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askerî ve resmî müesseselerin dinlenme 
kampları için yapılan harcamalar konu
sunda 'bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/8) 283:284 

9. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, bir 
gazetede çıkan bir haTber üzerine bu gazeteye 
yapılan baskılara ve vukua gelen bâzı olaylara 
dair demecine içişleri Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu cevap verdi. 

378 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bir ek madde eklenmesi hakkındaki 
ıkanun teklifi üzerine Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan ve Millet Meclisince benimsenmiyen de
ğişiklikleri görüşmek üzere kurulan Karma Ko
misyonun yerine, dönemin değişmesi sebebiyle, 
her iki Meclisin ilgili komisyonlarından 4 er üye 
alınarak, yeniden bir Karma Komisyon kurul
ması kabul olundu. 

Bâzı komisyonların başkanlık divanlarını 
seçmemiş bulundukları, bu işlemin biran önce 
yapılması ve Ticaret ve Köy İşleri komisyonla
rında bağımsızlara birer kontenjan ayrılmış ol
masına rağmen adaylıklarını koyan ikişer üye
nin seçilmiş olduğu, bu üyelerden birer tanesi
nin çekilmemesi halinde adı geçen komisyonlar
da birer bağımsız üyelik için yeniden seçim ya
pılması gerekeceği hususları Başkanlıkça açık
landı. 

Rize Milletvekili Hasan Ba'sri Al'bayrak'm, 
seçilmiş bulunduğu Ulaştırma Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odala
rı, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Oda
ları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tica-
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zioğlu ve itki arkadaşının, petrolle ilgili 
8957 numaralı kararnanıenin meydana ge
tirdiği tesirleri tesbit etmek lüzere T>ir 
Meclis araştırması yapılmasına idair öner
gesi (10/2) 284:310 

Gündemin birinci ve altıncı maddelerinde 
yer alan (10/1) ve (10/6) sayılı Meclis araştır
ması önergelerinin birlikte görüşülmesine dair 
verilen önergelerin kabulü üzerine; 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki 
arkadaşının, tarımla uğraşanların emeklerinin 
karşılığını almaları için kredi ve üretim alanın
da alınması gerekli tedbirleri tespit etmek üzere 
ve 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in, tefeciliğin, halkın ekonomik ve sosyal duru
muna yaptığı etkileri önlemek maksadiyle bir 
Meclis araştırması yapılması, Meclis Araştırma 
Komisyonunun 8 üyeden teşkili, görev süresinin 
Komisyonun seçimi tarihinden itibaren üç ay 
olması ve gerektiğinde Ankara'dan başka yerle
re de gidebilmesi hususları kabul olundu. 

26 . 11 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısın
dan sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 
18,35 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekilj. Ankara 
İsmail Arar Kemal Ataman 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

ret Borsaları Birliği Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/59) (Ticaret ve Sanayi komisyonlarına) 

2. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun tek-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II - GELEN KAĞITLAR 
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lifi (2/60) (içişleri, Maliye ve Plân komisyon
larına) 

3. — Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 
10 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/61) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun geçici 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/62) (Adalet Komisyo
nuna) 

5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 10 
arkadaşının, izmir ilindeki örfü Belde Gedik ve 
Zemin haklarının tasfiyesine dair kanun teklifi 
(2/63) (içişleri Komisyonuna) 

6. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 10 
arkadaşının, Türk çiftçisini koruma ve alınteri 
ile emeğini değerlendirme kanunu teklifi (2/64) 
(Tarım, Adalet, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ti
caret ve Plân komisyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. memurları 
teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/65) (Plân Komisyonuna) 

8. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 224 arkadaşının T. C. Anayasasının 131 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/66) (Anayasa Komisyonuna) 

9. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ile 
Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu'nun, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine iki bend ve geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/67) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/68) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

11. — Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpa-
la ve 11 arkadaşının, Devlet Demiryolları, ve 
Limanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü memur ve 
hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 5616 sayı
lı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında kanun teklifi (2/69) (Maliye, Ulaş
tırma ve Plân komisyonlarına) 

12. — Manila Milletvekili Selçuk Gümüşpa-
la ve 11 arkadaşımı, 5434 sayın Kanunun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmen. hakkında kanun 
teklifi. (2/70) (Ulaştırma, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 13 arkadaşının, teknikerlerin meslekî 
formasyon, görev, yetki ve unvanları hakkında 
kanun teklifi (2/71) (Millî Eğitim, Sanayi, Ba
yındırlık ve Plân komisyonlarına) 

14. — Sakarya Milletvekili. Hayrettin Uy
sal ve 13 arkadaşının, 5 Ocak 1961 tarih ve 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/72) (Millî Eğitim. Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarına) 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 12 arkadaşının Millî Eğitim Bakanlığı 
kuruluş ve kadroları ile merkez kuruluş gö
revleri hakkındaki 10 . 6 . 1933 gün ve 2287 sa
yılı. Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanım teklifi (2/73) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonuna) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 11 arkadaşının, 16 Temmuz 1965 gün ve 
693 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/74) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 13 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 102 nci maddesini değişti
ren 545 sayılıl Kanunun 3 ncü maddesine fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/75) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 12 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi (2/76) (Plân Komisyo
nuna) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 12 arkadaşının, Sakarya iline bağlı Ka
rasu ilçesinin Kocaali bucağında, Kocaali adı 
ile bir ilçe kurulması hakkında kanun teklifi 
(2/77) (içişleri ve Plân komisyonlarına) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 13 arkadaşının, 8 Haziran 1965 gün ve 

— 275 — 



M. Meclisi B : 10 26 . 11 . 1969 O : 1 

624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanu
nunun 14 ncü maddesinin (i) fıkrasının yürür
lükten kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun teklifi (2/78) 
(Anayasa, içişleri, Maliye ve Plân komisyon
larına) 

2.1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 11 arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
ve adı geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifi (2/79) (Adalet ve Tarım 
komisyonlarına) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 12 arkadaşının, 14 Temmuz 1965 tarih 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1, 89, 103, 104, 176 ve geçici 15 nci maddele
rinin değiştirilmesi ve geçici 11 nci maddesinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/80) 
(Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 17 arkadaşının, köy eğitmenlerinin ay
lıklı kadrolara geçirilmesini sağlıyan 326 sayılı 
Kanunun kaldırılması ile, hak, yetki ve görev
lerinin yeniden düzenlenmesine dair kanun tek
lifi. (2/81) (Millî Eğitim, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

24. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 11 arkadaşının, içişleri Bakanlığı Nüfus 
İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurlara tazminat verilme
si hakkında kanun teklifi (2/82) (içişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 10 arkadaşının, içişleri Bakanlığı Mer

kez ve Taşra Teşkilâtında çalışan memurlara 
tazminat verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/83) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

26. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 13 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/84) (Çalışma ve Plân ko-
misyolarına) 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 11 arkadaşının, Sakarya iline bağlı Gey
ve ilçesinin Pamukova bucağında Famukova 
adı ile bir ilçe kurulması hakkında kanun tek
lifi (2/85) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere. 
28. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/68) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

t>n<t 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,45 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Mcmduh Ekşi (Ordu), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır, sayın milletvekillerinin lütfen beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, ge
rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 
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V - BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Ordu ili ve ilçelerinde bir süreden beri devanı 
eden asayişsizlik olayları, faili meçhul cinayetler 
ve bu konularda gerekli tedbirlerin alınmasına 
dair demeci ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Ata 
Topaloğlu, Ordu ve ilçelerinde bir süredir de
vam eden asayişsizlik ve faili meçhul kalan ci
nayetlerle ilgili olarak gündem dışı söz istemiş
tir. 

Buyurun Sayın fopaloğlu. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Türkiye'de bugün konuşulan çok önemli ko
nulardan birisi de asayiş meselesidir. İllerde, 
ilçelerde ve nihayet köylerde konuştuğumuz va
tandaşların başlıca şikâyetleri memlekette asa
yişsizliğin, bilhassa son üç yıl içerisinde artmış 
olduğu üzerinde toplanmaktadır. Anayasamızın 
35 nci maddesi; «Aile Türk toplumunun temeli
dir. Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, ailenin, 
ananın ve çocuğun korunması için gerekli ted
birleri alır ve teşkilâtı kurar» demek suretiyle 
toplumun korunmasını ödevlilere emretmiştir. 
Devlet teşkilâtını Anayasa içerisinde yürütmek
le mükellef hükümetlerin bu ödevlerini yürüt
meye başlarken ilk iş olarak vatanda huzuru ve 
toplumun can ve mal güvenliğini teminat altına 
alacak tedbirleri getirecek teşkilâtı kurmakla 
vazifeye başlaması şarttır. Hükümetlerin, mem
leketin iç güvenliğini koruyacak tedbirlerin ya
nında bütünlüğümüze taallûk eden önemli ko
nulan da karma olarak mütalâa etmesi zarureti 
vardır. Kendi memleketi içerisinde huzuru olmı-
yan milletlerin dış itibarı da sarsıntı geçirir. 
İktidar ve muhalefet olarak dikkat edeceğimiz 
önemli davranışlardan birisi de bu olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; yeni kurulan Hükü
mete bugün memleketimizin bir bölgesinde şa
hidi olduğumuz asayiş ve huzursuzluk konusun
da bâzı örnekleri sunmakla yetineceğim. 

Güney - Doğu illerimizde olduğu gibi, Doğu -
Karadeniz bölgemizde de mal ve can emniyeti
ni sağlamak maksadiyle vatandaşlar silâhlan
mışlardır. Zabıta kuvvetlerinin kifayetsizliği 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I küçük ilçelerde görevli, asayişi temin eden mü
kellef kimselerin olaylar karşısında seyirci kal- * 
maları gün geçtikçe tehdit ve tecavüz olaylarını 
artırmış bulunmaktadır, örneğin; Ünye ilçesin
de son iki yıldır ondan fazla cinayet işlenmiş 
kaatillerinden birisi bulunamamıştır. Bu cina
yetlerin yarısından fazlası gündüz şehrin içinde 
işlenmiştir. 

Fatsa ilçesinde ticaretle iştigal eden vatan
daşlara aylardan beri; 50 000 lira filânca yere 
bırakmazsan vurulacaksın, şeklinde tehdit mek
tupları yazılmaktadır. Kendisinden haraç iste
nen bir tüccar yazıhanesinin önünde vurulmuş, 
halen Hacettepe Hastanesinde yatmaktadır. Yi
ne esnaf bir vatandaş dükkâmnı kapatırken 
kurşunlanmış, suçlusu da hâlâ bulunamamıştır. 
Bu iki olay yine gündüz cereyan etmiştir. Teh
dit mektubu alan bir iş adamı, isteneni verme
yince, evinin penceresi kurşun yağmuruna tu
tulmuştur. Bunun da suçlusu meydanda yoktur. 
Fatsa Ziraat Bankası Müdürü gündüz sokakta 
ölesiye dövülmüştür, suçlusu yoktur. Ordu il 
merkezinde bir fabrikatör işyerinde vurulmuş
tur. Ayrıca, belediye elektrik teknisyeni de vu
rulmuş, Hacettepe Hastanesinde yatmaktadır. 

Yukarda vermiş olduğum örnekler sadece 
zabıtanın mevcudolduğu yerlerde vukubulanlar-
dır. Köylerimizde cereyan eden olayları huzur
larınıza, vaktin azlığı dolayısiyle, şimdilik getir
miyorum. 

Yukarda arz etmiş olduğum olaylara Kara
deniz'in bütün illerinde raslamak mümkündür. 
Mal ve can emniyetinin Hükümetçe korunma
dığı bir memlekette vatandaşların kendilerini 
korumak için alacakları tedbirlerin memleketi 
nereye ve hangi istikamete iteceği bilinemez. 

Yeni kurulan Hükümetten 'bu konuda çok 
âcil tedbirler almasını, mal ve can emniyetinin • 
herşeyden evvel korunması istikamstinde ya
pılacak çalışmaları vatandaşlarımızın sabırsız
lıkla beklediklerini yüksek Meclis huzurunda 
arz ederim. 'Saygılarımla. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

'BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Haldun 
I Menteşeoğlu. 
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Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE -

OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, değerli. milletvekilleri; 

Hükümet programımızda emniyet V3 asayıo 
işlerine verdiğimiz ehemmiyet büyük bir vu
zuh içinde tsabit edilmiş İmlunmaktadır. Ar 
kandaşımızın 'bu konudaki halisane temennileri 
ni samimî ve doğru bir ifade olarak kabul edi 
yorum. 

Hükümetiniz, Vatanımızın emniyet ve asa
yişi meselesine 'birinci mesele telâkki eden bir 
ehemmiyet atfetmekte, emniyet ve asayiş hiz
metlerini halkımızı, vatandaşlarımızı, sükûn 
ve huzur içinde yaşatacak bir seviyede bulun
masını sağlamak için yapılması lâzımgelen 
bütün işlerin, alınması lâzımgelen bütün ted
birlerin ittihazına 'taraftardır ve emniyet, asa
yiş mevzuunda hizmetin icapları 'çerçevesi için
de gerek personeli takviye etmek, gerek gü
venlik kuvvetlerini motorize hale getirmek, 
fenni cihazla, aletle teçhiz etmek kararındadır. 

Arkadaşımın bu 'konudaki ifadelerine ce-
va'bolmak üzere şunu söylemek isterim; Hükü
met olarak emniyet, asayiş politikamızda yeni 
metodiar getirerek, süratli neticuler almak he
defimiz olacaktır. Bu vesile ile bir örnek ola
rak takdim ettiği Ordu Vilâyetimizin asayiş 
durumunu, rakamların ışığı altında, huzuru
nuzda kısaca güzden geçirmek isterim, 

Türkiyemizde topyekmı olduğu gibi, Ordu 
ilimizde de yüzde 3 nisbefcinde nüfus artışı 
vardır. Ama suç a r tm 'bu tempo seviyesinde 
değildir. Polis Teşkilâtının vazife gördüğü sa
hada 1960 yılında asayiş müessir olarak 31 
suçlu ortaya çıkmış, 'bunun 30 n yakalanmış, 
bir tanesi hali firarda ve takiptedir. Ayrıca 
geçmiş yıllarda, lf,05 in başmda işbnmiş bir 
suçun faili de 'takipte 'bulunmaktadır. 

Jandarmamızın va:?ifo gördüğü bölgede ise, 
bu yıl 173 fail onaya ^k.'.n-;;. bumıa 187 si 
yakalanmış, 11 i t;'kip !:•;•; b u l a c a k t a d ı r . 

Şu rakamlar :b;a* va'-hamet derecesini ifado 
etmemekle iberaher, arzu ettiğimiz bir seviyede 
de değildir. 'Suç id.öFi.hnn -dki-mm düşürebil
mek için mâni za\-.tn i.-üdbirkrİTü daha <nidiL 
daha surata a1; vilyr T hassas nok
talarında merke/i sikle o kurucu yeni bir -me
todu uygulamaya başlamış bulunmaktayız. Bu 
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metot, ümidediyorum ki, arkadaşlarımızı tat
min edici bir sonuç verecektir. Bu konuda dik
katliyiz, azimliyiz; arkadaşımız müsterih ola
bilir. Yüce Meclise 'saygılar sunarım. (A. P. 
Hıralarından alkışlar). 

,'J. ----- Sivas M ili eh'e İrdi Vakit Hozat Lı'nm, 
Sivas'la, vukua gelen. bir trajik kıt ZUM ve bu gibi 
alalılarda idare ı/e düşen, görev ve sonwdul.uk-
lıır hakkındaki dcincei ve İrişleri Hakanı. I/al-
dıt'i M aıtcscoğl ıdnuu ervah). 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Vahit Bo
za th, Sivas'ta vukua gelen bir trafik kazaısı ve 
bu olayın da meydana çıkardığı üzere trafik 
kazalarında idareye tereddübeden görev ve so
rumlulukla ilgili olarak gündem dışı sos iste
miştir. 

Buyurun Saym Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Gittikçe ve hızla artan trafik kazaları ne
deni ile huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Hemen her gün ve yurdun her yerinde kaza 
oluyor; yaralanan, ölenler oluyor. Bunlardan 
birisi de bundan birkaç gün önce Sivas'ta ol
du. Kazanın olduğu yer, gazetelerin yazdığı 
gibi Sivas'a 60 kilometre olmayıp, sadece 6 
kilometre mesafededir. Kazayı yapan kamyon
da 6 ton yük var. Bu 6 ton yük üzerinde 40 
yolcu var. Bu haliyle Sivas'a gelen kamyon 
Savra denilen yerde devriliyor ve üzerinde 
bulunan yolcuların 20 si derhal ölüyor, diğer
leri de muhtelif şekilde yaralanıyor. 

Hâdise adliyeye intikal etti, suçlu tevkif 
edildi veya edilmedi. Konunun bu tarafı ile 
ilgili değilim ve (konumuz da bu değildir. Bu 
olay sebebiyle önemli bulduğum bâzı sorula
rım için yetkili bakandan veya Hükümetten 
cevap talebetmek istediğim gibi, bâzı konular
da da sayın Hükümetin ve onun yetkililerinin 
yapması zorunlu görevleri olduğuna işaret et
mek istiyorum. 

Osvap beklediğim sorular şunlardır : 
Trafik kazalarında, özellikle bu hâdisede 

içişleri Bakanlığına bağlı idare, kendi yetkili 
personelinin denetiminde önleme tedbirlerinde 
bir kur-urıı veya ihmali veya vazifeyi suiisti-
mali bulunup bulunmadığını bir idari tahkik 
konusu yapmış mıdır? Her hâdise gibi bu ola-
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yın da iki yönü vardır. Birincisi adlî yönü, 
diğeri idari yönü. Bunu bilhassa tekrar ede
rek belirtmek istiyorum ve konunun idari yönü 
üzerinde durduğumu teyidetmek istiyorum. 
Saym Bakan lütfen adlî vaka ile idari vakayı 
birbirinden tefrik ederek cevap lütfetsinler. 

Hukuka saygılı her toplumda olduğu gibi 
bizde de, bunların ihlâl edildiği her yerde, ida
renin adliye gibi re'sen tahkik yapması, önle
me ve denetimde kusur ve ihmali olanlar var
sa, kusur ve ihmalin cezasını talebetmesi gere
kir. 

İdare, İçişleri Bakanından tutun en küçük 
kademesine kadar böyle bir görevi olduğunu 
yıllardır görmemezlikten geliyor. Hukuk yeri
ne müsamaha, adalet yerine kayırma rejimi 
fiilen yaratılmış oluyor. Çok açık olarak şimdi 
sormak istiyorum : 

Saym Bakan bu idari tahkiklerin yapılma
sı gerekir kanısında mıdırlar? Bütün basın ta
nıklık etti; 6 ton yük üzerine 40 yolcu koyup 
taşımıştır. Karayolları Trafik Kanununun 
43 ncü maddesi sarihtir. Yük üzerine yolcu 
alınmaz, diyor. İşte olay, işte hukukun emri; 
ihmal, kontrolsüzlük katı delilleri ile ortada. 
Kaldı ki, şunu da öğrenmek gerekir. Bu kam
yon o tarihte trafik muayenesi görmüş müdür? 
Yoksa, muayenesiz mi çalışıyor? Bu sorunun 
cevabı idarenin ihmal ve kusurunu biraz daha 
açıklığa çıkaracaktır. Bütün bunların tesbiti 
ise, bir idari tahkiki zorunlu kılar. 

Trafik, konnolda vazifesini ihmal veya sui
istimal etmiş midir veya kontrol yapmamak su
retiyle bir kayırma yoluna gitmiş midir? Bu 
takdirde şayet bunlar yoksa, araç, gereç ve 
personel noksanlığı var mıdır? Bütün bunla
rın tesbitinden sonra hâdisenin veya diğer hâ
diselerin tevali ve tekerrürünü önlemek için 
idarenin derhal araç, gereç ve personel eksiği
ni ikmale tevessül etmeyi tesbit edip etmedi
ğinin burada öğrenilmesi gerekir. Mezkûr olay
dan sonra bütün bunlar acaba yetkili bakan
lıkça veya ona bağlı idarece yapılmış mıdır? 

Can güvenliğini, hayat [güvenliğini sağlama 
görevinin Iher türlü görevden önce geleceğini 
kabul ettiklerini sayın Hükümetin huzurunuzda 
teyidetmelerini talebetmek mecburiyetini duyu
yorum. 
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Bilmemiz gerekir ki, böyle giderse yarat
mayı hayal ettiğimiz ikinci Türkiye'de yaşıya-
cak insan kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — ıSaym Bozatlı, beş dakikanız 
doldu efendim; lütfen sözlerinizi bağlamanızı 
rica edeceğim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — TüHkiye'-
nin, diğer ulusların kalkınma aracı olarak, re
fah aracı olarak kullandıkları bu mikanaları 
ölüm makinası olarak kullandığı her gün çıkan 
haberlerle sabittir. 

Kısaca belirttiğim hâdise ve cevap bekledi
ğim bu sorulardan sonra sayın Hükümetin bu 
vesile ile yapmasını temenni ettiğimiz konular 
şunlardır : 

Türkiye'de idare tam bir bozuk - düzen 
içindedir, idarede görevli olanlar suç işleyin
ce âmir ve maiyeti beraber işler. Şikâyet ve 
tahkik mercii de ilgilinin suç ortağı mevkiinde
ki âmiridir. Ne şikâyet ve ne de tahkik hiçbir 
sonuç vermez. Kayseri'de maç olur, Sivaslı 
43 masum insan ölür. Taksim'de gençler yürü
yüş yapar, kaba kuvvet, polisin yardımı ile 
cinayet işler, Konya'da cinayet tertibedilir, 
baskınlar yapılır, Kayseri'de öğretmenlere bar
barca saldırılar düzenlenir, yüzlerce aydın in
san yakılmak istenir. Her gün soygun, hırsız
lık olur, bütün bunların başsorumlusu Sayın 
İçişleri Bakanı ve önleyici zabıtadır. 

Şikâyet edilir, tahkik yapılır; sonu boş 
çıkar, daima da boş çıkacaktır. Çünkü, şikâ
yetimizin başsuçlusu içişleri Bakanlığı ve içiş
leri Bakanıdır. 

BAŞKAN — Saym Bozatlı, tekrar rica ediyo
rum, bana bildirdiğiniz konu dışına çıkarak be
yanda bulunmayın bir; beş dakikanız doldu, söz
lerinizi bitiriniz lütfen, iki. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Müsaade 
ederseniz bitiyor efendim; rahatsız olmayın, bi
tiyor efendim. 

içişleri Bakanı veya Bakanın emrindeki kim
seler tarafından tahkik olunmaktadır. Bütün 
tahkikler suçu ve suçluyu meydana çıkarmak 
için değil, suçu ve suç delillerini yok etmek için 
yapılıyor. 

Kısacası, bir söz vardır, hukukçu olan ar
kadaşlarım bilirler; «Kadı ola davacı, muhzır 
dahi şahit; ol mahkemenin hükmüne derler mi 
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adalet?» sözü idari murakabede aynen bugün 
geçerlidir. 

