vardır, yabancı petrol 
şirketleri yüzünden bir türlü istikrara kavuşa
mazlar; ülkeler vardır, yabancı petrol şirketleri 
kendilerine çok büyük döviz kaynakları sağlamış
lardır, ama siyasi entrikalar çevirmişlerdir. Bu
nun binbir misalini Musaddikîn İran'ından bu
günün Suudi Arabistan'ına, bugünün Irak ve 
Kuveyt'e kadar Basra Körfezi şeyhliklerine ka
dar bulup çıkarmak mümkündür. Bu misallerle 
birbirimizin karşısına çıkmaya mahal yoktur. 
Türkiye'de kendi verilerimize, kendi durumumu
za göre ve bu ülkelerden çok farklı kendi duru
mumuza göre politikamızı tesbit etmek mevkiin
de olduğumuza kaaniim. Yani Endonezya misa
li verildiği için bu parantezi açmak zorunluğu-
nu hissettim. Yabancı şirketlerin davranışlarını 
tenkid, Petrol Kanununu tenkid, Petrol Kanu
nunun bâzı hükümlerinin mutlaka bu açıdan de
ğiştirilmesini savunmuş olmak, ham petrol fiyat
larının dünya fiyatlarına göre çok yüksek ol
duğunu ve afişe fiyatlarla petrol ithal eden bir 
memleketin artık yeryüzünde parmakla gösteril
diğini, Türkiye'nin bu durumdan kurtarılması 
gerektiğini söylemek, Türkiye'yi fakirliğe mahkûm 
eder, demek yanlış. Sınırlı olan tabiî kaynak
larımıza sahibolamazsak, birgün tükenmeye mah
kûm olan, tabiatın ve Tarı'nm bize bağışladığı 
bu kaynaklan, hudutsuz olmayan bu kaynakları 
kendi yararımıza kullanmayı bitmezsek ve baş
kalarının yararına ve daha çok başkalarının ya
rarına kullandırırsak, işte o zaman fakirliğe 
mahkûm olabiliriz. Bu itibarla meseleye bu açı
dan da bakmak lüzumu olduğu inancındayım. 

Buyurdular ki, «Bu petrol konusunun yanın
da bir de, az gelişmiş ülkelerin dış kaynak ihti
yacı vardır.» Doğru. Az gelişmiş ülkelerin kalkın
masında, dış kaynağın oynadığı rolü kabul eden 

bir siyasi teşekkülüz. Grûpumuz hiçbir zaman, 
Türkiye'nin her türlü dış kaynağa sırt çevirmesi 
görüşünü savunmamıştır. 

Oünkü, bu görüşün ilmî bir görüş olduğuna 
kaani değildir. İdeolojik, dogmatik bakımdan 
her türlü dış kaynağa cephe alan siyasi teşekkül
ler ve görüşler yer yüzü/ide vardır. Biz bu.gö
rüşlerin sahibi değiliz. Bunu, resmî seçim bildir
gemizde de ifade etmişizdir, bu kürsüden de ifa
de etmişizdir. Ateş faydalı mıdır, zararlı mıdır,? 
Biz bunun münakaşasını faydasız ve zararlı bulu
ruz. Bizim yabancı kaynak kargısında, meselâ 
bir ülkeden alınacak dış yardım konusunda., ideo
lojik ve dogmatik olarak faydalıdır diye bir hay
ranlığımız veya zararlıdır diye bir peşin hükmü
müz yoktur. Şartlarına bakarız. Ateş faydalı mı
dır, zararlı mıdır? Eğer ateşi sobada yakar, kon
trol altında yakar ve dumanını da bir boru ile 
dışarı verebilirseniz çok faydalıdır, ısınırsınız. 
Ateşli kalorifer dairesinde yakarsanız faydalı, 
çatıda yakarsanız evi ateşe verebilirsiniz. Ateşi 
sobada değil, halıda yakarsanız zararlı olur. Ate
şi maşa ile tutarsanız faydalı olur, ama ateşi 
çıplak avuçla tutarsanız, elinizi yakar. Tıpkı bu
nun gibi, yabancı kaynaklan kullanmayı, kontrol 
altında ve kendi hizmetinizde kullanmayı bilir
seniz faydalıdır. Ama hayranlıkla bağrınıza ba
sarsanız zararlıdır, aşırı bir hayranlıkla avuçla-
yıp göğsünüze basarsanız yakabilir de. (Alkışlar) 
Bütün iş, bunun bir ölçüsünü bulabilmek ve yo
lunu çizebilmektir. C. II. P. n'n bu mevzudaki 
görüşleri bildirgemizde yer aldığı için teferrua
tına girecek değilim. Arkadaşımın verdiği rakam
larla mutabıkım. Hür dünyanın az gelişmiş ül
kelere, devletten devlete yardım olarak veya özel 
sermaye hareketi olarak yıllık 10 milyar lira ci
varında bir rakam sağladığı ki, bu rakam biraz 
şişkin olabilir, fakat, bu civardadır, buna bağlı 
ölçüler içerisindedir. Sovyet blokunda ise, hattâ 
Çin dâhil, az gelişmiş ülkelere sağladığı, yardım 
şeklindeki veya sermaye akımı şeklindeki, bütün 
dış kaynağın 1,5 milyar dolar civarında el düğü
nü ifade ettiler. Bu, görüş şüphesiz «Efendim 
biz bütün hür dünya ile ilişkilerimizi keselim» 
tezi ortaya atılsaydı, bu petrol dâvası dolayısiy-
le ve bunu basamak yaparak bir önemli delil ola
bilirdi. Biz bu görüşte olmadığımız için bu ra
kamların doğruluğuna katılıyoruz ve şunu söylü
yoruz : Biz hür dünya üe ilişkilerimizi kopara-
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hm ve Türkiye'nin kalkınmakta muhtacolduğu 
dış kaynakları başka bir bloktan, Komünist blok
tan sağlayalım, böyle bir inancın sahibi, böyle 
ham hayallerin sahibi değiliz. Komünist blokun 
yaptığı dış yardımların mahiyetini biliyoruz. 
Hattâ Cin ile Sovyet Rusya arasındaki ihtilâf
ların biraz da bundan doğduğunu biliyoruz. 
Romanya gibi bir ülkenin, komşusu bulunduğu 
Sovyet Rusya'ya karşı iktisadi istismar yüzün
den, baş kaldırdığını, iktisadi bakımdan geri kal
mış bir tarım ülkesi halinde bırakılmak endişesi
ne kapılarak Batı ile temas aradığını bilen insan
larız. Bu itibarla, bizim petrol konusuna bakış 
açımızla, bu mevzuun vaz'ediliş tarzı arasında, bi
zim partimiz bakımından bir ilgi yoktur. Hiç 
şüphesiz hür dünya ile ilişkilerimizi devam etti
receğiz, ama akıllıca devam ettireceğiz. Ne Maca
ristan'ın petrol alırken Rusya'ya karşı takibetti-
ği politikaya tabi olmaya mecburum; ne de bir 
Suudi Arabistan'ın veya bir Venezüella'nın, Ame
rika Birleşik Devletleriyle münasebetlerine ben
zer bir münasebet içinde bulunmaya mecburum. 
Bağımsız Türkiye'nin, Kemalist Türkiye'nin, 
Mustafa. Kemal Türkiye'sinin bu meselelere mil
liyetçi bir açıdan, kendine has akıl gözü ile bir 
bakışı vardır, bu ba'kış açısından baktığınız za
man araştırma komisyonunda çeşitli partilerin 
milliyetçileri ortak bir görüşe varacaklardır, me
seleler ışığa kavuşacaktır ve petrol dâvamız mut
laka daha aydınlık bir yola bu araştırmadan son
ra girecektir. Hepinizi saygılarla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Türkiye İşçi Partisi 
Grupu Adına Sayın Ali Karcı'nmdır. Buyurun 
Sayın Ali Karcı. 

T. î. P. GRUPU ADINA ALI KARCI (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Yabancı sermayenin yurdumuza gelip, ken
di hesabına, tabiî servetlerimizi ve iş gücümüzü 
sömürareısi yeni emperyalizmin, antik 'herkesin 
'bildiği bir tatbikatıdır. Buncan dolayıdır ki, 
'Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupu, yabancı 
sermayeye, ve özellikle petrol tekellerinin sö
mürüşünü, sadece iktisadi' olduğundan ötürü 
değil, aynı zamanda ulusal bağımsızlığımızı ze
delemesi ve giderek memleketi bir yarı sömür
ge halinde getirmesinden ötürü de kesinlik karşı-
sındadır. 

Yabancı sermâye içinde en tehlikelisi herke-
•ajn bildiği gibi, hiç şüphesiz, yabancı petrol şir
ketleridir. 

Petrol, çok büyük ekonomik Önemi yanın
da, millî savunma -bakımından da hayati bir 
maddedir. Bu sebepten, yakın tarihte petrol 
kaynaklarını kontrol altında bulundurmak, 
miletlerarası mücadelelerin anaçizıgisini tâyin 
etmdştir. 

Bu arada türeyen ıbüyük petrol şirketleri, 
mensub oldukları devletlerin dış politikalarını, 
kendi özel çıkarları açısından yönetecek bir 
etkinliğe erişmiş bulunmaktadır. 

îşte ibu sdbeplerden ötürü, topraklarında 
petrol 'bulunan az .gelişmiş memleketler, bu dev 
petrol tekellerinin pençesine düşmüşler, iktisa
di olduğu kadar siyasi bağımsızlıklarını da yi
tirmişlerdir. 

Bu petrol tekelleri, Hükümetlerimizin izle
dikleri politikanın doğal bir sonucu olarak bi
zim memleketimize de sokulmuş ve petrolleri
mizi ellerine geçirmişlerdir. Bu şirketler bizdim 
yapmak istediğimiz petrol boru hattını önce 
torpillemişler şimdi de dolaylı yollardan buna 
sahib olmaya çalışmaktadırlar. 

Ayrıca bu şirketler rafineri tesisi kurmamıza 
da açıkça karışmaktadırlar. Bunu enıgellemek 
için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. 

Bunlar, önemli, çok önemli, hükümranlık 
'haklarımızla ilgili konulardır. Bunları sadece 
soyut bir petrol kanunu açısından değil, önce 
bağımsızlığımız açısından değerlendirmemiz ge
rekmektedir. 

Ancak bu perspektif içinde petrol politika
sına bakıldığı zaman işin vehameti bütün çıp
laklığı ile ortaya çıkabilir, Ve meselenin çözü
mü, tek çözümü, petrolümüzün çıkarılmasını, 
taşınmasını ve tasfiyesini devletleştirmektir. 

Bu konuda Türkiye İşçi Partisi Meclis Gru-
punun temel görüşü budur; 

Şimdi, Meclis araştırması istemiyle ilgili 
konuların ayrıntılarına kısaca değineceğim. 

Sayın milletvekilleri; 
Anayasamızın 130 ncu maddesi aynen şöy

le der: «Tabiî servetler ve kaynakları, Devlet 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı, Devlete aittir. Arama 
ve işletmenin, Devletin özel teşebbüsle birleş
mesi suretiyle, veya doğrudan doğruya özel t'e-
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şebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine 
bağlıdır.» 

Bu ifadeden, tabiî servetlerle, bu servetlerin 
kaynaklarının arama ve işletilme haklarının 
Devlete ait bulunmasının asıl olduğu açıkça 
anlaşılmaktadır. Anayasa özel teşebbüsle, kar
ma ortaklığa gidişi, ya da özel teşebbüs eliyle 
işletmeyi plâna atmakta ve bu hali, metinden 
de anlaşılacağı üzere bir istina olarak kaydetmek
tedir. 

Türkiye işçi Partisi Meclis Grupu, konuyu 
bu açıdan yani Anayasa açısından, değerlcndi-
ererek memleketimiz için hayatî bir önem ta
şıyan petrol konusu ile ilgili bâzı kanun tek
liflerini Mayıs ayı içinde, Meclis Başkanlığına 
sunmuş bulunmaktadır. 

özellikle belirtmök lâzımgelirse bunlar: 
1. Petrol kanunu teklifimiz, 
2. 5422 sayılı Kanunun 192 sayılı Kanunla 

değiştirilen 25 nci maddesinin değiştirilmesi
dir. 

Bu kanun tasarıları ile yurdumuzdaki ya
bancı şirketlerin vergi oranına, kendi memle
ketlerindeki kurumlar oranına, memleketleri 
mevzuatında Kurumlar Vergisi bulunmuyorsa, 
kendi memleketlerindeki kazançları üzerinden 
alman vergilerin emsal tutulması esasına da
yanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Petrol ve petrol boru hattı meselesi yeni bir 

konu değildir. Bu meseleye, 27 Temmuz 1966 
günkü 120 nci Birleşimde yaptığımız gündem 
dışı bir konuşma ile Büyük Meclisin ve Hükü
metin dikkatini çekmiş, konuya bir an evvel 
eğilmenin hayatî zaruretini belirtmiştik. 

Gözlerimizi, 1963 lere çevirirsek, ilk petrol 
anlaşmazlığının su yüzüne çıktığını görürüz. Bu 
konularda çok şey söylendi ve yazıldı. Buna 
ra£ı nen, olaylara kısa da olsa göz atmada yarar 
olduğu kanısındayız. 

1954 de kabul edilen petrol kanunu, halk 
oyunun haberdar olmadığı bir konuyu, sessizce 
çözümlemiş ve uluslararası Kartel'e petrol kay
naklarımızı serbestçe açmıştır. Kanun, pek sı
nırlı bir çevre dışında hiç tartışması yapılma
dan, 1963 yılma kadar işlemiş, birçok yabancı 
petrol şirketleri yuıdumuza gelmiş ve 5 nci böl
geye, yani hal'knnıızın nafakasından kesilen pa
ralarla jeolojik ve jeofizik araştırmaları ta-
ımaımlanmış bulunan Siirt ve Batman çevreleri

ne yerleşmişlerdir. Ancak bu 1963 yılında, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının petrol ma-
minilerinin fazla sitoklar halinde yığılması ve sa
tılamaz hale gelmesi, buna karsı Hükümetin, 
Petrol Kanununu, yerli ve yabancı şirketlere 
karşı tarafsızlıkla uygulamak gerekçesi ile hiç
bir şey yapmaması, konunun basında tartışıl
masına vesile vermiş, bu yüzden Türkiye Pet
rolleri tarafından Danıfltaya dâva açılmıştır. 

Ancak, Türkiye Petrolleri bile kanunun gc-
ıtirdiği sömürü düzenini görmediğinden doğru
dan doğruya bu kanuna karşı çıkma ve müca
dele etme yerine, 'kendisine dayanak olarak bu 
kanunun 2 nci 'maddesini seçmiştir. 

'Bu madde şöyledir : 
(Bu kanunun maksadı, Türkiye Cumhuriyeti 

petrol kaynaklarını hususi teşebbüs eli ve yatı
rımları ile süratle, fasılasız ve verimli bir şekil
de geliştirip kıymetlendirilmesini ve bu maksa
da uygun olduğu niabotte, Türkiye dâhilinde 
yabancı menşeli petrol ile yapılan petrol ameli
yatının aynı surette inkişafını sağlamaktır.) 

Görülüyor ki, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı, Anayasamızın 130 ncu maddesine ve 
ulusal çı'karlanmıza aykırı olan bu kanunun 
kaldırılmasını istiyeceği yerde, ikinci maddesi
ne sarılmakla yetinmiştir. 

Danıştaya açılan bu dâvadan sonradır ki, 
Petrol Kanununun sömürücü niteliği kamu 
oyunca da anlaşılmağa başlanmıştır. 

1964 yılımda Türkiye Petrolleri tarafından 
Petrol Dairesine, Batman - İskenderun boru 
hattı için (müracaat yapıVnı^ır. Diğer petrol 
'hakkı sahiplerinden Moibil Şirketi, Türkiye Pet
rollerinin bu isteğine derhal itiraz ederek, ken
disinin zarara uğrıyacağmı ileri sürmüştür. 

Şunu üzüntü ile itiraf cdcliaı ki, Petrol Ka
nununun 25 nci maddesi, zarara uğrayacağını 
iddia edecek olan yabancı şirketlere bu hakkı 
itiraz ha'k'kmı tanımıştır. Yani, bir tarafta ulus
lararası büyük petrol şirketleri, öbür tarafta, 
ibizim mütovazi Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığımız... 

Sermaye ve rekabet gücü bakımından, bu 
eşitsizlik kâfi değilmiş gibi, bizim kanunları
mız, yani Petrol Kanunumuz 25 nci maddesi ile 
bu yabancı şirketleri ayrıca himayesine almış 
bulunmaktadır. 



M. Meclisi B : 13 2 . 12 . 1966 O : 1 

Bizim kanunumuz, bu şirketlere arama yap
mak, petrol nakletmek, rafineri kurmak gibi hai
lende petrol dairelerine itiraz etmek hakkını ver
miştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Pet
rol boru hattı döşemesi, Mobil'e hiçbir zarar 
VBnmiyeoeği halde zarara uğrarım, gerekçesi ile 
bu teşebbüse karşı çıkarak itirazda bulunmuş
tur. 

Petrol Dairesi, Mobil'in bu müracaatım red-
dodeceik iken anlaşılmaz bir tutumla, durumu 
ihtilaflı, kabul etmiştir. 

Türkiye petrollerine, uzun bir savsaklama ve 
daimî bir mücadeleden sonra, ancak boru hattı 
döşeyelbilmesi için müsaade verilmiştir. 

Mobil Şirketi, petrol boru hattının yapıldı
ğını gördükten sonra, bu defa, bu hattâ ortak 
olmanın yollarını aramış ve ortaklık için müra
caat etmiştir. Mobilin bu müracaatı, Türkiye Pet
rolleri Anon'ım Ortaklığınca reddedilmiştir. 

Ortaklığın reddini gören Mobil, bu defa. Av
rupa ve Amerika boru fabrikatörlerine tesir ede
rek çok yüksek fiyat istemelerini sağlamıştır. 
Mah'Mn, bu yeni oyunları sonucunda Japonya 
ve İtalya'dan boru tedariki zorunda kalan Tür
kiye Petrolleri işi tam kurtarmışken, bu defa da 
boru hattının bir anonim şirket olarak halka, 
yani yerli ve yabancı özel teşebbüse devredilece
ği haberinin, ortaya atıldığını görüyoruz. 

Gene o sıralarda, 16 Temmuz„1966 tarihli bir 
iktidar organı gazeteden öğrendiğimize göre ham 
petrol depolarını taımamlıyan Shell Şirketi de, 
Batman - İskenderun boru hattına, bu deı. oları 
bağlamak için, ara boru hattını yapmaya baş
lamıştır. 

Bizzat Türkiye Petrolleri Genel Müdürünün 
ifadesiyle (% 20 kâr sağlıyan yani 5 yılda, ken
dini amorti edecek bu kazançlı) ve stratejik öne
mi olan boru hattına yabancı petrol tekellerinin 
musallat olmakta devam edeceklerini apaçık gör
mekteyiz. 

Boru hattı, hisse senetlerinin, sadece Türk uy
ruklu fi-ral ve tüzel kişilere devredileceğini iddia 
eden Türkiye Petrolleri Genel Müdürü, Hükü
met yetkilileri ve Adalet Partisi Meclis Grupu 
Sözcüsünün ifadelerini bir teminat olarak kabul 
etmeye imkân ve ihtimal yoktur. 

Mobil O il Türk Anonim Şirketi ve Shell Pet
rol Türk Anonim Şirketi de birer Türk şirketi
dir. Fakat bunların anasermayeleri sırasiyle 

Mobil - New-York, Shell - Londra tarafından ko
nulmuştur. Her iki şirketin de Türk ortakları 
vardır. Ama bunlar, bu dev şirketlerin Türkiye'
deki sadık memurlarından başka bir şey değil
dir. 

Şimdi buna paralel olarak, petrol boru hattı 
şirketinin halka devredilmesi değiminin, uygula
mada nasıl bir sonuca varacağını görmeye çalı
şalım. 

1. Aıhmet, Mehmet gibi Türk uyruklu kişiler 
çakıp, her birisi en az 50 bin liralık hisse senet
leri alacaklardır. 50 bin lira tavan dolayısiyle 
OR - KO veya öğretmenler Bankası veya Emekli 
Sandığı gibi ulusal kuruluşlar, Türkiye Petrol
leri Yönetim Kurulundan bu miktarın üstünde 
hisse senedi almak için müsaade çıkarmaya çalı
şırlarken başta saydığımız şahıslar, rahatça ken

di sayıları kadar 50 bin liralık hisse senetleri 
satmalabileceklerdir. 

2. Bu şahısları, dısardaki petrol şirketleri 
kolayca finanse edebilecek durumdadırlar. Çün
kü her birinin, Türkiye'de birikmiş milyonlarca 
Türk lirası paraları vardır. 

3. Hisse senedi sahiplerinin, bundan sonra 
Mobil Oil Türk ve Shell Türk örneklerinde oldu
ğu gilbi yabancı şirketlerle ortakluk kurmalarına 
hiçJbir kanuni engel yoktur. Bütün bunlara kar
şılık, Türkiye Petrolleri hukuk müşavirinin ye
tersiz ve sakat görüşünü de eklemeyi lüzumlu 
buluyoruz. Sayın müşavir, yabancı şirketlerin fi
nanse ettiği bu şahısların, parayı aldıktan sonra 
bunlara dirsek çevirebileceklerini ileri sürmekte
dir ve yabancı şirketlerin böyle bir riske giremiye-
cdıklerini iddia etmektedir. 

