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4. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun, üçüncü demir - çelik te
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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, Ordu 
ili ve ilçelerinde bir süreden beri devam eden 
asayişsizlik olayları, faili meçhul cinayetler ve 
bu konularda gerekli tedbirlerin alınması ve, 

Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın da, Si
vas'ta vukuagelen bir trafik kazası ve bu gibi 
olaylarda idareye düşen görev ve sorumluluk
lar hakkındaki demeçlerine İçişleri Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu cevap verdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz'a Devlet Bakanı Gürhan 
Titrek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile, 

Antalya Milletvekili Ömer Eken'in Millî Sa
vunma ve, 

Urfa Milletvekili Vehbi Melikin Sayıştay 
komisyonlarından çekildiklerine dair önerge
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Grupu olmıyan sayın üyelerin çalışmaları
na imkân vermek için oda ve sekreter istekleri
nin Başkanlığa ulaştırılacağı açıklandı. 

tçel Milletvekili Turhan özgüner'in, güven 
oylaması sırasında Mecliste bulunmamasına 
rağmen, tutanak maddi bir yanlış sonucu, 
güven oyu verenler arasında gösterilmesi hu
susunun düzeltilmesine dair isteği üzerine o bir
leşim tutanağı Başkanlıkça incelendi ve ilk ba
sılacak tutanakta gerekli düzeltisin yapılacağı 
bildirildi. 

Van Milletvekili Salih Yıldız'in; hayvancı
lığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla geçi
nen yurt bölgelerinin ve yurtdaşın refaha ka
vuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve, 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in; İktisa
di Devlet Teşekkülleriyle sivil ve askerî resmî 
müesseselerin dinlenme kampları için yapılan 
harcamalar konusunda birer Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergeleri okundu ve günde
me alınarak sırası geldiğinde görüşüleceği bil
dirildi. 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı Ka
rarnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

28 . 11 . 1969 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

Kâtip 
Tunceli 

lenan Aral 

Yazılı sorular 
1. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-

türk'ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmet 
alanı dışında kalan İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
yaptığı ödemeye dair yazılı soru önergesi, Ça
lışma Bakanlığına gönderilmiştir(. (7/15) 

2. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk'-
ün, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü-

SORULAR 
günde istihdam edilen müşavirlere dair yazık 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/16) 

3. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, To
kat'ta çimento fabrikası yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazık soru önerge
si, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/17) 

II - GELEN KÂĞITLAR 
Tasarı 

1. — «20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı 
Türk parasının kıymetini koruma hakkında 
Kanun» un yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair kanun tasarısı (1/2) (Ticaret, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

Teklifler 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, Hukukta muhakeme 
usulü kanun teklifi (2/86) (Adalet Komisyo
nuna) 
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3. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun- teklifi (2/87) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

4. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
2 arkadaşının, 6 . 4 . 1964 gün ve 443 sayılı 
İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/88) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Os
man Nuri Canpolat'ın, Bandırma Günaydın 
Mahallesi Pazar Caddesi No. 43 te oturur Sa-
lihoğlu, Havva'dan doğma 1318 doğumlu Hü
seyin Arıt'a Kurtuluş Savaşındaki, hizmetleri 
sebebiyle vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına ve istiklâl Madalyası ile taltifine 
dair kanun teklifi (2/89) (Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

6. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça ve 
9 arkadaşının, T. B. M. M. memurlarının teş
kilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin lütfen beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın; sanat 
enstitülerinde devam eden boykotlar, teknik okul
lara lise mezunlarının alınmasının sakıncaları ve 

sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair 16 . 7 . 1965 tarih ve 695 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/90) (Plân Komisyonuna) 

7. — Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala 
ve 11 arkadaşının, 5616 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (a), (c) fıkralarının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/91) (Maliye, Ulaş
tırma ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
8. — Elektrik işleri Etüt İdaresinin 1968 

malî yılına ait faaliyet raporu ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/70) 
(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

9. — Yüksek Denetleme Kurulunca deneti
me tabi kuruluşların 1968 yılı faaliyetleri, bilan
ço, kâr ve zarar hesaplan sonuçlarını belirten 
raporların, sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi (3/71) (Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonuna) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş

melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

bu konudaki gerekli tedbirlere dair demeci ve 
Devlet Bakam ve Millî Eğitim Bakanı Vekili 
Gürhan Titrek'in cevabı. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

• » 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 11 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 
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BAŞKAN — içel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı, sanat enstitülerinde devam eden boy
kotlarla ilgili, gündem dışı söz istemiştir. Kendi
sine bu konuda söz veriyorunı. 