İdarenin suçluluğunu... 
BAŞKAN — Sayın Bozatlı, önünüze müte

madiyen yeni not koyuyorsunuz efendim. İstir
ham ettim, beş dakikanız doldu; bu Meclisin bir 
geleneği var, gündem dışı sözler beş dakikada 
bitiriliyor. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sözümü 
bağlıyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim, mütemadiyen 
yeni sayfa koyuyorsunuz, önünüze. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Hayır. 
idarenin suçluluğunu ve suç delillerini bağım

sız merciler tahkik ve tesbit etmedikçe, Türk 
toplumu yaşadığı bu huzursuzluklardan, düzen 
bozukluğundan kıırtulamıyacaktır. Hükümetin 
bu konuda yeni kanun teklifi getirmesi zorunlu
dur ve ivedidir. Arz etmek istediğim husus bu
dur. Takdirlerinize arz eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Saym Haldim 
Menteşeoğlu. Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (C. Cenatosu Muğla Üyesi) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel konuşan arkadaşımın sorularına 
ve beyanına cevap arz etmeden evvel, Sivas ili
mizin trafik ölçüleri içinde hüviyetinin ne oldu
ğunu kısa hatlarla arz etmeme müsaadelerinizi 
rica ederim, 

Sivas İlimizde 525 kilometre yol vardır. Bu
nun 175 kilometresi asfalttır, 350 kilometresi 
stabilizedir. Sivas ilimizde bes yıl içinde motor
lu vasıtalar % 70 nisbetinde artmıştır. Bu iti
barla Sivas ilimizin trafik bakımından bir has
sasiyet ifade ettiği bir vakıadır. Biz de Hükü
met programımızda trafik meselesinin önemine 
değinmişiz, mal ve can kaybının önlenmesi için 
mevzuat, idari tedbir olarak bütün bu manzu
meleri dikkate alacağımızı ve gerçekleştireceği
mizi ifade etmişiz. 

Şunu hemen beyan etmek isterim ki, trafik 
problemi Türkiye'miz çapında önem taşımakta
dır. Trafik olaylarını tanzim eden mevzuatta 
boşluklar vardır. Trafik hizmetlerini yürüten 
teşkilâtta bâzı yetersizlikler mevcuttur. Dört se
ne evvelkine nazaran bâzı yetenekler kazandırıl
mış, bâzı teçhizler yapılmış olmasına rağmen bu

gün iyi seviyede olduğunu iddia etmek mümkün 
değildir. 

Şimdi, trafik konusunda arz ettiğim gibi, 
va'dettiğimiz kanunu getirmekle beraber, hem 
genel emniyet hizmetini gören teşkilâtımızın per
soneli için, hem de trafik personelinin daha sü
ratli ve müessir hizmet görebilmesi için, bu tak
viyeleri yapmaya çalışacağız. Bu hizmetler gö
rülürken, himzetin çeşidi ne olursa olsun, hiz
meti ifa edecek teşkilâtın hiyerarşik kademeler 
silsilesinde bir murakabenin mevcudiyeti ve mü-
essiriyeti aranılır ve bu şarttır. Bütün bunlar 
tatbik edilegelmektedir. Ama şunu ifade etmek 
isterim ki, bir taraftan trafik hizmetlerinin za
rarsız şekilde devamına önem verirken bunu sağ-
lıyasak personelin murakabesine de dikkat ve 
itina sarf etmekteyiz. 

Arkadaşımız; «Acaba bir idari tahkikat yapı
lacak mıdır?» dediler. Biraz evvelki mâruzâtım 
bunu, «evet» şeklinde ifade etmektedir. Hâdise
nin hem tarzı cereyanı, hem adlî hukuk bakımın
dan yapılması lâzımgelenin yapılması, ki bu ya
pılmış, yakalanmış suçlu, adalete teslim edil
miştir, diğer taraftan idarenin genel ve değişmez 
prensibi olan hikmet görenlerin hiyerarşik kade
meler içinde murakabesi de canlılıkla yürütül
mektedir. Bu itibarla idari bir tahkikattan el
bette geçirilecektir ve bu devam etmektedir. Fa
kat burada arkadaşımın bir noktai nazarım vu
zuha kavuşturmak isterim. Arkadaşım; «idari 
bir tahkikat yapılsın istiyor, yapın» diyor. Fakat 
arkasından da, hâdisenin faili bir kişi değildir, 
İçişleri Bakanından emniyet memuruna kadar gi
der, binaenaleyh bunların yapacağı tahkikata 
inanmamak lâzımdır, yani, tahkikatı yapınız is
tiyorum, ama tahkikatınızın sonunda meydana 
getireceğiniz sonuca inanmam. Şu halde arka
daşlar, bunu benimsediğimiz takdirde Devlete 
ve Hükümete inanmam mânası çıkar. Devlete 
ve Hükümete inanmadığınız takdirde de bir şey 
beklemenize imkân yoktur. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — O ayrı bir ko
nu Beyefendi. 

İÇİŞLERİ BAKAMI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun Beye
fendi. Ben sizi sükûnetle dinledim, not da aldım, 
cevap veriyorum. Müsaade buyurunuz. 

Aynen şöyle dediniz ve bir şairin de mısraını 
tekrarladınız; «Bağımsız merciler yapmalıdır bu 
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tahkikatı.» dediniz. Bu suretle idari teşkilât 
içinde bir otokontrolün idare hukukunda mev
cudiyetini kabul etmediğinizi itiraf buyurdunuz. 
Oysaki... 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Bu reform ge
tirecektir Beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö
rüşmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞ-LU (Devamla) — Oysaki, en medeni mem
leketlerde dahi, trafiğin en kesif bulunduğu 
memleketlerde dahi, demokratik hürriyet re
jimlerinde daima her teşkilâtta bir otokontrol 
vardır ve otokontrol olmazsa o hizmette ne te
kâmül olur, ne ıslahat olur, ne de verimli, ve ka
pasiteli bir hizmet olur. Bu, bizim sistemimizde 
ve hizmet politikamızda mevcuttur ve uygulan
maktadır. Ama yarın bu tahkikatı biz bir hu
kuk Devletinin gerekleri içinde yapıp getirirsek, 
bir adalet ve gerçekçilik içinde yapıp getirirsek, 
arkadaşımız peşin noktai nazarını ifade etmiş
tir, buna itimat etmiyecektir ve inanmıyacaktır. 
Binaenaleyh, kendi görüşünü haklı bulmaya, mâ
kul bulmaya, isabetli bulmaya imkân yoktur. 

Değerli, arkadaşlarım, sözlerimin başında da 
ifade ettiğim gibi, arkadaşımın konuşmasındaki 
tezat karakterini belirttikten sonra bu konu üze
rinde Hükümet olarak ciddiyetle, plânlı ve sis
temli bir şekilde durduğumuzu ve iyi sonuçlar 
getirmek gayretinde bulunduğumuzu bir kere 
daha ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (A. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim, Bakanı Orhan Oğuz'a Devlet Bakam Gürhan 
Titrek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/69) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim Ba

kam Prof. Dr. Orhan Oğuz'un dönüşüne kadar, 
Millî Eğitim Bakanlığına Devlet Bakanı Gürhan 
Titrek'in vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim, 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Antalya Milletvekili Ömer Ekcn'in Mil
lî Savunma Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi. (4/11) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa vardır. 
ilgili önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Komisyonundan istifa ediyo
rum. Arz ederim. 

Ömer Eken 
Antalya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — TJrfa Milletvekili Vehbi Melik'in Sayış
tay Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/10) 

BAŞKAN — istifa ile ilgili bir diğer önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçilmiş olduğum Sayıştay Komisyonundan 
istifa ediyorum. Gereği için bilgilerinize saygı 
ile sunarım. 

Vehbi Melik 
Urfa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Grupıı oh m yan sayın üyelerin çalışmalar 
rina imkân vermek için oda ve sekreter istekleri
ne dair Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Efendim, Sinop Milletvekili Sa
yın Hilmi işgüzar, Konya Bağımsız Milletvekili 
Sayın Necmettin Erbakan, Diyarbakır Bağımsız 
Milletvekili Sayın Hasan Değer; grupıı olmıyan 
milletvekillerinin çalışabilmelerine imkân ver
mek üzere oda ve sekreter verilmesi için talepte 
bulunuyorlar ve bunlardan bir arkadaş da bu ko
nuda gündem dışı söz istiyor. 

Bu, Umumi Heyette halledilecek bir konu 
değildir. Her iki önergeyi Sayın Meclis Başka
nına intikal ettireceğim. 
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IV - DÜZELTİŞ 

7. - - Icet 'Milletvekili Turhan, Öz(jüner'iny «nü
ven oyhımastna l:<ıl,ıfmadı<jı» şeklinde oy 'tablosu
nun düzeltilmesi. 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Turhan 
Özgüner, 12 Kasım 1969 Çarşamba günlü birle
şimde Hükümet programına güven oyu verme 
sırasında kendisinin Mecliste bulunmadığını, bu
na rağmen zabıtta güven oyu verenler arasında 
admın geçtiğini, bu maddi hatanın düzeltilmesini 
istiyor. 

Filhakika, gerek Başkanlıkça o gün tutulan 
defterde yaptığımız tetkikte, gerekse 12 Ka
sını 1939 Çarşamba günkü birleşime ait zaptın 
tetkikinde gördüğümüze göre, Sayın Turhan Öz
güner o gün bulunmayan, oya katılmayan mil
letvekilleri arasındadır. Zapta da esas itibariy
le bu suretle geçtiği halde maddi bir hata sonu
cu ayrıca adı, kabul edenler arasında da geç
miştir. Bu beyanı gelecek ilk zabıtta tasrih edil
mek üzere arz ediyorum.. 

V - BAŞKANLIK DİVANININ GENE L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

7. — Van Milletvekili Salih Yıl diz'in, hay-
vaneılığımızîn <)ctistiril>nesi ve hayvaneulıkla (/evi
ne/n yurt höhjel eri itin ve yurttasın refaha, l;avux-
tıırutması ieiu (jerekli tedbirleri tesbit etmek üze
re bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/7) 

BAŞKAN — Van Milletvekili Sayın Salih 
Yıldız'm Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması açılmasiyle ilgili önergesi 
vardır. 

önergeyi okutuyorum. 
25 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millî servetlerimiz arasında çok üstün bir ye

ri okluğu halde, hayvancılık yılların ihmaline 
uğramıştır. Bilhassa Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'nun servet kaynağını teşkil eden hay
vancılığımla, bütün uyarmalara rağmen bir çık
mazın içindedir. 

1. Genel olarak, hayvan müstahsili hayva
nına iç pazar bulmakta ve malını değerlendir
mekte zorluk çektiği gibi, dış pazar imkânların
dan da mahrumdur. O kaebır ki, hayvancılığın 
bilhassa kesif olduğu bölgelerde, satış mevsimi 
geldiğinde, nm;'ab.sılın e)i, kolu bağlı her tür
lü satış imkânlarından mahrum halde beklediği 
bir vakıadır. B.ınun tabiî sonucu olarak, müs
tahsil bütün tehlikeleri, göze alıp kanun dışı 
yollardan pazar aramak mecburiyetinde kal
maktadır. B;ı bal çok defa müstahsil İm mahfı-
m mucibolmaktadır. 

Hele, kanuni müeyyidelerin ehliyetsiz vazi
feliler tarafından uygulandığı hallerde, müstah

sil çok defa gerçek dışı zabıt varakaları ile mah
kemelerde mağdur duruma düşürülmektedir. 

2. ikinci önemli nokta, hayvan yemi mev-
zuunun geliştirilmemiş ve gerektiği şekilde ele 
alınmamış olmasıdır. Hayvancılığımızın geliş
mesi, bu yönden de büyük manialarla karşı kar
şıyadır. 

3. Hayvancılıkla iştigal eden bölgelerin ara
zi yapısı itibariyle çoğu zaman ziraate elverişli 
olmadığı düşünülürse, bu sektörün büyük bir 
ehemmiyetle ele alınmasındaki zaruret daha iyi 
anlaşılacaktır. 

4. iç pazar yaratmak ve hayvan müstahsi
linin malını yok pahasına elden çıkarmasını ön
lemek maksadiyle kurulması öngörülen kombina
lar öncelikle ele alınmalıdır. 

5. Hayvan hastalıklariyle mücadele yetersiz
dir. Bu yüzden milletçe uğradığımız servet kay
bı, alınacak mücadele tedbirlerinin masrafı ile 
kıyas edilemiyecek kadar büyüktür. 

5. Hayvan hastalıklariyle mücadele yeter
sizdir. Bu yüzden milletçe uğradığımız servet 
kaybı, alınacak mücadele tedbirlerinin masrafı 
ile kıyas edilemiyecek kadar büyüktür. 

Bâzı hayvan ırklarının ıslahı konusunda alı
nacak önemli ve âcil tedbirler vardır. 

ö. Nüfusumuz arttıkça önem kazanan bes
lenme problemimizin çözülmesi hayvancılığın 
hızla gelişmesine bağlıdır. 

Hayvan ve hayvan ürünleri ihracı, Türkiye'
nin itiksadi gelişmesinde başlıca engeli teşkil 
eden döviz kıtlığını azaltma yolunda önemli fay
dalar sağlayabilir. 
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7. Meraların ıslahı ve genişletilmesi, hay
vancılığa müsait bölgelerde yaşıyanlarm ekmek
lik ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması yolun
da ciddî tedbirlere ihtiyaç vardır. 

8. Et ve Balık Kurumu avanslarının ve hay
vancılık kredilerinin âdil ve iktisadi bakımdan 
verimli tarzda dağılması sağlanmalıdır. 

9. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı müza
kerelerinde, Güven Partisi adına bizzat tarafım
dan tanzim edilip Meclis Başkanlığına sunulan 
önergede, hayvancılığımızın her yönden gelişti
rilmesi için bâzı faydalı tedbirler teklif edildiği 
halde, bu teklifimin sadece «hayvancılığın ge
liştirilmesine öncelik verilmesi» tarzındaki ge
nel bir hükmü kabul edilmiştir, i lk günden be
ri, hayvancılığın geliştirilmesi konusunu her tür
lü parti mülâhazalarının üstünde ele almayı 
millî bir vazife sayan, hayvancılık konusunu bü
tün cepheleriyle ve hamleci bir zihniyetle incelen
mesini İsrarla savunan bir zihniyete samimî ola
rak sahip bulunmaktayız. 

10. Bugüne kadar petrol, özel okullar ve 
benzeri konularda açılan araştırmalar, büyük 
faydalar sağlamış, önemli gerçekleri aydınlat
mıştır. 

Meclis araştırmasının, Millet Meclisinin ka
nun yapma faaliyetini en küçük ölçüde aksat
mayan; bilâkis yasama faaliyetlerine ve Hükü
met çalışmalarına ışık tutan faydalı sonuçları 
tecrübelerle sabit olmuştur . 

Bu inançla, Türkiye hayvancılığının bugün
kü haline, geleceğine ışık tutmak; hayvancılık
la geçmen yurt bölgelerinin ve milyonlarca yurt
taşın refaha kavuşması için alınması gerekli ka
nuni ve idari tedbirleri tesbit etmek üaere Ana
yasanın 83 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasını saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Salih Yıldız 
Van Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız; bir isteği
niz mi var efendim? 

SALİH YILDIZ (Van) — Efendim, «kurul
ması düşünülen binalar» denmesi gerekirken 
«komisyonlar»; şeklinde okundu. Bunu beyan 
edecektim efendim. 

BAŞKAN — Evet, bu beyanınız zapta geç
miştir efendim. 

Bu okunan önerge gündemdeki sırasını ala
cak ve sırası geldiğinde de görüşülecektir. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, gündem dışı konuşma talebetmiş-
tim, lütfen nazara alınsın. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı talebi
nizi bugün aldık. Bu talebinizin bu birleşim 
is'afma imkân yok efendim. 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî ve 
resmî müesseselerin dinlenme kampları için ya
pılan harcamalar konusunda bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/8) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Hilmi tş-
güzar'm da keza Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırması açılması ile 
ilgili önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sebeplerle ve Anayasamızın 88 nci 

maddesi gereğince Türkiye'de gerek İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve gerekse sivil ve askerî 
resmî müesseselerin dinlenme kamp tesisleri 
için yapılan yatırımlar hakkında bir Meclis 
araştırması yapılması için gereğini saygılarım
la istirham ederim. 

Hilmi İşgüzar 
Sinop Milletvekili 

1. Bugün birçok bankalar kredi plasman
larının dar olmasını ileri sürerek yeterli kredi 
açmamaktadırlar. 

2. Hükümet 657 sayılı Devlet Personel Ka
nununun tatbikatını malî kaynakların yetersiz
liğini ileri sürerek yerine getirmemektedir. 

3. Yurtlar ve bursların yetersizliği yüzün
den üniversite öğrencilerinin başbaşa kaldığı 
sıkıntı her gün daha artmaktadır. 

4. İş sahası açmak ve gerekli ölçüde fab
rika kurmak için yeterli sermaye olmadığı Hü
kümetçe bilinmekte ve bu iddia ileri sürülmek
tedir. 

5. Küçük kadrolu memurlar malî imkân
sızlık ve kadrosuzluk yüzünden yıllarca terfi 
ettirilememekte ve bekletilmektedir. 

6. Birçok ilçelerimizde vatandaşların işle
rini takibedecek hükümet konakları malî im
kânlar yetersizliği esbabı mucibesiyle yapılma
maktadır. 
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7. Bir yere bir ihtiyaç için yapılacak her 
türlü fabrika bina ve bir iş için hemen malî 
imkânsızlık ya da plân ve program problemi 
Devlet Plânlama Teşkilâtı öne sürülmektedir. 
ıBütün bunlara rağmen : 

A) Bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri bir
birleriyle yarış edercesine dinlenme kampları 
adı altında kurulacak tesisler için gerek yer ve 
gerekse inşaat için milyonları harcamaktadır
lar. 

IB) İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi bütün 
Devlet müesseseleri de (Asker ve sivil) dinlen
me kampları için milyonları harcamaktan çekin
memekte hangi fasıldan ve nasıl temin edilen 
paraları harcamaktadırlar. 

Bu hareket sahillerin yağmacılığına, memle
ketin plânsız ve düzensiz bir şekilde aleyhine 
yatırım, yapılmasına sebebolmaktadır. 

Dinlenmek her medeni insanların eşit im
kânlar nisbetinde en tabiî hakkıdır. Bugün Hü
kümet konaklarından, sağlık merkezinden, ışık
tan mahrum ilçelerimiz, yolsuz, susuz, okulsuz 
ve işsiz yığın yığın köylerimiz ve geçim sıkın
tısı altında ezilen köylülerimiz ortada dururken 
bir - iki ay dinlenmek için sıcak suyu, soğuk 
suyu, elektriği ve her türlü lüks konforu olan 
bu tesisleri kurmanın ne kadar faydalı olaca
ğını araştırma neticesi öğrenmiş olacağız. Bura
lara sarf edilen paraların yekûnu her yıl işsiz 
Anadolu'ya bir - iki fabrika kazandıracaktır. 
Bu bakımdan : 

Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 
nasıl ve ne yoldan temin edilmektedir? 

Hangi adlarla bu tesisler yapılmaktadır? 
Bu tesislerin yerleriyle birlikte binaları ve 

iç malzemelerinin tutarı nedir? 

Devlet bir küllolarak düşünülürse maliyeyi 
ilgilendiren ve millî gelirimizden sarf edilen bu 
harcamaların Meclis araştırması yoliyle tesbit 
edilmesi plânlı dönemde Devletin gerekli ted
birleri alması bakımından olduğu kadar keyfî 
harcamalara da artık paydos demek fırsatını 
bulacağından Meclis araştırmasını arz ve ta-
lebediyorum. 

BAŞKAN — Bu önerge de gündemdeki ye
rini alacak ve sırası geldiğimde 'görüşülecektir.. 

9. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı 
kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/2) 

BAŞKAN — Efendim, önerce, verildiğini 
talkiibeden birleşimde lokumup zapta geçmiş ve 
Yüüe Heyetsin lbil(gisine sunulmuş idi. 

önergenin tekrar lokunmiasına zaruret görü
lüyor mu efendim? Görülmüyor. 

Söz istiyenleri 'sırasüyîe iarz ediyorubm: 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 'aldınıa Sa

yın Hüldai Orıal, şahsı adına Sayın Nelbil Oktay 
ve önerige sahibi lolaMs da Sayın Feiyzioğlu. 

Buyurun, Sayın Feyzioğlu, söz sırası si
zindir efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — De
ğeri iarkadaşlanım; 

Petrole ilgili Ibu iarfaştırma Üsonulsuma, Hü
kümet programı müzakereleri sırasında (kısaca 
temas etmek imkânını 'bulmuştum. 

Hemen 'bir noktayı tashih etmek isterim, 
çünkü Ibu noktada bâzı yanlış yorumlar yapıl
mıştır. Güven Partisi Grupu (adıma (biz bu öner
geyi Hükümet kuruluşuyla ilgili bir mesele 
olarak getirmedik. Bunun en »açık delili, 1968 
bütçe müzakerelerimde, 1969 bütçe müzakerele
rimde, 1969 (bütçesinin gece yarılarıma flcadar, 
Bütçje Komisyonundaki incelenmesi sırasında 
Güven Partisi, devıajmlı olanak bu meseleyle te
mas etmiş ve meseleyi bugünkü Hükümet za
manımda da, (bumdan iöncöki hükümetler Zama
nında da ısrarla dile getirmiş, bir haksızlığın, 
millî menfaatlere zarar veren bir hususun dü
zeltilmesi için çalba (göstermiştir. 

Bu 'önergeyi, Ibumdan evvel petrol (konusun
da ısarf edilmiş (bir sıra gaiyret zincirinin yeni 
bir ihallkaisı olanak fkabuîl̂  (buyurmasını larkaldaş-
lıarımidan rica ediyoruim. 

Bu gayretler arasımda yine Hilmi İncesu
lu arkadaşımla birlikte geçen dönemde veril
miş ve Yüce Meclisin kabulüne mazhar »olmuş 
bir başka Meclis Atfaşitırma önerigesi Vardır iki, 
raporu hazırlanmış, bastırılmış, dağıtılmış, ne 
yıazıik İM, Mecliste ıbugüne kadar görüşülmesine 
limlkân Ihâsıl lolmaımıştır. Yime de Mecliste gö
rüşülmemiş 'olsa bile, bir Meclis Komisyonunum 
araştırıma yapıp napior yazmış olması - mübalâ
ğa etmeden 'arz edebilirim - Millet Ihazinesime 
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yılda 100 ımilyon civarında bir fayda bağlamış 
veya bir kaybı önlenmiştir. Bunu rahatlıkla 
iddia edebilecek durumdayız. 

Petrol boru hattının satışının önlenmesi, 
petrol kanununda değişiklikler yapılması, mil-
lî ıtaşıma politikası, millî rafineri politikası *a-
Ikifbi ve benzeri konulanda bugüne kadar sarf 
eltmiş olduğumuz gayretlerin, İkinci Kalkınma 
Plânının müzakereleri sırasında Güven Partisi 
Grupu adıma ıSenaitoda ve Millet Meclisinde 
Petrolle ilgili olarak verdiğimiz 6 önergemiz-
ıden sanıyorum 5 i kabul edilmiştir, Türkiye. 
Büyük (Millet Meclisince, Yüce Meclislerin ka
bulüne mlazhar (olan önetfgeler silsilesi içerisin
de faydalı hizmet arzusundan doğan (bir öner
gedir. 

Peltriol konusu, Milletlerarası alanda (büyük 
mücadelelere yol açan bir konuidur. Devlet gibi 
güçlü, malî imkânları, geniş son derecede teş
kilâtlı dev kuruluşlar karşısında mübadele ver
mek ioabeden bir sabadır. 

Her zaman ifade ettiğim bir tâbiri tekrarla
mama izin verirse Yüce Meclis; «petrol rengi 
emperyalizmi» diye bir emperyalizm vardır. Kı
zıl renkli emperyalizmle nasıl mücadele etmek 
milliyetçiliğin icabı ise, petrol renkli emperya
lizmle mücadele etmek de, millî menfaatleri ko
rumak da milliyetçiliğin icabıdır. Güven Parti
si Grupu ladma verilen bu önerge işte bu an
lamda, en laisil mânada milliyetçi lanlayışıımızın 
ıtabiî bir İSonUcudur. 