Sayın Milletvekilleri; 
Yabancı şirketler parayı elbette güvendik

leri kimselere ve aklımıza gelmiyecok teminatlar 
ve garantiler içinde vereceklerdir. Bu sebeple bu 
iddia da geçersizdir. Kaldı ki, bu şirketlerin Tür
kiye'de sadak ortakları, komisyoncuları ve me
murları bulunduğunu da hepimiz bilmekteyiz. 

Boru hattının, özel şirket eliyle halka devre
dilmesinin ikinci yönüne gelince, gerçekten Tür
kiye Petrolleri Umum Müdürünün dediği gibi, 
boru hattı hisselerinin her hangi bir şekilde ya
bancıların eline geçmesi önlense bile, kim ala
caktır bu hisse senetlerini? Milyonlarca işsiz mit 
Az topraklı ve topraksız köylüler mit Milyonlar
ca küçük esnaf ve zanatkâr mı? 
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Hiç şüphesiz hayır! Bu hisse senetlerini para
sı olan kimseler satın alacaklardır. Bu husus tar
tışmasız olarak ortadadır. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, konuşmanızı yazılı 
olarak yapıyorsunuz. Yirmi dakika doldu, uzun 
sürecekse heyetin tasvibini almam lâzım. Takri
ben beş... on dakika... 

ALI KARCI (Devamla) — On dakikn. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, içtü

zük gereğince yazılı konuşmalar yirmi dakikayla 
sınırlıdır. Arkadaşımız da yazılı konuşma yapı
yor, takriben on, onbeş dakika daha sürecek zan
nediyorum diyor. Daha uzun konuşabilmesi için 
tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Karcı, 
devam ediniz. 

T. t. P. GRUPU ADINA ALI KARCI (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın Milletvekilleri Türkiye petrollerinin 
yeni kuracağı 4 ncü rafineri meselesine ge
lince; Türkiye petrolleri 1965 yılı içinde Pet
rol Dairesine müracaat ettiği zaman, Ata§ ve 
îpraş'da tevsii istemi tile murada atta bulundu
lar. işte şimdi burada, önemli bâzı noktaları 
gün ışığına çıkarmak zorundayız: 

1. Ipraş mukavelesi 1071 sonunda bitmek
te ve bu rafineri o tarihten sonra tümü ile, 
Türkiye petrollerinin malı olmaktadır. Ipraş 
önceden tevsii programını 1972 den itibaren 
gerçekleştirmek kararında idi. Yani rafinerinin 
tamamı Türkiye petrollerindin olacak ve o da 
istediği şekilde genişleme yapacaktır. Bu defıa, 
şimdiden tevsii müracaatını yapmakla, öaltex, 
Türkiye petrolleri ile ortaklığını bir süre daha 
uzatmak .amacı .gütmektedir. 

işte, bu tevsii nıüracatının arkasında yatan 
gerçek neden, budur. 

2. A taş'in tevsiıi müracaatında me hiç-
Ibir mâkul ve makbul sebep yoktur. 
Bu işletme, açıldığından tbu yana, da
ima kapasitesinin 'altında çalışmıştır. Bu 
hal, tevsii isteğinin yeni bir oyun ol
duğu kanısını kuvvetlendirmektedir. Hemen 
söyliyelim ki, amaç, Türkiye petrollerinin ku
racağı 4 ncü rafineriyi lüzumsuz kılmak , bu 
olmazsa ileride kapasitesinin altında çalışmaya 
•zorlamaktır. 

Tevsii müracaatları Türkiye petrollerinin 
yeni rafineri ikurtmak için yaptığı müracaata 

raslatılarak, Petrol Dairesi, üzerinde bir baskı 
yapılmak istenmiştir. Gerçekten Petrol Dairesi, 
Türkiye petrollerinin müracaatını kıaibul 'ederse, 
kendilerinin müracaatını da kabul etmek zo
runda kalacaktır. Aksi hakle hepsini birden 
reddedecekti ki, oklukça güç 'bir işti bu. 

'Sonuç, ifade ettiğimiz gibi olmuş, Petrol 
Dairesi, bütün hu tevsii işlemlerini kalbul et
mek zorunda kalmıştır. Bu 'arada Türkiye pet
rollerinin de artık yavaş yavaş tek millî şirket 
olduğunum unutulup y.albancı şirketlerle bir 
tutulmaya başlandığını gördüğümüzü de bil
hassa (belirtmeliyiz. Millî petrol mücadelemıizin 
Ibayrakelarlığını yapması gereken bu ortaklık 
hizaya getirilmiş gibi görülmektedir. 

Batman - Iskendurun 'boru hattının helmen 
ucuna, yani iskenderun'a kurmayı plânladığı 
rafineriyi Türkiye petrolleri' izmir'e kaldırmış
tır. Rafinerinin izmir'de kurulmasında, tüke
tim 'bölgelerine yakınlık faktörünün ağır has
lığı söylenilmekteidir. 

Yalnız burada hemon şunu sıöyliıyeyinı ki, 
bu karar alınırken ekonomik faktörler gözden 
ırak tutulmuştur. Çünkü izmit ve Mersin'deki 
rafineri kuruluşlıan Batı - Anadolunun ihtiyacı
nı karşılamaya yeterlidir. Yeni raf'inerinin izmir'e 
de kurulması hem ltJba'1, hamı petrolünün taşıma 
bedelini artıracağı, hem de bugün için en uygun 
dağıtım merkezi olarak ortaya çıkan iskende
run'a göre, yüksdk /bir ürün taşınna maliyeti ve
receği için hatalı bir çözüm yolu olarak karşı
mıza çıkmaktadır. Kaldıki, ithal hamı petrolü ile 
çalışmada bile iskenderun uygun bir kuruluş ye
ridir. Çünkü Orta Doğu potrol alanları isken
derun'a dıailıa yakındır, iç ve Doğu Anadoluya 
dağıtım bakımından da en elverişli yer isken
derun'dur. Rafinerinin izmir'de yapıl ması ha
linde, işlenmemiş petrole göre, daha ağır olan 
ham petrolün tankerlerle izmir'e taşınmasının 
maliyeti, maliyete olan etkisi gözden kaçırılma
malıdır. 

'Sayın milletvekilleri, 
Batman - iskenderun boru hattının yapılı 

mak istenmesinin ananedenlerinden biri, Batı 
Ram an petrol alanındaki zengin, fakat çok iağır 
ham petrolü, incelterek değerlendirmek ve İs
kenderun'a akıtmak idi. Fakat bu değerlendir
me çalışmaları (başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
Gerçekten birinci Beş Yıllık Plânın 1963, 64, 65 
yılı programlarında gösterilen 113 milyon 600 
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bin lira tutarındaki Vacunı ünitesi projesi 
1966 da terk edilmiştir. Bunun anan edeni, ko
nunun sadece 'hafif petrol işliyen A'merilkaVlıa 
tetkik ettirilmesidir. Yani aynı cins petrolü 
değerlendiren ülkelerin hesa'ba "kaıtılmaımasının 
tabiî 'bir sonucudur, bu Ibaşarısızlık. 

Meselâ îtallya'nın Sicilya Adaısınuia, Eni iadlıi 
bir petrol şirketi tarafından daha kaim bir pet
rol cinsi değerlendİTİlmıelktedir. İşte Türkiye 
petrollerinin, tecrübesinden yararlanacağı şir-
ıketl'er olacağı halde, çözüm başka yerlerde aran
mıştır. 

Bizim Batı - Raman petrolü 13-1.4 A.P.l. yo-
ğunluğundadır. Oysa ki, yakardaki şirket 11-12 
A.P.Î. yoğunluğundaki, yani daha kalın ham 
petrolü işlemektedir. Batı Raman petrolünün 
işlenmeden önce İskenderun'a akıtılması için 
inceltilmesi gerekmektedir. Ve bizim millî şir
ketimiz bu projeyi 3 yıldır üst üste programı
na koyduğu halde sonuçlandıramamış, sonra da 
vazgeçmiştir. 

/. Sayın milletvekilleri, 
Kısaca değindiğimiz hususlardan da anla

şılacağı gibi, Petrol Kanunu gibi yeraltı kaynak
larımızı, yabancılara peşkeş çeken bir kanun 
yürürlükte bulunduğu sürece, millî petrol şir
ketimiz T.P. ancak ara sıra kişilere bağlı çı
kışlar yapsa da sonunda hizaya getirilecektir 

Çünkü kanunun kendisi, millî kaynakları 
bütünü ile yabancılara açan bir amaçla hazır
lanmıştır. 

Kanunu ha-ıırlıyan yabancı petrol tekelle
rinin avukatı olan Maksbol (Max Ball) adlı bir 
yabancı müşavirdir. Elbette Mister Maks Bol 
bizi değil, avukatlığını yaptığı yabancı şirket
lerin çıkarlarını ön plâna alacaktı ve bunu yap
mıştır da. 

Bu kanuna göre Türkiye'de faaliyette bulu
nan bir yabancı şirketin Türkiye Hazinesine 
Devlet hissesi ve çeşitli vergiler adı altında öde
diği miktarın tavanı sadece % 34,5 tur. Halbuki 
bu konuda küçük bir kıyaslama yapıldığında 
görülecektir ki, petrol sahibi devletler içinde 
Suudi Arabistan'ın aldığı % 56, Kuveyt Emirli
ğinin aldığı % 57 ve E.N.l. nin ortava çıkma
sı ile İran'da bu oran % 75 e çıkmıştır. Yani 
bu kanun savesindc dünyada petrollerinden en 
az Devlet geliri elde eden ülke Türkiye'dir. 

Sayın milletvekilleri, 
Sömürü maalesef bu kadarla da kalmamak

tadır. Meselâ; yabancı şirketler, ülkemizde pet
rol buldukları zaman ve petrol işlendikçe 
ulus olarak bizim kaynaklarımız tükendiği hal
de, kendileri, tükenme payı adı altında % 27.5 
gibi yüksek bir vergi indiriminden de faydalan
maktadırlar. 

Bu arada yıllardan beri ithal edilen petrol 
fiyatlarındaki fahiş kâra da bir nebze göz atmak 
gerekmektedir. 

1964 yılı Martına kadar yabancı petrol şir
ketleri, fiyatlarını bize âdeta empoze ediyor
lardı. Basra körfezinde tesbit edilen petrol ve 
ürünlerinin afişe fiyatları bizler için tartışmasız 
kabul edilen, fiyatlardı. 

1 Haziran 1964 tarihinden itibaren bütün 
ham petrol ithalâtına uygulanan indirimli fi
yat, yurdumuza büyük miktarda döviz tasarru
fu kazandırmıştır. Halbuki 1960 fiyatlarını 
incelersek uluslararası Kartel ile diğer bir ih
racatçı devlet olan Sovyetler Birliğinin, ihraç 
limanlarındaki ham petrol ve petrol mamulleri 
fiyatları şöyledir : 

Ton başına dolar olarak 

•S t d 
S "S £ J 8 

Kartel 18.25 29.07 32.50 37.50 
Sovyetler 
Birliği 11.43 24.72 29.31 35.50 

•Fark 6.82 5.25 3.19 2 
dolar ton 
başına 

Görülüyor ki, ham petrolde, iki fiyat arasın
daki fark, tam % 37 dir. 

1963 te ham petrol ithalâtımız 2 milyor 900 
bin ton olduğuna ve ton başına kaybımız 6,82 
dolar bulunduğuna göre, yalnız 10 yıl içinde za
rarımız, 19 milyon 778 bin dolar yani yaklaşık 
olarak 200 milyon Türk Lirasıdır. 

Kamu oyunun uyanıklığı ve baskısı sonunda 
Ataş grupu, yani Mobil, Shell, BP 1 Ekim 1965 
ten itibaren % 18 lik bir indirimi uygulamak 
zorunda kalmışlardır. 
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Bu arada Türkiye Petrolleri bir Amerikan 
Şirketinden, iyi cins Libya ham petrolünü 500 
bin ton için % 27, 1 milyon ton için % 28 ten
zilâtlı olarak satın almıştır. Ve bugün yurdu
muza 3 fiyat üzerinden petrol ithal edilmekte
dir. Afişe fiyatlara göre bunlar : 

1. îpraş'da işlemek için T.P.A.O. mu ithal 
ettiği Libya ham petrolü, % 27 indirimli, 

2. Ataş'm işlediği ve son zamanlarda % 20 
indirilen ham petrol. 

3. îpraş'ın Caltex'ten ithal ettiği % 10 in
dirimli petrol. 

Sayın milletvekilleri, 
Görülüyor ki, fiyat mekanizması tam bir her-

cümerç içindedir. Petrol politikamızı, bu yö
nüyle de ince eleyip sık dokursak yabancı şir
ketlerin nasıl iliğimize kadar bizleri sömürdük
lerini daha açık olarak görebiliriz. 

Bütün bu fiyat indirimlerini görenler, yıllar
ca yüksek fiyatla bizlere petrol satan şirketler 
için (Yabancı sermaye bizi kalkındırmak için 
geliyor) diyebilecekler midir, bilmiyoruz. 

Yabancı sermayenin petrol kesimindeki, şu fi
yat dalaverelerini, hem ekonomik, hem politik 
bakımdan Türkiye îşçi Partisi Meclis Grupu-
nun yabancı sermayeye karşı takındığı tavrın 
ne kadar yerinde ve haklı olduğunu göstermiyor 
mu? 

Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu ile Petrol 
Kanunu yürürlükte kaldığı sürece, halkımızın 
bu konudaki ulusal çıkarlarına çözüm bulmak 
güçtür, mümkün değildir. Meclis araştırma
sının sonunda bu konunun da gün ışığına çıka
cağına olan ümidimizi bilhasma belirtmek iste
riz. 

Partimiz Meclis Grupu, Petrol Kanunu ve 
Yabancı Sermaveyi Teşvik Kanunu gibi, ekono
mik bağımsızlığımızı ve ulusal çıkarlarımızı zc-
deliven kanunların derhal kaldırılmasının ge
rekliliğini açıklık ve kesinlikle bu vesileyle ifa
dede zaruret görmektedir. 

Grupumuz, petrol boru hattı, rafinerilerin 
kapasitelerinin genişletilmesi, genel -petrol poli
tikamızın incelenmesi konusundaki Meclis araş
tırmasını uygun karşılar ve bu hususta olumlu 
ov kuHanacağım bevan eder. Saygılarımla 
(T.Î.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Meanduh Erdenür buyurun. 

MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekillerıi; C. H. P. 
Grupu iki ayrı önerge ile, petrol bora hattı
nın % 49 unun özel şirkete devrine daıir çı
kan resmî beyanlar üzerine, Ipraş rafineri
sin:" n ve Ataş rafinerisinin tevsii hak
kında Petrol Dairesince verilmiş bulu
nan belge üzerine bu konu'larda; ithal 
edilen hain petrol fiyatları ile alâkalı 
mevzuda ve Petrol Kanununun millî men
faatlere aykırı bâzı maddelerinin değiştıiril-
mesi konusunda Meclis Araştırması önergesi 
vermiştir. Buna paralel olarak da Adalet 
Partisi Grupu genel petrol politikasının in
celenmesini istıiyen bir Araştırma önergesi 
vermiş bulunmaktadır. Görüşmeler bu konu
larda yapılıyor. Genellikle denilebilir ki, bu 
araştırma , Türkiye'nin millî menfaati, millî 
bir konusu diyebileceğimiz, Petrol konusunun 
tümü üzerinde yapılabiliyor... Hakikaten Türk 
petrolü bugün, Petrol Kanununun millî men
faatlerle çelişen birtakım hükümleriyle ve 
tatbikatta görülen tarafgirane birtakım ic
raatlarla maalesef tanı bir çıkmaza giırmnş bu
lunmaktadır. Bugün Halk Partisi mesclcınim öne
mini itam mânasiyle kavram:ş ve dün hükümetle
rinin yaptığı tatbikatın .aksine olarak ve onu 
da yeren bir konuşma ile bugün bir araştır
ma istiyor ve dünkü tatbikatlarından dön
menin yolunu ustalıkla bulmuş bulunuyor. 
Eğer Halk Partisi bulunduğu koalisyon hü
kümetleri zamanında Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının kanuni haklarından mağdur 
edildiği bir çıkmazı Hükümet olarak ele 
alıp da buna mâni olma imkânlarını bulsa-
lardı, yapsalardı ve o zaman Petrol Kanunu
nun değiştirilmesini samimiyetle isteyip de 
burada müzakeresini kendilerinin Hükümette 
bulunduğu zamanda istemiş bulunsalardı, bu
gün bu araştırmaya lüzum kalmazdı C. H. Par
tili dostlarımız darılmıasınlar, geçmişte ken
dilerinin de hataları bu meselelerin konu
şulmasına sebebiyet vermiştir. Geç te olsa 
haklı bir taleple Meclis önüne gelmiş bulun
maktadırlar. 

Dizer taraftan Adalet Partisi, genel petrol 
politikasının incelenmesini isterken, Dördüncü 
Koalisyon Hükümeti zamanındaki görüşme-
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ler ve beyanlar aklımıza geldi. Bir taraftan 
o zamanın Başbakan Yardımcısı, bugünün 
Başbakanı Demirel, «Kanunla verilen haklar 
gas'bedilemez», gibi amiyane lâflar ediyordu. 
O zamanın Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanı, 
«Petrol Kanununun değiştirilmesine lüzum 
yoktur» diyordu. Bütçe görüşmeleri münasebe
tiyle de Adalet Partisi Urup Sözcüsü «Petrol 
Kanununun değiştirilmesi, millî menfaatler 
emrettiği takdirde, elbette yapılacaktır.» diye 
aksine beyanlarda bulunuyordu. O zaman on
lar da bu çelişmemin içinde 'bulunmasalar, sa
mimiyetle Petrol Kanununun ıslahı yoluna 
gitseler ve bugün içinde bulunduğumuz çık
mazın önüne geçecek birtakım barajlar 
inşa etmeye matuf hükümleri getirselerdi, 
şüphesiz bugün bu araştırma önergesine lü
zum kalmazdı. P-etrol meselemiz şimdiye kadar 
çözümlenmiş olurdu. Ne oldu bu münaka
şaların sonunda? Millet tüm olarak zarar etti. 

' Millî menfaatlerin zararına oldu. Bundan 
sonra halledeceğimiz, amiyane bir tâbirle 
ifade edeyim, müzmin bir romatizma hastalığı
na benziyen bir petrol konusu, bir problem olarak 
elimizde kaldı. Ama millet, tüm olarak ifade et
mek lâzımgelirse, zarar etmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, petrol boru hattının 
özel şirketlere devri konusu tartışılıyor. Ada
let Partisi karma ekonomi taraftarı olduğunu, 
özel teşebbüsle Devlet sektörünün yan yana Türk 
ekonomisinde faal rol oynıyacağını bu kürsü
den müteaddit defa ifade etmişti. Fakat, Ada
let Partisi hangi konularda Özel teşebbüse ön
celik tanıyacağını, hangi konularda 'özel te
şebbüsün Devletin de desteğini almak suretiyle 
söz sahibi olacağını, ne bir programla açıkla
mıştır, ne bu konuda, Hükümet Programında 
taahhüdolmasma rağmen, bir program getir
miştir, ne de her hangi bir meseleyi halletmiş
tir. Ama, önüne sermaye güçlükleri çıktı mı 
derhal bir özel teşebbüs akla geliyor, bir ano
nim şirket kurma yolu tutuluyor ve Devletin 
kârlı teşebbüsleri özel teşebbüse devretme yolu
na gidiliyor. İşte, petrol boru hattı bunun mi
sali. Sayın Ulaştırma Bakanının İstanbul se
yahatinde, «üç gemi ile bâzı armatörler kar 
ederken 30 küsur gemi ile Deniz Yolları Ano
nim Şirketi zarar ediyor, bunu özel teşebbüse 
devredelim» şeklindeki beyanları; bir' program 

tahtında hareket etmediklerinin önlerine çıkan 
güçlüklerin birer birer yenme yolunu tuttukları
nın açık bir delilidir, yani plân, program fikrin
den, ekonomiyi toptan plânlama fikrinden uzak 
bir görüşle, gelişigüzel bir tatbikatla maalesef 
bugün icrayı Hükümet etmektedirler. Petrol 
konusunda., Petrol boru hattının devri konu
sunda tutulan yol budur. 