Buyurun Sayın Kargılı. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Saym Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri, bugün Millî Eğitim 
Bakanlığının teknisyen okullarına, sanat ensti
tüsü öğrencilerinden çok daha hüyük avantaj
larla lise mezunlarının alınmasını öngören hata
lı, yanlış ve sorumsuzca hazırlanmış bir yönet
melik ile imalât, inşaat ve hizmet alanlarındaki 
Türk tekniğinin çekirdeğini teşkil eden sanat 
enstitülerine bir darbe indirilerek, gerçek Türk 
teknik ve sanatının dejenere ve battal edilmesi
ne bir yöl açılmış ve Yüksek Teknik Öğretim 
de böylesine uydurmasyon ve aldatmaca yönet
meliklerle yozlaştırılmış ve sanat enstitülerinde 
okuyan onlbinlerce öğrencinin istikbal ümitleri 
kırılmıştır. 

Saym milletvekilleri, Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında 35 000 teknikere ihtiyacolduğu 
teshit edilmiştir. Oysa, buna karşılık, 1969 yılın
da memleketimizdeki tekniker sayısı 11 000 dir. 
Türkiye'de 122 erkek sanat enstitüsünde 40 986 
öğrenci okumaktadır. 1967 - 1968 yılında sanat 
enstitülerinden diploma alan öğrenci sayısı 
10 027 dir. Enstitüden mezun olanların girebile
cekleri okullar ise, sayısı belli, bâzı yüksek tek
nik okullardır. 10 027 öğrencinin enstitülerden 
mezun olduğu 1968 yılında ise, bu yüksek okul
lara alınacak öğrenci sayısı sadece 855 kişidir. 
Enstitüyü bitirenlerden böylece sadece % 6 sı 
yüksek öğrenim yapma imkânlarına sahibolup, 
% 94 ü teknik sahada yüksek öğrenim yapma 
imkânına sahip değilken, lise mezunlarının ted-
ıbirsiz bir şekilde, buraya aktarılmak istenmesin
deki ters mantık anlaşılamamaktadır. 

îşte boykotların nedenlerini gösteren bir de
lildir hu. 

Sayın milletvekilleri, teknisyen okulları ge
çici yönetmeliğinin 2 nci maddesi : «Teknisyen 
okullarında memleket ekonomisinin gerektirdiği 
imalât, inşaat ve hizmet alanlarına teknisyen ye
tiştirecek bölümler açılır.» demektedir. 

Aynı yönetmeliğin 11 nci maddesi ise : Tek
nisyen okullarına lise mezunlariyla 3 yıllık sa
nat enstitüsü mezunları da alınırlar.» demekte
dir. Aynı yönetmelik, teknisyen okullarına lise 

I mezunlarını imtihansız alırken, sanat enstitüsü 
mezununun teknisyen okuluna almışında, tek
nisyen okulunun ikinci ve üçüncü sınıfında gö
rülen derslerin fark imtihanlarını da başarmayı 
şart koşmaktadır. 

işin tersliğinin bir başka yönü de şudur : 
Liseyi bitiren bir genç her yüksek okuüa girmek 
imkânına sahipken, sanat enstitüsü mezunu öğ
rencisi sadece belli başlı birkaç yüksek okula 
girebilmektedir. Şayet bu yönetmelikteki amaç; 
lise mezunu ile sanat enstitüsü mezununu aynı 
seviyede tutmak ise, o zaman sanat enstitüsü 
mezunlarına da bütün yüksek okullara girme 
hakkının tanınması gerekir. Yok, bu yönetme
likteki amaç; lise mezunlarına bir avantaj ve 
imkân sağlamak ise, ortada böyle bir şeye de 
rastlanmamaktadır. Çünkü her lise mezunu, lise 
diplomasiyle her teknik fakülteye girme imkâ
nına sahiptir. Teknisyen okulları mezunları da 
aynı şekilde teknik fakültelere girme hakkına 
sahibolmaktadır. Neden bir lise mezunu öğrenci, 
lise diplomasiyle doğrudan doğruya teknik fa-