Getirdiğimiz araştırma önergesi önemli bir 
konunun (aydınlatılmasına imkan verecektir 
inancındayız. Millî menfaatlere laykırı bor du
rum varSa - ki, biz böyle bir durumun bulun
duğu kanaatindeyiz - bu durumun düzeltilmesi 
İmkânını aağlıyacaktır. 

Akar yakıt istikrar fonu ile Siğili kararna
me konulsunda ve yine önergemizde bahsettiği
miz yüksek loktanlı bendin, boru hattı naklin
den doğan ve saire gibi konularda araştırma 
açılmasına neden ihtiyaç vardır? 

Hükümetlerin birbirine zincirlenen gayretler 
sarf ettiği bir konu haline gelmiştir. 

Hampetrolde, «afişe fiyatlar» denilen fiyat
lar vardır. Bunları büyük şirketler petrol ala
nında «yedi büyükler» adı verilen şirketler, 
bilûmum büyük şirketler birbiriyle içli dışlı, ir
tibatlı olan bu dev kuruluşlar ilân ederler, ama 
ilân ettikleri bu afişe fiyatları, bu yüksek fi
yatlar üzerinden hampetrolü sıatanak imkânını 
bulamazlar. Afişe fiyatlar dışında bir de ser
best rekabet fiyatı vardır. Serbest rekabet fi-
yatiyle, «afişe fiyat (riosted price) denilen 
fiyatlar iarasmda büyük farklar bulunduğu 
gerçeği, ne yazık ki, Türkiye tarafından geç 
fark edilmiş ve geç fark edildiği için de uızun 
yıllar boyunca Türkiye'ye bu yabancı şirketler, 
«afişe fiyatları» denilen yüksek fiyatlar üze
rinden, ilân edilmiş tarife üzerinden hampetrol 
satmaya devam etmişlerdir. 

1963 (senesinde Devlet Plânlama Teşkilâtına 
vazife verilmiş ve Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
sanırım A/5 sayılı ilk raporunu, ara rapor 
şeklinde hazırlamak suretiyle Hükümete sun
muş, IDevlet Plânlamıa Teşkilâtı hazırlamış ol
duğu bu ilk meseleye parmak basmış ve mese
lenin 'mutlaka, süratle ele alınması ve İthal ma
lı ihampetrol fiyatlarının serbest piyasa fiyat
larına ıgöre düşürülmesi gereğini ortaya koy
muş. Bunun üzerine derhal Bakanlıklararası ik
tisadi Kurul toplanmış. Bakanlıklararası İkti
sadi Kurul, yaptığı çalışmalar sıonunda bu ko
nudaki Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşünü 
benimsetmiş ve birtakım protokoller - tarihçesi 
uzun konumuzun sadece sebebiyle, ön sebebiyle 
ilgili lolduğu için teferruatı üzerinde durmaya 
lüzum görmüyorum. - muhtelif tarihlerde ıçeşit-
li protokoller yapılmış, müzakereler yapılmış, 
yabancı şirketlerle ve ithal malı (hem petrol 
fiyatlarında önce yüzde 10 raddelerinde, daha 
sonra da yüzde 20 ye yaklaşan bir indirim sağ
lanmıştır. 

Varılmış ıolan son nokta, varil basma 40 
sent indirimdir. Varil başına 40 sent indirim, 
bir.ton Ihampetrolde 7 küsur varil bulunduğu
na göre, hesabedilince. 3 dolar kadar bir indi
rime tekabül eder, bir ton haanpetrolde 27 Tl. 
civarında bir indirim (sağlamak imkânı hâsıl 
olmuştur, 

Arkadaşlar; ithal malı (hampetrol fiyatları
nın yüksekliği konusu bu Mecliste ve Meclis 
dışında çok tartışılmış ve başlangıçta pek bilgi
li olmıyan veya görüşlerin birbiriyle çatıştığı 
bir tartışma konusu Ihalindeyken, 'sonradan t 
üzerinde aşağı - yukarı partilerin ittifak ettiği, | 
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Variil îbaşma 40 'sent indirim, bu iarz ettiğim 
indirim, yüzde olarak ifade edildiği zaman Mo-
Ibil Şirketinin ithal ettiği, Türkiye'ye getirdiği 
Kerkük ımıenışeli hampetrolde yüzde 18,2 vıe 
British petrolün, BP Şirketinin Türkiye'ye 
(getirdiği ihampetriolde de yüzde 20,5 (oranında 
bir indirime tekabül leder. 

Hampetrolde yapılan indirim, tabiî olarak 
bâzı sonuçlar doğurur. Bir mamulün hammad
desi ucuzladığı zaman, bellidir ki, maliyeti dü
şer. 

Bir pamuk hammaddesi işliyerek dokuma 
imal eden fabrika düşününüz. Pamuk fiyatların
da yüzde 20 indirim sağlarsanız, dokumanın ma
liyetinin düşeceği tabiîdir. Dokuma fiyatları sa
bit kalırsa tekstil fabrikasının kârının artacağı 
taJbiîdir. 

Hampetrol fiyatları bakımından huzurunuza 
getirdiğimiz mesele, işte bu temel gerçeğe daya
nan bir meseledir. Yüzde 18,2 ile yüzde 20,5 ara
sında şirketine göre değişen bir indirim, ham
petrolde uzun ve çetin müzakerelerle kabul etti
rildikten sonra elbette ki, bunun bir inikası ola
caktı, şirketlerin kârına, bilançosuna. 

Mesele bu kürsüye getirildi. Bu mevzu üze
rinde daha önce bahsettiğim geçen dönemdeki 
önergemizle kurulmuş olan Petrol Araştırma 
Komisyonu durdu, hükümetler durdu. İktisadi 
Kurulda, 3 . 5 . 1965 tarihli ve 12 sayılı bir ik
tisadi kurul kararında bu konuya parmak bası
larak şu kararlar verildi : 

1. Hampetrol fiyatlarında sağlanacak indi
rim bakımından çalışmalara devam. Kesin neti
ceye tam varılmadığı bir noktada 40 sent indiri
min henüz sağlanmamış olduğu bir noktada bu 
karar verilmişti, 

2. Hampetrol fiyatlarında sağlanacak indi
rime paralel olarak şirketlerin satacakları ürün
lerin yani bu ucuzlamış hampetrolden elde edi
len gazyağmm, motorinin ve benzinin fiyatları
nın da ayarlanması, rafinerilerin satış fiyatları
nın ayarlanması, 

3. Hammadde ucuzlamasından doğacak 
olan kâr farkının bu şirketlere bırakılmayıp mil
let hazinesine mal edilmesi için gerekli tedbirle
rin alınması, 

4. Bunun için gerekli olan kararnamenin de 
Maliye Bakanlığı tarafından, hazırlanması. 

iktisadi kurulun biraz evvel arz ettiğim 12 
sayılı kararı bu, 

Bunun üzerine Maliye Bakanlığı temsilcile
riyle Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığı tem
silcileri bir araya gelmişler ve uzman kişiler çe
şitli alternatifler üzerinde çalışmalar yaparak 
varil başına 35 sent indirim sağlanırsa ne ya
pılmak gerekir, varil başına 40 sent indirim ka
bul ettirilirse ne yapılmak gerekir, bunları ra
kamlara bağlamışlar ve hampetrolde sağlanacak 
bu ucuzlamanın doğuracağı sonuçların şirketler 
kasasında kalmayıp millet hazinesine mal edi
lebilmesi için de bâzı oranlar tesbit etmişler. Bu 
oranlar 6181 sayılı Kararnameye dayanılarak 
neşredilen Maliye ve Enerji ve Taibiî Kaynak
lar bakanlıkları ortak tebliğinde şöylece yer al
mıştır : 

Benzinde yüzde 18,41, gazda yüzde 16,32, 
motorinde yüzde 20 indirim tatbik edilecek. Bu 
nisbette bir meblâğ her litresinde benzinin, mo
torinin, gazın akar yakıt istikrar fonu adıyla 
teşkil edilecek bir fona pompalanacak, şirketler
den bu miktar alınacaktır. Bu miktarlar, bir ton 
hampetrolden ortalama olarak istihsal edilen 
gaz, motorin ve benzin miktarı nedir, bunların 
ortalama satış fiyatları nedir ve bu yüzdeler Tl. 
olarak neye tekabül eder; basit bir hesap yaptı
ğınız zaman görüyorsunuz ki, uzmanların tesbit 
ettikleri ve ortak tebliğe konu olan bu oranlar, 
biraz evvel bahsettiğim 27 lirayı vermektedir 
aynen. Yani, ham petrolün bir tonunda sağlan
mış olan 27 lira ucuzluk, bu oranlar tatbik edil
diği zaman akar yakıt istikrar fonuna 27 lira 
getirmektedir. Bu suretle hammaddede vııkubu-
laıı ucuzluğun tekabüj ettiği meblâğ bütünüy
le akar yakıt istikrar fonuna pompalanmış ol
maktadır. 

Bu kararname yürürlüğe konulduğu zaman 
Türk Devletinin yetkilileri bir şey ümidediyor-
lar: Dağıtım şirketlerinden bu almıyor, mevzu
at bakımından, kolaylık bakımından böyle dü
şünmüş ilk kararname ve müşterek tebliğ; ama 
dağıtım şirketlerinden bunu almak maksadı sağ
lamaya yetmiyor. Çünkü dağıtım şirketleri kâr 
transfer eden şirketler değildir, döviz olarak 
kârlarını transfer etmezler. Dağıtım şirketleri
ne satış yapan ithalâtçı ve rafinaj cı şirketler 
vardır, aslında aynı şirkettir. Petrolculukta ev
velâ bu gerçeğin bilinmesiyle tahlil başlamalı
dır. Kerkük'de ham petrolü çıkaran, Kuveyt'te 
İıam petrolü çıkaran bunu nakleden, bunu Mo-
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bil İthalât Şirketi ve BP ithalât Şirketi şek
linde satınalan, sonra yine bir araya gelip Ataş 
rafinerisini kuran sanayici, sonra bir nevi değir
menci ücreti almak suretiyle ithalâtçı şirketten 
rafinaj cı şirketine bu ham petrolü devreden ve 
orada rafinejı yapan, sonra bunu kendi dağıtım 
şirketine veya başka şirketlere satan ve otomo
bilin deposuna, traktörün deposuna benzini, mo
torini akıtan bütün bu faaliyetler entegre faa
liyetlerdir, bir baştan bir başa kenetlenmiş faa
liyetlerdir. Şirketlerin hukukî varlıkları birbi
rinden ayrı görülür, isimleri birbirinden çoğu 
zaman ayrı görülür, fakat hakikatte kuyudan 
hattâ arama faaliyetinden otomobilin deposu
na benzin akıtan pompaya kadar birbiriyle irti
batlı faaliyetlerdir. 

Dağıtım şirketinden bu yüzdeleri aldığımız 
zaman Türk Devletinin yetkilileri düşünüyor
lardı ki, rafinaj cı şirketler, Ataş ortağı olan 
şirketler bu dağıtım şirketlerine sattıkları ürün
lerde bu nisbetlerde bir fiyat indirimi yapacak
lardır. Aksi halde dağıtım şirketleri kârlarında 
bir fark olmadı ki ham petrol ucuzladı diye. 
Ham petrol ucuzlamasından mütevellit kâr ar
tışı ithalâtçı ve rafinaj cı şirkettedir. Bu kâr 
artışını sağlıyan şirket dağıtım şirketinden bu 
yüzde 18 1er, yüzde 20 1er alındığı zaman dağı
tım şirketine ürünleri daha ucuz satacak. Sat
mazsa Petrol Kanununun 13 ncü maddesi var
dır, Petrol Kanununun 13 ncü maddesi Hükü
mete bâzı yetkiler verir. Hükümete verilen bu 
yetkiler tatbik edilmek suretiyle rafineriden 
elde edilen ürünlerin Türkiye dahilindeki dağı
tıcı müesseselere satış fiyatı Hükümetçe ham 
petrol fiyatlarındaki ucuzluk hesaba katılmak 
suretiyle tesbit edilecek, kendilerine bu enpoze 
edilecek ve bu suretle de mâkul bir sistem ku
rulmuş olacak. 

Sistem topal kaldı, çünkü rafineri şirketle
ri bunu yapmadılar. Rafineri şirketleri bunu 
yapmayınca tamamiyle ters bir durum husule 
geldi. Husule gelen ters durum şu: 

Türkiye dâhilinde kâr eden, vergi ödiyen 
ve kârlarını transfer etmek imkânına sahibol-
mıyan dağıtım şirketleri zarar eden duruma 
girdiler, Devlet vergi kaybına uğradı. Buna mu
kabil kârlarını döviz olarak transfer edebilen 
rafineri şirketleri, yüzde 20 ucuzlamış hammad
de kullanmak suretiyle elde ettikleri ürünü, ke-

mâfissabık sattılar, eski fiyatı üzerinden. Eski 
fiyatı üzerinden satınca tabiî kârları arttı, ta
biî döviz transferi imkânları arttı, yani bir elle 
ham petrol fiyatlarında indirim yaptık, döviz 
tasarrufu sağladık derken bir başka el ile bu 
sağlanan tasarruf sanki yine birbiriyle içli dışlı 
olan bu şirketlerden bir kısmına iade edilmiş 
oluyor. Bilhassa kârlarını döviz olarak transfer 
etmek imkânına sahibolan rafinaj cı şirketler, 
ithalâtçı şirketler bundan müteessir olmuyor
lar. Bilâkis kârları kabarmış ve döviz transfe
ri imkânları. bakarmış duruma geliyorlar. 

Bu topal durumu tashih etmek bir zaruret 
idi. Maliye Bakanlığı buna dikkati çekmiştir. 
18 Mayıs 1966 tarihli bir yazısiyle bu ters du
ruma, bir el ile almanın bir el ile geri verilmesi 
durumuna dikkati çekmek suretiyle Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığından Petrol Kanu
nunun 13 aıcü maddesinin uygulanması ve ham 
petrol fityatlarına muvazi 'olarak 'ürünlerin fi
yatlarında da gerekli ayarlamanın gerçekleşti
rilmesi içtin talepte bulunuyor. Üki bakanlık tem
silcileri Ibir araya (gelmişler. Maliye Bakanlığı
nın bir notu şeklinde basma intikal etmiş, bir 
basın mensubuna verdiği bilgi şeklinde basın 
mensuplarına intikal etmiş bilgilerden öğreni
yoruz, İM (araştırana komisyonu kurulursa bu 
bilgileri, resmî yazışmaları getirmek (suretiyle, 
tam olarak, 'eksiksiz olarak teslbit etmek imkâ
nına 'sabibolacaktır. 

ikö bakanlık temsilcileri bir araya 'gelmişler. 
Bu arada BP nin (ingiliz Şirketıinin) bir teklifi 
üzerinde Ikonuşulmuş. ingiliz Şirketi teklifinde; 
ürünlerin, yani motor&n, gaz yağı ve bencinin 
fiyatlarında mahsule göre % 6,5 ilâ % 11 ara
sında loynıyan T>ir indirimi kabul edebileceğini 
ifade etmiş. Fakat M bakanlık temsilcilerfcı-
den kurulu komisyon ham petrol fiyatlarında 
% 18,2 ve '% 20,5 nisfoetinde sağlanmış olan in
dirimler muvacehesinde bu indirim (oranlarını 
çok yetersiz bularak bu teklifi Ikaibul etmemiş, 
yeni bir inceleme yapılması (kararı verilmiş ve 
Maliye (Bakanlığı temsilcilerimin İde iştirakiyle 
tekrar toplanılmak üzere toplantıya (son veril
miştir. Bu noktadan (sonra ihâdi'selerlJn 'seyri, yi
ne bu nottan anlaşılıyor ki, Maliye Bakanlığı
nın iştiraki olmadan Idevam etmektedir. 

Haziran 1967 (de, aradan epey zaman geçtik
ten sonra, Maliye Bakanlığı yazı ile çalışmalar 
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hakkında 'bilgi İstemiş. Cevap almayınca tekit 
yazısı yazmış. Tekit yazısına da cevap alınma
mış ve Maliye Bakanlığının ön çalışmalarına 
hiçbir suretle iştirak lettirilmediğij 8957 sayılı 
bir kararname (bu defa Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı tarafından (hazırlanmak (suretiyle, 
bir Balkanlar İKurulu kararı 'halinde şüphesiz, 
yürürlüğe konmuş. Servisler arasındaki temas
lar ve servislerim önoeleıme imkânı lolmadan. 

Bu durumun lortaya çıkardığı bir de gara
bet var: Bidayette çıkarılmış lolan 6181 sayılı 
Kararname, arada sadece Ibir koditfikasyon za
ruretiyle, 7956 sayılı Ibir başka (kararnameyle 
değiştirilmiş. Yani 6181 yürürlükten kalkmış, 
onun yerine bir 7956 sayılı Kararname gelmiş; 
ama hükümlerde hiçjbllv değişiklik yok. Biraz ev
vel »bahsettiğim % 16 (küsur, % 18 küsur ve 
% 20 küsur indirimler yine tatbik; edilmeye de
vam 'ediliyor; igaz yağında, motorinde ve benzin
de. Akar yakıt istikrar fonuna Ibu meblâğlar 
almıyor. Yalnız tedvin bakımından 'bir kararna
me ilga edJlmiş, yerine Ibir (başka (kararname 
konmuş. 'Daha geniş ibaska Ihlükümler ihtiva «den 
bir kararname. 

Gerekirdi İki, ibu hükümlerde Ibir değişiklik 
yapılacaksa, mler'i lolan kararnameye atıf yapı
larak o kararname değiştirilsin, Ibir maddesuue 
ilâve yapılsın. Böyle yapılmamış; 6181 Sayılı 
mülga kararnameye atıf yapılarak, 6181 sayılı 
Kararnameye ek adı ile, şikâyetçi olduğumuz 
8957 sayılı Kararname yürürlüğe konmuş. Bu 
tor maddi ihata, küçük bir (hata gibi görünebi
lir; doğru. Sonradan düzeltilmiş, doğru. 'Fakat 
nekadar aclele, nekadar tetkCıksiz ve ilgili ser
vislerin incelemesine vakit bırakılmadan karar
namenin çıkmış olduğunu gösteren şaJyanı dik
kat bir işarettir; Ikuru ağaca aşı yapılmaz, mül
ga kararnameye tek yapılmaz... 

6181 sayılı Kararı ve ianun (hükümlerini fcek-
rarlıyan, 7956 sayılı Kararnameyi değiştirten (bu 
kararinamenin tor (özelliğö de; makable şâmil ola
rak, akar yakıt istikrar tfonu için alınan para
lardaki indirimi değiştirmesidir. Geçmişe şâmil 
olarak yapılan Ibu değiştirme (Sonunda 1966 se
nesinde Ibu yüksek nisbetler üzerinden şirket
lerden italhsil edilmiş olan imeblâğlar, yeni tes-
tot edilen % 8 'oramı üzerinden (hesalbedilerlek 
şirketler alacaklı (hale getirilip bir miktar para 
da mahsulben g-erö verilmiş kendilerine. 
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Yeni kararnamenin getirdiği büyük değişik
lik; gazyağmda % 16,32, benzinde % 18,41, mo
torinde % 20 olarak tesbit edilen oranları, bu 
ürünlerin üçü için de seyyanen % 8 e indirmiş 
olmasıdür. 

Bu ürünlerin üçü için de oranlar % 8 e in
diği vakit akar yakıt istikrar fonuna giren meb
lâğda husule gelen değişiklik nedir? Bunu se
nelerden beri bu konu üzerinde, kararname çık
tığı günden beri. duran ve iki bütçe müzakere
sinde bu konuda sualler sorarak, cevaplar ala
rak meseleyi öğrenmeye, derinleştirmeye çalış
mış bir arkadasınız sıfatı ile ve zapta geçmiş 
resmî beyanlara müsteniden arz ediyorum. 
Araştırma komisyonu kurulduğu vakit bunu 
resmî kaynaklarla tevsik edecek durumda ola
caktır, 

1967 ve 1968 de 6181 sayılı Karara göre sa
dece Mersin'deki Ataş Rafinerisine dâhil ya
bancı şirketlerin ithal ettiği petrolden istikrar 
fonuna 91 milyon lira girecekken, yeni karar
nameyle bu iki senenin, 1967 ve 1968 in rakamı 
91 milyon lira yerine 39 milyon liraya düşmüş
tür. Aradaki fark 52 milyon liradır, akar yakıt 
istikrar fonuna girecek meblâğ bakımından. 
Hisbet değişikliğinin portesi de bu. 

Kararnamenin geçmişe şâmil olarak yürür
lüğe konulduğunu arz etmiştim; 1967 ve 1968 
rakamlarını biliyoruz. Bir de 1966 da bu şirket
lerden alınmış olan, akaryakıt fonuna pompa
lanmış olan % 18, '% 16, % 20 1er var. Bunlara 
da % 8 oranı tatbik edilecektir anlamında yo
rumlanıyor kararname ve 1966 senesinde öde
dikleri bu fazla meblâğlar 1967 - 1968 senesinde 
alınacak % 8 lerden mahıubedilmek suretiyle 
yavaş yavaş şirektlere iade edilecektir hükmü
nü de taşıyor. Bu suretle geçmişe şâmil olarak 
nisbet % 8 e indirilmiş oluyor. 

Şimdi açık bir hesap yapmak mevkiindeyyiz. 
Biraz evvel arz ettim; bir mamulün hammad
desi ucuzlar, mamul fiyatı sabit kalır; bu müm
kün değildir. Sabit kalırsa kâr fahiş şekilde 
artar. Ataş Rafinerisinin ortağı olan şirketler 
belli. Bunlardan hampetrol ithal edenler belli. 
Bunların bir yıl zarfında, (Her hangi bir yıl 
zarfında, her hangi bir yıl esas alınabilir) 1968 i 
alalım; 1968 senesinde diyelim ki, Mobil Şirke
tinin ithal ettiği hampetrol miktarı belli. Bu-
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nun indirimsiz fiyatı belli, varil başına 40 cent 
indirim tatbik edildiği zaman fiyatı belli, orta
lama o yıl zarfında 1 ton hampetrolün indirim
siz fiyatı ve indirimli fiyatı gayet kolay hesap
lanabilecek bir rakam. 

1 ton hampetrolü işlemek için rafinerinin 
sarf ettiği işçi ücreti v. s. her türlü masraflar, 
işletme masrafları belli. Biraz sonra ifade ede
ceğim bu rakamları. Bu, ucuz hammadde kulla
nıldığı veya pahalı hammadde kullanıldığı za
man değişmez. Hampetrol indirimli de olsa, in
dirimsiz de olsa işletme masrafı saMt. Bu du
rumda yine ortalama olarak 1 ton hampetrole 
isabet eden işleme masrafı belli. 1 ton hampet-
rolden 1968 senesi zarfında ortalama hangi mik
tarlarda hangi ürünler elde edilmiş, yani ne ka
dar benzin, ne kadar mazot, ne kadar gazyağı 
elde edilmiş 1 ton hampetrolden, bu da belli, 
yıllık üretim belli, taksim ettiniz mi bulursunuz 
1 ton hampetrole düşen hisseyi, 1 ton hampet
rolün satış fiyatı belli. 1 ton hampetrolün % 8 
indirim tatbik edilmek suretiyle satış fiyatı 
belli .Maliyet belli, satış fiyatı belli, indirimli, 
indirimsiz, bir basit çıkarma ameliyesiyle 1 ton 
hampetrolden Ataş Rafinerisine dâhil yabancı 
şirketin sağladığı kâr indirimden evvel ve in
dirimden sonra belli. Bunu hesabetmek müm
kün 

Bu hesap yapıldığı zaman % 8 oranı kâfi 
midir, değil midir? Hampetrolde yapılan indi
rimden dolayı husule gelen ucuzluğu akar yakıt 
istikrar fonuna % 8 indirim tatbik ederek 
pompalamaya muvaffak oluyor muyuz, olamı
yor muyuz? Bunu hesabetmek mümkündür sa
nıyorum. 