T. P. Anonim Ortaklığı 4 ncü rafinerinin, 
İzmir rafinerisinin kurulması için teşebüste 
bulunmuştur. Buna müsaade alınıştır. T. P. 
Anonim Ortaklığı bu işi kurmaya çalışaçaktir. 
Plân, proje safhası devam ediyor. Bugünden 
başlıyan sermaye güçlüğü, yarın tesirini artır
dı mı, hemen Sayın Prof. Aydın Yalçın'm da 
mütalâasını almak suretiyle şüphesiz, bir ano
nim şirket yoluna gideceklerdir. Onu da bir 
anonim şirkete devredelim diyeceklerdir. İnsaf 
edin birader, bu meseleler önceden programla
nır, düşünülür ve Meclisin karşısına, milletin 
karşısına, da biz şu meseleleri şu şekilde hal
ledeceğiz diye çıkılır. Yok öyle bir şey. Halbu
ki Hükümet Programında taahhüt var. Bakı
nız Hükümet Programının 15. nci sayfasında 
şöyle deniyor: «özel sektör için yapılan plân
lama hazırlıklarında özel sektör ve işçi temsil
cileriyle geniş ölçüde danışma ve iş birliği ya
pılması gerektiğine inanıyoruz.» Yani özel sek
törün yapacağı işlerin planlanacağı programda 
ifade ediliyor, neler yapılacaktır, bu ifade 
ediliyor. Ama, bu program bu Mecliste okundu, 
müzakere edildi, bir yıl geçti bugüne kadar, 
Hükümet Programının gerektirdiği bu tatbikat 
yapılmamıştır. Bir adını boyu bir yol kat edil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu Mecliste Petrol 
Kanununun aksak taraflarının, Petrol Kanunu
nun araştırma ile alâkalı hükümlerinin, malî 
konularla alâkalı hükümlerinin, millî menfaat
lere aykırı olduğu müteaddit kereler belirtil
miştir. Kanunun hükümleriyle, Türkiye'de ya
pılan tatbikat ile bu artık sabit olmuştur. Pet
rol Kanununun bu hükümlerine rağmen eldeki 
plâna, programa rağmen, 4 ncü rafineriyi ku
racağım diye Türkiye Petrollerinin müracatı 
ortada iken, bir de bakıyorsunuz Ipraş rafine
risine, Atnş rafinerisine yeni üniteler ilâvesi 
için, bunların tevsi edilmesi için müsaadeler 
veriliyor. Kimin bu İpraş, At aş rafinerisi1? lp-
ras, T. P. A. Ortaklığının da iştiraki olan bir 
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rafineridir ama Caltexln, ecnebi bir şirketin 
da ortağı olduğu bir rafineridir. 

1967 programında hükümler vardır. 1967 
programında deniyor ki ; «îpraş rafinerisi tam 
kapasitesini kullansın ve kapasitesinin üstüne 
çıksın, Ataş da tanı kapasitesini kullansın. 
1967 programı yapılmadan evvel tesbit edilmiş
tir ki, hem Îpraş rafinerisi hem de Ataş rafine
risi mevcut kapasitesiyle çalışmamaktadır. Tam 
kapasiteyi kullanmamaktadır. 

Bunların yeniden tevsii için müracaat ettik
leri zaman, plânlı çalışan, ekonomiyi plânlamak 
suretiyle yürüten bir hükümetin vereceği ce
vap şu idi: Siz evvelâ kapasitenizi tam mâna
sı ile kullanın, bu kapasitenizi kullandıktan 
sonra ancak tevsiat için bir talepte bulunabi
lirsiniz. Bunu kullanmıyorsunuz ki, tevsiat için 
size imkân verelim, demeli idi. Bu denilmiyor, 
program bir tarafa itiliyor ve bu adamlara, 
yani Îpraş ve Ataş rafinerisini yönetenlere tu
tuluyor yeniden belgeler tanzim ediliyor, tev
sii edebilirseniz deniyor. Îpraş ve Ataş rafine
risinin sahipleri, acaıba dördüncü rafinerinin ku
rulması için, Türk Petrolleri müracaat etmemiş 
olsaydılar, tevsii istiyeeekler iniydi? Hayır, 
böyle bir tevsii istemezlerdi. Nitekim, böyle 
ıbir müracaat yapılana kadar da tevsiat tale
binde bulunmamışlardır. Dördüncü rafinerinin 
•kurulması için yapılan müracaatı da her hal
de haklı görmemiş ve iyi karşılamamış olsa
lar geröktir. Öğrendiğimize göre, Ataş rafi
nerisinde, Fluel Oil'in parçalanıp motorinin 
ayrılmasına yarayan ve graking tâbir edilen 
ünite mevcut değildir. İçerisinde büyük ölçü
de Motorin taşıyan Fuel OH Ataş rafinerisin
den istihsal ediliyor ve bu Fuel Oil dışarıya sa
tılıyor, döviz de bir türlü gelmiyor. Evvelâ, 
ıbunkıra tevsiat müsaadesi verilmeden evvel, 
bu graking ünitesinin konulması Fuel Oil'in 
içindeki motorinin ayrılması konusu istenme
li idi. Bu, plânın da icabı idi. Bakınız 5 Yıllık 
Plânın 200 neti sayfasında ne deniyor: Rafi
nerilerin fizikî kapasiteleri motorin üretimi 
esas alınarak ayarlanacaktır. Beş Yıllık Plân 
motorin üretimini öngördüğüne göre, Ataş ra
finerisinin herşeyden evvel graking ünitesinin 
koydurulup Fuel Oil'in parçalanması suretiyle 
motorin üretiminin artırılması yoluna sokul
mak idi. Bu yola bu şirket gitmediği sürece de 
bunlara tevsiat için belge ve izin verilmemeli 

idi. Bu millî ekonominin, plânın bir icaibı idi. 
Plânlı dönemde plân tatbik edilmiyor, üstelik 
plâna aykırı bir tatbikatla Hükümet maalesef 
karşımıza çıkmış bulunuyor. Ataş rafinerisi 
ne yapıyor? Hariçten petrol ithal ediyor. Bu 
ithal ettiği Petrolü Türkiye'de işliyor. Yıllar
dan beri ithal edilen petrollerin pahalı olduğu 
dünya rekabet piyasasına uymadığı, afişe fi
yatlardan Türkiye'ye satıldığı konusu, artık 
on ücra köydeki okuma - yazma bilmiyen va
tandaşın dâhi kulağında yankı yapmış bir du
rumdadır. Buna rağmen Hükümet, program
daki hükme rağmen maalesef bu münakaşa
ları yapmıyor, pazarlık yapmıyor, ve halen 
pahalı olan petrolün ithaline devanı ediyor. 
Deniliyor ki, dördüncü millî rafineriyi kura
cağız, ondan sonra ucuz petrol ithal edeceğiz. 
Niçin? Mevcut rafinerilerin daha ucuza ithal 
edilmiş Petrol işletmesine ne mâni var? Bu su
alin cevabını vermek güç. Hiçbir mâni yok. 
HiçJbir mâni olmadığı halde, neden ucuz Petrol 
temin edilmesi yoluna gidilmiyor? Bunu bir 
türlü anlamak mümkün değil Bu memleketin 
menfaatleri, şüphesiz parti farkı gözetmeksizin 
ifade edebilirim ki, hepimizin menfaatidir, bü
tün Milletin .menfaatidir. Hal böyle iken, ucuz 
Petrol satan milletler de mevcut iken, neden 
bu Ataş Rafinerisini kurdurmuş bulunan şir
ketlerin kendi kaynaklarından getirdikleri 
Petroller ithale tâbi olarak ithal ediliyor da 
•bunlarla pazarlık yoluna gidilmiyor? Ben din
lemedim, fakat Sayın Feyzioğlu'mm verdiği ce
vaplardan anlıyoruz ki, Sayın Aydın Yalçın 
bizim pazarlık gücümüz bu kadar demiş, az 
demiş, çok değil demiş. Ne demek o pazarlık 
gücü? Bağımsız 'bir iktisadi politika takibeden, 
ıbağmısız bir millet için, pazarlık gücü diye 
ıbir şey olamaz beyler. Pazarlık gücü, bir mille
tin hakkıdır, menfaatidir. Anayasanıza ve hu
kukunuza uygun olarak, düzeltirsiniz kanunla
rınızı, pazarlık gücünüz doğar. Kanununuzu 
değiştirmezsiniz, menfaatlerinizi koruyacak yo
la gitmezsiniz, ondan sonra da pazarlık gücü
müz yok, diye mazeretleri saymak suretiyle 
birtakım kötülükleri örtmeye çalışmak... Böy
le şey olmaz... Olmaz böyle şey!.. Pazarlık gü
cümüz vardır pekâlâ. Hükümet, eğer Adalet 
Partisi sözcüsünün «pazarlık gücümüz yok
tur» beyanını, bu mealdeki beyanını kabul edi
yorsa, o zaman Hükümetin gücü yok demektir. 
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Bunun ifade ettiği mâna odur. O zaman Hükü
met güçisüzse çekilir, güçlü bir Hükümet gelir, 
pazarlık gücü de bu suretle yeniden doğar. 
Ve dolayisiyle % 27 - 30 a varan pahalı fiyat
la petrol ithal edileceğine, bu kadar daiha ucuz 
petrol pekâlâ gdtirildbiilr. Nitekim, böyle ucuz 
petrollerin getirildiği de vâkıdir. Türkiye Pet-
roleri Anonim Şirketi beş yüz bin ton civarın
da bir Petrolü % 27 daha ucuz bir şekilde itihal 
etmiş ve Türkiye'de işlemiştir. Kıbrıs buhra
nı buna vesile olmuştur. O zaman T. P. A. O. 
'bu yolu açtığına, getirdiğine göre, neden bu de
vam ettirilmiyor? Bu sualin de cevabının veril
mesi lâzım. Şüphesiz Araştırma Komisyonu ku
rulduğu takdirde ki, A. P. de taraftar bulun
duğuna göre, kurulacaktır, şüphesiz, bu soru
nun da cevabını arayıp bulacaktır. Niçin de
vam ettirilmemiştir bu açılan yol? Devam 
ettirilmiş olsaydı bugüne kadar memleket bir 
hayli döviz tasarrufu sağlamış olurdu. Bir ta
raftan dövizimiz yok, istihsalimiz mahdut, ya
tırım için büyük, paraya ihtiyacımız var, nüfu
sumuzun büyük bir çoğunluğu insan gibi yaşa
ma şartlarından mahrum, böylesine geri kal
mış bir millet, öbür taraftan elindeki çok bü
yük bir menfaati başkalarına, hazırladığı bir 
kanunla, kaptırma yolunda, öyle değil mi Sa
yın Profesör, not alıyorsunuz, böyle değil mi 
yani ? 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, şahıslara hita-
bederek soru sormayın, istirham ediyorum. Ko
nuşmanız Umumi Heyete hitaben olacaktır. 

MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MEM-
DUH ERDEMÎR (Devamla) — Nedir bu genel 
petrol politikasının incelenmesi? Her halde, aklı
ma şu geldi benim: Genel petrol politikasını ince-
liyelim derken, hani bu araştırma Anayasanın 
hükmü gereğince partıi gruplarının kuvvetleri 
ölçüsünde kurulacak bir komisyonla yapılacak 
ya, Adalet Partisi de ekseriyette ya, komisyonda 
da ekseriyeti alacak, asıl anakonular bir tarafa 
itilmek suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi şunu 
yaptı idi, bunu yaptı idi diye bir rapor hazırla
maya matuf her halde. Genel petrol politikasının 
incelenmesi nedemek? Genel petrol politikasının 
neyini ineeliyeceğiz? Neden aynen şunlara iştirak 
ediyoruz denmiyor da, genel petrol politikasını 
da inceliyelim, deniyor? Var mı Türkiye'de pet
rol politikası? Başkaları yönetiyor, Bugün bizim 

\ yönettiğimiz bir petrol politikasının var oldu-
I ğunu kim iddia edecek? Ortada!.,. Ben olmadığı-
I m söylüyorum, var olduğunu söyliyecek biri var

sa çıksın. Eğer olsa idi, ne o Petrol Kanunu çı-
I kardı, geçmişte ne de millî menfaatlere aykırı 
I olarak çıkmış olan Petrol Kanunu için yapılan 
I tadil teklifleri reddedilirdi, yapılmazdı, böyle 

şey olmazdı. Eğer millî menfaatlere uygun bir 
genel petrol politikası bulunmuş olsa idi bu mem-

I lekette, şüphesiz millî menfaatler önde gelir, on-
I 1ar konur, ecnebi şirketler bizi dize getireceğine, 
I biz onları peşinen dize getirirdik, bu suretle millî 
I •menfaatler yürütülürdü. Her şeyi açık konuşa-
I lım. Sorumluluk hepimizin omuzlarında vardır. 
I Ne şunun, ne bunundur, bugüne kadar Türkiye'-
I yi yönetmiş olanların petrol konusu bakımından 
I derece derece sorumlulukları mevcuttur. Genel 
I petrol politikasının incelenmesi, eğer bu sorum-
I lulukları tesbit edip kendimizi tomize çıkarma 

mahiyetinde değilse, o zaman bu meseleye neşter 
I vurulacak demektir, Petrol konusu halledilecek 
I demektir. Aksi halde günahlar sayılıp döküleeek-

se, yine petrol konusu halledilmiyecek mânası 
I bence bu takririn altında yatıyor demektir ki, 
I A. P. Grupu şimdiye kadar yapmış oldukları tat-
I bikattan ve söyledikleri sözden, bizim bu mânayı 
I çıkarmamızdan dolayı bizi mazur görsünler. 

I Muhterem arkadaşlarım, 1966 programında 
I yeni rafinerin/in yapılması öngörülmüştür, ama 
I edû rafinerilerin tevsiinden bahsedilmiyor. Ma

demki plânlı iş görüyoruz, bir program tahtında 
çalışıyoruz, o halde plânda ve programda olmı-

I yan ve tevsiatla alâkalı bir talep nasıl kabul edi-
I liyor? 1966 programında yoktur. Bundan nahse-
I dilmiyor, programda söylenmiyor, ama 4 ncü 
I rafinerinin kurulacağı programda yazılı. Ataş ve 
I Ipraş 'rafinerilerinin tevsii taleplerinin her şey-
I den evvel programın ışığı altında kabul edilme-
I si, ya da reddedilmesi lâzım idi. Programda bun-
I îarın tevsî edileceğine dair bir kayıt bulunmadı-
I ğma göre, o rafinerilerin tevsii taleplerinin peşi-
I nen reddedilmesi gerekirdi. Bunun, programa ay-
I kın bu tatbikatın, neden yapıldığının da şüphe-
I siz Araştırana Komisyonu tarafından aydınlığa 
I çıkarılacağı tabiîdir. 

I Şimdi muhterem arkadaşlar, Hükümet prog
ramının 22 nci sayfasında şöyle bir hüküm ge-

I tirmiş: «İthal etmek zorunda kalacağımız ham 
I petrol, mümkün olan en uygun fiyatlarla, satma-
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lmacaktır.» Prograımm kabulünden bu yana bir 
yıl geçtiği halde maalesef en uygun fiyat tesbit 

. edilmemiş, hâlâ eski fiyatlarla satmalma keyfi
yeti devam etmektedir. En uygun fiyatın, bu
günkü fiyatlara nazaran % 27 daha ucuz olduğu 
çeşitli vesilelerle ifade edilmiş ve millî bir kuru
luşun, bünyesinde de tatbikatı geçmişti, TPAO 
bunun tatbikatını yapmıştı. Hal böyle iken, Hü
kümetin, taahhüdüne rağmen bu lâzımeyi yeri
ne getirmemiş olması da kusur olarak üzerinde 
maalesef kalmış bulunmaktadır. Bunun müdafaa 

. edilir bir tarafı da yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet programının 
yine 22 nci sayfasında; «İşletme ve satışta Dev
let ile özel teşeMbüsün yan yana bulunduğu, pet
rol sanayiindeki teşekküllere şart ve imkân eşit
liği sağlanacaktır.» 

Bu hükmün ışığı altında, burada ifade edi
len bir görüşü, yahut bir iddiayı tahlil edelim. 
Sayın Feyzioğlu konuşmasında, biz henüz tes
bit etmedik, elimizde delilleri yok ama, şüphesiz 
delilleri var ki, ifade etmişlerdir. Ataş rafineri
si vergi ödemiyor, Ataş Rafinerisi kârsız ve za
rarsız bir rafineri olarak çalışmakta, kârını do
laylı yollarla transfer etmekte, dışarıya götür
mekte, ya da başka türlü yurt içinde kullan
maktadır. Bu, burada ifade edilmiştir. Firsat 
ve imkân eşitliğini sağlıyacağız diyen Hükümet, 
acaba bir- muhalefet grupuımrı tesbit ettiği bu 
acı gerçeğin farkında mıdır, değil midir? Far
kında ise bugüne kadar bu kusuru neden işle
miştir? Neden vergi vermeden, bir rafinerinin 
kâr ettiği halde kâr göstermeksizin, vergi ka
çakçılığı yapmak: suretiyle Türkiye'de kanun
lara en ağır şekilde muhalefet teşkil eden bir 
cürmü işiamesine müsaade etmiştir? Bunun da 
Hükümet açısından araştırılması, k: misyonu ta
rafından incelenmesi lâzım>gelen bir "keyfiyet 
olduğu kanısındayım. Bir taraftan iddia edili
yor ki, - eğer bu gerçekse - Ataş Rafinerisi kâr
sız, kâr göstermeden çalışıyor, ama gerçekte 
kâr ediyor, dolaylı yollarla kurdurduğu şirket
ler vasıtasiyle kârı başka yollara aktarıyor ve 
Devlete de vergi vermemenin yolunu tutuyor. 
İddia bu ise, bunun bu gerçeğin başkalarından 
daha evvel her halde Hükümetin farkına'var
ması icabeder. 

Ataş rafinerisi tevsi edildiği zaman ne ola
cak? .Bir kere, 4 rafineri şüphesiz Türkiye'nin 

''bugünkü ihtiyacına kâfi gelse bile, gelecekteki 
ihtiyacına yetmiyecektir. Ataş rafinerisi tevsi-
atını yapinca ilerde yeni yeni rafineri kurmamı
za, belki bu kanun değişmezse, imkân verme
mek için şimdiden bir tuzak kuruyor demektir, 
'bu bir. 

Ayrıca pahalı bir surette petrol ithaline de
vam olunacak ve rafinerilerin kapasitesi kadar 
da petrol getireceği için dışardan, daha fazla 
döviz 'kaybımıza sdbdbolacaıktır. Bu iki. 

Üçüncüsü; yine grakimg üniteleri konulma
mak suretiyle Fuel - Oil'in içine motorinin git
mesi sağlanacak, bu suretle de döviz kaybına sc-
bebolunacaktır. Bu üç. 

Eğer kârsız çalışıyor göründüğü tavır de-
ğiştirilmezse, vergi vermemek suretiyle, büyük 
kapasitedeki bir rafineri millî ekonomiye zarar 
vermekte devam edecektir. 13u dört. 

Bu dört noktadan ecnebi sermaye ile kurul-
>muş olan bu şirketin millî menfaatlere aykırı 
hareket ettiği açıkça meydandadır. Biz ecnebi 
Serınıaye Kanununu Türkiye'nin menfaatleri ta
mamen elimizden alınsın, dışarıya gönderilişin 
diye çıkarmadık. Sermaye kifayetsizliğimizden 
dolayı dostlarımıza dedik ki, istiyen gelir Tür
kiye'de çalışaJbilir, hem biz istifade ederiz, hem 
siz isıtifade edersiniz, muayyen bir hukuk kuralı 
dâhilinde müşterek çalışırız. Ama biz bunu ge
rek Petrol Kanununun ihtiva ettiği mânayı do
laylı yollarla Türkiye'deki kanunların açığın
dan istifade edilecek, ya da dostlar temin et
mek suretiyle millî menfaatler dışarıya akıtıla
cak mânasında çıkarmadık. Hal böyle olmadı
ğına göre, bu gerçeği, ispatlanmış bulunan, 
millî menfaatlere aykırı hareketi, fiilen ispat
lanmış bulunanlar hakkımda da Hükümet millî 
menfaatlerin gerektirdiği tedbirleri, hukukî 
tedbirleri şüphesiz almalıdır. (M. P. den, bravo 
sesleri) Araştırma Komisyonunun bu konu üze
rine de eğileceğine şüphemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; esasen bu konu kâfi 
derecede aydınlanmıştır. Araştırma Komisyonu 
da bir raporla bu konuyu aydınlığa kavuştura
cak ve raporunun da müzakeresi yapılacağına 
göre; bir kere daha geniş ölçüde Yüce Mecliste 
bu konu üzerinde durulacaktır. Burada şimdi
den uzun uzadıya konuşmanın bir faydasına. 
• ka'ani değilim. Yalnız M. P. Meclis Cfrapu bu 
•konu.la.ida, petrol konusunda verilen her üç 
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önergenin kabulünü istemektedir, lehinde oy 
kullanacaktır. Araştırana Komisyonunun, mu
halefetle iktidar arasında muvazeneli bir şe
kilde kurulması, neticeyi vuzuha kavuştura
caktır. Bu mesele, Anayasanın ifade ettiği 
'kuvvetler ölçüsünde, komisyon teşkili yönün
den kurulursa Anayasaya uygun düşer, doğru
dur. Kimsenin bu konuda söz söylemeye bir 
hakkı yoktur. Ancak, geçmişte kuvvetler Öl
çüsü, partilerarası anlaşmayla Mr tarafa itile
rek, partilerden eşit sayıda eleman almak su-
reltiyle komisyonlar kurulmuştur ve böyle bir 
tatbikat da vardır. Bu tatbikat göz önüne alın
mak suretiyle, partilerden eşit sayıida üye al
mak suretiyle bir komisyonun kurulması ha
linde . daha iyi, daha vazıh bir neticeye varıl
ması, şüphesiz memleketin menfaati bakımın
dan daha iyi olacaktır. 