- kültelere girmek varken, teknisyen okulunda iki 
yıl daha okuduktan sonra teknik fakültelere gir
me yolunu seçsin? 

Teknisyen okullarının öngördüğü, yönetme
likteki lise mezunlarını 1 yıl intibak sınıfında, 
1 yıl dördüncü sınıfta okuduktan sonra mezun 
etmektedir ve ibu mezuniyetten sonra öğrenci, 
lise mezunu gibi aynı şartlarla teknik fakülte
lere girebilmektedir. 

Ayrıca bir insan sanatta çıraklık, kalfalık ve 
ustalık devirlerini meslek tecrübesiyle ve bilgi
leriyle geçirmedikçe asla gerçek sanatçı ve sa
natkâr olamaz. Oysa bu yönetmelik, lise mezun--
larına tanıdığı haklarla bu devirleri geçirenler
le, geçirmiyenleri eşidolarak tutmaktadır. Bu 
vaziyet hem gerçek sanatçı işsizliğinin yaratıl
masına ve hem de sanat enstitüsü mezunlarının 
imalât, inşaat, küçük sanatlar ve endüstri dalın
da çalışacaklara kapıların kapanmasına yol aç
maktadır. Ayrıca bu tutum, lise öğrencileri ile sa
nat enstitüleri öğrencileri arasında bir çatışma 
zemini hazırlama davranışında görülmektedir. 

Bu yönetmelik, bu tutumuyla vatandaşın gö
zünde haklı olarak, üniversiteye giremiyen lise 
mezunlarına atılan bir aldatmaca oltasıyla, bun
lara askerlik tecili yaptırmaktan başkaca bir 

| faydası olmadığı kanaatini uyandırmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı, 
boykotların başlamasından ancak uzun bir müd
det sonra, «orta dereceli teknik öğretim okulları 
organizasyonu» adı altında teknisyen okulları
nın da statüsünü içine alan bir şema hazırlamış
tır. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı bu şemayı 
çok daha önce okullara göndermek yerine, daha 
bundan beş gün önce okullara postalamaya baş
lamıştır. Böylece, bu şemadan önce, teknisyen 
okullarının statüsü hakkında dahi ne öğrenciler, 
ne öğrenci velileri ve ne de bu okulların öğre
tim kadroları, bu statüyü boykotlardan önce an
lamak ve bilmek imkânına saJhip kılınmamışlar
dır. Bu suretle birçok öğrenci de bu statüyü tam 
anlıyamamak sebebiyle boykota başvurmuştur. 
Sadece ve sadece Millî Eğitim Bakanlığının ih
malkârlığından doğan bir neticeden dolayı hem 
teknisyen okulu öğrencilerine ve hem de lise 
mezunu olup teknisyen okullarına girmek isti-
yenlere, bu yönetmeliğin ve organizasyonun ne
ticede ne fayda sağlıyacağının anlaşılmaması, 
anlatılamaması ve açıkça görülen bir haksızlık
tan dolayı boykota giden öğrencilere hiçbir di
siplin cezasının verilemiyeceğine, hiçbir idari 
takibatın yapılamıyacağına dair Sayın Millî 
Eğitim Bakanı okullara bir tamim göndermeli 
ve bunu kamu oyuna da resmî olarak açıklama
lıdır ve bu ters yönetmelik derhal değiştirilerek, 
yüksek teknik 'okullarının yozlaştırılma'sının ön
lenmesi biran evvel sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu bahsettiğimiz sorun, 
temel olarak eğitim reformu içerisinde ele alın
ması gerekli bir sorundur. Türkiye'den, bir yan
dan en kalifiye işçiler yabancı ülkelere ihracedi-
lirken bir yandan da böylesine hatalı ve sorum
suzca ortaya konan yönetmelikler yüzünden 
Türk sanatı ve tekniği ilerde önü almamıyacak 
bir baltalanma yoluna girmektedir. 