Biraz evvel arz ettim ki, ham petrolün 1 
varilinde 40 cent indirim, 1 tonda 27 lira in
dirime tekabül ediyor ve bizim bildiğimize 
ve hesaplarımıza göre, 6181 sayılı Karana-
namede tatbik edilen % 16 - 18 ve 20 oran
lan akaryakıt istikrar fonuna bu 27 lirayı alı
yor, hemen hemen, kuruşu kuruşuna. % 8 tat
bik edildiği zaman ise, 52 milyon liralık fark
tan da anlaşıldığı üzere, pompalanan miktar
da büyük bir düşme oluyor. Tabiî bu 52 mil
yon iki seneye ait; 1969 u eklerseniz 80 kü
sur milyon, 1966 yi eklerseniz 90 küur, belki 
100 milyona yaklaşan bir meblâğ. Araştırma 
Komisyonu bunları ortaya koyacak. 

6181 sayılı Kararnamenin eksiği yok mu 
idi? Savunma yapıldığı zaman savunma mu
hakemesi bu noktadan yürüyor. Arz ettim ki, 
bu kararname eksikti. Bu kararnamenin ta
mamlanması için Maliye Bakanlığının daha 
bu Kararname ile beraber teklif ettiği ve İk
tisadi Kurulun daha Mayıs 1965 te karara 
bağladığı, ürün fiyatlarının da buna muvazi 
olarak ayarlanması, Petrol Kanununun 13 ncü 
maddesinin Hükümete verdiği yetkilerin dü
şünülmesi, tatbiki gerekirdi. Bu yapılmayınca 
topaldı, bu yapılmayınca döviz kaybına se-
beboluyordu. Doğru. Dağıtım şirketlerine 
tatbik etmek kâfi değil, üretim şirketlerine, 
rafineri şirketlerine bu indirimi kaydırmak 
lâzım, onlara da tatbik etmek lâzım. Doğru. 
Ama bizim münakaşa ettiğimiz nokta indirim 
oranıdır. İndirim oranı % 18, den % 20 den 
% 8 e düşmeli miydi, bu noktada mutabık ola
mıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, geçen sene Bütçe Ko
misyonunda, biraz evvel arz ettiğim 1 ton 
ham petrol nasıl işlenir, nasıl satılır, bunu 
basit bir matematik hesapla, dört işlem hesa
biyle ortaya koyacak sorular sordum ve ce
vaplar aldım. Sayın Bakanın Bütçe Komisyo
nunda, tabiî «acele yapılmış bir incelemeye 
müstenittir» kaydı ihtiraziyesiyle verdikleri, 
ama uzmanlarına hazırlatmış oldukları ra
kamları ortaya koyduğu gerçeği Yüce Mec
lisin ve kurulacak araştırma komisyonunun 
dikkatine arz etmek isterim. Teferruat] na fazla 
girmiyeceğim, belki komisyon kurulursa ko
misyon huzurunda daha geniş bilgi vermek 
imkânı olacaktır. 

Arkadaşlar, rakamlar basittir ve takibi 
mümkündür sanıyorum. Ham petrol indirimin
den önce maliyet durumu ne idi? % 18 ilâ 20, 
varilde 40 cent ham petrol ucuzluğu sağlan
madan evvel 1 ton ham petrolün ortalama 
maliyeti - ATAŞ grupu için söylüyorum. -
151 Tl.., Bir ton ham petrolün işlenmesi için 
işleme masrafı 40 Tl., 1 ton ham petrolden 
elde edilen gazın, benzinin, motorinin mali
yeti; ham petrol 151, işleme 40, toplam 191 Tl. 
dır. Bu maliyet, indirimden sonra ne olu
yor? İndiriminden sonra işleme masrafı olan 
40 lira sabit kalıyor, yalnız 151 Tl. ham petrol 
maliyeti 125 e düşüyor, 125 zait 40, maliyeti 165 
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Tl. 191 yerine 165 liraya mal ediyoruz, aynı 
miktarda gazı, benzini, motorini. 

Şimdi % 8 indirimden evvel bu mahsûlün 
satış fiyatı ne idi? 205 Tl. - 'Bizzat Sayın Ba
kanın verdiği bilgi. - % 8 indirim uygulayınca 
193 Tl. satış fiyatı oluyor. Maliyet belli, satış fi
yatı belli olunca kârı bulmak gayet basit bir çı
karma ameliyesi oluyor. İndirimsiz 1 ton ham
petrolden, yani pahalı hampetrolden elde edilen 
ve indirimsiz satılan petrolde brüt kâr; - 1 ton 
hampetrolden elde edilen mahsulde - satış bedeli 
205 - maliyet 191, - 14 lira kâr. İndirim yaptık, 
indirimden sonra gerekir ki, kâr azalsm veya sa
bit kalsın şirketin kârı. Hayır, indirimden sonra, 
hampetrol indirimi maliyeti şu kadar düşürü
yor, satış bedeli biraz evvel arz ettiğim rakam, 
193 satış bedeli, 165 maliyet fark, brüt kâr yine 
aynı miktar, 1 ton ham petrolden elde edilen 
ürün için 28 lira. Yani son kararnamenin uygu
lanışı itte ortaya çıkan - % 8 kâfi mi değil mi bu
nu araştırıyoruz, % 8 indirim kâfi gelseydi ra
finaj şirketinin kârı artmamalıydı. 14 liradan 28 
liraya çıkıyor, yani % 100 bir artış husule geli
yor, indirimli hampetrolle, % 8 indirim tatbik 
edilerek satış yapıldığı zaman. 

Bunlar Bütçe Komisyonu zabıtlarında mev
cut rakamlardır. E, bundan vergiler çıkacak, de
nebilir. Doğru. Vergiler % 36 civarındadır, in
dirimsiz durumdaki kâr 14 lira idi, % 36 vergi 
tatbik edilince 5 lira vergisi oluyor. İndirimden 
sonra kâr 28 lira oluyor. G-arip tecelli; % 36 
vergi tatbik edince vergi 10 lira, vergiyi çıkar
dınız mı transfer edilmesi mümkün net kâr ola
rak 1 ton hampetrolden, Ataş Grupuna dâhil ya
bancı şirketin elde ettiği kâr, işleyip satmaktan 
elde ettiği kâr 9 Tl. dır indirimden önce, gerek 
hampetrol, gerek ürün indiriminden önce. Her 
iki alanda, hampetrol ve ürünlerde şu söyledi
ğim indirimler uygulandıktan sonra bu kâr, net 
kâr, vergiden sonra kalan kâr 9 lira yerine 18 
liradır. Yani indirimden önce ton başına 1 dolar, 
indirimden sonra ton başına iki dolar... 

Bu rakamlar ne benim hesabettiğim rakam
lardır, ne benim söylediğim rakamlardır. Ama 
gayet net, gayet açık sorular karşısında uzman
ların yaptığı hesaplar neticesinde Bütçe Komis
yonu zabıtlarına intikal etmiş rakamlardır. İşte 
bu rakamlar dolayısiyledir ki, bir araştırma ko
misyonu kurulsun ve bu mevzuda acaba millî 

menfaatlere aykırı bir durum var mı, araştırsın, 
incelesin, gerçeği ortaya koysun istiyoruz. Belki 
hâdisenin başka yönleri vardır. Araştırma Ko
misyonu kurulmalıdır, incelemelidir, derinleme
sine bir tetkik yapmalı ve millî menfaatleri za
rara sokan ne varsa bunun tashihi cihetine mut
laka gidilmelidir. 

Tekrar edeyim M, biz 6181 sayılı ilk Karar
namenin savunucusu değiliz. Bunun eksik tara
fını bütün çıplaklığı ile ortaya koydum. Behe
mehal döviz tasarrufunun sağlanabilmesi için 
rafinaj şirketlerinin sattıkları ürünlere indiri
min tatbiki gerektiği hususunda mutabıkız. An
cak bunun oranının dikkatle hesabedilmesi ge
rektiği konusunda ısrar ediyoruz. 

Kurulacak olan Araştırma Komisyonu bü
tün yetkilileri, bütün uzmanları dinlemelidir. 
Kurulacak olan Araştırma Komisyonu, Petrol 
Kanununun 13 ncü maddesinin Türk Hüküme
tine verdiği yetkileri bir defa daha araştırma
lıdır. Bundan evvel Yüce Meclisin kurduğu ko
misyon araştırmıştır, ama bir defa daha bunun 
üzerinde behemahal durulmalıdır. 

13 ncü madde, birçok kusurları olan, birçok 
boşlukları olan Petrol Kanununda Türk Hükü
metinin belli başlı silâhıdır ve bu 13 ncü mad
de, bu belli başlı silâh bu safhada kullanılabi
lir idi görüşü Maliye Bakanlığı tarafından so-
vunulmuştur. Bu 13 ncü madde neden kulla
nılmadı, neden tatbik edilmedi?... Efendim, 

! güçlükler vardır, piyasa etütleri yapmak lâ
zımdır, deniyor, «istikrarlı, en yakın erişilebi
lir piyasa» gibi birtakım sözler var. 

Meclis araştırması açılmasının faydası şu 
olacaktır : Bakanlıklararası bütün yazışmalar 
celbedilecektir, bütün belgeler ortaya konacak
tır. Yabancı şirketlerin teklifleri, bizim mukabil 
tekliflerimiz öğrenilecektir. Müzakerelerin han
gi safhalardan geçtiği aydınlığa kavuşacaktır ve 
meselâ Maliye Bakanlığı temsilcileri; bu oran
lar kâfi değildir, tekrar toplanalım, dedikleri 
halde tekrar bir toplantı yapılmadan ve esasen 
BP nin % 5,5 ile % 11 arasında değişen teklif
leri varken, bu reddedilmişken, nasıl oluyor da 
bir kararname ile % 8 indirime - % 18, 20 ye
rine - rıza gösteriliyor? Bunun incelenmesi ve 
aydınlığa kavuşması lüzumuna kaaniiz. 
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Arkadaşlar, ben kurulacak komisyondan ba
sit bir inceleme rica ediyorum, Yüce Meclis ka
rar verirse. AT AŞ Refinerisini kurmuş olan ya
bancı şirketler ham petrolden elde ettikleri 
ürünleri Türkiye'ye satıyorlar. Bize tatbik et
tikleri fiyat nedir? % 8 indirimle. Ama istih
salin tümünü biz almıyoruz, birazını da başka 
memleketlere satıyorlar. Bu sattıklarından ma
lûmatımız olmak lâzımgelir. Bizim toprakları
mızda kurulmuş bir sanayi tesisinin satışları
dır, bunu takibetmemiz gerekir. Başka memle
ketlere kaça satıyor? Aynı rafinerinin başka 
memleketlere sattığı ürünlerde tatbik ettiği fi
yat nedir? 13 ncü madde ve Petrol Nizamna
mesinin 224 ncü maddesi: «Türkiye dâhilinde 
veya haricinde en yakın erişilebilir piyasa...» 
diyor: «En yakın erişilebilir piyasa» tarifi içi
ne acaba Türkiye dahilindeki bu rafinerinin ya
bancı memleketlere tatbik ettiği satış tarifesi 
girer mi, girmez mi? Niçin girmesin ve burada 
birtakım ip uçları elde edilmesi mümkün değil 
mi? Bu şirketler üzerinde 13 ncü maddeyi kul
lanarak birtakım tazyikler yapmak veya karar 
verip tazyik etmek, kanunun Hükümete ver
diği yetki olarak; «Böyle satıyorsunuz, bize de 
böyle satacaksınız» demek mümkün değil mi? 
En yakın erişilebilir piyasa olarak ucuz ürünü 
sattığı bilinen italya nazara alınamaz mı? Ro
manya'nın imkânları nedir?... Bunlar bu şirket
lerin karşısında bir silâh olarak kullanılamaz 
mı? Birçok şeyler söyleniyor... Ama bunu biz 
söylüyoruz, şirketler bunu savunma diye söyle
sin. Biz ne diye söyliyelim? En yakın erişilebi
lir fiyattır diye koskoca rafineri tesisleri olan, 
büyük petrol sanayii olan, büyük bir millî pet
rol tesisi şirketi kurmuş olan İtalya niçin bize 
bu konuda emsal olmasın, bizim için kullanıla
bilecek bir gösterge olmasın? italya'nın zaman 
zaman bâzı ürünleri satamadığı, bâzı ürünleri 
bazan piyasaya arz ettiği, bazan arz edemediği 
gibi birtakım iddialarla İtalya nazara alınmaz, 
Mersin alınmaz, Romanya alınmaz... Neresi alı
nır? Basra körfezi. E, Basra körfezi dediğiniz 
zaman karşınıza gene Mobiller çıkıyor, Sheller 
çıkıyor, BP 1er çıkıyor. Aynı şirketler ve aynı 
şirketlerin tatbik ettikleri birtakım aslında ta-
mamiyle nazarı afişe fiyatlar vardır. O derece
de nazarı fiyatlardır ki, bunları tatbik edemi
yorlar. Bu fiyatlar üzerinden satış hakika
ten yapmıyorlar, yapamıyorlar. 

Ham petrolde sağlanmış olan indirimle ilgili 
bir noktayı arz edeyim. 40 cent indirim sağla
dık;. Evet ama Devletin arşivinde 58 cent indi
rimle yüzde 20 değil, yüzde 27 indirimle yeni 
bir petrol ülkesi olan Libya'dan Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının askerî ihtiyaçlar 
için ithâl ettiği bir petrol vardır. Gerçi bu itha
lâttan sonra Libya'da mevzuat değişti. Gerçi 
bu ithalâttan sonra orada özel şartlar ortaya 
çıktı ve saire diyerek, «Efendim bu emsal ol
maz...» Bu iddiaları hep biliyoruz. Bütün bun
lar daha evvel konuşuldu, Araştırma Komisyo
nunun önüne geldi. Fakat gerçek şudur ki: bu 
mevzuda daha çalışmalar yapmaya ihtiyaç vardır. 
Yüreğimiz millî menfaate hizmet için, memleke
tin bir kuruşunu tasarruf etmek için çarptığın
dan bu önergeyi getirmişizdir, bunun ardında 
başka hiçbir mâna yoktur. Bu araştırma açıl
malıdır, rakamlar ortaya çıkmalıdır. Görüle
cektir ki, bugün birçok memleketler hampet-
rolü bizden daha ucuza alıyor, hem de aynı 
şirketlerden alıyor. Aynı şirketler ürünleri bi
ze sattıklarından dalha ucuza satmaktadırlar. 
Bu gerçekler meydana çıkmalı ve Türkiye 
13 ncü maddenin kendisine verdiği imkânları 
kullanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, araştırma önergemi
zin ikinci yönüne geçiyorum. Gayet kısa ola
rak arz edeceğim. Boru hattı ile ilgilidir. 

Bu boru hattı gerçekten öğünülebilecek bir 
yatırım olmuştur, milletimiz için. Boru hattı 
petrol nakliyesinde büyük ucuzluk sağlamış
tır. Daha evvel bu kürsüye getirdiğim bir 
oran vardır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı Devlet müessesesi, millî müessese. Devlet 
Yatırım Bankasından bu eseri gerçekleştirmek 
için kredi almıştır. Kredi alırken toir fizibilite 
raporu sunar, verdiğin parayı şu işte kullana
cağım ve kâr edeceğim diye. Kâr edeceğini, 
bu işin rantabl, yapılır bir iş olduğunu göster
mek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın Devlet Yatırım Bankasına, bir Devlet 
müessesesinin öteki Devlet müessesesine yazdı
ğı yazıda teslbit ettiği bir tarife vardır. Yüz
de 25 oranında nakliye ücreti tatbik edeceğini 
yazmıştır. Boru hattı gerçekleşmiştir. Yüzde 
25 değil, yüzde 20 tatbik edilmiştir. Tatbik 
edilen yüzde 20 nin sonucu pahalıdır ve saire 
diye itiraz ederler şirketler; tabiî ederler. Ama 
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taşıma bakımından Türkiye'de karayolu nakli
yatı. ve demiryolu nakliyatı yerine boru hattı
nın gelmesi yüzünden o kadar büyük bir ucuz
luk olmuştur ki, yüzde 20 tarife, taşıma ucuz
luğunu ortadan kaldırmaktan o kadar uzaktır. 
Boru hattı ile nakil yüzde 20 ye rağmen, hattâ 
yüzde 25 e rağmen o kadar ucuz olacaktır ki, 
bunu gösteren çok beliğ, çok açık rakamlar 
vardır. 

Mobil Şirketinin 1968 yılında boru hattı ile 
taşıdığı hampetrole bilfiil ödediği nakliye üc
reti ile, boru hattından evvelki karayolu nak
liyesine ödemesi gereken nakliye ücreti yan-
yana konduğu zaman boru hattı nakliyesinin 
taşımada Mobil Şirketine sağladığı ucuzluk 
1968 de taşıdığı hampetrol için 13,5 milyon li
radır. Shell , ^Şirketi için boru hattı ile taşıma 
ve karayolu ile taşıma arasındaki fark 1968 de 
ürettiği miktar için 53,5 milyon liradır. Ye
kûn, iki şirket için 70 milyon liradır. Belli ki 
bu boru hattı hakikaten rahat ve ucuz bir ta
şıma aracıdır. 

Denebilir ki; (Bu haklıdır, insaf ile bunu 
kabul etmem lâzımdır.) Eğer nakliye ucuzla-
masaydı üretimlerini bu ölçüde artırmazlardı. 
Bunda bir gerçek payı vardır. Elbette ki 
nakliye tarifesini karayolu tarifesine kadar 
yükseltemezsiniz. Nakliye ucuzluğu sağlıya-
caksmız ki üretimi teşvik edesiniz. Nakliye 
ucuzluğunu bir ölçüde sağlamazsanız elbette 
ki bir teşvik unsurundan üretimi mahrum et
miş olursunuz. Burada bir hakikat payı vardır. 

Ama Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının bizzat resmî bir yazı ile yüzde 25 tarife 
tatbik edeceğim dediği bir hâdisede, yüzde 
25 yerine yüzde 20 tatbik edivermesinin sağla
dığı farka bakınız, ne kadar fark sağlıyabilir, 
şu rakamlar bunu ortaya koyuyor, milyonlar 
söz konusu olabiliyor. Bu mevzuda geçen dev
rede toplanmış olan Petrol Araştırma Komis
yonu bir Petrol Taşıma Vergisinin düşürülmesi 
gerektiğini hatırlatmıştır. Hulâsa Türk Devleti 
ve Türk Milleti için burada pompalanması 
mümkün, kullanılması mümkün bir munzam 
gelir kaynağı olduğu kanaatindeyiz. Bu mev
zuda yeni bir tarife değişikliği de yapılmıştır. 
Yeterli midir, yetersiz midir? İstirhamım ku
rulacak olan Araştırma Komisyonunun bir de
fa da boru hattı konusu üzerinde durmasıdır. 

Boru hattının satışını önledi geçen seneki Ko
misyon, müteşekkiriz, büyük fayda sağladı, 
ama millet malı olarak kalmış olan bu boru 
hattında şimdi milletimizin âzami istifadesi 
için yapılacak bir şey var mıdır? Bunun da ye
ni kurulacak Araştırma Komisyonunca ele alın
masında fayda görürüz. 

Yüksek oktanlı benzin konusuna geliyorum. 
Basit bir konu gibi görünüyor. Fakat bu ko
nuda ısrarla değişik rakamlar karşısındayız. 
Araştırma Komisyonu bunu en yetkili uzman
ları davet ederek inceleme yaparak ortaya koy
malıdır. Yüksek oktanlı benzin denilen, süper 
benzin denilen benzinin istihsali güç bir ame
liye değildir. Aslında oktan yükseltmek, benzi
ne tetra etil denilen bir maddenin küçük mik
tarlarda ilâvesi ve karıştırılmasiyle sağlanan 
çok basit sayılabilecek bir ameliyedir. Tetra 
etil miktarı değişince oktan miktarı, oktanın 
derecesi değişmektedir. 

Bunun gerektirdiği bâzı tesisler olabilir. 
Fakat bunun maliyeti fennî olarak hesabedil-
mek gerekir ve hesabedilebilir. Bu hesabın ya
nıldığını sanıyorum. Bu hesabın çeşitli merci
lerde, çeşitli şekilde yapıldığını sanıyorum. 
Araştırma Komisyonu eğer bütün tetkikleri 
celbetmek imkânına bilfiil sahibolursa sanıyo
rum ki, ton basma 6 dolar farkı f âhis bulan bâ
zı uzman kanaatleriyle karşılaşacaktır. Bu hu
susta Bütçe Komisyonu koridorlarında yaratığı
mız sohbetler vardır. Bu hususta söylenenler 
vardır. Gerçek aydınlığa çıkmalıdır. 87 oktanlı 
Türkiye'de kullanılan benzin, normal benzin. 
Çıkan kararname bunu 82 ye düşürebilirsin di
yor. Normal benzin için 87 den 82 ye, süper ben
sin için de 87 yerine 95. Yani normal benzinin 
oktanım düşürmek imkânını veriyor, bunun için 
masraf tabiî biraz azalacak, normal benzin is
tihsalinde. sürümü çok olan bir şey normal 
^enzin. Sürcer benzin istihsali için bir miktar 
ilâve madde konacak, belki birkaç ilâve masraf 
yapılacak, karıştırma masrafı. Netice itibariyle 
hesabedilmesi mümkün bir meblâğ. Bunun ma-
liveti nedir ton başına? Ton basma maliyetle 
Türk Milletinin süper benzin için yabancı şir
ketlere ödemeye mecbur olduğu 6 dolar fark 
birbirini tutuyor mu? yoksa iddia edildiği gibi 2 
dolar maliyeti olan bir iş için 6 dolar fark 
vermek suretiyle ton başına bir zarara uğruyor 
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muyuz? Kurulacak olan Araştırma Komisyo
nunun bu konuyu da inceleyip gerçeği meyda
na çıkarmasını rica edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konularla ilgili 
olduğu için kurulacak Araştırma Komisyonu
nun bir nebze de rafineriler üzerinde, rafineri 
politikası üzerinde durması yerinde olacaktır. 
ATAŞ grupuna dâhil şirketlerin belgeleri tem
dit ve tesislerine tevsi imkânı verilmiştir. ATAŞ 
rafinerisinin tevsii bir büyük ve mühim konu
dur. Efendim, hukuk devletiyiz dendi bu kür
süde, proseverballer vardır... E, vardır. Aleyhi
nize ise ve buerünkü dünya şartlarına göre bu
nun değişmesi lüzumu hissediliyor ise, «Evet 
haklısınız, ama ballıyız bâzı hukukî şeylerle»! 
demiyorsak, ki değiliz, 13 ncü madde var, 13 
ncü maddenin sakladığı imkânlar var. Böyle ise, 
ATAŞ rafinerisini tevsi etmek istiyenlerle mü
zakere ederken; «Tevsi ederiz, ama proseverba-
lin şu hükümlerini değiştiririz; hampetrolü şu 
kadar ucuz alıyorsunuz, ton başına sağladığınız 
kâr artıyor, bu ne biçim istir, biz ucuzluk sağ-
lıvalım diyoruz, yüzde yüz tasarruf sağlıyalım 
diyoruz, sizin transfer al kârınız artıyor tat
bik ettiriniz satış fiyatı ile, biz bunu kabul 
edemeyiz, bu itibarla proseverbali değiştiriniz» 
diye tam tevsi için bir müracaat yaptıkları sı
rada kendileriyle bu konu pazarlık konusu ha
line getirilemez miydi? 