Son söz olarak ifade etmek isterim ki, pet
rol boru hattının petrol sanayii için önemi or
tadadır. Gerçekten ham petrolün nalkli mese
lesi petrolde maliyetli, petrol sanayiinde mali
yeti düşürmenin en Önemli faktörlerinden biri
sidir. Petrol boru hattının şimdiye kadar ya
pılmamış olması, -Türkiye için bir ' kayıptır. 
Fakat bundan sonra boru hattının işletilme saf
hasında özel teşebbüse devredilmesi konusu 
tartışılabilir ve el'an da tartışıknaiktadir. Ser
maye kifayetsizliği dolayi'siyle devir meselesi 
bugün için ileri sürülen bir iddia.. Ama karşı 
iddia diyor M; bu bitmiştir, yakında işletme
ye açılacaktır, binaenaleyh, kenldi kendine de 
kaynak yaratacaktır. O halde sermaye kifayet
sizliği diye ortada bir şey yoktur, devri mah
zurludur. Sırf ecnebi şirk etlerin Türkiye'de bir
takım insanları elde etmek suretiyle boru hattı
na dolaylı yolu ardan hâikim olma tehlikesi var
dır. Bu stratejik tesisin bu tehlikeye mâruz 
^kalmaması için devrine mâni olalım deniliyor. 
Bunlar bir gerçek olabilir ilerde, ama öbür ta
raftan Ataş Rafinerisini tevsi ediyorsunuz, ka
pasitesini genişle teeelksiniz. Ataş Rafinerisini 
işletenler, dışardan ham petrol ithal eder, bol 
mi'ktarda. Ve sonra bugün diyorlar ki, çıkar
dığımız Türkiye'deki petrolleri boru hattından 
taşıyacağız ve kendi bünyemizde işliyeccğiz. 
İddiaları bu. Eğer yarın işlemezlerse, boru 
hattını ^kullanmazlarsa, buna karşı ne temina

tınız var elinizde? Tevsiatma müsaade ettik, 
genişlettik bu Ataş Rafinerisini. Büyük bir 
kapasite ile bunlar faaliyete geçtiler, hepsini 
ithal etmeye kalktılar. Petrol Kanunu da bu
na müsait, anlaşmalarınız da müsait. İthalleri
ne nasıl mâni olacaksınız? Bu konunun da araş
tırılmasında ve tedbir alınacak bir niteliğe, 
açıikkğa kavuşturulmasında fayda vardır. O za
man, boru hattı tam kapasite ile çalışmıyacak-
tır. Tam kapasite ile çalışabilmesi için, bütün 
rafinerilerin bu boru hattından istifade - etmesi 
lâzım gelir. O halde tevSiatın, Ataş Rafineri
sine verilen tevsîat müsaadesinin bir tehlikesi 
de buradadır. 

Askerî mülâhazalar bakımımdan da boru 
hattının, halen inşaatı ikmal edilmiş olan boru 
hattının, özel şahıslara, bir kısım hissesinin sa
tılmasının doğru olmadığını, Sayın Tural ifa
de etmişler; bâzı çevrelere, balkanlı'klara mek
tup yazmak suretiyle 1 Aralık 1966 Perşembe 
günkü Cumhuriyet Gazetesiniin manşetinden 
anlıyoruz M, Tural petrol boru hattı hisseleri
nin satılmamasını istedi. Eh... Bu münakaşalar 
boru hattının satılması bakımından yersiz. Tu
ral istedi ise ne Adalet Partisinin gücü yeter, 
ne de başkası çılsar... Müsaadenizle. (A. P, sı
ralarından müdahaleler) (M. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
C. H. P. ve A. P. grupları adına ikinci defa söz 
istenmiştir, sonra da Sayın Abdülbari Akdoğan 
arkadaşımız şahsı adına söz istemektedir. 
Yalnız C. H. P. Grupu adına hem Sayın Coş
kun Kırca ve hem de Sayın Reşit Ülker İsim
lerini aynı anda yazdırmışlardır. Hangi ar
kadaş görüşecektir ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Acaba Sayın 
Bakan görüşmiyecekler mi? 

BAŞKAN — Henüz bir talepleri şimdiye 
kadar gelmedi efendim. Sayın Kırca veya Sa
yın Reşit Ülker, söz istemişlerdir. C. H. P. 
Grupu adına hanginiz görüşeceksiniz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben görüşece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. Sayın 
Reşit Ülker'den sonra A. P. Grupu adına Sayın 
Aydın Yalçın görüşecektir. 

ABDÜLBARİ AKDOĞAN (Ağrı) — Beye-
fendi, bizim söz sıramız ne zaman? 
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BAŞKAN — Gruplardan sonra efendim. 
Biliyorsunuz grupların takaddüm hakları var
dır. 

Şimdi C. H. P. Grupu adına Sayın Ee§it Ül
ker. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, Saym 
Feyzioğlu grupumuzun bu konudaki esas gö
rüşlerini ifade etmiş bulunuyorlar. Ben yal
nızca, biraz evvel petrol konusunda C. H. P. ne 
ilişkili sözler söyliyen Saym Memduh Erde-
mir'in bir noktadaki beyanına kısaca cevap 
vermek istiyorum. 

Sayın Erdemir, Petrol Kanununun Halk 
Partisi iktidarda bulunduğu zaman neden 
getirilmediğini ifade ettiler. Evvelâ şunu belir
teyim ki, petrol konusunu C. H. P. si millî bir 
mesele olarak ele almaktadır. Petrol konusunu 
yalnız C. H. P. si kendisinin değil; bütün siya
si partilerin ve bütün memleketin en esaslı dâ
valarından biri olarak görmektedir. Hem 
millî bir dâva olarak görmektedir ve hem de 
milliyetçilik açısından görmektedir. Bu nok
tadan da Parlâmentonun bütün kanatlarının 
duygularının aynı istikamette olduğuna inan
maktadır. Şimdi, tatbikata gelince : 

1961 den 1965 e kadar birçok arkadaşlarla 
beraber dışardan Parlâmentoyu izledik. Bu dev
re içerisinde Anayasanın emrettiği kanunları çı
karmak mecburiyetinde idik. Yani Anayasanın 
altı ay zarfında çıkmasını emrettiği, iki sene zar
fında çıkmasını emrettiği kanunları çıkarmak 
durumunda idik. O günleri hatırlıyoruz. Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çıkma
mıştır yeni Anayasaya göre... Meclis kapısına da
yanmışlar toplantı yapanlar, eski kanunu tatbik 
edemiyorsunuz, mahkûm edilmiş bir kanun, yeni 
kanım yok. Biz o günleri bu Meclisin içerisinde 
beraberce yaşadık. Ondan sonraki günlerde de 
rejimin oturması yolunda nasıl hâdiselerle karşı
laştığımız hepimizin malûmu. İki senede çıkması 
gereken kanunları, ki gerçekten Anayasanın ken
disi budur, Anayasa esas sınırlan göstermekle 
beraber, toplantı ve gösteri yürüyüşü Kanunu 
çıkmadıkça Anayasadaki toplantı veg österi yü
rüyüşü hakkının temin edildiği ileri sürülemez
di. Bütün bunları çıkardık, hattâ bir kısmını iki 
seneyi geçtikten sonra çıkardık, çıkarmak mec
buriyetinde kaldık, tenkide uğradık, hâlâ şu an
da dahi Millet Meclisinin İçtüzüğünü yapamamış 

vaziyetteyiz. Gerçi, o, iki sene içinde çıkarılması 
mecburiyeti olan bir şey değil. Fakat bütün gön
lümüzle, bütün gruplar istediği halde bunu ya
pamadık. Partiler Kanunuyla meşgul olduk. Meş
gul olmaya mecburduk. Çıkması lâzımgelen bir 
kanundu... 

ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Ak
sak tarafları... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan müdahale et
meyin efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Şimdi, arkadaşlar sabırlı dinleye
lim. Aklımızın ölçüşüne vururuz, uygunsa kabul 
edersiniz, uygun değilse kabul etmezsiniz. Kabul 
ettirme dîye bir iddiam yok. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu arada petrol 
meselesini Petrol Kanunu olarak görmek mümkün 
değildir. Petrol meselesi bir taraftan geniş bir 
petrol politikası, bir taraftan da Petrol Kanunu 
petrol politikasının bir kısmı olarak, Petrol Ka
nunu olarak görülebilir. Petrol politikasının tes-
biti ancak, o da anahatlariyle ancak Beş Yıllık 
Plânın 1963 te kabulü ile bir şekil aldı ve bir 
şekle bağlandı. Türkiye'nin sanayileşmesi lü
zumu bunun yanında petrolün onüç küsur, kal
kınma hızını taşıyan, meselâ tarım bölümünün üç 
küsur veya dört kalkınma hızı olduğu halde, pet
rolün onüç küsur kalkınma hızı olduğu bu plân
da tesbit edildi. Bu arada petrol politikası ola
rak ham petrolün ithali hususu temin edildi. Bir
takım safhalardan geçirildi. Kimse bilmiyordu 
bunları. Bunları efkârı umumiye yavaş yavaş, 
tartışa tartışa benimsedi, sahiboldu, basınımız, 
gençliğimiz, Meclisimiz bu meselelere yavaş ya
vaş agâh oldu. Petrol meselesi diye bir mesele 
yoktu. 1954' senesinde böyle bir mesele olmuştur. 
Ondan sonra petrol meselesi diye bir meseleyi 
biz hatırlamıyoruz. Konuşulmadı. Siyasi mese
leler ön plâna geçti, rejim meseleleri ön plâna 
geçti, ancak 1960 tan sonra bu meseleler ortaya 
gelebildi. Ve bu arada petrol fiyatlarının in
dirilmesi için - ki, petrol politikasının bir parça
sı idi - % 10 indirilmesi temin edildi ve % 27 
indirimli bir petrolün de Türkiye'ye gelebileceği 
gösterildi. Bu olur mu, olmaz mı, alınır mı, alın
maz mı hakikatleri ortadan kalktı ve bu gösteril
di. Bu arada girişilen bu mücadelenin neticesin
de yüzde 10 dan fazlası da temin edildi. Aşağı -
yukarı bunun Türk Milletine bir yılda kazancı 
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150 milyon lira civarındadır. Ayrıca yine petrol 
politikası olarak Gider Vergisinde mevcut bir sa
katlık - ki 50 milyon lira Hazineye kaybettiriyor
du - buna ait tasarı Meclise C. H. P. Koalisyon 
Hükümetleri devrinde sevk "edildi. Ve bu Mec
liste bu kanun çıktı. Bunun da yılda karşılığı 
50 milyon liradır. 

Petrol nakliyatında da fiyatlar kontrol edildi 
ve kilo başına ufak rakamlar gibi gözük
mekte ise de yılda toplamı büyük bir ra
kam teşkil edebilen petrol nakliyatında da 
indirimler sağlandı. Yani petrolde no yapıl
dı? Bunu yalnız Petrol Kanunu olarak düşün
memek lâzıımgelir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Petrol Ka
nunu hakikaten çok incelenmesi lâzımgelen 
teknik ve karşımızda yalnız petrol hususun
da burada şubeleri bulunan şirketler değil, 
bütün dünyanın petrolüne sahibolan büyük 
devletler kadar büyük, güçlü ve bu hususta 
mütehassısları olan şirketlerle, şirketlerin sa
vunduğu fikirlerle haklıdırlar, onlar şirket 
olarak, kazanç gayesiyle kurulmuş olarak. 
bizim karşımıza, yani hükümetlerin karşısına 
çıkmakta, kendi bakımlarından hakldırlar. Ama 
biz de Tüık Milletinin menfaatini korumak 
bakımından onlarla mücadele edilecek güçte 
sağlam esaslarla gelmek mevkiinde idik. Ko
alisyonlarda bakanlık yapmış arkadaşlarımız 
bir Petrol Kanununun hazırlanması için lâzım
gelen bütün esasları temin etmişlerdi. Yani 
bir kanun gelişigüzel bir şekilde getirilemez. 
Nihayet muhterem arkadaşlarım, bu Parlâ
mentoda aşağı - yukarı hemen hemen her grup
tan - miktarları çok olabilir, az olabilir - me
selâ hatırlıyorum, Reşat özarda arkadaşımız da 
Petrol Kanununa o zaman Adalet Partisi 
saflarında idi seve seve imza atmıştır, her 
kanattan hemen hemen bütün alakadarlarımı
zın imza attığı bir kanun 1965 in Nisan ayın
da Meclise verildi. 

Şimdi burada çok üzülerek birşeyi ifade 
etmek isterim; bu kanun mükemmelen çıka
bilirdi. Çünkü bu kanun hemen bir karma ko
misyona sevk edildi. Ve o Karma Komisyon 15 
Temmuz gününe kadar toplantısına devam 
etti. Bendeniz o Karma Komisyonda kanun 
teklifi sahiplerinden biri olarak bulundum. 
Basınımız ve arkadaşlarımız da gayet iyi ha-
tırlıyacaklar. Bu çıkabilirdi. O arada 100 e 

yakm, kanun çıktı, ki, bunların içinde 300 
küsur maddesi olan kanunlar da vardı. Eğer 
bu kanun Petrol Karma Komisyonundan aşa
ğıya inmiş olsaydı ki, bunun içinde birkaç 
maddesi pe»k önemli idi, meselâ Siirt bölgesi
nin, beş numaralı bölgenin Türkiye Petrolle
rinin sekizden fazla ruhsat almasını önliyen 
madde pek mühim bir madde idi, bunun gibi 
mühim maddeleri de dâhil olmak üzere tümü 
de kolaylıkla geçebilirdi. Çünkü tadil edi
lecek maddelerin sayısı yirmi kadardı. Maa
lesef yüze yakın kânun bu Parlâmentodan 
geçtiği halde bu geçmedi. Bu itibarla Sayın Mem-
duh Erdemir arkadaşımın bir sözüne hak veririm; 
petrol politikasında hatâ1! olduğumuzu kabul 
etmeyiz. Ama petrol politikamızı tâyin eden 
Petrol Kanunu yalnız Halk Partisinin işi mi
dir? Yüce Meclisin meselesidir, Türk Milletinin 
meselesidir, millî bir meseledir. Petrol Ka
nunu hepimizin meselesidir. Ve istenmiş ol
saydı yani komisyondan Heyeti Umumiyeye 
inmiş olsa idi, bütün partilerde mevcut, bu
na taraftar arkadaşlarımızın görüşlerine uy
gun, millî menfaatlere uygun birtakım dü
zeltmelerle hiç olmazsa anahatlarmda düze
lebilirdi. Onun için bu noktayı açıklamak 
istedim. Arkadaşlarımızın böyle bir 'millî dâ
vada insafla, o gün beraber yaşadığımız si
yasi şartları da mütalâa etmelerini de petrol 
politikasında yapılan işlerin hiç de azımsanmı-
yaoak derecede önemli olduğunu lütfen kabul 
buyurmalarını istirham ederim, saygılarımla. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ay
dın Yalçın. 

Bu arada Millet Partisi Grupu adına da 
Sayın Memduh Erdemir arkadaşımızın ikinci 
defa söz istediğini arz ederim. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; prensip itibariyle araştırma yapılması 
kabul edilmiş olan, bütün parti gruplarınca bir 
mevzu üzerinde büyük teferruata girerek 
âdeta henüz daha iyiden iyiye incelenmemiş bir 
mevzu üzerinde fazla söz söylenilenin yersûz 
olduğu intibaı içindeyim. Fakat muhterem C. H. 
P. sözcüsü arkadaşımızın vermiş olduğu temi
natı ciddiye alarak burada bir polemik zaferi 
kazanmalk bahis konusu değdi. Her noktayı sen 
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şunu dedin de, sen bunu dedin de. şurada şu
rayı eksik bıraktın da; tarzında âdeta bir argü
man yarışması, muhakeme müsabakası yapar
casına meseleye bakmak istemeyişimden do
layı, meselenin en geniş şekilde 'çerçevesini çiz
mek suretiyle, geçen konuşmamda birkaç ana-

. 'noktaya 'dikkati teksif etmeye çalışmıştım. Fa
kat görüyorum ki, arkadaşımız, - belki de geçen 
senenin bir itiyadı olabilir 'her meselede illâ be
nim dediğim o'laeak zihniyeti ini demek lâzım 
'bilmiyorum, kouunuıı te'meli ile •alâkalı olsun 
•olmasın, bir sürü mesele ortaya aitti. Ben zama
nınızı alarak bunları teker teker önünüzde ce
vaplandırmak isterdim. Fakat yine bu geç 
saatte, zaten petrol gibi, zannediyorum ki Cum
huriyet Halk Partisinin 'bilhassa platform ara
dığı, yani siyasi bakımdan mülhıiün bir mesele 
yakalamaya çalıştığı bir meselede Meclisin şu 
•geç saat'indeki ilgi 'derecesi aşağı, yukarı sıra
lardaki IboşilukTa da kendisini göstermektedir; 
onun için meseleyi 'böyle cok 'büyük teknik de
rinliğe indirerek her argümanı teker teker öl
çerek, biçerek, ondan sonra önünüzde didikl'i-
yerek, tahlil ederek bunu yapmaya hem gön
lüm razı değil, hem de buna kendimi adetâ 
zorluyorum. Fakat, meseüeyi ibir neticeye bağ
lamak için ve esasen hepimiz de hemfikir ol
duğumuza göre, şu ıgeç saatte daha fazla huzu
runuzu işgal etmemek için, özetleme mahiyetin
de birkaç meseleye yeniden temas etmek zo
runda kalırsam, kepinizden peşinen özür dile
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; mesele hakikaten çok 
girift, çok yönlü ve bu meselede eğer petrol 
araştırma komisyonuna bir üye olarak girmek 
imkânına sahibolursam, sual envateri olarak, 
bir çok meseleyi bu görüşmelerin ışığı altında 
da mütalâa ederek, bilhassa efkârı umumiyeıün 
dikkatini çekme yönünden önemli gördüğümüz 
noktalara ağırlık vererek, üzerine basarsak bir 
konu envateri, bir sual envanteri ile bu mesele
ye yaklaşmanın en yerinde; bir hareket olaca
ğına kaaniim. Nitekim bir misal olmak üzere şu 
Ataş rafinerisinin; «Bir türlü Kurumlar Vergisi 
vermiyor, petrol konusunun boşluklarından is
tifade ederek bir takım yerlere para kaçırıyor» 
tarzındaki mâruz kaldığı ittihamm ben, mü
saadenizle hem hukukî, hem döviz bakımından, 
hem de iktisadi bakımından inceden inceye 
incelenmesi gereken çok önemli yönleri oldu

ğuna kaaniim. Meselâ, arkadaşımız bu kadar 
meseleden bahsediyor, fakat şu noktayı neden
se zikretmiyor; belki doğrudur, yani inanıyo
rum iddiasına ama, şimdiye kadar Türkiye'de 
araştırımı için yabancı şirketlerin kaç milyon 
Türk lirası toprağa gömdüklerinden hiç bahset
miyorlar. Bu para nereden gelecektir? Bir tica
ri şirket düşünün ki, mütemadiyen para döke
cek, fakat bunun karşılığında hiç. bir şey a'lmı-
yacak. Bu kabili tasavvur değil arkadaşlar. 
Yani meselenin iktisadi yönü de var. 

Şimdiye kadar yabancı şirketlerin Türk 
topraklarına gömdüğü paranın yekûnu 960 
milyon Türk lirasıdır. Ben bunları müdafaa 
için söyemiyorum. Fakat bir argümanda bir 
muvazene tesis etmek mecburiyetindeyiz, ma
dalyonun öbür tarafına da bakmak mecburiye
tindeyiz. 'Eğer, hakikaten C. H. P. si sözcüsünün 
dediği gibi, bu işi polemik mevzuu yapmıya-
eaksak, her yönüne bakmak mecburiyetinde 
isek, aynı meselenin başka, yönü de var. (C. H. 
P. sıralarından, «hayır yapmış» sesleri) hayır 
yapmak için ancak vakıflar bir memlekete pa
ra gömer. Rokfellcr Vakfı bilmem Hfzıssıhha 
tesislerini 1930 senelerinde yapmış. Ama bi
lançosunda her sene hissedarlarına kâr gös
termek mecburiyetinde olan bir şirket, gayet 
tabiî ki kârlı gördüğü alanlara gelecektir. Bu 
kârlılık için de istikbale ait ümitleri, bir takım 
ümitleri muhafaza etmesi lâzımdır. Aksi takdir
de tesislerini toplar gider. Nitekim, Türkiye'den 
25 milyon dolar sarf ettiği halde tesisatını, araş
tırmalarını terk etmiş, toplayıp gitmiş ESSO 
şirketi de var. Binaenaleyh, meseleye muvaze
neli açıdan bakacak olursak bu yönlerini kar
şılaştırmak mecburiyetindeyiz. Sonra arkadaş
lar, bu mesele zannediyorum ki, konuşmamız 
için çok önemli bir noktadır, üzerinde durma
mız bakımından çok önemli bir noktadır ve 
petrol politikamızın ana yönleri hakkında mu
vazeneli bir fikre varabilmek için son derece; 
önemli bir noktadır, geçen konuşmamda da te
barüz ettirdim. Vasfı, şöyle böyle, düşük vasıf
lılar da dâhil Türkiye'de bugüne kadar buluna
bilen petrol rezervi 75 milyon ton. 75 milyon 
ton 1970 senesinde Türkiye'nin 10 küsur mil
yon tona çıkan istihsali için 7,5 senelik bir 
rezervidir. Daha Türkiye'de petrol bulunmuş 
değil, kâfi derecede petrol bulunmuş değil. Bi-
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zim menfaatimiz için 1936 ile 1954 seneleri ara
sında 20 ıseneye yakın bir zaman içinde, bir 
nesil içinde kendi 'kaynaklarımızdan toprağa 
ayırabildiğimiz para ancak 50 milyon olmuştur. 
Mütemadiyen bu topraklar üzerinde oturaca
ğız, bu toprakların altında petrol bulunduğunu 
bileceğiz fakat nerede olduğunu bilmiyeceğiz 
ve yabancılara da «aman el sürmeyin, biz belki 
1990 senesinde buluruz» diyeceğiz. Bir milletin 
hayatında zaman en mühim faktördür arkadaş
lar. Yalnız bir milletin hayatında değil, beşe
riyet hayatında zaman en kıt faktördür. Türkiye 
süratle kalkmacaksa, petrol politikasını tâyin 
edecek temel prensipler üzerinde vuzuha var
madan, C. H. P. sayın sözcüsünün dediği gibi, 
hemen bir kanun çıkarıp «şuraya giremezsin, 
buraya giremezsin, bunu alamazsın» deyip, te
mel prensipleri ihlâl eden bir kanun getirerek 
petrol meselesini halletmek mümkün değildir. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Bir tek 
makina ile kalırsan tabiî böyle olur. 