Sayın milletvekilleri, temel eğitim reformu 
içerisinde ele alınması lâzımgelen konulardan 
biri budur. Şayet bu Meclis, hızla halkın arzula
dığı devrimci, reformcu yapıtta bir çalışmaya 
girmek zorunda olduğunu kendisi hissetmez ve 
biran önce bu Meclis, devrimci ve reformcu ya
pıtta bir çalışmaya girmezse, halk, elbette ki, 
Meclis dışında birtakım Türkiye'nin kurtuluş 
yolu üzerinde ortaya atılan alternatiflere ilgi 
göstermeye başlıyacaktır. Mecliste eğitim, top
rak, idare, vergi, sağlık gibi temel reformları 
gerçekleştirmek için özel karma reform komis

yonları kurmak şarttır. Aksi halde, Meclis bu 
tempo ile çalışmaya girmedikçe halk, demokra
siye karşı inancını tamamen yitirecektir. 

Derin saygıüanmla : (O. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanına vekâ
leten Devlet Bakanı Sayın Gürhan Titrek, bu
yurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKÎLt GÜRHAN TİTREK (Gumhu-
riyet Senatosu Çankırı Üyesi) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, Celâl Kargılı arkada
şımın yapmış olduğu konuşmayı dinlediniz. Son 
günlerde sanat okullarımızda bâzı ufak yerler
den başlıyarak büyüklere veyahut da büyük
lerden başhyarak ufak yerlere kadar sirayet 
eden boykot olayları olmuştur. Bu olaylara se-
bebolarak, son sene içerisinde açılmış bulunan 
teknisyen okullarına lise mezunlarının da ka
bulü gösterilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, teknisyen okulla
rının açılmasındaki gaye, usta ile mühendis ara
sında bir teknisyen kadrosunun yetiştirilmesi
dir. Kalkınma çabası içinde bulunan memleke
timizin muhtacolduğu teknisyeni temin edebil
mek için böyle bir okul açma yoluna gidilmiştir. 

Maalesef bu okulun, arkadaşımın bahsettiği 
gibi, yönetmeliği falan geç gitmiş değildir. Yö
netmelikler zamanında gitmiş, organizasyon 
durumu zamanında bastırılmış, sanat okulları
na bildirilmiştir. Fakat buna rağmen, lise me
zunlarının teknisyen okullarına alınmak isten
mesi veyahut da lise mezunlarına bu teknisyen 
okullarında yüzde 10 ile yüzde 25 arasında bir 
kontenjan tanınmış olması, sanat okullarında 
okuyan evlâtlarımız tahrik ve teşviklerle, boy
kotlara kadar sirayet ettirilmiştir. 

Bir misalini vereceğim : İki - üç gün evvel 
Kütahya'da Erkek Sanat Enstitüsünde boykot
lara başlanmış, buradan temsilci seçilen üç ta
ne genç evlâdımız Bakanlığa gelmişlerdir. Ken
dilerine durumu izah ettikten sonra, «sBize yan
lış anlatıldı, binaenaleyh, biz gidip bunu arka
daşlarımıza bildireceğiz ve Pazartesi günü ders
lerimize başlıyacağız» dediler. 

Bilgilerinize sunmak üzere birazıcık teknis
yen okulları mevzuunda izahatta bulunmak is
terim. 22 ilimizde 32 tane teknisyen okulu açıl
mış bakınmaktadır. Bu teknisyen okullarının 
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birinci sınıfları sanat enstitülerinin birinci sı
nıflarına tekabül etmektedir. Yani, bugün Tür
kiye'mizde 130 erkek sanat enstitümüz ve 2 işçi 
okulumuz mevcuttur. Bunların birinci sınıfları, 
teknisyen okulunun birinci sınıfına tekabül et
mektedir. Sanat enstitülerinde, yani erkek sa
nat enstitülerinde birinci sınıfı okuyan gençle
rimiz, sene sonunda, sınıflarını geçtikten sonra 
matematik, fizik, kimya ve teknik resim gibi 
dört dersten bir imtihana tabi tutulacaklar, bu 
imtihanda muvaffak olanlar teknisyen okulu
nun ikinci sınıfına gireceklerdir. Muvaffak ola-
mıyan öğrenciler yine erkek sanat enstitüleri
nin ikinci sınıfına devam edeceklerdir. 