Şunu arz edeyim ki, geçen dönemde iktidar 
grubuna dâhil olan arkadaşlarımızın çoğunluğu 
teşkil ettiği; tekrar ediyorum, yani partizan
lıkla verilmiş bir hüküm değildir, bunu ifade 
etmek için arz ediyorum. Hükümeti yıpratalım 
diye muhalefet mensuplarının verdikleri bir 
hüküm değildir, iktidar grupuna dâhil sekiz 
milletvekili arkadaşımızın, yanılmıyorsam, ço
ğunluk teşkil ettikleri bir komisyonda ATAŞ 
tevsiine dair verilen kararın hem millî menfaat
lere aykırı, hem de plân hükümlerine aykırı ol
duğu karara bağlanmıştır. 

Bir plân var, elimizde, Hükümetin getirdi
ği bir plân var. Rafineri işi öyle bir iş ki, yapı
yorsunuz yatırımı, üç senede amorti ediyor. Pet
rolcülüğün en kârlı sahası, arkadaşlar. En riskli 
sahası arama, çıkarma, çok masraflı. Bir de bu
nun çok kolav gelir getiren yönleri var. Dikkat 
buyurunuz, Mobil Şirketinin arama, çıkarma 
faaliyetleri için sarf ettiği meblâğlara bakınız, 
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gülünç raddelere düşmüştür. Ama, gayet rahat 
kâr sağlıyan dağıtım işleri, rafineri işleri, per
de arkasında görünerek, özel Türk şirketi kur
durarak yapılan rafineri işleri ve ilâhiri işlere 
fevkalîde büyük bir heyecanla sarılmaktadır
lar. Çünkü bunlar son derecede kolay, son dere
cede çabuk kâr getiren sahalardır. Koskoca 
Türk Devletinin hangi sahada büyük kârlar bu
lunduğunu görerek rafineri kurmak imkânına 
sahibolduğumuza göre veya tevsi ettirirken 
şartları dikte etmek veya konuşmak ve millî 
menfaate uygun şartlarımızı kabul etmezse baş
ka imkânlar aramak yoluna gitmesi elinde ol
duğuna göre, bu tevsi konusunda Araştırma 
Komisyonunun geçen yıl tesbit ettiği gerçeği 
demin arz ettiğim kararname ile irtibatlı olarak 
kurulacak arattırma komisyonunun bir defa 
daha incelemesini istirham ediyorum. 

Yine ileri derecede devletçi olduğunu kimse
nin iddia etmiyeceği A. P. ne mensup arkadaş
larımızın çoğunlukta bulunduğu bir komisyon, 
A. P. Hükümetinin getirdiği plân tasarısında" 
yer almış olan ve Meclisten aynen geçmiş olan 
rafineri sanayiinin millî kuruluş ve kamu kuru
luşu şeklinde yapılacağı hükmüne dayanarak 
rafinaj sanayiinde, esas bu olmalıdır, o alanda 
zaruret olmadıkça özel sektöre gidilmemelidir, 
demiştir. Buna rağmen bu mevzuda yapılmak
ta olan işlemler vardır. Bu mevzuda, İzmir'de 
kurulmakta olan TPAO Rafinerisiyle rekabet 
etmek üzere yine Türk Devleti özel tesisler kur
ma imkânını vermektedir. Bu mevzular üzerine 
de eğilmek suretiyle rafineri politikamızdaki 
hataların arz ettiğim konularla irtibatlı yönleri 
bakımından incelenmesini istirham ediyorum. 

Yüce Meclisin önergemizi kabul edeceği 
ümidi içinde bütün arkadaşlarımı derin saygı 
ile selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Hü-
dai Oral, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAÎ ORAL 
(Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

6 Kasım 1969 tarihli ham petrol fiyatları in
dirimi ve ham petrolden elde edilen ürünlere 
bu indirimin yansıtılmasiyle ilgili ve aynı za
manda petrol boru hattı taşıma tarifeleriyle il
gili Meclis araştırması açılması hakkındaki 
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önerge üzerinde C. H. P. nin görümlerini arz et
meye çalr aşağım. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu iham petrol in
dirimine inhisar etmek suretiyle çözümlemek 
ve bir inceleme yapmak maksadıma matuf olarak 
Meclis araştırması istemek yeterli değildir. Ko
nu genel anlamı ille (bugüne kadar yürütülen, 
uygulanan genel petrol politCöîasiyle ilgilidir ve 
bu genel petrol politikasiyle ilgili olarak da 
siyasi örgütlerin, siyasi partilerin tercihleriyle 
ilgMd olan bir konudur. Konuyu yalnız indirim
lerin muayyen nisfeletleri dâhilinde ham petrole 
yapılan indirimin ürünlere teşmil edilmiş olup 
olmadığı noktasına matuf olarak varillerdeki 
gravite derecelerine göre ûühal edilmiş olan ham 
petrol ve mahsul halinle getirilmiş olan yabancı 
ham petrol ve yerli hampetrol ürünleriyle ilgili 
olarak doğrudan doğruya bu noktaya teksif et
menin yeterli olmadığı kanısındayız. ' 

Bu itibarla genel petrol poMikası, yabancı 
şirketlerin Türkiye ̂ deki davranışları, yabancı 
şirketlerin Türkiye'deki arama ile ilgili müsa
ade, arama ruhsatnamesi,- işletme ruhsatnamesi, 
belge ile ilgili olarak Petrol Kanunu hükümleri
ne göre petrol hakkı sahibi olduktan sonra ve 
aynı amanda da yabancı şirketlerle Türk Hü
kümeti arasında yapılmış olan 1957 ve 1959 ta
rihli anlaşmalara, ki Proseverbal adını veriyo
ruz, bu anlaşma hükümlerine ve Petrol Kanu
nu ve Nizamnamesinde indirimlerle, ham petrol 
fiyatlarıyle, ham. petrolden elde edikm mahsul 
fiyatlariyle ilgili hükümlerin ulusal çıkarları
mıza uygun olup olmadığı ve bu konuda siyasi 
iktidarın davranışları ve tutumuyla ilgili bir 
konu olarak ele almak gerekir. Bu bakımdan 
konuyu bu şekilde ortaya koyduktan sonra 
O. H. P. adına 'görüşlerimizi arz etmeye çalışa
cağım. 

Değerli arkadaşlarım, siyasi partiler bu ko
nuda ayrı görüşlere sahibolabilirler. Bu konuda 
programlarında ayrı görüşlere yer vermiş ola
bilirler. Yine bu konuda, dolayıısiyle yabancı 
sermaye ve yabancı şirketlerin Türkiye'de doğal 
kaynaklarımız üzerinde arama, işletme ruhsat
namesine sahftoolmaları görüşünü savunan siya
si örgütler ide olabilir, teşekküller de olabilir, 
partiler de olabilir, bunun karşısında olan par
tiler de olabilir. Bu konuyla ilgili olarak petrol 
hakkı sahibi yaptıktan ve onu petrol sahibi) yap

maya devam etme düşüncesine sahibolduktan 
sonra, Türkiye sathında doğal kaynaklar üze
rinde işletme, arama ruhsatnameleri verdikten 
sonra, o arama ve işletme ruhsatnameleri ver
mesini imkân dâhiline sokan kanun hükümleri
nin ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadığı 
noktasında asgarî müştereklerde levvel emirde 
ittifak etmemiz gerekir. Konuyu bu açıdan ele 
almak ve sonunda da bu indirimlerin gerçek 
anlamı 'üzerinde durmak we 1964 yılından 1968 
yılına kadar ithal edilmiş olan ham petrolde ve 
ithal edilmiş olan mahsullerin durumu da göz 
önüne alınmak suretiyle ithal edilmiş olan ham-
petrolden elde edilen benzin, gaz, motorin gibi 
mahsuller dolayısiyle, bu indirimleri yerinde ve 
zamanında ve yeterli ölçülerde uygulamamadan 
dolayı Türk Devletinin Hazinesinin zararlarını 
burada tartışmamız iktiza eder. Böyle bir zarar 
var mıdır ve bu zararın olmaması için siyasi ik
tidarlar, yeterli ölçüde bu konuya eğilmişler mi
dir? Bunu araştırmak ve inceleme konusunu, bil
gi edinme konusunu bu noktalarda geniş ölçüde 
yapmak ve sonra da Parlâmento huzurunda, ya
sama organının yürütme organı üzerindeki de
netim yollarının en iyi bir şekilde işlemesini im
kân dâhiline sokmak gerekir. Konuyu, bu ölçü
den alıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konu ile ilgilidir, ko
nuya girerken bir iki tarihçe, bir iki olay arz et
meye çalışarak girmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ şu noktada itti
fak etmemiz gerekir : Türkiye'de hampetrol, 
Türkiye'de petrol var mıdır?. 

Uzun müddet tartışma konusu olmuştur. 
Türkiye'de hampetrol vardır. Eğer biz, Parlâ
mento olarak, Türkiye'de hampetrol olmadığı 
noktasında bir karara, bir düşünceye, bir görüşe 
varırsak, hangi partiye mensubolursak olalım, o 
zaman bu konuyu çözmemiz mümkün değildir. 

Evvelâ, her şeyin üstünde ulusal çıkarlarımı
zı düşündüğümüzü belirterek, ham petrolle il
gili, yabancı şirketlerle ilgili olan hükümleri, 
aramızda bugüne kadar uygulanmakta olan hü
kümlerin anlamını, mahiyetini ve şümulünü tar
tışmamız ve ulusal çıkarlara aykırı olanlarını 
ayıklamamız gerekir asgari müştereklerde. 

Buna olanak verebilmek için görüşlerimi kısa 
kısa arz ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye ̂ de petrol faa
liyetleri 1926 yılma dayanır. 1926 yılında 792 sa-
yıüı Petrol Kanunu ile ve ondan sonra 1933 yı
lında Petrol Arama ve işletme İdaresi ile petrol 
arama faaliyetleri, Devlet yönetimine, Devlet 
eline verilmiştir. 

Bundan sonra, bu, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü Genel Direktörlüğüne verilmiş ve ilk 
defa 1940 yılında Ramantta Maymune boğazın
da bugünkü petrol kaynaklarımızın, üretimimi
zin yapıldığı Siirt bölgesinde petrolü, millî mü
essesemiz olan Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
bulmuştur. 

Bu noktada öyle sanının ki, hangi siyasi par
tiye mensubolursa olsun değerli arkadaşlarımız 
ittifak halindedirler. Petrolü bulan, petrollü sa
haların ilk keşfini yapan yine bizim kendi öz 
müessesemiz ve teknik elemanlarımız olmuştur. 

Bizim başlangıcımız burası. Biz burada, - ku
sura bakmasınlar - sayın iktidar partisi mensup-
lariyle ayrı görüşe sahibiz ve biz bu noktayı ha
reket mebdei olarak alıyoruz. (A. P. sıraların
dan «Biz de sadet rica ediyoruz» sesi) 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Öğrenirsiniz, faydalı şeyler bunlar. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAÎ ORAL 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sadetle il
gili, hampetrolün çıkışı ile ilgili; bu hampetro-
lü, oraya girip imtiyaz aldıktan sonra çıkaran
ların hampetrole uyguladıkları fiyatla ilgili; bu 
fiyatların, sonradan mahsul haline gelen bu yer
li hampetrolün mahsul fiyatlariyle ilgili ve neti
ce itibariyle ulusal çıkarlarımızla ilgili. Lütfe
diniz, beş altı dakikada, on dakikada hulâsa et
mek istediğim, kısaltmak istediğim bu konulara 
olanak veriniz. (O. H. P. sıralarından, alkışlar) 

Yoksa, konuşmalarımı görüyorsunuz, her 
hangi bir şekilde ulusal çıkarlarımız açısı dışın
da bir davranış içinde tartışmak niyeti içinde 
konuşmuyorum. 

öyle ise, bu konu bugline kadar enine boyu
na konuşulamadığı için ve biz görüşlerimizi da
ha açık bir şekilde Parlâmentoda geçen dönem
de ifade etmek imkânlarını bulamadığımız için 
kısaca bu girişi yapıyorum. Sözüme başlıyalı he
nüz beş dakika oldu. 

BAŞKAN — Sayın Oral devam ediniz efen
dim. Arkadaşlar, sadet dışı bir şey yoktur, bir 
araştırma önergesi üzerinde grup görüşü ifade 
ediliyor. 

I C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'
deki petrol faaliyetlerini başlatan Raman'da ve 
Garzan'da; 1940 ta Raman'da, 1951 de Garzan'
da Siirt bölgesinde, bugün Sayın Demirel'in 
«Dört milyon ton üretime eriştik» diye program
da konuşmuş olduğu, bu dört milyon ton üretim 
yapılan sahayı keşfeden müessese Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğüdür. Bu ko
nuda ittifak vardır. 

Değeri arkadaşlarım, bu keşif ten sonra konu, 
1954-yılına kadar gelir. 1954 yılma kadar 
kademe kademe Türkiye'de petrol faaliyetleri 
devam etmiş ve 1954 yılında da devrin ikti
darı 6326 sayılı Petrol Kanununu yürürlüğe 
koymuş ve çıkarmışlardır. 

Konunun, ikinci tartışma konusu da şudur : 
«Petrol Kanunu memleketimize faydalı ol
muş mudur, olmamış mıdır? Petrol Kanunu 
hükümleri, yabancılara bir nevi imtiyaz nite
liğinde bâzı hükümler getirmek suretiyle yerli 
şirketlerimizin dışında imkânlar tanımış mı
dır.» Bunun tartışması yapılır ve sayın ikti
dar partisi mensuplarınca Petrol Kanunu
nun memlekete çok faydalı olduğu ifade edilir. 
Bu arada da sayın eski bir bakan arkadaşı
mız, ayni konuda çalışan bakan arkadaşı
mız burada kendisi gayet açık olarak; «Tür
kiye'nin, 1954 tarihli Petrol Kanunundan, sa
mimiyetle, istifade ettiğine yürekten inanan 
bir insan olarak söylüyorum...» diye konuşma
sına başlamıştır. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
İsmi nedir? 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — isimden, lütfederseniz, bahset-
miyelim, bundan evvelki Enerji Bakanı oldu
ğunu ifade etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, C. H. P. de 
Petrol Kanunu hükümlerinin ulusal çıkarları
mız açısından yararlı olmadığı kanısındadır. 

Şimdi, bu noktaya gelişimin nedeni şu : 
Petrol Kanunu hükümlerini uygalamak su
retiyle, ham petrolde indirim yapmak imkâ
nının olup olmadığı şimdi tartışılacaktır. 

Petrol Kanunu hükümlerine göre Sayın 
Bakan, 13 ncü maddede derpiş olunan 3/31 nci 
maddede derpiş olunan ve yine Petrol Ni
zamnamesinin 208 ve 224 ncü maddesinde gös-

I terilen hükümlerin ve proseverbal anlaşma hü-
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kümleri karşısında davranışlannı eleştirecek
leri ve burada ifade edecekleri için de, daha 
evvel ifade ettikleri için, bunları arz et
meye mecıburum ve arz ediyorum. Konu, yine 
o noktaya gelecek ve tartışma, öyle zannediyo
rum ki, bu noktada teksif edilecek ve incele
me araştırma komisyonumuz da karşılıklı gö
rüşleri de nazarı itibara almak suretiyle bir ra
porla Yüksek Huzurunuza gelecektir, Petrol 
Araştırma Komisyonu raporunda olduğu gibi... 

Değerli arkadaşlarım, bu faaliyetler de
vam etmiş ve Petrtol Kanunu çıkar çıkmaz ya
bancı şirketler müsaade istemişler ve Türki
ye'ye gelmeye başlamışlardır. Ve bu müsaade 
ile yabancı şirketlere arama ruhsatnamesi, iş
letme ruhsatnamesi M, arama ruhsatnamesi ! 

altı yıldır, temditlerle on yıldır, işletme ruh
satnamesi ise kırk yıldır ve temdidi ile bera
ber altmış yıldır. Yani, bir sahayı bir yabancı 
şirkete altmış yıl müddetle işletme ruhsatna-
mesiyle teslim etmek, bu kanun hükümleri
ne göre mümkündür. Ancak, kontrol, mura
kabe, çalışıp çalışmadıklarına bakmak gibi 
birçok hükümler de Petrol Kanununda mev
cuttur, fakat bu kontrol mekanizmasını, Petrol 
Dairemizin imkânları da mahdudolduğu için, 
bugüne kadar yeterli şekilde yapabildiğine 
kaani değiliz; bu da böyle devam eder gider. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu açıdan işe 
başladıktan sonra bir - iki rakam vermeye çalı
şacağım; genel ithal ham petrolü ile ilgili ve 
yerli ham petrolü ile ilgili üretim hakkında, ki 
ne kadar üretmişiz, ne kadar imkânımız var, 
ne kadar dışardan ithal etmişiz, neye indirim 
tatbik etmişiz, indirimi ne kadar uygulamışız? 
Bunlar hakkında bilgi vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ şu noktanın 
anlaşılmasını ve bilinmesini isterim: Üretim bu
gün petrol dâvası, ulusal çıkarlarımız yönün
den kamu oyunca anlaşılıp, kamu oyu sahip çık
tıktan sonra petrol boru hattı, millî müessese
miz olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na (yabancı şirketlerin engellemeleri, istemele
ri, «Ortak yapalım» şeklindeki teklifleri redde
dilip) verildikten sonra artmıştır ve bir de bu 
petrollü sahaların keşfi genellikle 1961 ve 1965 
yılları arasında olmuştur. 1961 ve 1965 yıllan 
arasında bulunan petrollü sahalardan yapılan 
üretim 4 milyon tonu bulmuştur. Yoksa, 1965 

yılından sonra, henüz büyük şekilde üretime ge
çilmiş bir petrol kuyusu görmüyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlanm, kısa bilgi arz 
etmek için, Devletin resmî arşivlerinden bir 
iki rakam vereceğim. 

Keşif yapan şirket: Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı 1958 de Germik, 1961 de Mağrip, 
1961 de Batı Raman, 1961 de Kurtalan, 1963 te 
Çelikli, 1965 te Dodan, gaz. 

Diğer şirketler, yabancı şirketler; bu arada 
Mobil: 1962 de Silvanka, 1964 te Şelmo, 1961 de 
Kayaköy, 1963 te Kürkan, 1964 te Beykan, 
1961 te Batı Kayaköy ve 1966 da Şahaban ve 
yine bu Kürkan bölgesinde 1967 de Güney Kür
kan gölgesi... 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, Siirt 
bölgesinde Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 
petrollü bölge olarak tesbit ve bütün teknik bil
gileri verdiği bölge... 

Petrol Araştırma Komisyonunda Maden Tet
kik Arama Enstitüsü Genel Direktörü geldi, 
Petrol Araştırma Komisyonu Başkan, sözcüsü 
ve üyeleri kendisine bir sual tevcih ettiler. 
«Yabancı şirketler sizin bu bilgilerinizden isti
fade ederek, sizin petrol bulduğunuz yerde mi 
petrol istihsal ettiler, buldular; sondaj yaparak 
bu üretime geçtiler?» suali tevcih edildiği va
kit, «Evet» dedi. 

Gerçek de böyle idi. Niçin yabancı şirketler 
Ankara'da, istanbul'da, Erzurum'da - ki kapa
lı bölgeleri kasdetmiyorum - başka bir bölgede gi
dip petrol aramamış ve petrol üretimine geçme
mişlerdir? Kolaylarına gelmiştir. Şurada Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sondajı, 
petrollü sahası vardır. Yanına gidip bakınız, 
yanında yabancı bir şirketin sondajı vardır. 
Sanki, altındaki petrol rezervlerini çalmak is
termiş gibi bir anlayışın içinde, rahatlıkla on
lar orada üretime geçmişlerdir. Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının, ki malî ve teknik güç
lerimizi burada gayet tabiî arkadaşlanm ileri 
süreceklerdir ama, onların üretim olanaklan 
ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi yerli ham pet* 
rol istihsali ile ilgili rakamları size vereceğim. 
Bunlar daima, Sayın Adalet Partisinin sözcü
leri tarafından iftiharla ifade edilir. Demin de 
arz ettim, bu rakamlar üzerinde de durmak is
terim. 

— 296 — 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1964 
yılında 631 586 ton üretim yapmış, aynı yıl Mo
bil 158 bin ton, Shell 100 bin ton üretim yap
mıştır. 1965 yılında Türkiye Petrollerinin 701 
bin tona, 1966 yılında 760 bin tona, 1967 yılın
da 991 bin tona, 1968 yılında 1 milyon 25 bin 
tona yükselmiştir. Şimdi burada yabancı şir
ketlerin artışı, ki «Petrol Kanunu başarıya ulaş
mıştır» şeklindeki bir düşünceye gerekçe olarak 
ifade edilen noktaya geliyorum : 1961 yılına 
(kadar ne Mobil ve ne de Shell Şirketi hiçbir 
üretim yapmamıştır. 1954 te giren yabancı 
şirketler 1961 yılma kadar kapattıkları saha
lardan bir damla petrol üretimi yapmamışlar
dır. 1964 yılında 158 bin ton olan Mobilin üre
timi 1965 te 443 bin ton, 1966 da 521 bin ton, 
1967 de 655 bin ton, 1968 de 673 bin tondur. 
Shell - ki önemli olan budur - 1964 te 100 bin 
ton (1961 e kadar sıfır bundan sonraki ra
kamları okumuyorum, 17 - 18 - 20 - 50 diye 
gider) 1965 te 346 bin ton, 1966 da 712 bin 
ton, 1967 de 1 milyon 56 bin ton (artık millî 
müessesemiz olan Türkiye Petrollerini geç
miştir) 1968 de 1 milyon 357 bin tondur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının üretimi acaba neden ge
rilemiştir Bizim millet olarak, ulus olarak 
üzerinde duracağımız konu budur. Yoksa, bi
zim petrolümüzü çıkarıp, piyasa fiyatı hesap
ları yapmak suretiyle hampetrolümüzü ithal 
hampetrolünden daha pahalı bize satan şirket
leri savunmak, millî anlayış ile bağdaşan bir 
konu değildir. Burada aslolan, kendimizin 
kendi gücümüzle petrolü çıkarmamız ve petro
lü çıkaran Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına güc tanımamız imkân tanımamızdır. Yok
sa, «yabancı bir şirketin Türkiye'de üretiminin 
1 350 000 tona çıkmış Mobil de şu kadar tona 
çıkmış, Petrol Kanunu başarılı olmuştur.» de
mek konuyu halletmez, çözümlemez. Netice 
itibariyle, biraz sonra yabancı şirketlerin ithal 
hampetrolü ve mahsul ithalini aratacak dere
cede, yerli hampetrolümüzü bize nasıl sattık
larını, nasıl kâr transferleri yapmak suretiyle 
Türkiye'yi sömürdüklerini arz edeceğim. (O. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada yekûn 
olarak, hampetrol üretimimizin (1969 yılının 
10 aylık rakamlarını vermiyorum) hepsi 

3 104 476 dır. Rafinerilerde işlenen (son 1968 
rakamlarını indirim ile ilgili olarak vereceğim) 
yerli hampetrol ve ithal hampetrolünün duru
mu şudur : Yerli hampetrol 2 903 401, ithal 
hampetrolü ise 3 448 519 dur. 1968 yılında 
3 448 519 ton yabancı hampetrolü dışardan 
getirmişiz, ki indirimle ilgilidir. Şimdi hesabe-
diniz. Biz hesabettik, ortalama olarak, kaba 
ve takribi bir hesap yaptık : 1964 ilâ 1968 yıl
ları arasında Türkiye'ye ithal edilen hampetro-
lün miktarı 16 milyon tonu buluyor. 1964 
yılından bugüne kadar hampetrolde indirim 
yapsa idik, indirimi 1964 yılından itibaren uy-
gulasa idik, - ki bunun tartışmasına geliyo
rum - Türkiye'nin kazancı ne olacaktı ve bunu 
hükümetler yapmış mıdır, yapmamış mıdır? 
Gerçek sorumluluk, siyasal sorumluluk, hukukî 
sorumluluk bu noktanın anlaşılması ile müm
kündür. Yoksa varildeki birkaç hesabı yap
makla bu konu halledilmiş, çözümlenmiş olmaz. 