BAŞKAN — Efendim oturduğunuz yerden 
müdahale etmeyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇİN 
(Devamla) — Arkadaşlar uzmanların dediğine 
göre, Türkiye'de kâfi derecede yani 75 milyon
luk rezerv; size bir fikir vermek üzere söyli-
yeyim; yalnız Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in 
yıllık istihsali 100 milyon tonun üstündedir, 
yani bu memleketlerin bir yıllık istihlasini da
hi karşılıyamıyacak bir rezerv biliyoruz. Bu 
şartlar içerisinde, aman yabancılar dokunma
sın, kimse gelmesin, topraklarımıza basmasın; 
bunun maııtılkla kabili telif tarafı yok arka
daşlar, müsaadenizle. 

Şimdi, uzmanların söylediklerine göre, Tür
kiye'nin şöyle, böyle bir rezerv tesbitini ya
pabilmek için bin adet sondaja ihtiyaç var. Bu 
bin adet sondajın karşılığı 4 - 5 milyar Türk 
lirasıdır. Ancak, bunu toprağa gömebildiğimiz 
takdirde Türkiye'nin zenginlikleri hakkında 
kâfi derecede fikre sahihibolaeağız. Dcvelop-
man ve işleme masraflariyle birlikte bu 15-20 
milyar Türk lirasıdır. Bu endüstri bu kadar 
muazzam bir endüstridir. Hayale kapılmıyalım. 
Sayın arkadaşım Turhan Feyzioğlu, benim sırf 
kısa kesmek için konuşmamda, bir takım nok
talara temas etmediğini söylediler. Hakikaten 
mühim görmediğim için temas etmedim. Ama 

edeyim isterseniz. İpraş rafinerisine Caltcx pa
halı petrol veriyormuş. Halbuki, İpraş rafineri
sinin % 90 tevsii Caltex tarafından yapılacak
mış. Binaenaleyh, bu durum karşısında dik
katsizlik yüzünden Caltex'c hak etmediği im
tiyazlar ve menfaatler temin edilmiş. 

Arkadaşlar bir kere bildiğiniz gibi Caltex 
rafinerisi beş sene sonra, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının tamamen kontroluna geçe
cektir. Binaenaleyh, İpraş rafinerisinin tıpkı 
kurmaya karar verdiğimiz İzmir rafinerisi gibi 
kotratlarla bağlı olmıyarak, icabında Sovyet 
petrolü alarak, icabında Libya petrolü alarak, 
icabında milletlerarası Mobil ve saire gibi bü
yük kartellerin bize dikte etmeye çalıştıkları 
fiyatların dışına da çıkarak, bir millî petrol 
rafinerisi ile serbest rekabete doğru Türkiye'
de petrol piyasasını sürüklemek imkânları eli
mize geçecektir. 

Binaenaleyh, meseleyi anlatırken, yani İp-
raş'm da beş sene sonra Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının % 100 mülkiyetine geçe
ceğini lütfen hatırlatmak icabederdi. Şimdi 
bir nokta daha, pek çok nokta var ya, yani 
sırf madem temas edildi, bende cevapsız bırak-
mıyayım diyorum, yine sıkılarak bu izahatı ve
riyorum.. 

Boru hattı hisse senetleri meselesi arkadaşlar, 
geçen izahatımda da uzun boylu-anlatmaya çalış
tığım gibi, hiçbir iktisadi mânası olmıyan bir ar
gümanla karşımıza çıkılmıştır. Bir iktisatçı ol
saydı arkadaşımız anlaşma daha kolay olacaktı, 
belki. Şimdi, bir hisse senedinin değeri, tahmin 
edilen müstakbel gelirinin câri faiz seviyesinden 
iskonto edilmesi, yani kapitalize edilmesi ile- ta
ayyün eder. Ben bu umumi elemariter iktisat ka
idesi olarak ileri sürdüğüm bu hâdise ile şunu 
anlatmaya çalıştım, bir işletme yüzde yirmibcş 
kâr ediyorsa bunun kapitalizasyonu mutlaka ma
liyet fiyatının üzerinde bir prim getirecektir. 
Binaenaleyh bu primle sermaye ihracını yaptı
ğınız takdirde, amatörler için biraz çelişmeli gö
rülen durum bertaraf edilmiş olacaktır. Ve be
nim de tavsiyem Türkiye Petrollerine; hakika
ten niyetleri yüzde oniki, yüzde onbeş, yüzde 
yirmibeş hattâ benim yerimden tahammül edemi-
yerek, Turhan Beye yüksek sesle söyledim yüzde 
yüz de olabilir arkadaşlar, çünkü bu bir monopol
dür, oradan getireceğiniz borunun nakliye târi-
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fesini, başka bir alternatif kaynak olmadığı için, 
yüzde yüze çıkarırsınız. Yani kârını yüzde yüze 
çıkaracak şekilde tarifeyi tesbit edebilirsiniz. Ama 
bu millî petrol politikası bakımından isabetli mi
dir? Değildir. Tarife politikasının başka yönleri 
var, bunları hesabetmek lâzımdır. Belki de millî 
ekonomi bakımından doğru olmıyacaktır. Yüzde 
25 le petrol boru hattının çalışması, Türk ekono
misinin maliyetleri bakımından belki de doğru 
olmıyacaktır; belki fişkal politika, maliye politi
kası bakımından doğru olmıyacaktır. Belki de 
petrolü ucuza Türkiye'de mal ettirmek, maliyet 
fiyatını ucuza çıkarmak, fiyatları tesbit etmek 
Hükümet tarafından bugün de öyle, fakat bunun 
üzerine bir petrol vergisi bindirmek suretiyle 
bu mesele pekâlâ ele alınabilir. Yani hulâsa, be
nim bu fikri ortaya atışımın sebebi, ileri sürülen 
«Efendim, çok kârlı olduğu için Devletten başka
sı el sürmemelidir» lâfının hiçbir iktisadi kıyme
ti olmadığını belirtmek içindir. Onun için bu iza
hatı veriyorum. . 

Sevgili arkadaşlar; bu mesele iktisadi bir me
sele değildir, siyasi bir meseledir, sosyal bir me
seledir. Siz kafanızda devlet kâr etsin, fert ne ya
parsa yapsın ve yahut da fert kâr ederse bundan 
büyük bir iç huzursuzluğu duyarsanız, bunu iste
diğiniz kadar iktisadi argümanlarla kapatmaya 
çalışınız bunun temeli siyasidir ve sosyaldir, ide
olojiktir. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Bin ki : 

şi için değil. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Bizlerin eline geçse mesele yok. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Sizlerin de 
elinize geçece'k beyefendi. Çünlkü birço'k mües
seselerde olduğu gibi bankalarımız satacaktır 
bunu, ve beşyüz liradan itibaren tasarrufunuz 
varsa ki, Türkiye'de pek çok insanda bu var, 
vatandaşların eline geçecektir ki. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Bizim elimize geçmez. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Geçmez di
yorsunuz. önceden karar vermişsiniz. Ben size 
ne söyliyeyim. Yani gelin ben size satacağım 
diyemem ki... 

BAŞKAN — Sayın Akalın lütfen müdahale 
etmeyin efendim. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Türkiye'de 
tecrübeler yapılmıştır. Ereğli Demir ve Çelik 

Şirketinin hisse senetleri kısa bir zamanda yüz 
milyon liraya yakın... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 350 lira oldu 
şimdi. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Büyük bir 
'haıta olmuştur. Geçen konuşmamda da söylemiş
tim; büyülk bir hatadır. Bunun üzerinde Ereğli 
Demir - Çelik gibi millî bir müessese üzerinde 
yapılan spekülasyonların da büyük tesiri oldu
ğunu kabul edelim. Bu, orta sınıf halkı, tasar
ruflarını Ereğli Demir - Çelik Şirketi hisse se
netlerine yatırmış olan halkı zarardide eden 
zehirli propagandanın kaynaklarına ininiz. (Gü
rültüler)... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz 
lütfen. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Arkadaş
lar işi vulgarize etmek istemiyorum; kapıyı kı
rıp kışın yakmak gibi, ondan sonra... 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Argü
man lâfları bırakın, öyle söylemiştiniz ya. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Burada 
önemli olan nokta muhterem arkadaşlarım, bi
raz evvel de söylediğim gibi, zaman faktörüdür. 

Zaman faktörü son derece önemli. Bugün 
dersiniz ki, bu çok kârlı bir konu. Altı sene 
sonra amortize edecektir. Beyler, Türkiye'de 
vasati faiz seviyesi % 15 ise zaten sermaye altı 
sene sonra kendisini amirtize ediyor demektir. 
Binaenaleyh yapılacak şey, faizin bu kadar yük
sek olduğu bir seviyede sermayenizin kaynak
larını tahvil ile mi, kredi ile mi, borçlanmak ile 
mi, yoksa rislk sermayesi ile mi temin edecek
siniz; bunun mukayesesi iktisadi bir mesele. 
Bugün Türkiye'nin iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin - umumi olarak söylüyorum - yalnız Dev
let Yatırım Bankasının boru hattını finanse et
mesi meselesinin teknik teferruatı olarak söy
lemiyorum, ama bugün vakıa şu ki, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri mütemadiyen yatırım yap
mak istiyor. Fa'kat bu yatırımları finanse ede-
cök iç kaynaklar aynı paralelde yürümüyor. 
Bunu şu veya bu şekilde tamamlamak mecburi
yetindesiniz. Bunu yalnızca petrol boru hattı
nın hisse senetlerini halka satarak bu meseleyi 
bütünüyle çözümlemek mümkün değildir. Ama 
bu bir başlangıçtır, iyi bir misaldir. Bu misali 
çoğaltalım diyoruz ve bu misali çoğaltabilmek 
için de halka cesaret verelim ve bu işi yapan 
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muhterem Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
gibi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sorumlu 
idarecilerine de cesaret verelim diyoruz. Bu bir 
edükatif hareket olacaktır, terbiyeyi bir hare
ket olaca'ktır. Türkiye'de sermaye piyasasının 
teşekkülünde ve aynı zamanda 30 senedir kro
nik bir şekilde sermaye terakümü işinde gayet 
yaya olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin fi
nansman açıklarını karşılamada da mühim bir 
adım olacaktır, diyoruz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Senet
lerin satılması gecikirse ne olacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, bir daha mü
dahale ederseniz size bir ihtar vereceğim... 

AYDIN YALÇİN (Devamla) — Her şeyin 
bir çaresi vardır. Satılması gecikirse, o takdir
de anonim şirketin idare meclisi tarafından 50 
bin liranın üzerinde taliplerin idare meclisi ka
rarı ile sermaye alabilecekleri yolunda madde 
var. Nitekim, bu yolla İşçi Sigortaları Kuru
muna, bâzı büyük banlkalara, Emekli Sandığı
na, Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi elinde bü
yük sermaye bulunduran bâzı enstitüsyonel ya
tırımcı müesseselere, kurumsal tasarruf yapan 
bâzı müesseselere satmak imkânları, gayet ta
biî, mevcut. Hazırlanmakta olan statüde bun
lar öngörülmüş. 

Arkadaşlar, Doğu - Batı blokunun yıllık ser
maye ihracı »meselesini şunun için ileri sürdüm; 
arkadaşımız fazla hassasiyet gösterdi, endişe
lerini anlıyamadım; bir kere bir tarafta ya
bancı sermayeye taraftarız, diyoruz ki, bu kür
süden ifade etti «resmî belgelerimizle bu tescil 
edilmiştir» dedi. öbür taraftan, «Ama bu ya
bancı sermaye petrol şirketi halinde gelirse 
bunun karşısındayız» dedi. Bu çelişmedir, böy
le şey olmaz, karar vermeniz lâzım; taraftar 
mısınız, değil misiniz? Taraf tarsanız şartlarını 
'konuşursunuz, pazarlık gücünüz arttığı nisbet-
te şartları da .ağırlaştırırsınız. En iptidai, en 

' ufak cemiyetler bile bugün Kuveyt küveyt'i 
bırakalım Basra körfezindeki ufacık şeyhlikler 
bile iktisadi pazarlık 'güçleri kuvvetlendiği nis-
bette yeni yeni şartlar empoze ediyorlar. Yieni 
yeni sermaye getiren şirketlere yapılacak yol 
budur. Yani bir çelişme içinde görüyorum ben 
arkadaşlarımızı. Bunu biraz kuvvetli söyledim-
ıse özür dilerim. Yabancı sermayeye taraftarız, 
fakat bu sermaye, Türkiye'nin millî 'kaynakları

nı ve en süratte istihsale sevk edilmesi gereken 
millî kaynaklarını mobilize edecek bir talana 
geldiğini gösteren petrol alanına gelirse buma 
karşıyız. Bu çelişmenin ta kendisidir arkadaş
lar. Sayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla
rımız kendilerine plâtform ararken, biraz daha 
cazip bir alanda araştırma yaparlarsa, 'kanaa
timce daha isabetli hareket etmiş olacaklardır. 

Sonra sözcü arkadaşımızın, yabancı sermaye 
sioba içinde yanan bir ateşe benzerse çok isa
betli olur, yani bu şekilde vüllgarize misâllerle 
belki fikirleri aydınlanan 'insanlar olabilir, ama 
ben bunun bu, seviyede teknik bir meselenin mü
nakaşasında fazla bir faydası ve yardımı olaca-
ığına da kaani değilim. 

Son bir nokta; Sovyet petrolünün ucuz ol
duğunu ilân eden bir arkadaşımızın endişeleri
ni, zannediyorum kfi biraz evvel verdiğim iza
hatla, karşılamış bulunuyorum. Sovyetler dai
ma ucuz satar... Böyle bir şey yok?... Eğer bu 
hayal değilse, geçen konuşmamda da belirtti
ğim gibi, Sovyetler zayıf bulduğu, pazarlık gü-
oü bakımından kendilerine fiyat dikite ettiremi-
yecek gücde bulunduğu memleketlere, milletler
arası fiyatların çok üzerinde petrol satmışlar
dır buna dair rakamlar mevcuttur. Sovyetler 
sömüraıüyor, Amerikan petrol şirketleri sö-
mürüyor... Bumun belki siyasi anlamı var ama, 
vakıalara pek uymuyor. Diğer taraftan Sov
yet petrolüne dayanmanın pek çok mahzurları 
var; bunu biz biliyoruz, 'bunu yalnız Sovyetler
le olan münasebetlertimizde değil, harbden önce 
Almanya ile olan münasebetlerimizde de, yani 
bir milletle iki taraflı bir ticari anlaşma kad
rosu içerisinde bir münasebete girdiniz mi kuv
vetli partöner, kuvvetli ortak sizi sömürür, 
size dikte eder. Nitekim Sovyetlerin sömürme-
diğini ve hayırperver prensipler üzerinde de 
petrol teslim ettiğini iddia eden arkadaşlara 
şunu söyliyeyim ki, Sovyet - Çin ihtilâfının en 
mühim meselelerinden bilisi de budur. Sovyet
ler siyasi baskı vasıtası olarak kullanırlar da
ima, bir kere kendilerine petrol bakımından 
bağladıkları memleketleri. Binaenaleyh Sovyet 
misalini de böyle bir ilân acentası gibi, ucuz 
petrol burada var, bu tarafa buyurun tarzında 
ortaya atan arkadaşımızın da bu noktayı ha
tırlaması, zannederim 'ki faydalı olur. 
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Bizi üzen bir hâdise - sözlerime son veriyo
rum - bizi üzen Ibir nokta, bir arkadaş burada 
bir gazeteden, işte, bir general Ordu Yardım
laşma Kurumuna satulimasını istiyor; binaenal
eyh bu yerine getirile oektir. Zaten 'başka /türlü 
olamaz, tarzında gayet gayrimesul, gayet so
rumsuz... (Milet Partisi sıralarından, «Grupu-
ınuzu ilzam etmez, tavzih edilecek o», sesi) 
bir şey de bulunmuştu. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendini. 
AYDIN YALÇIN (Devamla) — Meclis kür

süsünü bir nevd psikanaliz gibi ıher kafamıza ge
len sözün burada serbestçe söylenmesi bir 
nevi «refoulement» vetiresi şeklinde mütalâa 
etmek bir psikanalizle!... (Soldan «Türkçe olursa 
!biz de anlarız:» sesleri.) Sıkıntıda bulunan bir 
insanın içinde bulunan birtakım kompleksleri 
dışarıya vurmak için birbiriyle irtibatı olmı-
yan birtakım lâflar söylemesi demektir. Bu 
şekilde Büyük Millet Meclisi kürsüsünden kul
lanılmasına karşıyız. Bu şekilde' grup adına 
söz söyliyen insanların söyledikleri sözün ağır
lığını hissetmelerini isteriz. Bunu hakikaten 

şimdiye kadar ki, konuşmalarında büyük ağır
lık sahibi olan, büyük siyasi güçleri temsil 
eden bir kimse söyleseydi bunun neticeleri 
çok ciddî olurdu. Ama bunu mademki, ar
kadaşımız söyledi, fazla üzerinde durmuyoruz, 
biraz sıkıntısını gidermiş sayılabilir. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, se
kiz arkadaş görüşmüştür ve bir... 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — İtham 
vardır, ifade edeceğim... 

BAŞKAN —• Siz zaten görüşeceksiniz, sıra
dasınız. 

Sayın Bakan görüşecek misiniz efendim? 
Yeterlik önergesi geldi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER — Görüşeceğim. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim; söz sırası 
sizin, sonra son söz «milletvcldlinindir» kura
lına uyarak söz sırası Sayın Memduh Erde-
mir'indir. 

Yeterlik önergesi aleyhinde de Akdoğan 
söz istedi, yeterlik . önergesi reddedilirse 

C. H. P. Grupu adına Sayın Kırca ve Ülker sı
radadırlar. 

Sayın Bakan buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA

KANI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, üç. celsedir mütemadi 
olarak konuşulan petrol konusunu, bütün par
tilerin tam bir samimiyet havası içinde ve 
polemik mevzuu yapmıyarak konuşacakları 
düşüncesinde idim ve Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün başlaması, başlangıç, sözleri 
bana bu noktada galiba haklı çıkacağımı 
gösteriyordu. Fakat mevzu biraz ilerleyince, 
Söz konusu biraz açılınca gördüm ki, is tin a-
dedilecek noktalar eskiden beri âdet edinilmiş 
noktalardır ve bütün uğraşmalarımıza rağmen 
bu samimî havayı bu çatı altına getirmek 
zor olacaktır. 

Her şeyden evvel burada şu noktayı kati
yetle ifade etmek istiyorum. Biz Sayın Cum
huriyet Halk Partisinin Meclise getirmiş ol
duğu bu konuyu bütün dctaylariyle görüşmek 
ve her şeyi milletin önüne sermek arzusunda
yız ve bu maksatla da grupumuz gerekli öner
geyi • vermiş bulunuyor. Fakat bu samimî ha
vaya rağmen, bu isteğe rağmen görüyoruz 
ki, muhalefet partileri - bir tanesi müstes
na - muhalefet partileri, bu mevzuu yine bu
rada işe başlamadan bir polemik mevzuu ha
line getirmek istidadrndadırlar ve konuşma
ları bu istikâmete doğru yönelmiş bulunu
yor. Bunun hakiki mânasını anlamakta, mü
saade ederseniz, ben güçlük çekmekteyim. 

Mevzu mademki bir komisyona verilecek-
vc enine boyuna tartışılacak, araştırılacak ve 
tekrar Umumi Heyetinizin önüne getirilecek
tir, o hakle burada saatlerce bu mevzuu, tâ 
eskiden beri alışılmış olan şekilleri tekrar 
getirip münakaşa etmeye ne sebep vardır? 
Bunu bendeniz anlıyamam aktayım. Bu se
bepten konuşmacıların üzerinde durdukları 
mevzuları teker teker cevaplandırmaktan zi
yade bâzı umumi ve bu mevzuun derinleme
sine anlaşılmasına yarıyacak kritik noktaları 
arz etmekle yetineceğim. 

Mevzua girmeden evvel bir noktayı üçüncü 
defa tekrar burada hatırlatmak istiyorum; be
ni mazur görmenizi rica ederim. 