Muhterem milletvekilleri, bir talebeyi kabul 
edelim, muvaffak olamadı, teknisyen okuluna 
giremedi. Erkek Sanat Enstitüsünün ikinci sı
nıfına devam ediyor. İkinci sınıfta tekrar ken
disine bir hak tanınıyor. İkinci sınıfın sonunda 
teknisyen okullarına girebilmek için bâzı ders
lerden imtihana tabi tutulacak, arzu edenler 
tabiî, bu imtihanda muvaffak olanlar tekrar 
teknisyen okulunun üçüncü sınıfına girme hak
kını kazanacaklardır. İmtihanda kazanamıyan-
ların yine erkek sanat enstitüsünün üçüncü sı
nıfına devam etme hakları, pek tabiî bakidir. 

Gelelim üçüncü sınıflara : Şimdi erkek sa
nat enstitüsünün üçüncü sınıfına gelmiş olan 
bir öğrenci buradan mezun olduktan sonra ken
disinin önünde iki yol var. Tahsiline devam 
etmek isterse - ki, bu tahsillerinin içerisinde tek
nisyen okulu da vardır - bu okula girebilmek 
için bir imtihana tabi tutulacak, imtihanda mu
vaffak olur ise teknisyen okuluna girecek, yok 
teknisyen okulunu istemez ise erkek sanat 
enstitüsünden mezun olmuş bulunan çocukları
mızın girmeleri için kendilerine imkân verilen 
bâzı yüksek teknik okullara da gidebilecek. 
Farzedelim ki, teknisyen okulunun imtihanını 
kazandı, teknisyen okulunun dördüncü sınıfına 
girecek ve oradan teknisyen olarak çıkacak. 

Şimdi enstitü öğrencilerine yanlış anlatılan 
husus, bir defa lise mezunları imtihansız giri
yor, deniliyor. Böyle bir şey yoktur sayın mil
letvekilleri. Yüzde 10 ilâ yüzde 25 arasında li
se mezunlarına bir kontenjan tanınmış. Bu se
ne bu okullara lise mezunlarından bir müracaat 
olmuş, zannedersem 250 arasında, hattâ bunla
rın hepsine de cevap verilememiştir. Lise me-
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zunlarından teknisyen okullarına girmeyi arzu 
eden çocuklarımız ıçok olursa, bunlar pek tabiî 
ki, bir imtihana tabi tutulacaklardır. Lise me
zunu olan bütün çocuklarımız mutlaka bu tek
nisyen okuluna 'girer, diye bir kayıt yok. En ni
hayet, kendilerine tanınan kontenjan yüzde 
10 - 25 arasında değişmektedir, her okulda da 
bu, mevcut bulunmamaktadır. 

Bir lise mezunu imtihanlı veya imtihansız 
- imtihanlı olacaktır, bu sene belki müracaatlar 
az olduğu için, kontenjan dolmadığı için imti
hansız alınmış olabilir - teknisyen okuluna gir
di diyelim. İBakınız ne olacak? Direkt dörldümcü 
sınıfa glvmek yok. Erkek ısanat enstitüsünden 
mezun olan, imtihanı kazanmış olan çocuk di
rekt teknisyen okulunun dördüncü sınıfına gir
diği (halde, lise mezunu intibak ısınıf ı denen tek
nisyen okulunun üçüncü sınıfına muadil bir sı
nıfa girecektir. Bu intibak sınıfında meslekî 
derslerden dört sömestr içerisinde istifadesini 
yapacak ve »omdan sonra dördüncü sınıfa geçe-
bilirse, imtihanlarını verirse geçecek, ondan son
ra mezun olacak. Yani, bir lise mezununun tek
nisyen (okulundan mezun olabilmesi için İM se
ne daha tahsil yapmış olması gerekmektedir. 
Liseden sonra dört senelik 'olan birtakım yük
sek okullarımız ve fakültelerimiz var. Bu, iki 
senede teknisyen olacağına, yüksek bir okula 
giderek liseli gençlerimiz tahsillerinin yarısını 
ikmal etme imkânına da kavuşmuş olabilirler. 