Şimdi bu rakamı verdikten sonra diğer ko
nulara geleceğim ve sayın eski Enerji Bakanı
nın ve yine bundan evvelki hükümetlerde gö
rev alan sayın Maliye Bakanının karşılıklı tar
tışmalarının anlamını size arz etmeye çaüşa-
cağım. Hukukî mesuliyeti, sorumluluğu müd
rik olanlar bu tartışmadan bir sonuç çıkaracak
lar ve bu petrol indiriminde; hampetrol indi
riminde ve mahsul indiriminde, yapılmış olan 
davranışların nasıl hukukî sorumluluğa mün
cer olduğunu göreceklerdir. 

Sayın Demirel, «Biz bakanlarımızın sorum
luluğunu karşılarız. Bu bakanlık sorumluluğu 
değil, Hükümet sorumluluğudur,» dediler. An
lıyorum, ama Anayasanın eğer 88, 89 ve 90 ncı 
maddelerini okurlarsa Hükümet sorumluluğu, 
Başbakanın sorumluluğu, bakanların sorumlu
luğu ayrı ayrı da mütalâa edilebilir, görüşü
lebilir ve bu sorumluluklar netice itibariyle 
siyasal anlamda bir gensoruya, hukukî an
lamda da Meclis soruşturmasına kadar gide
bilir. Bu da yasama organının denetimi ile il
gili bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size verebildiğim 
rakamlar bunlardır. Daha teferruatına girmiye-
ceğim. Zannediyorum, Sayın Demirel Meclis 
araştırması açılması konusunda - bilmiyorum 
biraz sonra Adalet Partisi sözcüsü ne diyecek -
mutabık olduklarını ve hattâ komisyonun baş-
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kan ve sözcülerinin muhalefete mensup arka
daşlar olmasından memnuniyet duyacaklarını 
ifade ettiler. Bunu iyi bir anlayış olarak karşı
lıyorum, bunu Parlâmento çalışmalarında bir 
gerçeği ulusal çıkarlar bakımından ölçme anla
mında iyi bir davranış olarak görüyorum. Ancak 
bu faaliyetlerin nerede başlayıp nerede bittiği 
konusunda da artık sözlerimizi kısa kısa söyle
meye devam edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, hampetrolle ilgili in
dirim konusunda Sayın Demirel'e katılamıyo
rum. Tutanaklara geçtiği için de bunu düzelt
meye mecburuz. Sayın Demirel bu indirimin 
Adalet Partisi iktidarı zamanında gerçekleştiril
diğini söylediler. İndirim Adalet Partisi ikti
darı zamanında gerçekleşmemiştir, devam edil
miştir. İndirimin bir tarihçesi vardır. Bunu 
Meclis huzurunda zabıtlara geçirmekte fayda 
görüyorum. 

Saym Demirci'in bu konudaki konuşması ay
nen şöyledir : 

«Muhterem milletvekilleri, petrol fiyatlarında 
indirim meselesi bizim Hükümetimiz tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekleştirmenin ham-
petrol fiyatlarından mamullere intikali mese
lesi çok nazik bir meseledir» dediler ve bu konu
da da; «Hukuk Devletiyiz» dikkat buyurmanızı 
istirham ediyorum, «Hukuk Devletiyiz, Petrol 
Nizamnamesinin 224 ncü maddesi ve prosever-
bal Türk rafinerilerinden çıkan mamullerin fi
yatlarının tâyinini serbest bırakmıştır.» buyur
dular. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, konu şuraya ge
liyor; Türk Hükümeti, Türk resmî makamları 
dışardan ithal edilen hampetrolün, yabancı ham-
petrolün fiyatını re'sen tesbit edebilmek yetki
sine sahip midirler? Petrol Kanunu ve Nizam
namesinde buna dair hüküm var mıdır? Prose-
verballer Hükümetle yabancı şirketler arasında 
yapılan anlaşmalar, Parlâmentodan, o zamanki 
Meclisten tasvip görmediğine göre bu anlaşma
lar bu kanun karşısında hüküm ifade eder mi? 
Bir. 

Bu proseverballer hukuk devleti, kanun dev
leti anlayışı karşısında hüküm ifade eder mi? 
İki. 

Bu proseverballere dayanarak, «Bizim ya
bancı şirketlerle anlaşmamız var, o kayıtta ya
bancı şirketlerin istediği ilân edilmiş fiyatları, 

dikte ettiği fiyatları kabule mecburuz, onun için 
biz Basra Körfezindeki yabancı şirketlerin ilân 
ettiği fiyat üzerinden hampetrol aldık, indirime 
lüzum yoktur» gibi bir görüşe sahibolunabili-
yor mu? Konunun tartışılacak noktası burası. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, zannediyorum 
Saym Demirel'e bu noktada yanlış bilgi veril
miş ve proseverballerin geçerli olduğu, pro-
severbal hükümlerinin bir kanun ve hukuk dev
letinde uygulanabileceği söylenmiş olsa ge
rek ki, bu proseverballer üzerindeki gözlerini 
zabıtlara dercetmiş bulunuyorlar. 

Biz, bu proseverballerin imtiyaz rejimle
rinde muteber olabileceği, Türkiye'de, Türk 
Devletinde, hukuk devletinde, kanun devle
tinde böyle imtiyaz niteliği taşıyan prosever
ballerin uygulanma gücüne sahibolmadığı ka-
nısındayız.C.H.P. olarak ve bunları uygulama
dık ve indirime geçmek suretiyle yabancı şir
ketlere bu indirimi tatbik ettik, indirime ilk 
defa geçen ve gerçekleştiren de C.H.P. nin 
3 ncü İnönü Hükümeti olmuştur. (O.H.P. sıra
larından alkışlar) 

T 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu noktada, 
Adalet Partisine mensup arkadaşlarımızın baş
kanlık ve sözcülüğünü almış bulunduğu petrol 
boru hattı ve diğer konularla ilgili Petrol 
Araştırma Komisyonunun raporundan bâzı kı
sımları size arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız şu noktayı ifa
de etmek isterim, petrol boru hattının kurula
cak bir şirkete devredileceği ve bu şirket his
selerinin yüzde 49 oranında özel kişilere sa-
tılmasiyle ilgili konuda C.H.P. 18 nci Kurultayı 
bunun satılmaması, satılmasının ulusal çıkarla
rımıza aykırı olduğu noktasında karar ver
miş ve Millet Meclisi Grupundan bunun Par
lâmentoya götürülmesini, gerekli denetim yol-
lariyle bu konunun araştırma konusu yapılma
sını istemiş ve C.H.P. Millet Meclisi Grupu da 
toplanarak - iç yönetmeliğimiz öyledir - grup 
yöneticileri tarafından bu önergenin verilme
sini istemiştir. Nitekim bunun neticesi olarak 
da 16 . -1 . 1966 tarihli Meclis araştırması açıl
ması teklifi ile önerge C.H.P. adına verilmiş
tir. Kişiler adına verilmemiştir ve Meclis Araş
tırma Komisyonunun kurulması da C.H.P. nin 
teklifi üzerine olmuştur. 

— 298 — 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi bu konu ile il
gili olarak indirime gelmiş bulunuyor idik. İn
dirim konusu nasıl bir seyir takibetmiştir, han
gi kanun maddeleri uygulanmıştır ve yabancı 
şirketler hampetrolde yapılacak indirimle il
gili nasıl bir davranış içinde bulunmuşlardır? 
Bu konuyu açıklamamız lâzım. Şu noktayı ifade 
etmek isterim ki, C.H.P. 3 ncü İnönü Hüküme
tinin başladığı indirim konusuna bizden sonra 
gelen Adalet Partisi Koalisyon hükümetleri 
de devam etmişlerdir. Bu devam ve bu çalış
malar yeterli midir? Bu çalışmalarda ölçü ne 
idi, bu çalışmalardaki hukuki dayanak ne idi, 
C.H.P. 3 ncü İnönü Hükümetinin dayandığı 
hukuki temel ne idi, bunu size arz etmek iste
rim. Konu zannediyorum ki, bu noktada, tar
tışılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, indirim konusu ile 
ilgili olarak Devlet Plânlama Teşkilâtında gö
rev alan değerli teknik elemanlarınım burada 
takdirle anmak isterim. Yabancı şirketlerin 
bütün diğer devletlere bizden daha fazla in
dirim yapmak suretiyle afişe fiyatların çok 
altında ham petrol sattıkları tesbit olnnmustur. 
Bunu tesMt eden bizim değerli teknik eleman-
larmıızdır. İtalya'ya. Fransa'ya ve diğe^ Avru
pa devletlerine bu indirimli tarife tatMk edi
lirken Türkiye'ye tatMk edilmemesi komnu ele 
alınmış ve A/5 sayılı, 1963 tarihli ve Yüksek 
PRnla^ıa Kurulunun 16 Ocak 1964 tarihli top
lantısında incelenerek tasvibedüen ve ııy^ıla-
maya konan bu rapor ile afişe fiyatların altın
da serbest rekabet fiyatları esas alınmak sure
tiyle indirim yapılması için çalışmalara geçil
mesi öngörülmüş ve bu çalışmalara bağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; bununla ilgili olarak 
protokollar düzenlenmiştir. Bu protokollarm 
mahiyeti üzerinde uzun boylu konuşacak deği
lim, vaktimiz de müsait değil; ancak, 30 . 4 .1964, 
5.6.1964 tarihlerinde Maliye, Dışişleri, Tica
ret bakanlıkları, Petrol Dairesi ve TPAO tem
silcilerinden müteşekkil bir komisyonda ham 
petrole indirim yapmak için ne şekilde çalışıl
ması, hangi konuların ele alınması ve bunun 
hukukî dayanakları üzerinde durulmuş ve gö
rüşler bir rapor ile düzenlenmiştir. Bununla il
gili olarak TPAO da çalışmalara devam etmiş
tir kendi ölçüsünde. Bilirsiniz TPAO, yabancı 
bir şirket olan Caltex ile Ipraş rafinerisini kur

muştur. 3 rafinerimizden, - şimdi İzmir rafine
risi de var, Batman TPAO na aittir, Ataş tama
men yabancı şirketlere aittir; BP, Mobil, Shell... 
Bu arada da İpraş, TPAO ve Caltex'e aittir. Böy
lece de dışardan ham petrol ithal ederler, bir 
kısmı Türkiye'den çıkardığı yerli ham petrolü 
burada tasfiye ederler, arıtırlar mahsul haline 
getirirler ve satarlar. 

Şimdi bütün konu, ham petrolün dışardan 
.alınması, rafineriye gelmesi, rafineride mahsul 
haline geçmesi ve mahsul haline geçerken tevzi 
şirketlerinde, rafineri şirketlerinde ve ithal 
eden yabancı şirketlerin elinde indirimin nasıl 
tatbik edilebileceği, uygulanabileceği konusuna 
inhisar ediyor. Aslında, değerli arkadaşlarım 
şunu da ifade edeyim, sanmayınız ki, tevzi şir
ketlerine kadar arama, rafineri yani arıtma ve 
tevzi şirketleri başka şirketlerdir. Her birisi, 
hepsi de birbirine bağlı yabancı şirketlerdir ve 
bu yabancı şirketler Petrol Kanununa göre za
rarlarını, aramadaki zararlarını konsolide bi
lanço yolu ile tevzideki kârı ile mahsubetmek 
suretiyle vergi de vermemektedirler. Mobil Şir
keti bu vergiyi vermemiştir. TPAO Devlete 
milyonlarca lira vergi verirken, bir yabancı şir
ket, yıllarca Petrol Kanununun bu hükümle
rinden istifade etmek suretiyle vergi vermemiş 
ve bunu saym eski Enerji Bakanı da burada 
yapmış olduğu konuşmalarda ifade etmiştir; 
bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve bu vergi
nin alınması cihetine gidileceğini ifade etmiş
lerdir. 

Değerli arkadaşlarını; konunun önemini tak
dir edersiniz. Bu konu. ne bir Adalet Partisi ko
nusudur, ne bir Cumhuriyet Halk Partisi konu
sudur. Bu konu, topyekûn Türk Milletini ilgi
lendiren, ulusal çıkarlarımızla ilgili bir konu
dur. Bunda asgari müştereklerde anlaşmaya 
mecbur olduğumuz gibi, bunda yine kendi prog
ramlarımız, kendi anlayışlarımız açısından ya
bancı şirketlerin imtiyaz niteliğindeki hüküm
lerle Türk Devletini uğrattıkları zararları önle
mek için buraya süratle sevk edilecek kanun ta
sarı ve teklifleri üzerinde eğilmemiz gerekir ka
nısını Cumhuriyet Halk Partisi olarak taşımak
tayız, 

Değerli arkadaşlarım; bu indirim konusu ev
velâ - demin arz ettim - Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının da çalışması suretiyle 1964 
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yılında Caltex ile yapılan anlaşma neticesinde 
mümkün olabilmiştir. Şurada zabıtlara geçme
sinde fayda ve yarar görüyorum; Üçüncü İnö
nü Hükümeti samanında yabancı şirket temsil
cileri resmî makamlara, dünyanın hiçbir yerin
de, hiçbir devlete, Basra Körfezindeki afişe, 
ilân edilmiş fiyatlardan gayri bir fiyatın altın
da petrol satmadıklarını açıklıkla ifade etmiş
lerdir ve indirim yapmayacaklarım söylemişler
dir. Bunu söyliyenlerin, temsilcileri teker teker 
tanıyan, bunların bir kısmmı da - esefle kaydet
mek isterim - yabancı şirketlerin Türk!ve'de 
buldukları Türkler olduğunu, ifade etmekten 
büyük bir üzüntü duyduğumu arz etmek iste
rim. Türkiye'de, bu şirketlerin temsilciliğini 
alanlar, bir istihsal şirketinin başında onu yö
netenler, Devletin resmî makamlarına, görevli 
makamlarına gelip, yabancı şirketleri açıklıkla 
savunabilmişler; hattâ Türk üniversitelerinde 
görevli profesörler, bu yabancı şirketlerin, bu 
konudaki davranışlarını savundukları gibi, ya
bancı şirketleri, birçok konularda hukuk müşa
viri olarak gelip, bakanlıklarda savunabilmiş-
lerdir. işte Cumhuriyet Halk Partfei bunların 
karşısındadır ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
bütün dâvası, bu konuda yabancı şirketlerin ili
ğimize 'kadar işliyen sömürü düzenine son vere
cek genel bir doğal kaynak politikasının Tür
kiye'de uygulanması zorunluluğunu ortaya çı
karmaktır. C. H. P. bu. zorunluluğa inanmış ol
duğu için, 'bunları ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bu konu ile ilgili ola
rak, Caltex yüzde 10, 16 bin indirimi kabul etti. 
Bu indirimden sonra ATAŞ grupu, yani BP, 
Shell, Mobil henüz diretiyordu, - üçüncü İnönü 
Hükümetindeki yaptığımız temasları anlatıyo
rum - bunun neticesi olarak da, 16 . 6 . 1964 
tarihinden itibaren yüzde 10 indirim uygulama
yı kabul ettiler. Bunun yetersiz olduğunu, kabul 
etkiyeceğimizi ifade ettik ve bunun neticesi 
olarak çalışmalar, komisyon toplantıları, ikti
sadi kurul toplantıları devam ediyordu. Bu ara
da da İktisadi Kurula, Üçüncü inönü Hükümeti 
tarafından yazılan 1965 tarihli yazıdan sonra, 
bütçe müzakerelerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidardan düştü ve bundan sonraki çalışmalar 
Dördüncü Koalisyon Hükümetine devredildi. 
Adalet Partisinin müessir olduğu ve Adalet Par
tisinin ekseriyet, olduğu Dördüncü Koalisyon 
Hükümeti bu çalışmalara devam etti. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; size bununla 
ilgili olarak o zaman yazdığımız bir yazıyı ay
nen okuyacağım. Bu yazıdan bugüne kadar 
- bilmiyorum - bahsedilmedS. Yazının bir sure
ti yanımda olduğu için aynen arz ediyorum. 

Bunu arz etmekten maksadım şudur: indi
rim konusunda, Adalet Partisi Hükümetleri ve 
Enerji bakamları, Petrol Kanununun kendileri
ne verdiği imkânları dahi kullanmamışlardır. 
Bizim 'bu teklifimizde öngörülen tedbirleri al
mış bulunsaydılar, bugün bu konu buraya gel
mez ve milyonlarca lira değerinde bir kaybımız 
olmazdı. Mesnedini arz edip, ondan sonra Pet
rol Kanunu ve proseverbal hükümlerimi tartışa
bilmek için, bu yazıyı size aynen okuyacağım: 

«İktisadi Kurul Başkanlığına 

Yüksek Plânlama Kurulunun 16 Ocak 1964 
günlü kararı ile onaylanan, (A/5) sayılı Petrol 
Sanayii ve Problemleri Ara Raporunda frç üre
timimizle karşılanamayan hampetrolün ithalin
de, afişe fiyatlara itibar edilmekte olduğu, di
ğer ülkelere cari satışların afişe fiyatların çok 
altında bu ihtiyacın sağlandığı belirtilerek, en 
kısa zamanda tedbirler alınması gerektiği belir
tilmiş bulunuyordu. 

Konunun tartışılarak bir sonuca varılması 
için görevlendirilen Komisyon, Maliye Bakanlı
ğında, Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığı, Tica
ret Bakanlığı temsilcileriyle Petrol Dairesi ve 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı temsilci
lerinim katılmasiyle toplanmış ve hampetrol it
hal fiyatlariyle ilgili olarak bir rapor hazırla
mıştır. 

Dünya piyasasında hampetrol satış fiyatla
rının, petrol şirketleri tarafından ilân edilen 
afişe fiyatların yüzde 25 - 35 altında bulunduğu, 
yurdumuza yapılan hampetrol ithalâtımdan en 
kısa zamanda bu durumun sağlanması gerektiği 
belirtilmiş ve tenzilâtçı şirketlerden bunu tale-
betmek konusunda Petrol Dairesi görevlendiril
miştir. Filhakika, yurdumuza ham petrol it
hal edilmeye başlandığı 1961 yılından itiba
ren fiyat meselesi önem taşımış ve tartışma ko
nusu olmuştur, ilk olarak İPRAŞ Şirketinin 
satınalacağı ham petrol fiyatları konusunda 
uyuşmazlık çıkmıştır. Afişe fiyatı varil başı
na 1,63 dolar olan İran menşeli Skatzaran 
ham petrolü için varili 1,59 olan Kuveyt ham 
petrolünün fiyatı üzerinde bir fiyat ödene-
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miyeceğini bildirmiş ve görüşünde ısrar edile
rek varü başına dört sentlik bir indirim sağ
lanmıştır. 

ikinci uyuşmazlık Skatzaran ham petrolün
den elde edilen ürünlerden Fuel - Oil fraksi
yonunun yüksek oluşu nedeni ile bir başka 
ham petrol getirilmesi gerektiği konusunda 
çıkmış, bir süre devam eden müzakerelerden 
sonra Arabistan Safaniye ham petrol karışı
mı afişe fiyattı üzerinden % 10,16 lık bir in
dirim 1964 yılı Nisan ayında elde edilmiştir. 

Bu uygulamalar yurdumuzda önem taşıyan 
bir indirim ile ham petrol ithal edilebilece
ğini göstermiştir. Maliye Bakanlığında topla
nan komisyonda temsil edilen Petrol Dairesi 
ile AT AŞ'a dâhil olan şirketler Mobil, Shell, 
BP arasında komisyonda varılan kararlar 
çerçevesinde fiyat konusunda görüşmeler Ha
ziran 1964 te başlamıştır. Bu görüşmelerde 
ATAŞ rafinerisi için ithal edilmekte olan ham 
petrolden % 35 oranında indirim yapmaları ta-
lebedilmiştir.» 

Demek ki, O. H. P. olarak Üçüncü inönü 
Hükümetinde biz % 35 indirim yapılması ge
rektiği kanısında idik ve bütün çalışmala
rımız bu noktaya teksif edilmiş bulunuyordu. 

Böylece 15 Haziran 1964 ten bu yana ithal 
edilen ham petrol için % 10 luk bir indirim 
sağlanabilmiştir. Ancak, her iki yol ile sağ
lanan indirimler dâhil dünya piyasasındaki 
cari fiyatlarla karşılandıkta % 15, 25 lik bir 
fazlalık taşımaktadır. 

«Yukarda bahsi geçen komisyon hazırla
mış olduğu raporda ham petrol ithal fiyatla
rında gerekli indirimin yapılabilmesi için şu 
tedbirleri öngörmüş bulunmaktadır. 

1. Ham petrol için döviz tahsis edilme
mesi ve yabancı şirketlerin dışarıdan getire
cekleri ham petrol sermaye ithalâtından sa
yılması ürün haline geldikten sonra satıştan 
elde edilen kârın transfere müstahak olması. 

2. İthal ham petrol fiyatının Petrol Ka
nunu ve Nizamnamesinde öngörülen hüküm
lerle tesbit ettirilmesi ve bu değerleri aşan ta
leplerin is'af edilmemesi. 

3. Petrol Kanununun 13 ncü maddesine da
yanılarak çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararı 
ile (Bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim, 
«Petrol Kanununun 13 ncü maddesine dayanıla
rak çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararı ile») 

petrol ürününün rafineri teslim fiyatlarının ser
best rekabet fiyatlarına dayanılarak tesbiti, bu 
yol ile hampetrol için verilen bedellere yakın bir 
değerde ürün ihtiyacının karşılanması, adı ge
çen bakanlıklararası komisyon bu imkânlarının 
kullanılmasının doğuracağı sonuçlarla aşağıdaki 
birleştirilen aleyhindeki görüşleri de belirtmiş
tir. 