Bu mevzu, bu işin tamamen bir anlayış 
meselesi olduğu noktasındadır. Siz, petrol boru 
hattının Hükümetin elinde kalmasını ve Hü-
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kümetin ticaret yapmasını arzu ediyorsunuz, 
biz ise bu ticareti vatandaşla paylaşmak ve 
vatandaşların küçük tasarruflarını kıymetlendir
mek suretiyle, daha verjmli sahaları biran ev
vel mobilize etmek istiyoruz. Siz biraz daha 
ileri giderek diyorsunuz ki; siz şayet bu bcru 
hattını bir şirkete devretmek temayülünü gös
terirseniz, biz bunu ileride tekrar geri alacağız 
ve Devlet metaı haline getireceğiz. Tabiî bunu 
yapıp yapmıyacağmızı ben bugünden kestire
cek durumda değilim. Yalnız burada mevzua 
işaret etmekle iktifa ediyorum. Eğer mümkün 
olursa geldiğiniz zaman bu işi yaparsınız. 

Umumi olarak Petrol Kanununun 84 noü 
maddesi gereğince, verilen hesaplar hakkında 
aşağı yukarı fazla bir şey söylemek mümkün de
ğildir. Bu hesaplarda, demin Saym Yalçın ar
kadaşımın da sövlediği gibi, boru hattından ge
çireceğiniz petrolün durumuna ve o andaki şir
ketin iktisadi vaziyetine tamamen bağlı bulunu
yoruz ve fiyatlar bize bunu dikte etmektedir. 

Burada yine bir noktaya samimiyetle işaret 
etmek istivorum ki, bilhassa CH.P . sözcüsünün 
bâzı noktalarda eskiden beri devam edegelen ka
bulleri karşısına rağmen bizim noktai nazarı
mıza yaklaşan bâzı emareler vardır. Bunları bu
rada tekrarlıyacak değilim. Komisyon huzurunda 
bunları teker teker teşrih etmek ve neticeleri si 
zin huzurunuza getirmek daha uygun olacaktır. 

Savın Halk Partisi sözcüsünün demin de işa
ret ettiğim gibi, binasını kurduğu noktai nazar, 
Türkive Petrolleri Anonim Ortaklığı avukatı
nın bir gazetede intişar etmiş olan makalesine 
istinadedivor. Evvelâ şu noktaya katiyetle işa
ret etmek istivorum ki, arkadaşımız T. P. A. O. 
nın avukatı değildir. Zaman zaman kendisi ile 
hukukî mevzularda istişare ediliyor. Bundan 
başka da bir sıfatı yoktur. Bunun gibi herkes 
bu mevzuda istediği gibi kalem oynatmakta 
serbesttir. O da kendi noktai nazarına göre bu 
mevzuu ele almış ve bu makaleyi yazmıştır. Sa
yın sözcünün o makaleyi esas tutmak suretiyle, 
Türkiye Petrollerince, Pipe •-• Line Anonim Or
taklığı diyeyim, ona vereceği istikameti biraz 
değiştirmek istidadında gördüğüm bâzı nokta
larını burada şirketin düşünmekte olduğumuz 
ana statüsünü açıklamakla cevap vermek isti
yorum. 

Pipe - Line Anonim Ortaklığının hisse se
netleri '1 000 er liralık olacaktır ve bu senet
ler nama muharrer olacaktır, elden ele dola-
şamıyacaktır, dolaştığı takdirde dahi Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının müsaadesine 
tabi olacaktır. Bir. İkinci mevzu; söylenenle
rin tamamen aksine olarak, bunları ancak 
Türk valtandaşları alabileceklerdir. Üçüncüsü; 
demin de söylediğim gibi, senet!cır ancak İdare 
Meclisinin kararı ile devredilebilecektir. Kaide 
olarak her vatandaş âzami 50 bin liralık senet 
aialbilecektir. Bâzı millî teşekküllerimiz için. 
İdare Meclisinin kararma vabeste olmak şartı 
ile hususi bir hüküm getirilmiştir. Buıraida bir 
maktayı hamen yerine getirmek lâzımgıeliyor. 
O da; İdare Meclisinin teşekkül tarzının veri
lecek bu müsaadelere müessir olacağı ve bu 
istikâmetin memleket menfaatlerine uygun düş-
miyecek bir gidişe varabileceği noktasıdır. 
Bunun İdare Meclisini işgal edecek olan arka
daşların samimiyetinden ve vatanperverliğin
den şimdiden şüphe edilmesi gibi bir neticesi 
vardır ki, bunu ben hem İdare Meclisi arkadaş
larıma ve hem de Türk Vatandaşlarına, sureti 
katiyede yakıştıramam ve kalfoul etmemekte
yim. Hiç bir Türk Vatandaşının, almış olduğu 
senedi millî menfaatlere aykırı olarak, başka 
birisine götürüp devir etmeye hakkı yoktur, 
ama devir edeceğini kabul etmek de mümkün 
değildir. Senedini satmak istiycn vatandaş, 
muayyen bir kanuni devre dâhilinde Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına getirecek ve pa-
ır'aısmı o devre sonunda alabilecektir. 

Burada mütemadiyen zarar eden ve senet- -
leri düşmüş olan şirketlerden bahsedildi. Ben. 
de size kısaca bunun tamamen tersi ve bugün 
senetleri bulunmıyam ve bulunduğu takdirde 
dâhi yüzde 50 nin üstünde satılan bir anonim 
lartakliktan 'bahsedeceğim. Bu da Çukurova 
Elektrik Anonim Ortaklığıdır. Bir ortaklık 
hüsnüniyetle ve iyi bir veçhe verilmek suretiy
le işletildiği takdirde, bu şirkette görüyoruz 
ki, 1 000 liralık kupürler bugün 1 500 liraya 
satılmaktadır ve alabilmeniz de biraız ziordur. 
Bu anonim ortaklık bidayette 30 milyon lira
lık bir sermaye ile kurulmuştu. Bunun 16 mil
yon lirasını hususi teşebbüs koymuş, 1.4 milyon 
liralık kısmını da Devlet yatırmıştır. Seyhan. 
(Barajvnın servise girmesinden kısa bir müd-
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de't sonra, şirket sermaye tezyidine lüzum his
setmiş ve sermayesi 35 milyon liraya çıkarıl
mıştır. Bu 35 milyon liraya çıkarılmasının he
men akalbinde, hatırladığıma göre, iki sene scaı-
ra şirketin sermayesi bugün 100 milyon liraya 
çıkarılmış bulunuyor. Hem senetleri »bulunmu
yor, bulunsa da 1 000 lira yerine 1 500 liraya 
satılıyor. Şirketin bugüne kadar tevzi ettiği 
faiz yahut diıvidant miktarı yüzde 12 ilâ 17 
arasındadır. Görülüyor ki, bu gibi şirketler hiç
bir zaman, burada defaatle ifade edildiği gibi, 
zarar etmemektedirler. Bunların iyi misalleri 
de vardır. Geçen hafta içerisinde, bu ay içinde 
temelini attığımız, Mersin'deki 50 000 Kw. lık 
santralin bütün iç ve dış parası bu şirketin 
kendi kaynaklarından elde edilmiştir. Ve şirket 
yeniden 72 000 Kw. lılk bir santralin inşaatına 
başlamış bulunmaktadır. Bugün 400 milyon li
ralık bir varlığa sahiptir. Bunu da ifade et
tikten sonra yine başka bir mevzua geçmek isti
yorum. 

Sayın C. H. P. sözcüsü konuşmalarının he
men hemen hepsinde defalarca, millet parası 
ile yapı/İmiş olan tesislerin devrini uygun gör
müyor. Bu noktaya demin cevap arz etmiştim. 
Milletin malını biz yine millete veriyoruz ve 
milletin tasarruflarını daha iyi... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Fakirlere. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Evet, 
fakirlere, daha iyi bir sahaya yatırmaya karar-
lıyıız. Bunu da yaptığımız takdirde orada dü
şündüğünüz yüzde 25 in üzerinde bir kâr yap
mak mümkündür. 

Başka bir konuya geçmek istiyorum. O da, 
Türkiye Petrollerinin sermaye piyasası yarat-
maık vazifesi midir, değil midir? Bu, burada 
defalai'ca mütalâa edildi ve konuşuldu. Burada 
ıbir çok misal vermek mümkün. Ben bunların 
hiç birisini ifade etmiyeceğim. Gerek Beş Yıl
lık Plânımız ve gerekse Ticaret Kanunu hü-
kümıleri Türkiye Petrollerine bu hakkı tam 
mânasiyle vermektedir, ve biz, bu hakkını kul
lanacağız. 

Sayın sözcü bir mevzu üzerinde, strateji 
kelimesi üzerinde durdular ve bunu iki mâna
da kullandıklarını ifade ettiler. İkinci mâna
yı sözcümüzün cevaplandırmadığını bildirdiler. 
Prensip itibariyle ikinci mâna için, kısaca bu
rada arzı cevabetmek istiyorum. 

Sayın sözcünün Standart Oil Coımpany için 
yapmış olduğu bir beyanı tamamen kabul edi
yorum. Ancak, burada bir eksik noktanın zik
redilmemiş olduğunu zan ve tahmin ediyorum. 
Arz ettiği kitabı okumuş değilim. Ama sade 
boru hattı inşa etmek bu meseleyi, söylediği 
mânâdaki meseleyi halletmeye kâfi gelmez. Bu 
boru hattının içinde yürütülecek petrolü de 
bulup getirmek ve sevketmek icabeder. 

ABDÜLBÂRl AKDOĞAN (Ağrı) — Ya
rın yabancıların bu petrolü vereceğim nereden 
biliyorsunuz ? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Ona 
da cevap vereceğim bekleyiniz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz lütfen, hati
be müdahale etmeyiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Şim
di, petro borusu hakkında söylediğim bu ma
lûmatı bırakarak, birinci önergenin 2 nci mad
desini teşkil eden rafineri kapasitelerinin artı
rılmasına giden sebepleri arz etmek istiyorum. 

Müsaade ederseniz, bu işe girmeden evvel, 
kısaca bâzı istatistikî rakamları burada zikret
mek mecburiyetindeyim. Evvelâ, memleketi
mizde halen faaliyette bulunan üç tane raf ine
ri vardır ve mevcut kapasiteleri takriben 5 mil
yon tondur. 1967 plânında ham petrol ihtiya
cımız 5 700 000 tondur. Şunu burada tekrarla
mak istiyorum. 1967 plânında petrol ile ilgili, 
petrol rafineleri ile ilgili bilgiler, maalesef di
yorum, bir sene evnel tahakkuk etmiştir. 
1967 de tahakkuk etmesi beklenen miktarlar, 
1966 yılı sonunda tahakkuk etmiştir, özür di
lerim, o kelimeyi mahsus kullandım. Çünkü, 
1966 sonunda 1967 sonu için öngörülmüş ra
kamlar tutulmuş bulunuyor. Bunu da petrol 
sahasında memleketimizin gittiği nurlu istikba
lin bir müjdecisi olarak telâkki ediyorum. Filha
kika, sayın Millet Partisi sözcüsünün de söy
lediği 1967 senesi ilkelerinde rafinerilerin zaten 
motorin esasına göre çalışacakları zikredilmek
tedir. Ve 1967 senesi sonundan itibaren de ka
pasitelerin kâfi gelmiyeceği ve yeni kapasiteler 
konması lâzımgeldiğine işaret edilmiş bulun
maktadır. 

Şimdi, bir rafinerinin, hemen gidip bir bak
kaldan veya manavdan bir şey alır gibi alıp 
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yerine konulacak ve hemen de istihsali geçecek 
bir ünite olarak düşünülmesi mümkün değildir. 
En az, bu rafineride olduğu gibi, 18 ay bir tev
sii, fakat yeniden bir inşa da üç seneyi icabet-
tirmektedir. Bu itibarla bizim olimizdeki beş 
milyon tonluk kapasiteye karşılık 1966 sonun
da 5 700 000 tonluk kapasiteye ulaşacağımıza 
göre, rafinerilerimiz hakikaten sıkışık bir du
rumdadır ve hemen hemen aylık durumları iti
bariyle tam kapasiteyle çalışacak durumdadır
lar. Bu ihtiyacı biz 1965 senesi içinde gördü
ğümüz için, bu iki rafinerinin tevsii için çareler 
aradık ve T. P. A. O. lığı da evvelâ ÎPRAŞ'm 
tevsii için müracaatetti. Burada ne söylenirse 
söylensin, Araştırma Komisyonunun önüne ko
yacağımız dokümanlardan bu teklifin tarafı
mızdan düşünülmediğini ve bunun daha ziyade 
T. P. A. O lığının inisiyatifi ile memlekette 
darlığı önlemek maksadiyle, ele alınmış bulun
duğunu dökümanlariyle kendilerine ifade edece
ğiz ve göstereceğiz. 

Bu itibarla İPRAŞ'm tevsiinde gayrimâkul 
bir şey yoktur. Esasen şunu da arz etmek 
istiyorum ki, ÎPRAŞ rafinerisi, gerek 1964 yı
lında ve gerekse 1965 yılında normal kapasite
sinin üzerinde çalışmıştır. 1965 senesinde aske
rî ihtiyaçlar için getirdiğimiz 500 bin tonluk 
ham petrolü, rafineri kendi kapasitesinin üze
rinde olarak işlemiştir. 1963 te 1 milyon 250 bin 
ton 1964 - 1965 yıllarında, 1965 te de 1 milyon 
330 bin tonluk ham petrol işliyordu. Ve 1966 
programı da 1,5 milyon ton işlemekti. Esasen 
bu rafineri, zaten 500 bin tonluk askerî ihti
yacı da düşünürseniz kendi kapasitesinin üstüne 
çıkmaya, yani tevsi kapasitesinin üstüne de yak
laşmış bir vaziyette, srüplüs olarak, çalışıyor
du. Diğer taraftan, memleketimizin Beş Yıllık 
Plânda, demin 1967 için söyliyeceklerimi tek
rar etmek istemiyorum; 1962 den sonrası kapa
sitelerimiz için, bir rafineri düşünülmüş değil-

- » * • 

dir. Düşünüldüğünü kabul ettiğiniz takdirde 
ve bir rafinerinin, üç milyon tonluk bir rafine
rinin inşa müddetini üç sene olarak aldığınız 
takdirde, 1969 senesi sonuna kadar ihtiyacımı
zın nasıl karşılanacağını teemmül etmek icabe-
der. Biz, bu noktadan hareket etmek suretiyle 
ve 1969 senesi sonunda Türkiye ihtiyacının 
9 milyon ton olacağını hesaba katarak, mevcut 
7 milyonluk kapasitemizi bu tarihte 9 milyona 
çıkarmak ihtiyacını hissettik ve bunun tedbiri
ni aldık. ATAŞ'ı tevsi etmek için müsaade ver
dik. Bunda yanılmadığımızı, istikbal göstere
cektir. Bizim tahminlerimiz doğru çıkarsa 1969 
senesi sonunda şayet İzmir Rafinerisini servise 
sokamazsak, mevcut kapasitelerimizi ne kadar 
sürplüs olarak çalıştırırsak çalıştıralım, bu 1969 
senesi ihtiyacımızı karşılıyamıyacağız ve dışar
dan, işlenmiş petrol ithal etmek mecburiyetinde 
kalacağız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan özür dilerim, ko
nuşmanız daha uzun sürecek mi efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Biraz 
3Ürecek efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şu halde istirham 
ediyorum, gelecek Birleşim devam etmek üzere.. 
Çünkü mûtat tatil saatimiz gelmiştir, vakit ge
cikmiştir efendim. 

Efendim, gelecek Birleşimde sayın Bakan, 
kaldığı noktadan devam edecektir. Sonra, son 
söz Memduh Erdemirin'dir. Sonra, yeterlik 
önergesi aleyhinde Sayın Abdülbâri Akdoğan 
görüşecek, önerge reddedilirse Kırca ve Ülker 
arkadaşlarımız söz sırasındadır. Diğer husus
lar hakkında Tüzük hükümleri tatbik edilecek. 

Efendim, vaktin gecikmiş olması sebebiyle 
5 Aralık Pazartesi günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

mm ı ı 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. •— Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, orman tahdit işinin biran evvel bitiril
mesi hususunda ne gibi tedbirler alındığına ve 
özellikle Ordu ilinin, bu yılki çalışma 'plânına 
dâhil edilip edilmediğine dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı 
(7/134) 

29 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki serumun Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut 
buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Ondu Milletvekili 
Feridun Cemal Erkin 

Orman konusunun, yundumuzda 20 binden 
fazla köyde oturan, 9 ilâ 10 milyon yurttaşı 
yakından ilgilendirdiği, Devletin onmanla ilgili 
faaliyet ve politikalarının, onların günlük ha
yatları ve 'geçimleri ile gelecekleri üzerinde bü
yük etkileri bulunduğu yüksek malûmlarıdır. 

Onmanla yakınımda oturan köylüler arasın
daki ilişkilerin bir yönü, tarla ve mera arazi
siyle ormanların birçok yerlerde siniri arla bir
birinden ayrılmamış bulunması dolay isiyle bu 
arazi çeşitlerinin birbiri içerisine yer yer girmiş 
olmasıdır. Bu karışık durum, her yıl yüzbinler-
ce hukuk dâvasına ve çaltışmaıya sebebolmakta, 
bundan hem idare, hem de yurttaşlar zarar gör
mektedir. 

. Orman ve köylü ilişkilerinin diğer bir yö
nü, . fiilen, ilmen ve tamamen orman olmaktan 
çıikmış yerlerin mevcut düzen içerisinde hâlâ 
ihükukan onman sayılması ve boy] e e muamıele 
görmesidir. 

Onman bütünlüğünü bozmıyan, iklim, su ve 
toprak rejimine zarar venmiyeceği anlaşılan ve 
ıdaha verimli kullanma şekillerine çevrilmesi 
uygun bulunan yerlerin, biran evvel, usulü ge
reğince, orman rejimi dışarısına çıkarılması, 
ilgili yurttaşları zıor durumlardan kurtaracak 
ve devletle aralarındaki havayı yumuşatarak, 
onları rejim ve Hükümete daha sıkı tarzda 
bağlıyacaktır. 

Oeçen yıl seçim kampanyası münasebetiyle 
ziyaret e'ttiğim bâzı illerde, bu yüzden evsiz, 

bankısıız kalmış binlerce köylü ve ailelerinin ta
hammülü imkânsız fecî durumu bu mesele üze
rine ciddiyetle eğilme zamanının geldiğini gös
termiştir. Onman mevzuatı yüzünden ailesiyle 
birlikte tarlasından, .kulübesinden atılan köylü 
ormanın düşmanı olmakta ve bu durum orman 
kaybına ve yangınlarına yol açmaktadır. Mese
leyi kökünden halledip, köylüye ormanın dostu 
ve bekçisi hüviyetini venmek. hem onun, hem 
de Devletin menfaati iktizası olmak gerekir 
kanısındayım. 

Bu itibarla, ilgilendiğim şu konu1 arın aydın
latılmasını rica edenim,: 

Yıllandanberi tamamlanamıyan orman tah
dit işinin biran evvel bitirilmesi hususunda, 
Tarım Bakanlığınca ne gibi tedbirler alınmak
tadır? Halen, kaç aded tahdit komisyonu, mem
leketin hangi bölgelerinde faaliyette bulunmak
tadır? Önümüzdeki yaz aylarında, komisyon 
sayıları artacak mıdır? Doğu Karadeniz ve özel
likle Ondu ili, bu yılki çalışma plânı içerisine 
alınmış mıdır? Alınmadıysa, ne zaman sırası 
gelecektir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşavirliği 

No. : 60İJ 
Konu : Feridun Cemal Er-
Ikin'dn önergesi Hk. 

16 . 8 . 1966 

Millet Moclisıi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 5 . 1966 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/134 - 2012/J 0204 sayılı 
yazı. 

Onman tahdit işinin biran evvel bitirilmesi 
hususunda ne gibi tedbirler alındığına ve özel
likle Ondu ilinin bu yılki çalışma plânına dâ
hil 'edilip edilmediğine dair Ordu Milletvekili 
Sayın Feridun Cemal Erkin'in yazılı soru öner
gesi tetkik edildi. Konuya ait cevaplarımız aşa
ğıdadır. 

Orman tâbirinden, eklolojikman komşu mu
hitin etkisinden kurtularak dengeli, özel bir 
iklim, toprak ve biyolojik münasebet yarata
cak kadar bir- saha mevkiini haiz olan ve bu 
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saha üzerimde yeter bir kapalılık teşkil eden 
ağatç ve ağaççıkların meydana getirdiği hayat 
müşareketi olarak; orman sahasmdau ise : Eko-
lojikman ve ekonomdkman tarım, hayvancılık, 
suculuk v.s. gibi açık saha işletme1 erine müsa-
idolmıyan tabiî santiar ve miliî ekonomi yö
nümden orman sahası olması gereken yerler 
•olarak anlamaktayız. 

Millî -ormancılık politikamızı; orman varlı
ğımızı; kanuni, ilmî ve pratik mânada ifade
lendiren bu tarifin şümulü içerisinde izlemek 
•kararındayız. 