Bu hususlar, erkek sanat enstitüsü löğremcö-
lerine izah edilmiş, Millî Eğitim Müdürlükleri
mizce kendilerine gerekli mütemmim malûmat 
verilmiş ve bu malâmatı alan öğrencilerimiz de 
yavaş yavaş okullarına dönmeye başlamışlarıdır. 
Bugün 38 ftlimizde boykotlar nihayeUe ermiş, 
dersler başlamış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 'Bakanlığımızın böy
le bir yola girmesine sebep; takdir edersiniz ki, 
erkek sanat enstitülerimize rağbet fazladır, bu
nun da muihtelif sebepleri vardır. Bugün erkek 
sanat enlstütülerimizde 1969 - 1970 ders yılı ola
rak 43 211 öğrencimiz bulunmaktadır ve bun
ların 3 172 si yatılı, 1 789 u burslu ve 12 600 
tanesi de yarım yatılıdır, işte, bizim Hükümet 
programımızda bahsettiğimiz şekilde, kabul et
tiğimiz esaslara göre, herkese leşit eğitim sis
temini Türkiye'mizde bu sanat okulları vasıta-
siyle rahatlıkla yürütme imkânımı bulmaktayız 
ve buna da devam 'edeceğiz. 
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Sanat enstMlerinden teknisyen okullarına 
göçen, -imtihanları kazanmış ©lan çocuklarımız 
da gene burslu olarak okutulmaktadırlar. Bu su
retle köyden gelmiş kabiliyetli çocuklarımızın 
okumasına bir fırsat vermiş bulunmaktayız. 

Muhterem iarkadaşlar, Celâl Kargılı arkada
şım buradan açıkça bir taahhüt istemektedirler. 
Böyle bir pazarlığı ben ve benden sonra gele
cek olan arkadaşım ve yerine vekâlet ettiğim 
Orhan Bey de her Ihalde girmez, tahmin etmem. 

Demek istiyorlar ki, «Sanat enistitMi öğren
cilerine hiçbir ceza vermiyeceğjz.» deyin de ders
lerine dönsünler. Bu, bilmiyorum, ama bir Ba
kanlığın ağırlığı ile veyahut da boykotlara yan
lış teşvikler neticeöinde aebebolmuş olanlarla 
pazarlığa oturması demektir ki, böyle biv pa
zarlıkta biz, bir Devlet menfaati ve Devlet ağır
lığı göremeyiz. 

Yalnız şunu arz etmek isterim; bütün boy
kotta bulunan öğrenciler boykottan vazgeçerler, 
okullarına dönerler ve kendilerinin durumları 
ilgili komisyonlarca tekrar ele alınır. Pek tabiî, 
kendilerini yanlış yola sevk etmiş olanları ga
yet güzelce teşhis «edecek olan bu gençlerimize, 
merak etmesinler, kendilerinden daha çok şef
kat duygusuyla bağlı olduğumuzu buradan ilân 
edebilirim. (A. P. sıralarından, «Bravo» »esleri, 
alkışlar) 

Muhterem Milletvekilleri, bizim felsefemize 
göre, Anayasamıza göre Türkiye'de muhalefet 
bu çatı altında yapılır. 