A) Birinci yola gidilmesi halinde Ataş'a 
dâhil şirketler Mobil, Shell, BP nin kendileri 
ile, 1957 yılında Türk Hükümeti adına imzalan
mış olan Proseverbal ve hampetrol için en kısa 
zamanda döviz tahsisi verilmesini öngören hük
me dayanarak (Ki, Sayın eski Enerji Bakanı 
bu hükme dayanarak mütalâa vermiştir, geçen 
bütçe müzakeresinde; şimdi aynen okuyacağım) 
bir talep de bulunmaları ihtimalini karşılamak 
üzere muhtasar beyannameye dayanılarak ham
petrol bedellerinin bilâhara kati mahsubu yapıl
mak üzere ithal sırasına bakılmaksızın derhal 
transferlerinin yapılacaktı hükmü Petrol Nizam
namesinin 213 ncü maddede eklenebilir. Aslında 
hampetrolün ithal edilmiş sermaye, malzeme 
sayılması. Petrol Kanununda öngörülmüş» 

Bu, konu üzerinde biraz sonra izahat verecek 
olan. Sayın Bakanın da önemle duracağına kaa-
niim. Hampetrolün ithal edilmiş sermayeye mal
zeme sayılması Petrol Kanununda öngörülmüş
tür, madde 3/31; bu kanıda mıdırlar, değil midir
ler? Bunun ithal hanıpetrolünde yapılacak indi
rim ile il.fli.li olarak büyük önemi vardır. Biz bu 
kanıdayız. 

«Petrol Dairesine ve Maliye Bakanlığına ve
rilmiştir. Bu uygulamada Atas'a dâhil şirket
lerin itiraz edecekleri bir açık kapı bırakılmış 
olacaktır, bu halde.» 

ikinci yola başvurulup döviz tahsis edilerek 
kıymet tesbiti yolu tutulması ihtimalinde ise, 
komisyon Petrol Nizamnamesinin 208 nci mad
desinin 2 nci fıkracının (C) bendine bu takdirde 
kıymet tesbitinde ithal edilmiş sermayeye ait 
hükümler uygulanır kaydının ilâvesini gerekli 
görmüş, gerçekte ise diğer bir deyimle Hazine
mizin taksitle ödiyeceği malzeme bedelleri için 
sahibolduğu kıymet tesbiti yetkisinin peşin dö
viz tahsis edilerek ithal edilen malzeme hampet
rol üzerinde öncelikle sahip bulunduğumuza 
göre Nizamnamenin bu yolda tadili gereksiz gö
zükmektedir. Nitekim, genel ithalât ilkeleri 
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arasına bu hükmün konulması veya hampetrolün 
liberasyon listesinden çıkarılarak kotalara alın
ması da amacı sağlıyabilecek çarelerden birisi
dir. 

Petrol Kanununun 13 ncü maddesine daya
nılarak çıkarılacak olan kararnameye göre, ise, 
duruma bütün şirketlerin uyması gereken bir zo-
runluk haline gelecektir, Raporda bu tedbirlerin 
en sonra başvurulacak bir yol olması gerektiği be
lirtilmesine rağmen bugün varılan sonuçlar karşı
sında bu tedbirinde diğer tedbirler arasında mü
talâa edilmesi gerektiği kanısına ulaşılmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım; netice itibariyle 
Üçüncü İnönü Hükümeti İktisadi Kurula en son 
şu görüş ile müracaat etmiştir: 

«Yurdumuza sokulan hampetrol fiyatları
nın serbest rekabet fiyatları seviyesine indiril
mesi, bunlardan sağlanan ürünlerin satış fiyat
larında dünya serbest rekabet fiyatlarına da
yandırılması» 

Şimdi, Sayın Bakan bir tarizde bulunmak 
istiyebilirdi; onun için bunu okudum. Siz, ithal 
hampetrolünde indirimi düşündünüz, % 10 bir 
indirim yaptınız, ama siz ithal hampetrolünde 
bu indirimi yaptıktan sonra ürünlere bunu 
teşmil etmediniz. İthal hampetrolünde biz in
dirimi % 10 yapmakla beraber bunun ürünlere 
teşmil edilmesi için Bakanlar Kurulunda 13 ncü 
maddenin tatbik edilmesi (gerektiği yolunda bu 
yazıyı yazdık. Yıl 1964. yıl 1969. Hâlâ 13 ncü 
maddeye göre bir kararname düzenlenmez, hâlâ 
şirketlerin, onların muvafakatini alacağız, on
larla konuşacağız, «onlar «Evet» derse bunu ka
rarname şekline getirip indirim yapacağız gibi, 
bii' anlayışın içinde bulunmaktayız. 

iSayın 'Hükümetten ve Sayın Enerji Baka
nından şunu soruyorum: Hükümet olarak 
Maliye Bakanlığının ifade 'ettiği gibi, ithal 
hampetrolünden elde edilen ürünlerin fiyatla
rının »tesbitinde 13 ncü maddeyi tatbik ederek 
bir kararname çıkarmayı ve 1964 yılından bu 
yana, ilk indirim yapıldığı tarihten bu yana 
bunu uygulamayı düşünüyor musunuz? Dü
şünmüyorsanız, niçin? Uygulamadınız ise 
buna aykırı kararname çıkardınız ise, niçin? 
Bunun sebeplerini öğrenmek gerekir. Çünkü, 
bunun sebepleri naçizane kanaatim odur, ağır 
bir 'hukukî ve akçalı sorumluluğu gerektirir. 

Nitekim, Maliye Bakanı Sayın Cihat Bilgehan 
Milliyet Gazetesine vermiş olduğu beyanatta, 
yani verdirmiş olduğu beyanatta bu konuya 
açıklıkla temas 'etmiş ve bunun ibir sorumluluk 
taşıdığını kabul etmişlerdir. Biraz sonra, Sa
yın Maliye Bakanlığı ilgililerinin, tekzibedil-
mjyen ve gerçekten bizim de ürünlere uygu
lanması yönünden katıldığımız demecini arz 
edeceğim. 

Bu fıkrayı tekrar ediyorum, son fıkradır, 
«Yurdumuza sokulan ıhampe'trol fiyatlarının 
serbest rekabet fiyatları seviyesine indirilmesi, 
bunlardan 'sağlanan ürünlerin satış fiyatlarında 
dünya seribest rekabet fiyatlarına dayandırıl
ması, bugünkü fiyatlarla arada sağlanacak ve 
eldeki hesaplara göre 150 - 200 milyon liraya 
baliğ olacak farkında bir fonda toplanarak»; 

Bugün 79 isayılı Kanun hükümlerin'e göre . 
ibir fonda toplamaya Hükümet çalışmaktadır. 
79 sayılı Kanun, tevzi şirketlerine hitabeden 
bir kanundur. 79 sayılı Kanun hükümlerine 
göre çıkardığınız bir kararname ile % 8 indi
rimi yabancı şirketlere uygulıyabilir misiniz? 
Uygulıyamıyacağmızı anladığınız içindir ki, 
gitmişiniz, yabancı şirketlerle Petrol Dairesin
de 'evvelâ İbir anlaşma yapmışsınız, % 8 i ka
bul ettikten ısonra kararnameyi çıkarmışısınız. 
Bunu da tesbit ettik. 

Demek ki, inisiyatif yabancı şirketlerde. 
Onlar % 8 i kabul etmemiş bulunsalardı, Ma
liye Bakanlığı'nın yazısına rağmen, Hükümet 
hamipetrolds yapılan indirimi mahsullere in
tikal ettiremiye'o&kti, ettirmiyecekti ve bize 
proseverballeri ve kanun hükümlerini karşımıza 
çıkarmaya çalışacak ve sorumluluktan kendisini 
kurtarmaya uğraşacaktı. Bundan bu anlaşılıyor. 

«150 - 200 milyon liraya baliğ olacak bir fon
da toplanarak» O zaman için bizim teklifimiz; 
% 50 sinin 440 sayılı Kanuna göre İktisadi Dev
let TeşekküMerine, petrol arama ve sondaj konu
sunda, verilerek görevlerin karşılanması için ay
rılması ve bakiyesinin ise Hazinemize gelir kay
dedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bura
daki % 50 miktann Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Genel Müdürlüğüne verilsin diyorduk. 
Onlar arama yapsınlar, bu fondan % 50 sini ora
ya ayıralım ve miülî müessesemiz güçlü olsun di
ye bu kaydı oraya koymuş bulunuyorduk. Bu da 
uygulanmadı. 
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Değerli arkadaşlarım, bu yazımız üzerine 
toplanan 3 . 5 . 1965 tarihli İktisadi Kurulda 
konular enine boyuna konuşulmuş bulunuyor. 
3 . 5 . 1965 tarihfli 12 sayılı İktisadi Kurulda 
- ki, bu kurul 4 ncü Koalisyon Hükümeti İktisa
di Kuruludur - verilen kararların hukukî değe
rini ve anlamını değerli arkadaşlarımız takdir 
ederler, Hükümetle ilgilidir ve Hükümet bunun 
bütün sorumluluğunu taşır. Bu kararda, bizim 
bu yazımız üzerine verilen bu kararda, biz 1965 
yılında iktidardan düşmeden önce vermişiz bunu 
ve ondan sonra 3 . 5 . 1965 e kadar, tahminen 
üç ay sonra toplanan İktisadi Kurulda veriden 
kararda, hampetrolde indirime muvazi olarak 
ithal hampetrolü mahsulleri fiyatlarının da 
ayarlanması, aradaki farkın Hazineye aktarıl
ması maksadiyle bir fon teşkiline karar verilmiş 
ve Maliye Bakanlığınca bir kararname çıkarıl
ması uygun görülmüştür. Sayın Hükümet üyesi 
değerdi arkadaşımız Enerji Bakanı takdir buyu
racaklardır, bu yazı üzerine verilen, 1965 yılında 
ürünlere uygulanması gereken bu karar, bugüne 
kadar esefle kaydetmek isteriz ki, istediğimiz 
tarihte ve istediğimiz ölçülerde ürünlere uygu
lanamamış ve Devletin büyük akçalı zararına 
yol açılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bundan sonraki, çalış
malar, diğer AdaJlet Partisi hükümetlerinin ça
lışmalarıdır. Bizim % 10 indirimle bıraktığımız 
ki, eğer iktidarda kalsa idik % 35 olarak indirimi 
dikte edecektik ve o maksatla da İktisadi Kuru
la yazı yazıp kararname çıkarmak istediğimiz 
bir sırada düştük. Ondan sonra da Adalet Par
tisi hükümetleri bu indirimi sen sent, zaman za
man ve Dördüncü Koalisyon Hükümetinde Baş
bakan olan Sayın Suad Hayri Ürgüplü'nün Baş
kanlığında yabancı şirketlerle yapılan bir top
lantı sonucunda 35 sente kadar, nihayet 40 sente 
kadar (netice itibariyle % 20 oranında) % 11 
artışla bir indirim sağlanmıştır. 

Şunu ifade etmek isterim ki, her ne olursa 
olsun yabancı şirketlerin rıza ve muvafakatleri 
alınmak suretiyle dahi olsa, memleketin fayda
sına olma bakımından Adalet Partisi hükümetle
rinin, bizim başlamış olduğumuz bu indirime 
devam etmiş olmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Ancak, bu yeterli midir? İktidarda bulun
dukları devrede basiretli bir şekilde kararname
ler düzenliyerek petrol alanındaki indirimleri 

yapabilmişler midir? Bu konuda kendileriyle 
hemfikir değiliz ve bunda gereken tedbiri, gere
ken karardan almadıkları kanısını taşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, en son çıkan 8957 sa
yılı Kararnameye göre - o kısmını ifade ederek 
geçeceğim - Ataş Grupu Şirketler ithal ettiklari 
hampetrolün afişe fiyatlarından varil başına 
15 . 6 . 1964 tarihinden 9 . 9 . 1965 tarihine 
kadar 25 sent. Şimdi dikkat nazarlarınızı çeke
rim : Üçüncü İnönü Hükümetinin % 10 indirimi 
şirketlere kabul ettirdiği 15 . 6 . 1964 tarihin
den 9 . 9 . 1965 tarihine kadar 25 sent, 9.9.1966 
tarihinden 1 . 3 . 1966 tarihine kadar 35 sent, 
1.3.1966 tarihinden sonra 40 sent indirim ka
bul edilmiş. 

Şimdi, kendilerine hampetrol ile ilgili olarak 
bir sual soralım : Niçin 40 sentlik indirim? 

Bizim yabancı şirketlerle Petrol Dairesinde 
yaptığımız anlaşma şu idi : İndirim için çalış
malar devam edecek, bu indirimlerin başlangıcı 
15.6.1964 tarihi olacak. İster % 20, ister % 35 
toplam % 35 indirim yapmış olsa idik dahi bu
nu 1964 yılından itibaren uygulıyacaktık ve 
kendilerine verilen dövizde ve avansta bunun 
hesabını yaptık. 

Şimdi, Sayın Hükümetten sorduğumuz suale 
gelelim? Bu son kararname yine diğerlerine 
nisbetle dahi iyi bir şekilde çıkmış. Niçin, 
15.6.1964 tarihinden 9.9.1965 tarihine kadar 25 
sent'e, niye 40 sentlik indirim 15.6.1964 tarihin
den itibaren uygulanmadı? 

Bizim aklımıza gelen şu : Demek yabancı 
şirketler muvafakat etmediler, rızaları olmadı. 
Yabancı şirket hayranlığı, yabancı şirketler ka
bul ettikten sonra kararname çıkarmak düşün
cesi hâkim oldu ve netice itibariyle bu uygula
ma yapılamadı ve böylece de memleketin mil
yonlarca lira parası heder edildi ve bu indirim 
de tamamen kanunsuz ve Hükümet yetkisini ku-
lanmaksızm derece derece istenilen bir şekilde 
yapılamadı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu konu ile il
gili olarak kararnameler kısmına geleceğim. 
Bu konuda da görüşlerimizi kısaca arz edeceğim. 

Bir noktayı konuşmamın başında da arz et
miştim : İthal hampetrol fiyatlarını tesbit yet
kisine Hükümet sahip midir? Şimdi Sayın Ener
ji Bakanı bunu açıklıkla ifade edecek, ya 
«sahibiz», diyecek veya «değiliz» diyecek. İthal 
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hampetrol fiyatlarını afişe fiyatların altına ten
zil etme yetkisini, Petrol Kanunu hükümlerini 
kullanmak suretiyle, Hükümet sahip midir? 
Biz, sahibolduğu kanısındayız, inceleme konu
sunda bu tartışılacak. 

•Benim bugüne kadar, Sayın eski Enerji 
Bakanının ve Sayın Başbakanın, Sayın Baş
bakana daha fazla yüklenemiyorum, gayet tabiî 
bu işin tekniğine girmemiş olabilirler, tutanak
ları, Hükümet programını ve Enerji Bakanlığı 
bütçesinde yapmış oldukları konuşmaları ele 
almak suretiyle elde ettiğim netice şu : Biz, 
buna yetkili değiliz, ancak şirketlerle anlatır
sak, şirke+ler bunu kabul ederlerse biz bu indi
rimi yapabiliriz, şirketler bunu kabul etmediği 
müddetçe, bizim elimizde onlara fiyat dikte 
ettirecek hüküm yoktur. 

öyle ise, Petrol Kanunu imtiyaz niteliğinde 
hükümler taşıyor. Eğer siz bu kanaatte iseniz 
Petrol Kanununun şimdiye kadar çoktan değiş
tirilmesi ve size Parlâmentonun yetki vermesi 
gerekirdi. 

Biz başka kanaatteyiz. Petrol Kanununu hic 
beğenmemekle beraber arasfrrdık, onun içinde 
öyle hükümler gördük. Burada yazdığımız vazı 
gibi, petrol şirketleriyle evvelâ konuştuk, «% 10 
kadar Mr indirim tatbik edeceğiz» dediler. Bak
tık ki direniyorlar, iktisadi Kurula yazı yaza
rak, «Kararname ile 3/31 nci madde hükümle
rine göre, biz bu indirimi yapacak+ık. Ama öm
rümüz vefa etmedi, iktidardan düştük ve size 
teslim ettik, yaparsınız» diye. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu bu noktadan 
tartışılacaktır. Zannediyorum, değerli iktidar 
sözcüsü arkadaşlarım da bu konuyu eleştirecek
lerdir. öyle ümidetmek isteriz ki, bu konuda 
bir ittifaka varalım. Eğer bu konuda kendile
rini teçhiz edecek imkânlardan yoksun olduk
ları kanısında iseler, Petrol Kanununun 3/31 
nci maddesinin imkân vermediği kanısında ise
ler, süratle tadili cihetine giderek bu imkânı 
verelim ve bu indirimi, başlangıçtan itiba
ren imtiyaz niteliğinde olan bu Petrol Kanu
nu hükümlerini değiştirelim. 

Ben, yeni hazırlanan Petrol Kanununda, 
iktidarın hazırladığı Petrol Kanunu deği
şikliğinde bunu göremedim. Demek çok mem
nunlar. Yabancı işrketlerle karşılıklı konu-
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şup, ne istiyorsun? Yüzde sekiz. Peki, karar
name çıkaralım. Demek ki, konuşmalar bu 
minval üzere gidecek. Demek ki, Petrol Ka
nunu hükümlerine göre Hükümet, direnen 
yabancı şirketler kaşısma çıkarak, fiyat dikte 
ettirmek imkânlarından mahrum olduğu kanı
sındadır ki, biz bu kanıda değiliz. - Şimdi Sa
yın Bakan izah ederlerken bu nokta anlaşılır. 

Değerli arkadaşlarım, bununla ilgili olarak 
ikinci noktaya geliyorum. İkinci nokta şu : 
İtthal ham petrolünde indirim yapmaya, ya
bancı şirketler kabul etmese dahi, yetkili mi
siniz? Konunun tartışılan kısmı bu. Yani, 
ithal ham petrolü mahsûllerinde yetkili misi
niz? Ürünlerde, ham petrolde... Bu konu tar
tışılacak biraz sonra. Ben sizlere kanun mad
delerini de okumak isterdim. Tamamiyle 3/31 nci 
maddeye göre bunu yapabiliriz, Petrol Ni
zamnamesinin 208 nci maddesi de bunu, im
kân dâhiline sokar. 

Şimdi diğer konuya, petrol mahsûlleri 
ürünleri konusuna gelelim. Petrol mahsûlleri 
ürünleri, yani ithalât hampetrolünden elde 
edilen mahsûller. Rafineri hampetrolü tasfiye 
ediyor, benzin, mazot motorin halinde pi
yasaya çıkıyor. Sayın eski Enerji Bakanı ile bu 
konuda anlaşmış değiliz, Sayın eski Maliye 
Balkanı da kendileriyle bu konuda anlaşmış 
değiller. Şimdi konuşmalarını okuyacağım. Di
yorlar ki, proseverbal hükümleri var, bir. 
ikincisi, burada, Petrol Kanununa göre rafi
neri şirketleri mahsûllerin, ürünlerin devir ve 
satış fiyatlarını serbestçe tâyin eder diyor. 
Buna dayanıldığı için de 13 ncü maddeyi tat
bik edemiyorum. 13 ncü madde burada, tat
bik edilecek, ürünlerde. 

13 ncü maddeyi tatbik edemiyorum, çünkü, 
piyasa fiyatı bulamadık, Basra körfezinden 
ıbaşka piyasa fiyatı bulamadık. Serbest rekabet 
fiyatı bulamadık. Gittik ona, o da olmadı. Bir 
müşkülât içersine girdik, işte bu kararname
ler gelişigüzel çıktı, anlamını taşıyan, şimdi 
okuyacağım bir beyanatı var, 1968 bütçe mü
zakerelerinde. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, evvelâ bu ko
nuda da anlaşalım. Petrol Kanununun 13 ncü 
maddesine göre Maliye Bakanlığı, «ürünlere 
tatbik ediniz, bunda Hükümetin yetkisi var
dır», diye yazı yazdı 18 . 5 . 1967 mi, 1968 mi, 
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1967 olacak galiba, şimdi onu da okuyacağım. 
Böyle bir yazı var. «Yazı benim yanımda» dedi
ler eski Bakan. Fakat bize okumadılar bu ya
zıyı. Bu yazının açıklıkla burada okunmasını is
tirham ediyorum. Maliye Bakanlığı, Enerji Ba
kanlığına ne yazmıştır? Bu saklı kaldı. Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan bu konuda indirim için 
yabancı şirketlerin oyunu karşısında bir yazı 
yazmış. Bu yazı nedir? Bu yazı ki, 3 ncü inönü 
Hükümeti zamanında iktisadi Kurula yazılan ve 
13 ncü maddenin uygulanmasını istiyen yazının 
bir tekrarından ibarettir. Konuları irtibatlan-
dırmamız lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bununla ilgili olarak 
bâzı görüşler orta yere sürülmüş. Resmî, Hükü
met adına yapılan beyan olduğu için, bu konu 
ile ilgili kısmı size aynen arz ediyorum. 

Bütçe müzakereleri, 22 . 2 . 1968 tarih, bir
leşim 47, oturum 4. Hükümet adına Enerji Ba
kanının, Enerji Bakanlığı bütçesindeki konuş
ması: 

«Adalet Partisinin iştiraki ile kurulan 4 ncü 
Koalisyon Hükümetinin, İktisadi Kurul kara-
riyle takibettiği amaç bu idi.» 

Aslında o iktisadi Kurul kararının amacı, 
amaç tesbit edilirken bizim yazdığımız, 3 ncü 
İnönü Hükümetinin yazısı orada konuşuldu. 

«... amaç bu idi. Bu da ancak rafineri teslim 
fiyatlarında bir indirim sağlamakla mümkündü.» 
Halbuki, bakınız şimdi Bakan ne diyor: «Petrol 
Nizamnamesinin 224 ncü maddesine göre, bir 
petrol hakkı sahibi (yani yabancı şirket) pet
rolünün devir ve satış fiyatını kaideten serbestçe 
tesbit edebilme yetkisine sahiptir.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, demek ki, Ada
let Partisi Hükümeti bir noktada görüşünü iti
raf ediyor. Bu, itiraftır: Diyor ki, Petrol Nizam
namesinin 224 ncü maddesine göre bir petrol 
hakkı sahibi petrolünün devir ve satış fiyatını 
kaideten serbestçe tâyin eder. Yani, biz buna 
hangi iddia ile müdahale edebiliriz? Onu da 
şimdi okuyacağım. Evvelâ bu prensibi koyuyor 
orta yere. Çok enteresan bir prensip. C. H. P. 
nin kapitüler hüküm olarak kabul ettiği bir 
prensip. Yabancı şirketlerin gelip de rafineride 
teslim fiyatlarını serbestçe tâyin etme hükmü
nün kanun Devleti olan, hukuk Devleti olan 
Türk Devletini bağlamıyacağı iddiasında bulu
nuyoruz. Bu hükmün tamamen karşısındayız. 
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Petrol Kanununun bu bakımdan birçok olanak
larımızı ortadan kaldırdığı kanısındayız. Ve de
ğişikliğin bu noktaya matuf olmasını daima ıs
rarla istemişizdir. Sayın Bakan ise bunu pren-
sibolarak vaz'ediyor ve bu noktadan hareket edi
yor. Kabul, böyle bir hüküm var Petrol Kanu
nunda. öyle ise ittifak edelim de Petrol Nizam
namesinde bu hükmü ittifakla değiştirelim. Ni
çin bu değişikliği getirmiyorsunuz öyle ise? 

Devam ediyorum. «Ataş ve İpraşta haiz ol
dukları bu belgeye istinaden bir petrol hakkı 
sahibi sıfatiyle» Bakınız ne diyor? «Ataş ve ip
raşta haiz oldukları bu belgeye istinaden.» Ya
ni, petrol hakkı sahibidirler, rafineri hakkı bel
gesi almışlardır, bu kanun hükümlerine göre 
haklarıdır. «... sıfatiyle rafineri mahsûl teslim 
fiyatlarını serbestçe tâyin edebilmektedirler.» 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Devam edin. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Devam ede
ceğim Sayın Sezgin. Bunda bir noktada birle
şeceğimizi zannederim. Acele buyurmayınız, 
devam ediyorum. 