Nitekim, bu konuda orman halk münasebet
lerinin düzenlenmesi ve halkla olan ilişkileri
mizde hukukî ve ekonomik her türlü çelişme
lerin izalesi maksadı ile Orman Genel Müdür
lüğünce hazırlanarak 7 . 5 . 1%G talihinde Ba
kanlığımızca onaylanmış olan ve orman politi
kamızın esaslarını özetle ihtiva edon. bir sureti 
ekli muciprmetninde bulunan ilmî müessese ve 
meslek kuruluşlarına görüşleri alınmak üzere 
gönderilmiş bulunmaktadır. Bu teşrii dönem 
içerisinde gerçekleştirilmesini lüzumlu gördü
ğümüz; ormanların korunması, ormancılık hiz
metlerinin ilmin, tekniğin ve memleket gerçek
lerinin icaplarına göre yönetilmesi, yurt çapın
da bir ağaçlandırma faaliyetine girişilmesi, 
ormanlarla diğer harasette kullanıla t sahaların 
birebirine tedahül etmiyecek seki1 de tefriki, ve 
sair hususlar; alınacak bu görüşlerin ışığı al
tında yine bahse konu müessese yetkililerinin 
de katılacağı bir toplantıda tetkik, tesbit ve 
karara bağlanarak süratle realize edilecektir. 

Ormanlarımızın sınırlarının dondurulması, 
onman tahdit ve kadastrosunun biran önce ta
mamlanması için hava fotoğraflarından istifa
de edilerek az insan gücü ile büyük iş sağlıyan 
aerofotagrametrik metodun tatbiki öngörülmüş
tür . 

Bu metodun tatbiki için Türkiye ormanları
nın havadan fotoğrafının alınması hususunda 
Harita Genel Müdürlüğü île işbirliği yapılmış 
ve Harita Genel Müdürlüğünce fotoğrafı alı
nan Muğla Orman Başmüdürlüğü mmtakasm-
da (Muğla - Aydın - Denizli illeri) 1965 yılın
da 7 komisyon çalıştırılmıştır. Bu bölgede işe 
başlıyan 10 komisyonun çalışmaları halen de
vam etmektedir. Bolu, İstanbul, Barsa, Erzu
rum, Çanalkkale illerinde de 6 komisyon yersel 
metotla faaliyette bulunmaıkta^n*. 

1966 yıılmda komisyon adedi 20 ye çıkarıl
mış ve 1967 de ise 30 a çıkarılması kararlaştı
rılmıştır. 

Doğu Karadeniz (TraJbzon ve Giresun Or
man Başmüdürlüğü) mıntıkaları dahilindeki 
ormanlık sahaların havadan fotoğraflarının alı
mı 1966 ve 1967 yıllarında tamamlanacaktır. 

Hava fotoğraflarının ikmalini nıütaaıkıp di
ğer ormancılık faaliyetleri ile birlikte tahdit 
çalışmalarına başlanacaktır. 

Bilgi edinilmesini arz ederin. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

Tarım (Bakanlığı 
Onman Genel Müdürlüğü 

Şuibetsi : 2 
H. Nıo. : 2882 - 1 9 - 1 

U. No, : 
Balkanlı'k Makamına 

Malûm olduğu üzere; memleket ormanları 
yüzlerce yıllık geçmişten bugüne kadar devam 
eden sosyal - ekonomik zorlamalar sonucunda 
geniş mikyasta tahribe uğramış, alınan bütün 
tedbirlere ve cezai müeyyidelere rağmen bu 
tahribatın önüne geçilememiştir. Bundan başka 
aradan geçen uzun süre zarfında birçok orman 
sahaları, başka harasete inkıl âb edilmek sure
tiyle halen ve fiilen tarla, bağ. bahçe haline 
kalbedilmiş ve bunlardan da gereği veçhile de
vamlı ve düzenli fayda sağlanamamıştır. 

Ayrıca, halk - orman münasebetlerinin bü
tün gayretlere rağmen düzene sokulmadığı bu 
yüzden ihtilâfların yüzbini aştığı, hor yıl yüz-
binlerce metreküb verimli yurt ^oprjğının eroz
yonun tam kâmil bir şekilde önlenememesi se
bebi ile denizlere taşındığı, mezru arazinin su 
taşkınları neticesi verimsiz hale geldiği görül
mektedir. Bu halin, bütün memleketi ve özel
likle on milyon civarında orm^n içi ve civarı 
köylülerimizin olumsuz şekilde etkilediği ve bu
nun biran önce bir hal tarzına bağlanmasının 
zaruri bulunduğu izahtan vareste bir keyfiyet
tir. 

Bu itibarla : 
1. — Ormanlarımızın gereği veçhile korun

ması, içerisinde ilmin ve tekniğin dikte ettiği 
sakilde ormancılık hizmet ve faaliyetlerinin ya
pılabilmesi, kalite ve kantitesinin yükseltilmesi 
ve özellikle resmî müesseseler yamnda vatan-
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daş teşebbüs ve gücünden âzami şekilde fayda
lanılmak suretiyle yurt çapında bir ağaçlandır
ma faaliyetine girişilmesi;' 

2. — Memleket topraklarının emniyetini 
\ ağlıyan mevcut ormanlarla diğer hararette 'kul
lanılan sahaların bildirine tedahül etmeyecek şe
kilde tosbiti ve bu suretle halk - orman münasebet
lerinin olumlu bir şekilde tanzimi, arazi klâsi-
fUkaısyonunda ormandan başka harasete tahsisi 
mümkün olmıyan verimsiz toprakların her im
kân ve vasıtadan faydalanmak Deflet ve va
tandaşın işbirliği ile ormanlaştıııknak suretiyle 
verimli hale getirilmesi, 

3. — Genellikle verimsiz topraklar üzerin
de çalışan vatandaşlarımızın* harcadığı emcik ve 
masraf karşılığını alabilmek için, bunlara her 
çeşit yardımın yapılması bu arada devlettin 
elinde bulunan sahaların da tarım yönünden 
düzenli ve devamlı bir şekilde değerlendiril
mesi imkân ve çarelerinin araştırılması : 

Maksadına matuf olmak üzere : 
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi De

kanlığı, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi De

kanlığı, 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan

lığı, 
Atalbürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi De

kanlığı, 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi De

kanlığı, 
Orman Mühendisleri Odası Başkanlığı, 
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, 
T. Ormancılar Cemiyeti Başkanlığı, 
T. Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Kon

seyi Başkanlığı, 

Ziraat Odaları Birliği Başkanlığı, -
Yeşil Türkiye Ormancılar Cemiyeti Başkan

lığı, 
/< 

Orman Teknikerleri Cemiyeti Başkanlığı, 
T. Ziraatçılar Cemiyeti Başkanlığı. 
Kıymetli görüşlerinin alınması ve alınacak 

'bu görüşlerin ışığı altında yine bah'se konu mü
essese yetkililerinin de katılacağı bir toplantı 
'tertiibedilerek memleket şart ve gerçeklerine 
uygun hal tarzlarının bulunup kısa zamanda 
realize edilmesi lüzumlu görülmektedir. 

2 . 12 . 19Ö6 O : 1 

Tensip buyurulduğu takdirde bu şekilde bir 
çalışma yapılmasını olurlarınıza arz ederim. 

Genel Müdür Y. 
İre?, a 

2. — Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Oran'-
ın, Siirt'te bir eğitim tugayı teşkilinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Milli Savunma Bakam Ahmet Topaloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/169) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmıasını saygiylo arz ve 
rica ederim. 

2 . 7 . 1966 
Siirt Milletvekili 

Hüsnü Oran 
1. — 1961 - 1962 yıllarında Siirt'ten başka 

yere kaldırılan 12 nei Tümen yerine bir baş-
ka askerî birlimin Siirt'e gönderilmesi müm
kün görülmekte midi^? 

2. 12 nei Tümenin Siirt'ten alınması so
nucunda boş ka^an bilcümle askerî tesis ve 
sahaların değerlendirilip bunlardan yararla
nılması bakımından ve Siirt'in coğrafi yönden 
arz ettiği merkezi olma durumu da nazara 
alınarak bir eğitim tugayının Siirt merkezin
de teşkili düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 16 . 8 . 1966 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 687/1 - 66 
Konu : Yazılı" soru öner
gesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 7 Tem

muz 1966 tarih ve Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü 7/169 - 2374/12673 sayılı ya
zısı. 

Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Oran ta
rafından verilen yazılı soru önergesi tetkik 
edilerek, önerge ile Bakanlığımıza yöneltilen 
sorulara verilen cevapların ekte sunulduğunu 
a A: ederim, 

AhmetTopaloğlu 
Millî Savunma1 

Bakam 
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Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Oran ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı : 

1. Siirt'ten baçka yere kaldırılan 12 nci 
Tümenin yerine, mevcut birliklerin dışında 
başka bir askerî birlimin Siirt'e gönderilmesi 
mümkün görülememektedir. 

2. Silâhlı Kuvvetlere bağlı birlikler 
hizmetin gereklerine göre teşkil edilmekte 
bulunduğundan, Siirt merkezinde bir eğ:"tini 
tugayının kurulmasının şimdiki halde dügü-
nülmediğini arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma 

Bakanı 

3. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı'nın İlgaz, Eldivan, Şabanözü, Orta ve 
Yapraklı ilçelerine, Çatalağzı termo - elektrik 
santralinden ve enterkonekte şebekeden ne za
man ve nereden elektrik verilebileceğine dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı İbrahim Deriner'in yazılı cevabı (7/181) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin CCc 

1. Çankırı iline bağlı İlgaz, Eldivan, Şa
banözü, Orta ve Yapraklı içeleri Çatalağzı Ter
mik elektrik santralinden enerji alamamakta ve 
münferJt dizel elektrojen grupları 'ile elektrik 
üretmekte, dolayısiyle mezkûr beldelerde oturan 
vatandaşlarımız çok pahalı elektrik sarf et
mektedirler. 

Bu hale göre >adı geçen 'kasabalara Çatalağzı 
termp - elektrik santralinden ve enterkolokt 
şebekeden ne zaman ve nereden elektrik verile
bilecektir? 

2. Eskipazar, Çerkeg, Atkaracalar ve Kur
şunlu kasabalarımız 1967 yılında plâna göre, 
Çatalağzı hattından istifade edeceklerdir. Bu 
hale göre yukanda beyan ettiğim kasabalar 
da birlikte aynı anda elektriğe kavuşturulursa 
elektrik yönünden ilimizin bütün kasabala
rının derdi halledilmiş olacaktır. 

Bu hale göre İlgaz, Eldivan, Şabanözü, 
Orta ve Yapraklı ilçelerinin 1967 yılında elek
triğe kavuşturulması mümkün değil midir? 

3. Çankırı iline bağlı Korgun, İlgaz ilçe
sine bağlı Belören, Kurşunlu ilçesine bağlı 
Bayramören bucağı ile Yapraklı ilçesine bağlı 
îkizören bucaklarına Çatalağzı Santralinden 
cereyan ne zaman bağlanabilecektir?. 

4. Çankırı ili her yönü ile bakımsız bı
rakılmış ve ihmale uğramış bir il olduğuna 
göre ve bilhassa toprak verimi az sanayi kolu 
mevcut bulunmadığı cihetle geri kalmış bölge 
olarak bu elektrik dâvasının hallinde bir ön
celik verilmiyecek midir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 13 . 8 . 1966 

Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İçleri 

Bürosu 
Sayı : 02/8012/3647 

Konu : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği 

13 . 7 . 1966 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
2426 - 7/181/13086 sayılı yazınız. 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un; Çan
kırı'nın İlgaz, Eldivan, Şabanözü, Orta ve 
Yapraklı ilçelerinin elektriklendirilmcsine 
dair sorulan hususların cevabı ilişiktir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
ibrahim Deriner 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un Çankı
rı'nın İlgaz, Eldivan, Şabanözü, Orta ve Yap
raklı ilçelerinin elektriklendirilmesine dair so
ruların cevabı aşağıdadır : 

1. Çankırı iline bağlı Yapraklı, İlgaz, El
divan, Şabanözü, Orta, Kalfat, Korgan mer
kezleri Çankırı trafosundan 30 Kw lık hat
larla beslenmek üzere plânlanmış olup, bu hat
lar E. I. E. I. nee hazırlanan 1967 tasarısı ilcin
de «Etibank tarafından inşa edilmek üzere 
programlanmıştır. Bu hatların inşaasına prog
ram gereğince 1967 senesi içinde başlanacak 
ve 1968 senesi sonunda da tamamlanacaktır. 

2. Eskipazar, Çerkeş, Atkaracalar, Kur
şunlu, ve Gerede 1966 programının 65 D. 02 136 
numarasından 65 D. 02 143 numarasına kadar 
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Y% 1966 programının 56 - 57. nci sayfalarında 
•ele alınmıştır. 

Bu tesisler 1967 senesi sonunda ikmal edi
lip servise sokulacaklardır. 1 nci maddedeki 
kasabalara nazaran 1 sone evvel c?ryan ala
caklardın 1 nci maddedeki kasabaların 1967 
yılında elektriğe kavuşturulmaları mümkün 
değildir. 

3. İlgaz ilçesine bağlı Belören, Kurşunlu 
ilçesine bağlı Bayramören ile Yapraklı ilçe
sine bağlı İkizören, İlgaz, Kurşunlu ve Yap
raklı ilçelerinin sisteme bağlanmasından sonra 
ele alınacalktır. 

4. Çankırı ve civarının kalkınması için yu
karıdaki maddelerde de açıklandığı üzere 1968 
sonunda hemen hemen bütün kaza ve kasaba
ları ile elektriğe kavuşmuş olacağına göre Tür-
kiyemizin talihli vilâyetlerinden biri olarak gös
terilebilir. 

4. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un Varto ilçesine bağlı köylerin, zelzeleden 
okulları yıkılan öğrencilerine okul binası teda
riki hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in yazılı cevabı. (7/185) 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara 
elliğinizi saygı ile rica ederim. 

Nermin Neftçi 
Muş Milletvekili 

Muş'un Varto ilçesine bağlı, şiddetli zelze
lelere mâruz kalan köylerdeki yıkılan okul
ların yüzlerce Öğrcnccsine, yaklaşan ders 
yılı d'olayıslyle okul binası tedariki husu
sunda ne gibi tedbirler alınmış veya alınması 
düşünlümektedir ? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 6 . 8 . 1966 
Talim ve Terbiye 

Dairesi 
Sayı : 2781 

Konu : Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi'nin yazılı 
soru önergesi Hk. 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lümü ifadeli 21 Temmuz 1966 tarih ve 7/185 -
2548/13335 sayılı'yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Muş'un Varto ilçestinde vukubulan deprem

de yıkılan köy okulları ile ilgili, Muş Millet
vekili Sayın Nermin Neftçi'nin yazılı soru 
önergesine ait Bakanlığımız cevabi notunun 
ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin yazılı 
soru önergesine ait cevap notudur : 

7 Mart 1966 taihinde Muş ilinin Varto 
ilçesinde vukubulan depremde, 4 köy okulu 
tamamen yıkılmış, 7 köy olculu da kısmen 
hasara uğramıştır. 

Yıkılan okulların yerlerine yenilerinin yap
tırılması ve diğerlerinin de onarılması için 
gereken keşif yaptırılarak 738 633,66 liraya 
ihtiyaç olduğu tesbit ettirilmiş; 1966 yılı okul 
yapım ödeneğinin tamamı illere dağıtılmış «ol
duğundan, bu ödeneğin gönderilmesine imkân 
bulunamamıştır. 

1966 yılında yaptırılacak okullar için daha 
önce il emrine gönderilmiş olan 3 010 C00 li
radan harcama yapılması, ayrıca 1966 yılı 
porgrammm gerçekleşmesi için de aktarma su
retiyle ödenek sağlanmaya çalışıldığı; bu tak
dirde gerekli yardımın yapılacağı 23 Mayıs 
1966 gün ve 22557 sayılı yazımızla valiliğe bil
di rilmişt ir. 

5. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş ilindeki sağlık sosyalizasyon hizmetlerinin 
yürütülebilmesi için gerekli olan sağlık persone
linin temini hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Edip Somuncuoğlu'nun yazılı cevabı (7/186) 

19 . 7 . 1966 

Millet Meclisi iSaym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aralığınızı 
saygı ile rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

Son aylarda ilki şiddetli zelzele geçiren Varto 
ilçesinin bağlı olduğu Muş ili merkez hastanesin
de binlerce liralık röntgen cihazı aylardan beri 
monte edilmeden beklemektedir. Yaralanan ve 
ölenlerin bulunduğu bu diyarda bir dâhiliyeoi 
hekim, bir röntgen mütehassısı yoktur. 

- 3 3 8 -
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Muş ilindeki sağlık sosyalizasyon hizmetleri
nin yürütülebilmesi için acele gönder ilmesi -gere
ken 15 elbe, 8 pratisyen hekim, bir dâhiliyeci he
kim ve bir röntgen mütehassısı hususunda Ba
kanlığınızca ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosval Yardım 11 . 8 . 1966 

Bakanlığı 
Bakan 

1885 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi: 21 . 7 . 1966 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/186/2549/13334 savılı yazıya. 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi'min Muş ilin
deki soava.M'zafivon" hizmetlerinin yürütülebilmesi 
için gerekli olan saflık personelinin tomini husu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı sorusunun 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Dr. Edip Somuncuoğlu 

ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

1. Muş vilâyeti Devlot Hastanesine tahsis 
edilen 200 M. A. hk Sâmens marka yeni röntgen 
cihazının montajının mukavelesi mucibince İstan
bul'da Rıza Derviş Müessesesi tarafından yapıl
ması lâzımgeldiğinden cihazın biran evvel kurul
masının temimi hususu evvelce bu firmaya duyu
rulmuş ve 23 . 7 . 1966 tarih, 8167 sayılı telg
rafla da ayrıca talebedilmiştir. 

Ancak 56 aded muhtelif takattaıki röntgen ci
hazlarının .montajını taahhüdetmiş olan Rıza Der
viş Müessesesi, montaj için bir program düzen
lemiş ve 8 bölgeye ayırarak Muş Devlet Hastane
sini 6 ncı bölgeye dâhil etmiş bulunmaktad:r. 

Mütaahhit firmanın, 5 nci bölge dâhilinde 
olan Tosya 'Devlet' Hastanesi röntgen cihazını 
monte ettikten sonra 6 ncı bölgeye geçip Muş 
Devlet Hastanesindeki röntgen cihazını yeni bi
naya en geç 20 Ağustos 1966 tarihine kadaı mon
te edebileceği yaptırılan incelemeden anlaşılmış
tır. 

Esasen eski binada evvelce monte edilmiş faal 
bir röntgen cihazı da mevcudolup, hastane hiz
metlerini bu cihaz karşılamaktadır. 

2. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmiş ol
duğu Muş ilinde 20 sağlık ocağı plânlanmış olupr 
halen 19 sağlık ocağının faaliyette bulunduğu; 

bu ocaklarda ise asgari 20 pratisyen hekim ile 60 
ebenin bulunması gerekirken 224 sayılı Kanun 
uyarınca mukaveleli halen 14 pratisyen hekim ça
lınmakta ve 8 tabibin de Bakanlıkça tâyinleri ya
pılmak üzere olup, ayrıca 54 ebe istihdam edil
diği, standart kadroya göre sağlık ve yardımcı 
sağlık personeli noksanlığı yapılan müracaatler 
nisbetinde peyderpey tamamlanmaktadır. 

6. -r- Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un Varto ilçesinde vukua gelen zelzele do~ 
layısiyle işsiz kabanların iş sahalarında çalışma
larını temin için bir kontenjan tanınmasının dil-
şünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem*in yazılı cevabı 
(7/187) 

* Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygı ile rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

Varto ilçesinde vukua gelen zelzele felâketi 
dolayifıiyle, birçok vatandaşın geçim vasıtası olan 
hayvanlan ölmüştür. 

Muş ilinde eskiden beri mevcudolan işsizlik 
de nazarı itibara alındığında, felâket bölgesi in
sani arına memleket içi - memleket dışı iş saha
larında çalışmalarını temin amaciyle İş ve İşçi 
Buiıma Kurumu vasıtasiyle ve Bakanlığınızca bir 
kontenjan tanınması hususu düşünülmekte mi
dir? 

T. C. 
Çalır.ma Bakanlığı 

İşçi Sağli/k Genel Md. 
Sayı: 914 - 1 - 4/7034 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 21 . 7 . 1%6 tarih ve 2550/13333-7/187 

sayılı yazınız: 
Muş - Varto ilçesinde vukubulan deprem do-

layısiyle işoiz kalanların iş sahalarında çalışma
larını temin maksadiyle yurt dışına şevklerini 
sağlamak üzere kontenjan tefrikinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Muş Milletvekili Nermin 
Neftçi'nin yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet 
incelendi. 

İ. Mant 1966 ayı içinde vukubulan deprem
den zarar görenlerden Muş Valiliğince yapılan 
tesbitten sonra 973 kişinin % 15 nisbetinde ay-

— 339 w 
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vâm. kontenjana, dâhil. «Ulnıek. suretiyle yurt. dfc-
şına sert. edilmeleri uygun, görülmüştür. 

2. Ayrılan % 15 kontenjan dâhilinde önce
lik tanınan 973 kişinin inim çizelgeleri valilikten 
istenmesi üzerine, 73 kişilik liste alınmış ve bun
ların sevk hazırlıkları için tş ve îşoi Bulmrt Ku
rumu Muş ve îffanbul Yurt Dışı Hizmetler Şu
belerine gereklıi talimat verilmiştir. 

3. 1965 yılında tabiî âfetten zarar görenlerin 
şevkini mütaakıp 1966 yılında hasar görenlere 
ise, hemen kontenjan ayrılması mümkün olama
mıştır. 

4. Ancak, depremden zarar gören yurtdaş-
larımızm durumu âcil yardımı ical)ettıirdiği dü-
f/ünülfiTik, bunların da yakarda izah edildiği veç
hile, 1965 yılında hasar gördükleri tenbiıt edilen
lerle birlikte, Muş - Varto ilçesinde depremden 
zarar görenlere de derhal kontenjan ayrılması 
için adı geçen kurum İstanbul Yurd Dışı Hiz
metler Şubesine gerekli talimat verilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Çalışma Bakımı 
A. Naili Erdem 

22 . 7 . 1966 

7. -— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nın, İlk öğretmen okullarında belne alan 
öğrenciler için bir belge sınavı düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/191) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim, 

Yozgat Milletvekili 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

1. İlk öğretmen okullarında belge alan öğ
renciler için nasıl bir yol tutulmaktadır? 

2. Liselerde olduğu gibi, bir, «belge sınavı» 
düşünülmekte midir? 

3. Düşünülmüyorsa, bu öğrencileri topluma 
faydalı kılmak iğin bir program uygulanmakta 
ya da bin çalışma yapılmakta mıdır! 

T. C 
Millî Eğitim Bakanlığı 23 . 8 . 1966 

Tali'ım ve TerbVe Dairesi 
Sayı: 3001 

Konu: Yozgat Milletvekili- Yu
suf Z'ya Bahndmlı'mn yazılı so
ru önergesi Hk. 

ilgi: Genel SıcikreteH i-k Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeVı 26 Temmuz 1966 gün ve 2578 -13622 - 7 / 
191 sayılı yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlk öğretmen okullarımda belere alan öğrenci
lerle ilnrili, Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Zıiya 
Bahadmlı tarafından verilen ve Bakanlığımızca 
eo"ar/l andırılmam isten'Vn yazılı soru önererea'ne-
ait cevabî notumuzun ilişik olarak sunulduğunu 
arz ederim. 

Orhan Dengriz 
Millî Eğitim Bakanı 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadırslı'nın 
26 Temmuz 1966 gün ve 2578 - 13622/7 -191 sa
yılı yazılı soru önergesi oovap notudur. 

1. İlk öğretmen okullarından belge alan öğ
renciler, ll'k öğretmen okulları Yönetmeliğinin 
130 ncu maddeçıi gerekince okuldan çıkarılırlar 
ve bir daha öğretmen okullarında okuyamazlar. 

2. öğretmenlik meslekimin gerektirdiği nite
likler dikkate alınarak 2 yıl üst üste kalan ve 
•clkuMpın çıkradan ilk öğrotmen okulu öğrencileri 
için bir «Belge sınavı» ihdası düşünülmemekte
dir. Bu suretle başarısız kimselerin mesleke gir
meleri kısmen de olsa önlenobilmektedir. 

3. İlik öğretmen okullarından belgeli öğren
ciler öğrenimlerine başka ajanlarda devam etmek 
istedikleri takdirde orta derecali okulların belge 
imtihanlarına, bu okulların kendi yönetmelikleri
ne göre girebilirler. 

8. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Urfa'nın Siverek ilçesini, Diyarba
kır'ın Çermik ilçesine bağlıyan yolun biran ev
vel ikmali için ne düşünüldüğüne dair soru Öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı E tem Erdinç'in ya-
zıh cevabı (7/195) 
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25 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na aracılığınızı rica edenim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

Tarık Ziya Ekinci 
1. Uırfa'nm Siverek ilçesini Diyarbakır'ın 

Oermıik ilçesine bağlıyan yolun bu iki ilçenin ol
duğu kadar, civar il ve ilçelerin ekonomik kal
kınmasında yararı var mıdır? 

Yarar görülüyorsa, bu yolun biran evvel ik
mali ve hizmete açılması için ne düşünülmekte
dir? 

2. Yıllardan beri, her yıl yaz mevaimir.de bu 
yolun açılması için yapılan plânsız ve program
sız yatırımların kış mevsiminde heba olduğu ve 
ertesi yıl yeniden işe başlanması gerektiği ve 
bütün bu semeresiz fakat masraflı çalınmalara 
rağmen şimdiye kadar bu yoldan motorlu vası
taların geçmen"ne imkân sağlanamadığı doğru mu
dur? 

3. Bu düzensiz çalışmalarla, Siverclk - Çer
mik yokunun inşasına başlandığı ilk yıldan bu
güne kadar harcanan para miktarı ne kadar
dır? Plânlı ve düzenli bir çalışma ile bu yolun 
yaz, kış işler bir tarzda hizmete girmesi için ne 
Ikadar zaımana ve ne miktar paraya ihtiyaç var
dır? 

4. Siverek - Çermik yolunun ikmali için ya
pılmış bir p rovam var mıdır? Varsa bu progra
mı uygulamakla görevli daire hangisidir? Bu yol 
en geç ne zaman yaz - kış işler bir durumda hiz
mete açılacaktır? 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 29 . 8 . 1966 

Bakan 
1204 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28 . 7 . 1966 gün, 7-195/2600-13762 

-sayılı yazınız. 
Diyarbcıkır Milletvekili Sayın Tarık Ziya 

Efkinci'nin Siverek - Çermilk yolu hakkındaki ya
zılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Siverek - Çermik il yolunun Siverek ve Çer
mik ilçeleri ile geçmekte olduğu diğer toplum 
"merkezleri için yararlı olduğu şüphesizdir. 

Söz konusu yolun Siverek - Çermik huâudu 
arasındaki 26 km. lik kesiminin yapımına 1964 
yılımda Urfa Bayındırlık Müdürlüğü tarafmdan 
başlanımış ve 356 000 lira harcanmıştır. 

Yol, 1965 yılında Karayolları Genel Müdür
lüğüne devredilen 17 000 km. lik il yolu arasın
da bıılunmsPvtadır. Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1965 yılında bu kesime 500 000 lira harca
mıştır. 1966 yılında, ele alınmıyan 30 km. lik 
ÇermTık - Siverek hududu kesiminin de programa 
ithali ile, 56 km. lik Siverek - Çermik yolu içsin 
230 000 lirabk ödenek ayrılmıştır. Böylece 1966 
ımalî yılı sonuna kadar adı geçen yol için 
1 086 000 lira harcanmış olacaıktır. 

Yapım faaliyetleri devam öderken, yaz ayla
rında geçit sağlanmak üzere normal bakım hiz
metten! de yapılmaktadır. 1965 yılında bafnrn için 
53 066 lira harcanmış olup, bu yıl 43 000 lira* 
lik bakım hizmeti yapılacaktır. 

Bütçe ve makina imkânlarımızın müsaadesi 
nebatinde devam edilecek çalışmalarla, toplanı 
proje badeli 6 milyon lira civarında bulunan söz 
konusu yolun 1970 yılında tamamlanması tasar
lanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Etem Erdinç 

Bayındırlık Bakanı 

9. — Diuarbakır Milletvekili Tank Ziya Ekin-
cVnin, yatılı bölge ilkokulları sisteminin ne za-
mnndan beri uygulandığına ve halen kaç yatılı 
bölge ilkokulu bulunduğuna dair soru önergesi 
ve Millî Enüim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı 
cevabı (7/196) 

25 . 7 . 19G6 

Millet Meclisi Başka.nlığma 
Aşağıdaki sorulanımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbaikır Milletvekili 

Tarık Ziya Ekinci 
1. Yapılı bölge ilkokulları sistemi ne zaman

dan beri uygulanmaktadır? Halen kaç yatılı böl
ge ilkokulu mevcuttur; bunlar hangi il veya ilçe 
çevresinde kurulmuşlardırl 

2. Yatılı Bölge ilkokullarının illere göre t&h-
oiainde hangi ölçüler kullanılmaktadır? 
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" 3. Bir yatılı bölge ilkokulunun bütün tesis
leriyle birlikte maliyeti ne kadardır; kurulmuş 
bir okulun yıllık işletme masrafı ne. kadardır? 

4. Bu ilkokulların ortalama öğrenci kadrosu 
ne kadardır? Kadrolar standart değilse, âzami ve 
aısgari kadrolu okulların mevcudu ne kadardır? 

5., Adı geçen yatılı bölge ilkokullarının, öğ
retmen, idareci, memur, muhasip, kâtip, sağlık 
personeli ve müstahdem kadrolarında bulunan 
görevli adedi kaçtır? Bütün yatılı bölge ilkokul
larında aynı kadrolar mevcut mudur? 

6. Diyrnbakır Çermik ilçesi yatılı bölge ilk
okulunda eğıitı'm ve öğretim gören öğrenci adedi 
ne kadardır? Bu ckulun öğretmen, idareci, me
mur ve müstahdem kadrosu ne kadardır? Ben
zeri okullarla kıyaslanınca bu kadrolar yetersiz 
değil midir? Öğrenci adedi aynı olduğu halde 
benzorlerine nazaran bu kadroların eksik tutul
muş olmasının selbobi nedir? Bu okulun da daha 
randımanlı ve başarılı bir çalışma yapabilmesi 
için .eksik kadroların tamaımlânması düşünülmek
te midir? 

T. C. 
'Millî Eğitim Bakanlığı 2 . 9 .1966 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayi:316.6 
Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Tanık Ziya Ekinci'nin yazılı so
ru önergesi Hk. 

İlgi: 28 Temmuz 1966 tarih ve 7/196-2601/ 
13759 sayılı yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır Milletvekilli Sayın Tarık Ziya 

Ekinci ta/rafından yatılı bölge okulları konusun
da verilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevap no
tumuzun ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Baıkanı 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Tarık Ziya 
Ekinci'ye yatılı bölge okulları konusunda verilen 
cevap: 

1. 1923 - 1933 yılları arasında bütçeleri el
verişli illerde az sayıda olmak üzere yatılı okul
lar açılmaya başlanmış, çocuklarını okutmak isti-
yen yurttaşlar tarafından 1937 - 1938 yıllarında 
bâzı bucak ve ilçe merkezlerinde pansiyonlu okul
lar kurulmuştur, 

1940 dan itibaren merkezî durumda bulunan 
köylerin bir kısmında gündüzlü pansiyonlu okul
lar açılmıştır. 

1948 yılında köy enstitüsüne bağlı olarak 
Tunceli - Nazimiye, 1949 da Diyarbakır - Çer
mik, Bitlis - Ahlat, Van - İskele'de birer yatılı 
ilkokul açılmıştır. 

1949 - 1960 yılları arasında Adana - Mustafa-
beyli, Adıyaman - Merkez, Kocaeli - Akmcşe Si
irt - Kozluk, Tunceli - Ovacıık da 5 yatılı bölge 
ilkokulu daha açılmıştır. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
6 ile 9 ncu maddeleri uyarınca açılmakta olan 
yatılı bölge okulları mahrumiyet bölgesıi olarak 
sa.ptanan Doğu ve Güney - Doğu - Anadolunun 
20 ilinde yapılması programa alınmıştır. 

Halen ek (1) de gösterilen il ve ilçelerimiz
de olmak üzere 32 yatılı bölge okulu öğretime 
açılmıştır. 

Bunlara 1965 de yapımına başlanan (ek 2) 
do isimleri yazılı yatılı bölge okulları ile. 1966 
Haziran ayında Bakanlıklararası kurul tarafın
dan seçilen ek (3) deki okulları da katacak olur
sak sayıları 56 ya yükselmiş olacaktır. Bu sayı 
ikinci Kalkınma Plânı sonunda 66 yi bulacak
tır. 

2. Yatılı bölge okulları nüfusu dağınık olan 
kom me7ira divan gibi yerleri okula ve öğretme* 
ne kavuşturmak, 

Belli köylerde Türk dilini ve kültürünü yay
ıma faaliyatine yardımcı olmak, 

Gevrenin sağlık, tarım, halk eğitimi ve her 
türlü kalkınma faaliyetine bir merkez vazifesini 
.görmek amacı ile yukarda belirtilen nitel'kleri 
haiz olan 20 Doğu ve Güney - Doğu ilimizin her 
birinde üçer tane yapımı plânlaştırıimıştır. 

3. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun
dan evvel açılmış olan yatılı bölge okulları, da
ha önce hantane ve askerî kışlalara aidolan bina
ların onarımı ve ilâve inşaatı ile okul haline ge
tirilmiştir. 

Söz konusu kanundan sonra yapılanlar ise 
bina sayısına göre 4 - 7 milyon liraya malolmuş-
tur. Yapılan çalışmalar sonucunda bina sayıları 
azaltılarak maliyetlerinin düşürülmesi yoluna gi
dilmiştir. 

öğretime açılmış olan 150 mevcutlu yatılı bir 
okulun yıllık -işletme masrafı 250 - 300 000 lira, 
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300 mevcutlunun 440 000 lira, 500 mevcutlunun 
ise 750 000 liradır. 

4. Yatılı bölge okullarımızın 3 tanesi 150, 
1 tanesi 250, 13 tanesi 300, 15 tanesi de 500 mev
cutludur. 

5. Çıkacak olan kadro kanunundan karşılan
mak üzere bölge okullarının durumuna göre 
20 - 29 hizmetli kadrosu teklif edilmiştir. 

Halen yatılı bölge okullarımızda mevcut hiz
metli kadrosu ek (4) de okul adına göre göste-
rilmişltir. 

Kadro kanunu çıkıncaya kadar bu okullarda
ki hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için 
ücretli personel temini konusunda adı geçen 
okulların bulunduğu il özel idarelerine ödenek 
gönderilmektedir. 

Yatılı bölge okullarının her birinde 1 er mü
dür, öğrenci mevcutlarına göre de 1 - 2 müdür 
yardımcısı bulunmaktadır. 

Bundan başka söz konusu okullara 40 öğren
ciye 1 öğretmen hesabı ile öğretmen atanmakta
dır. 

6. Diyarbakır - Çermik Yatılı Bölge Okulu 
öğrenci mevcudu 300 dür. Bu okulda 1 müdür, 
8 öğretmen, 9 hizmetli bulunmaktadır. 

Adı geçen okulda görevli olan müdür yar
dımcısı ayrılmış olup yerine bir başkası atana
caktır. 

Bu okulda bulunan hizmetli kadrosuna ilâve 
olarak ücretli personel çalıştırılması için Diyar
bakır il özel idaresine 10 000 liralık ödenek de 
gönderilmiştir. 

Yukarda da belirtildiği gibi kadro kanunu 
çıkıncaya kadar mevcut kadroları ve ücretli per
sonel çalıştırılması için emsallerine göre daha faz
la gönderilen ödenekten personel ihtiyaçlarının 
karşılanması gerekmektedir. 

Bu okulun daha randımanlı ve başarılı çalı
şabilmesi için eksik kadroların tamamlanması 
yolunda gerekli çalışmalar yapılmakta ve tedbir
ler alınmaktadır. 

Yaltılı bölge okulları listesi 
(Ek: 1) 

'Okulun adı ve bulunduğu yer : 

1. — Nazimiye - Tunceli 
2. — Ovacık - Tunceli 
3 . — İskele - Van 

2 . 12 . 1966 O : 1 

Okulun adı ve bulunduğu yer : 

4. — Ahlat - Bitlis 
5. — Siirt - Kozluk 
6. — Çermik - Diyarbakır 
7. — Mustafabeyli - Adana 
8. — Merkez - Adıyaman 

9. — Akmeşe - Kocaeli 
10. — Ş. Koçhisar - Ankara 
11. — Kirazlı - Çanakkale 
12. _ Solhan - Bingöl 

13. — Tatvan - Bitlis 
14. — Karakocan - Elâzığ 
15. — Hınıs - Erzurum 
16. — Eleşkirt - Ağrı 
17. — Silvan - Diyarbakır 
18. — Akçakale - Urfa 
19. — Çiftlik - Mardin 

20. — Erciş - Van 
21. — Merkez - Hakkâri 
22. — Merkez - Muş 
23. — Kırıkhan - Hatay 
24. — Reyhanlı - Hatay 

25. — Kağızman - Kars 
26. — Ardahan - Kars 
27. — Pütürge - Malatya 
28. — Tilbucağı - Muş 

29. — Varto - Muş 
30. — Nurettinli - Muş 
31. — Palu - Elâzığ 
32. — Yenizengen - Konya 

1965 yılında yapımına başlanan yatılı bölge 
okulları 
(Ek : 2) 

Sıra No. İli İlçesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Siirt 
Erzincan 
Erzurum 
Bingöl 
Hakkâri 
Urfa 
Ağrı 
Mardin 
Malatya 
Adıyaman 

Eruh 
Refahiye 
Karayazı 
Kiği 
Yüksekova 
Siverek 

,. Diyadin 
Gercüş 
Akçadağ 
Kâhta 

3 4 3 -



M. Meclisi B : 13 

1966 yılı Haziran fayında yerleri seçilen 
yatılı 'bölge okulları 

(Ek : 3) 
Sıra No. İli , İlçesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Gaziantep 
Urfa 
Mardin 
] Myarbakır 
Siirt 
Bitlis 
Hakkâri 
Van 
Ağrı 
Erzurum 
Tunceli 
'Sivas 
Erzincan 
Erzincan 

Yavuzeli 
Viranşehir 
Mazıdağı 
Kulp 
Merkez 
Mutki 
Beytüşşebap 
Gevaş 
Tutak 
İspir 
Pülümür 
İmranlı 
Kemah 
Tercan 

Yatılı Bölge okulları hizmetli listesi 
(Ek : 4) 

Okulun adı ve bulunlduğu yer : 

1 — Nazimiye - Tunceli 12 
2 — Ovacık - Tunceli 12 
3 — İskele - Van 9 
4 — Ahlat - Bitlis 12 
5 — Kozluk - Siirt 10 

2 . 12 . 1966 O : 1 

Okulun adı ve bulunduğu yer 

6 —-J Çermik - Diyarbakır 
7 — Mustafabeyli - Adana 
8 — Merkez - Adıyaman 
9 — Akmeşc - Kocaeli 

10 — Ş. Koçihisar - Ankara 
11 — Kirazlı - Çanakkaıle 
12 •— Solhan - Bingöl 
13 — Tatvan - Bitlis 
14 — Karakocan - Elâzığ 
15 —• Hınıs - Erzurum 
10 — Eleşkirt - Ağrı 
17 — Silvan - Diyarbakır 
18 — Akçakale - Urfa 
19 — Çiftlik - Mardin 
20 — Erciş - Van 
21 — 'Mcrkaz - Hakkâri 
22 — Merkez - Muş 
23 -— Kırıkhan - Hatay 
24 — Keyhanlı - Hatay 
25 — Kağızman - Kars 
26 •—• Ardahan - Kars 
27 — Pötürge - Malatya 
28 — Til bucağı - Muş 
29 — Varto - Muş 
30 — Nurettmli - Muş 
31 — Palu - Elâzığ 
32 —• Yenizcngen - Konya 

9 
9 
9 
10 
13 
9 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
12 
12 
10 
10 
10 
14 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
10 

»*9<* 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
13. BİRLEŞİM 

2 . 12 . 1966 Cuma 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekilleri 
Turhan Feyzioğlu ve Hilmi İncesulu 'ıran, 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) 

2. — Halkkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
Anayasamızın kalbul ettiği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hü
kümetçe izlenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci madesi gereğiınce bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/23) 

3. — Millet Meclisi A. P. Grup B'aşkanve-
killeri Aydın 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-
litikamızıın. 'incelenmesi hususunun da İthal edil
mesi hakkındaki önergesi. (10/7) 

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

5. — Erzurum Milletvekili ismail. Hakkı 
Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet Meclisi tu
tanaklarında ve ses 'bantlarında sahtecilik ya
pıldığına dair, Ankara Miletvekili Osman Bö-
lükbaşı tarafından ortaya atılan ve Millet Par
tisi hükmî şahsiyetinin de katıldığı iddia ve is
natların tahkiki için bir Meclis Araştırma Ko
misyonunun teşkiline dair önergesi. (10/9) 

6. — Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo-
ğan'm, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağında 
tahrifat yapıldığı iddiasına dair Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince 'bir Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkili hakkında önergesi (10/10) 

B - tKlNCl DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler 'eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon rapora (1/123) 
(S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1966] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
madesine 5 fıkra leklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliyeıı kanun tek
lifi ve Millî Savunma ve Millî Eğitim komis
yonları raporları (2/2, 2/66) (S. Sayısı : 
22 ye 1 nci elk} [Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1966] 

(Devamı arkada) 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunhasanoğlu (ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 3953 tarih 
ve 0136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi : t . 2 . 1966] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuJbubatı sanatlarının 'tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında 'kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve.Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

5. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten (kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, 'Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

6. — Türk Silâhlı Kuvveti eni Personel kanu
nu tasarısı 've Millî Savunma, Maliye ve Plân 
'komisyonlarından 5 er üye seçilerek 'kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (ıS. Sayısı : 
156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Giresun Miletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365P 
sayılı Kanuna bağlı ceftvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi lııakkmda ka
nun teklifi ve Maliye, içişleri ve Plân komis

yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) ('S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

2. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
'maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyon'la-
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 (e) fikrasma 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma 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
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1966] 

6. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı madelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/268) (!S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

7. — 1076 sayılı ihtiyat Subayları ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun Itasansı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) ('S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 