Saym Bakan devam ediyor ve yalnız «ser
bestçe tâyin edebilme» hükmünü bir tarafa bı-
rakyıor, «zaten» diyor «bunlar mahsûl fiyatla
rını serbestçe tesbit edebilirler, bırakınız» diyor, 
ağırlaştırıyor hükmü. «Ataş prosevarbalinde 
Petrol Kanunu tahtında her hak sahibi tasfiye 
edilmiş mahsûllerinin dahilî ve ihraç fiyatları
nı uygun gördüğü şekilde tesbit etmekte serbest 
olacaklardır.» «Bir de» diyor, «proseverbal hü
kümleri var» Hükümetle anlaşma. Hükümetle 
adamların anlaşması var, «istediğimiz gibi ilân 
edilmiş fiyatlardan getiririz» diyor. Hem İpraş, 
hem Ataş «O hüküm var» diyor. 1957 de, 1959 
da olmuş, «ikincisi» diyor «Petrol Nizamname
sinin 224 ncü maddesine göre de serbesttirler» 
Ne kadar petrol şirketleri varsa. 

Bir nevi ben bunu savunma olarak görüyo
rum, kusura bakmayın. Hani, petrol şirketleri 
bu bizim müzakerenin bu kısmını duysalar, Da-
nıştaya müracaat ettikleri zaman bu hükümler
den istifade ederler, her halde. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sanki bilmiyorlarmış gibi... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka-
| daşlarım, «sanki bilmiyorlar gibi» diyorlar, Sa-
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yın Sezgin. Hakikaten biliyorlardır, çünkü bil
diklerini biliyorum. Onlara, başlarında bulunan 
bizim temsilci Türkler de yardım ederler, onu 
da bilirim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Kanun hükümleri. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — öyle ise de
ğiştirelim kanunu. Biz 1954 yılında «kapitüler 
hükümler getirdi» dediğimiz vakit ayağa kalk
tı bütün herkes, siyasi iktidar, «Halk Partisi 
yanlış, yalan söylüyor» diye. Şimdi mi anlaşıldı, 
on sene sonra mı intikâl ettik bu hükümlere 
biz? 1954 ten 1968 e kadar, 14 sene sonra bu
gün kapitüler hükümler bulunduğunu kabul et
mek mecburiyetinde kalıyoruz. Halk Bartisi bu
nu 15 sene evvel söylemiş. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Onun münakaşasına girmiyelim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — O konuya da 
geleceğim. O konu başkalarına da biraz doku
nur da... 

Değerli iarakadaşlarım, Sayın Bakan bun
dan sonra devam ediyor ki, bir noktası var, bu 
nokta temasa değer: 

«İpraşın aynı hükmü ihtiva ettiği izahtan 
varestedir. (İpraş proseverbalinin) Bunun bir 
tek istisnası var, o da Bakanlar Kurulunca Pet
rol Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkra
sının tatbikine karar verilmesi.» Yani., Maliye 
Bakanının istediği konu, «yapabiliriz» diyor Ba
kan. 

Şimdi sual sormak lâzım, niçin yapmadınız?.. 
Niçin 13 ncü maddeyi uygulamadmız?.. Madem 
ki kabul ediyorsunuz, uygulamak istiyor, uy-
gulıyamıyorsunuz. 

Uygulıyamama sebeplerini de izah ediyor 
Sayın Bakan, o da ayrı. O da şöyle: «Türkiye'
de mevcut tasfiyehanelerden tasfiye edilen pet
rol mahsullerini piyasa fiyatı üzerinden sağla
malarının istenmesidir. Bu ise kolay değildir, 
hiç de kolay bir iş değildir. Filvaki piyasa fi
yatı, Petrol Kanununun 3/25 nci (A) madde
sinde tarif edilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım, «piyasa fiyatı» diyor, 
devam ediyor, konuşması uzun. «Biz piyasa fi
yatını bulamadık.» diyor. «Basra Körfezi fi
yatı» diyor, «En yakın erişilir fiyat» diyor. 
«Basra Körfezi fiyatından başka fiyat bulama

dık, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğin
de fiyat var» diyor. «İstikrarlı değil, belli de-
*̂ il, politik sebeplerle değişiyor» diyor. «Mahsul
lerle ilgili fiyat Romanya'da var.» diyor. Çünkü 
biz mahsul ithâl ediyoruz. 

Şimdi kendilerine sual soracağım. Bizim ih
tiyacımızı karşılamıyan derecede dışardan, İtal
ya'dan veya birçok yerlerden mahsul ithal edi
yorsunuz. Bu ithal ettiğiniz mahsullerin fiyat
ları size, bu 13 ncü maddenin uygulanması için 
bir fikir veriyor mu? 

Şimdi devam ediyorum, Saym Bakanın ko
nuşmasına. Diyor ki, «Müstekâr değil» Yani il
lâ yabancı şirketleri müdafaa mı etmek lâzım 
Sayın Bakan, müstekâr değil diye? İllâ bu in
dirimi yapmamak mı lâsım. illâ yüzde 8 indi
rimde kalmak anı lâzım? Niçin ısrarla müda
faasını yapıyorsunuz? Geliniz şu indirimi yük
seltelim, hep beraber. 

Malî portesini söyliyeceğim; 4 sene içerisin
de 1 milyar 200 ımiltyon lira - ibişim paramızla -
bir servetin, bir nakdî meıblâğın kaybı bahis 
konusudur, Sayın Bakan. Ufak bir para değil 
ki, bu, Hesabı yapılmıştır, kaba ölçülerle. İndi
rimi ryü̂ die 30 olanak kabul ederseniz, yüzde 
30 a çıkardığımızı kalbul ederseniz yaklaşık 
olarak 60 milyon dolar eder, 4 yılda, değerli ar
kadaşlarım, 1 milyarı geçen bir menfaaiti vardır. 
Türkiye iıin yatırım yapmakta müşkülât çekti
ğimizi ileri sürüyoruz ve birçok devlet teşek
külleri istihkakları ödiyeimiyor bugün. 

Ama, öbür yandan yabancı şirketler tara
fından (harıl harıl, başka memleketlere tenzilât 
yapılmış bulunmasına rağmen Türk Milletinle 
böyle ağır bir durum tahmil edilmiş [bulunmak
tadır. 

Şimdi, Sayın Bıakan devam ediyor, «Sovyet 
Sosyalist Cumihuriye'tleri Birliği ille Romanya'
dan (mahsul ihracatı yapılmaktadır, fakat ne 
fiyatları, ilân edilmekte, ine de istenildiği kadar, 
ktsîiiilen maktanda mahsul temün eder müste
kâr bir dünya pazarı manzarası arz efcmeaneıkte-
dir. Buna karşılık italya'da...» 

Bakımız efendim, burası çok enteresan. «İtal
ya'da imal olunan mahsullerin afişe fiyatları 
yayınlanmakta, hor zaman her çeşit ımıaıhsul ilh-
racedebi'Jen 'bir devamlılık ve istikrandan mah
rum bulunmaktadır.» «italya'da imal olunan 
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mahsullerin fiyatları yayınlanmaktadır.» di
yor, aımıa bunda da «devamlılık yoktur» diyor. 

ipraş bize ne dedi? ilân edilmiş fiyatlardan 
dikte etti, proıseverballe göne, Basra Körfezi ki, 
en iyi fiyat ıorası, en iyisi olarak o fiyatlar baz 
alındı. O fiyatlar baz alınınca «ben 13 noü mad
deyi uygulamadım.» diyor. 

Oîımıaz iarkadaşlarım, olmadı, işte sorumlu
luk Ibu değildir, değerli iarkadaşlarım. 

Şu var, lacalba ürünlere yüzde 20, yüzde 30 
- ki, bizilm şeyimiz tayrı - bir indirimi kararna
me ile tatbik ettiğimiz zaman yabancı şirketle
rin bunldan ımüteeıssir lolaralk, Türkiye'ye karşı 
bir sabotaj hareketine imi geçecekleri düşünü
lüyor idi? 

Size samimî olanak ifade ediyorum, bugün 
dünya hampetrol istihsal io kadar fazladır ki, 
halen iran'dan, Irak'tan, italya'dan rahatlık
la - büyük yabancı şirketlerin bu direnişi kar
şısında - hamıpeıtrol alabiliriz. Niçin yekiniliyor, 
n:çln ibu mpıdde uygulanmıyor? Bunu anlamak 
.̂ÜTTîıkün değildir. 

Siımdi değerli arkadaşlarım, şu hale göre, 
rafineri teslim fiyatlarındıa bir indirimin sağ
lanması mümkün görülmeyince Sayın Bakan 
diyor ki, «rafineri teslim fiyatlarında bir indi
rim sağlamayı mümkün görmedim.» 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan da diyor ki, 
«mümkündür, uygula». 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Devamını okuyun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi oraya 
geleceğim. 

Bir hükümetin iki bakanının yazısı şöyle. 
Buraya çıkıp eski Enerji Bakanı ile esM Ma
liye Bakanının bu konudaki fikirlerini öğren
mek, gerçekten Parlâmento için ilgi çekici ol
malıdır. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Kararnamede imzası var. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bilmiyorum, 
iç bünyeniz beni ilgilendirmez. Ben bir konu 
üzerinde dundum. Kararname var, falan, ben 
onu bilmem. Yalnız «yazıları var» dediniz, onu 
söylüyorum. Orası bizi ilgilendirmez. Biz, kom
şumuzun işine fazla karışmayız. (0. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, indirimlerde... 
TAHSİN TÜRKAY (istanbul) — iç bünye 

ile ne alakası var. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — O kadar çok 
alâkası var ki, eğer size ianlaitamadımsa. Bilmi
yorum, o kadar çok indirimle ilgisi var ki... 

BAŞKAN — Karşılıklı konulmayalım efen
dim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — «İndirimle 
ne ilgisi var?» diyor arkadaşım, Sayın Baş
kan. Çok alâkası var, anlatmakta müşkülât 
çektim, intikal meselesidir, kusura bakmayınız. 

BAŞKAN — «indirimle ilgisi» demiyor, 
efendim, «iç bünye ile ne ilgisi var» diyor. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Söyledim, 
dşinize karışmıyoruz» dedim, Sayın Başka
nım. Eğer yanlış anladımsa konuşmanızı... İç 
bünyelerine karışmıyacağımı, söyledim. Sayın 
Bakan müdahale etti, yanınızda müdahale et
ti, «Kararnamede imzası var, Sayın Cihat Bil-
gehan'm» dedi. Müsaade edin ben de bir iki 
kelime konuşayım. 

Değerli arkadaşlarım, işte bundan sonra 
sayın eski Enerji Bakanı «Biz, rafineri teslim 
fiyatlarında indirim yapmayı, sağlamayı müm
kün görmeyince, gittik, 79 sayılı Kanuna gö
re - şimdi o kanunu size okuyacağım - tevzi 
şirketlerine hitabeden bir kanunda 13 ncü 
maddeyi, Petrol Kanununu bir tarafa bırakmış
lar, kararname öyle çıkar, 6181 «ayılı.. 

Şimdi Sayın Bilgehan'a o cihetten de tariz
de bulunacağım, bu kararname Maliye Bakan
lığı tarafından gönderilmiştir ve 79 sayılı Ka
nunun bu sonucu vermiyeceğini bilebilirdi. 
Bilmesine rağmen bu kararnameyi sevk etmiş 
olması da enteresandır. 

Ama sonradan, eski Enerji Bakanının ifade 
buyurdukları gibi, «50 gün sonra derhal bana 
yazı gönderdi» diyor. 50 gün içinde Sayın Bil
gehan durumu derhal anlamış ve «buna bir ça
re bulun, 13 ncü maddeyi tatbik edin» diye yazı 
yazmış.' 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu kararname
lerle ilgili olarak... 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, saatin 18,50 
yi gösterdiğini hatırlatarak, bir soru sormak 
isterim, size. Ne kadar sürecek acaba görüşme
niz? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Daha bir 
müddet devam edecek, Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Evet, o takdirde normal çalış
ma süresi olan saat 19,00 da müsaadenizi rica 
edeceğim, efendim. 

Daha 10 dakika görüşün, gelacek Birleşim 
devam edersiniz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bundan sonra kararnameler, Sayın 
eski Enerji Bakanının ifade ettikleri gibi, 
«6/6181, 7956 ve 8957 sayılı kararnameler» neş
redilmiştir. 

Şimdi, bütün mesele, bu kararnamelerin an
lamı nedir, bize neye mal olmuştur, ne kadar za
rar etmişizdir ve bu kararnameler basiretli ve 
konuya dikkatle eğilen hükümetler tarafından 
çıkarılabilir miydi, bu kararnamelerin mahiye
ti ne olmalıydı? Noktasına geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 29 Mart 1966 tarih 
6181, 6 . 4 . 1967 tarih 7956 ve 28 . 10 . 1967 ta
rih 8957 sayılı kararnameler münderecatı şöy
ledir. 

Değerli arkadaşlarım, kararnameleri oku
madan evvel Sayın Sezgin'in Milliyet gazetesin
de çıkmış olan demecini, genel hatlariyle 1968 
yılı bütçesindeki konuşmalar olduğu için, tek
rar etmiyeceğim, ama Maliye Bakanlığının bir 
yazısını okumak suretiyle değerlendirmeye ça
lışacağım. 

Milliyet gazetesine, Maliye Bakanlığından 
ilgili bir zat Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'-
ııı izni ile şu demeçte bulunuyor. «Bakanlığın 
petrol işlerine bakan teknik servisinin verdiği 
resmî bilgiye göre, Maliye yönünden durum 
şöyledir: 6/6181 sayılı Kararname hampetrol 
fiyatlarında indirim sağlanması ve bu indiri
min Hazineye aktanlmas maksadına matuf 
ise de, bu gayenin tahakkuku rafineri şirketleri
nin tevzi şirketlerine devrettikleri ürünlerin 
fiyatlarını da aynı şekilde indirmeleri şartına 
bağlı idi. Petrol Kanunu ve tüzüğü hükümle
rine göre, bâzı istisnai haller dışında, ürünlerin 
satış ve devir fiyatını serbestçe tesbite yetkili 
olan rafineri şirketleri, 6/6181 sayılı Karar
dan sonra beklenen bu indirimi yapmamışlar. 
Bu suretle her ne kadar fona yatırılan meblâğ
lar artmışsa da, bu paralar tevzi şirketlerinin 
kârlarından ayrıldığı için, Ataş Rafinerisi or
takları Mobil, Shell ve BP nin yurt dışına trans
fer ettikleri meblâğda hiçbir değişiklik olmamış

tır. iprag Rafineri ortağı Caltex'le devam etmek
te olan görüşmelerden de bir sonuç alınama
mıştır. 

Bunun üzerine Bakanlığımızca Enerji Bakan
lığına yazılan 18 . 5 . 1966 tarihli yazıda .. Zan
nediyorum bu yazıyı, artık kamu oyuna basın 
yolu ile intikal ettirildiğine göre, Sayın Bakan 
burada açıklayacaklardır. 

«Yazıda. 6/6181 sayılı Kararın ıstarındaki 
gayenin gerçekleştirilmesi için Petrol Kanunu
nun 13 ncü maddesinin Bakanlar Kuruluna ta
nıdığı yetki kullanılarak rafinerilerin ürün tes
lim fiyatlarının tesbitinin zorunlu görüldüğü 
bildirilmiştir.» 

Sayın Maliye Bakanı «Kararname çıkarı
nım, 13 ncü maddeyi tatbik ediniz» diyor. Sa
yın Enerji Bakam «Tatbik edemem» diyor ve 
bunun gerekçesini ifade ediyor ve uygulamıyor. 
Konu burada düğümleniyor. Yeni Enerji Baka
nının bu konudaki görüşlerini biraz sonra öğ
renmiş olacağız. 

Y-d?d devam ediyor :• «Enerji Bakanlığından 
alman cevabi yazıda, Bakanlığımızın bu görü
cüne iştirak edilmekle beraber...» 

Bunu anlamak mümkün değil. Sayın Enerji 
Bakam bu konuda başka görüşte olmasına rağ
men yazdığı yazıda; Maliye Bakanlığının bu 
görüşüne katılmakla beraber... Bunu anlamak 
çok güç. Bu, yazıların açıklanmasından sonra 
daha çok anlaşılacak. 

«Bakanlığımızın bu görüşüne iştirak edil
mekle beraber, sözü edilen maddenin bir komp
likasyon yaratmadan...» 

Şimdi Sayın Bakandan istirham ediyorum; 
bu «Komplikasyon» nedir? Burada 13 ncü mad
deyi tatbikten dolayı Türk Devleti, Türk Hükü
meti bunu tatbik ederse ne gibi bir komplikas
yon doğar? Lütfen bunu izah buyurunuz ki, 
Parlâmento önünde bunu anlıyabilelim ve ya
bancı şirketler karşısındaki gerçek davranışı
mızı, davranışınızı öğrenelim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

«... Bir komplikasyon yaratmadan tatbik 
için piyasa fiyatı etüdünün yapılmasının şart 
olduğu...» 

Piyasa fiyatı etüdü yapılması şarttır, diye 
yazı yazmışlar. Piyasa fiyatı etütlerini yaptım, 
Basra Körfezi... Yani,, mevcut proseverbal hü-
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kümlerine göre ilân edilmiş fiyatların bulundu
ğu Basra Körfezi fiyatlarından bahsetti bize 
Sayın eski Enerji Bakanı. Demek ki, bu etüt
lerden bir neticeye ulaşamamışlar. Neden ulaşa
mamışlar? 

Libya'dan Continental Oü'den biz bir aralık 
Üçüncü tnönü Hükümeti zamanında % 27 nis-
bette indirimle hampetrol aldık. Bu yedi büyük 
şirketin karşısında, şimdi yüzlerce şirket ve ser
best rekabet piyasası var. Bu, niçin uygulanma
mıştır? 

«... Etüdünün yapılmasının şart olduğu» ko
nusu üzerinde, Petrol Dairesince, durulduğu 
ifade edilmiştir. Piyasa etütleri üzerinde duru
yoruz, diye bir cevap yazmışlar Enerji Bakan
lığından Maliye Bakanlığına. 

Devam ediyor Maliye Bakanlığı Sözcüsü : 
«Bakanlığın verdiği bilgiye göre 16 . 3 . 1967 
de Petrol Dairesinin davetiyle bir toplantı ya
pıldığı ve BP nin ileri sürdüğü teklifler üzerin
de durulduğu, ancak 1962 ile 1964 yılları baz 
alınmak suretiyle yeniden hesapların yapılması, 
anlaşma kabil olduğu takdirde bunun makable 
teşmil edilmemesi noktalarında anlaşmaya va
rıldığı ve yeniden toplantı yapılmasının karar
laştırıldığı ifade edilmektedir.» 

Bu nokta üzerinde de Sayın Bakan; bu an
laşma nasıl olmuş Petrol Dairesinde, bütün de
tayları ile lütfederlerse, memnun oluruz. 

Devam ediyor Maliye Bakanlığı : «Petrol 
Dairesince yapılan çalışmaların sonunda 
8 . 6 . 1967 gün ... » Petrol Dairesinde çalın
malar başlamış. «Gün ve 23351 sayılı yazımızla 
bilgi istenilmiş ...» 

Maliye Bakanlığı diyor ki, benim de yetkim 
dâhilinde, ben de bilgi sahibi olmalıyım, bilgi 
verin diye Sayın Cihat Bilgehan bu yazıyı yazı
yor, Enerji Bakanlığına ve Petrol Dairesine. Bu 
yazı tekit edildiği halde, cevap vermiyor Sayın 
eski Enerji Bakanı. Bu sefer Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan tekrar tekit ediyor, cevap veriniz 
diye. « ... edildiği halde bir cevap almak kabil 
olmamıştır.» Bunlar hakkında Sayın Bakanın 
açıklama yapacağını zannediyoruz. «Bakanlığı
mızın önçalışmalara hiçbir suretle iştirak etti-
rilmediği...» 

Şimdi, Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığını 
bu konu ile ilgili olarak çalışmalara iştirak 

ettirmiyor. Aslında Petrol Kanununda ve 79 
sayılı Kanunda Maliye Bakanlığının, hattâ bi
zim zamanımızda Dışişleri, Ticaret, birçok ba
kanlıkların temsilcileriyle toplantı yapılmak 
suretiyle bunlar görüşülürdü. Sayın eski 
Enerji Bakanı, Maliye Bakanlığının bu 13 ncü 
maddenin tatbik edilerek şirketlere fiyat 
dikte ettirilmesi gerektiği konusundaki görü-

r şünden çok müteessir olmuş olmalı ki, Ma
liye Bakanlığının bundan sonraki görüşme
lere katılmasına imkân vermemişler ve yazıla
rına da cevap vermemişlerdir. Bunu Maliye Ba
kanlığı sözcüsü ve temsilcileri söylüyor. 

«... Bakanlığımızın Önçalışmalarına hiçbir 
suretle iştirak ettirilmediği 14 . 10 . 1967 gün 
ve 6/8957 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ya
yınlanmıştır.» 

Maliye Bakanlığı diyor ki, bugün incele
me konusu olan, araştırma konusu olan karar
namede benim hiçbir kusurum, hiçbir dahlim 
yoktur. Beni sorumlu tutamazsınız. Bu tama
men Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanmış
tır. Sayın Bakan demin itiraz ettiler, haklı 
orda; kararnameyi eski Sayın Maliye Bakanı 
da imza etmiştir. Şimdi burada; Sayın Sezgin 
madem katılmadılar, öyleyse benim sevk et
tiğim kararnameyi niçin imza etmişlerdir, gibi 
bîr davranış içinde bulunacaklardır, ama bu
nun tetkik yeri burası değil, bunu, her halde 
inceleme ve soruşturma konusu olduğu za
man orada ifade ederler. 

«... Bakanlar Kurulu kararı yayınlanmış
tır. Halbuki 6181 sayılı karar indirim nispet
lerinin iki bakanlık tarafından tesbitini ön
görmektedir.» 

6181 sayılı kararda, iki bakanlık tarafın
dan bunun konuşulacağı, tesbit edileceği hu
susu mevcudiken böyle yapılmıştır diyor. Ama. 
Sayın Cihat Bilgehan'a şunu söyliyelim; on
dan sonra gelen bir kararnameyle, 7956 sayılı 
kararnameyle Maliye Bakanlığının sevk ettiği 
6181 sayılı kararname yürürlükten kaldırılı 
yor. Onda da Sayın Cihat Bilgehan atlıyor. 
Çünkü, o kararnameyi, Maliye Bakanlığının 
sevk ettiği kararnameyi bir kere Enerji Ba
kanlığı bir tarafa atmış, onu yürürlükten 
kaldırmış, kendisi iki tane kararnameyi sevk 
etmiş ve ona göre de uygulama yapmışlar. 



M. Meclisi IB : 10 26 . 11 . 1969 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, sizin ko
nuşmanız da'ha uzun sürecek. Onun için mü
saadenizi rica edelim efendim, gelecek birle
şim lütfen devam edersiniz. (0. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Efendim, vakit gecikmiş olduğu cihetle, 
gelecek 'birleşimde kaldığımız noktadan de
vam etmek ve 28 Kasım Cuma günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,00 

— 310 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 NOU BİRLEŞİM 

26 . 11 . 1969 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı 
kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/2) 

2. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
arkadaşının, Devlete, Sosyal Sigortalar Kuru
muna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hasta
neler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usul
leri konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/3) 

3. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/4) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/5) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Ulu Ir
mak projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu. (6/6) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim, 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukuagelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ım, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Sürt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

(Devamı arkada) 



13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve ka
mu hizmetleri için alman personel ile bunların 
istihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

TTI 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİYAPILACAK 
İŞLER 