Mulhterem arkadaşnn gene bir cümle sarf 
etti, yanlış zabdetmedjysem eğer ki, tahmin 
etmiyorum; eğer Meclis devrimci bir yol takip 
etmezse Türkiye'nin kurtuluş yolu üzerinde dışa
rıdakiler bâzı çareler arıyacaklardır, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu söyliyen arka
daşım evvelâ öyle tahmin ediyorum ki, kendi 
kendini inkâr eder bir tutum içerisine girmek
tedir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Biz, muhalefetin, Mecliste bu kürsülerde yapı
labileceğine inanan, demokratik prensiplerin 
Türkiye'de ilelebet payidar olmasını, tatbik edil
mesini arzu eden kimseler olarak bunun şiddetle 
müdafaasını yapacağız arkadaşlarım. Dışarıda 
ne kadar çok muhalefet yapmak istiyenler var
sa, dışarıdakilere böyle bir tâviz vereceğinize, 
lütfen onların fikirlerini alın, gelin, bu kürsüler
den konuşun ve cevabını verelim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

2. — Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akı-
ştk'ın; Bitlis'in bir köyüne yapılan baskına ve 
bundan önce cereyan etmiş bu gibi olayların ön
lenmesi için ekonomik tedbirler alınması gerek
tiğine dair demeci ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Bitlis Milletvekili Sayın Kenan 
Mümtaz Akışık, Bitlis'in bir köyünde gece ya
rısı yapılan bir soygun baskını ve ondan kısa 
süre evvel meydana gelmiş benzeri feci iki olay 
hakkında mâruzâtta bulunmak üzere gündem 
dışı söz istiyorum, diyor. 

Buyurun, Sayın Akışık. Lütfen zatiâliniz de 
beş dakikayı geçmemek üzere bu konuda be
yanda bulunun. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, saygı değer milletvekilleri, huzu
runuza, bir bakıma Doğudan başlayıp, bugün 
için aşağı - yukarı Türkiye'nin her yerinde mü
şahede edilebilen bir hâdiseyi getirmiş oluyo
rum. 

Bizim için, yani alışan kimseler için mühim 
sayılmaz, ahvali âdiyedendir, ama bir Türkiye 
için, bir Devlet otoritesi için ve bunların yanın
da zannediyorum alınması lâzımgelen birçok 
tedbirler için mühim olduğundan, muhterem ıttı
laınıza arz etmekte fayda buluyorum. 

Hâdise şudur: Mahallî Bitlis gazetesinin iki 
gün evvel elime geçen nüshasında deniyor M: 
Yedi silâhlı kişi gece yarısına doğru bir köye 
baskın yapıyorlar, bir evin yağması sırasında, 
köyün haberi olduğu için, silâhlı müsademe baş
lıyor, bu çatışma iki saat devam ediyor, iki saat 
sonunda ev sahibi öldürülüyor, eşkiyalardan 
bir kişi öldürülüyor, köyden bir kişi ağır yara
landıktan sonra eşkiyalar kaçıyor. 

Bundan evvel, yani seçimler içinde, hemen 
seçimler yapılmadan birkaç gün evvel bir 
hâdise olmuştur ve diğer hâdiselere benzer. Yine 
arz edeyim; bu hâdiselere alışmış kimselere gö
re, dağda şahısların soyulması, yollarda kam
yonların soyulması, bu kamyonlarda çok önemli 
kişilerin bulunması mühim değil. Fakat, bir de 
söyleşi cereyan etmiştir, zannederim üzerinde 
durulmaya değer bir hâdisedir. Gene bir gece 
bir ev basılıyor, altı silâhlı şahıs tarafından, 
Basılan bu evde, ev sahibinden istenen para 
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alınamadığı için, adamın derisi yüzülüyor, ayak 
kemikleri kınlıyor ve bu suretle işkence içeri
sinde öldürülüyor. Bu öldürülmeden sonra su
çu işliyen altı Mşi o günün sabahında orada hal
kın ve herkesin bildiği tarzda, fakat zannederim 
yalnız resmiyetçe bilinmemesi lâzımgelen bir 
tarzda, bu altı kişi de öldürülüyor. Belki ilâhi 
adaletin bir tecellisi. 

Burada, bilhassa birinci olarak arz ettiğim 
hâdisede mühim olan nokta, durumun üç gün 
sonra ilçe merkezine duyurulmasıdır. 

Muhterem hafızalarınızı yenilemek isterim; 
Hükümet programının görüşülmesi sırasında arz 
etmiştim, bir köylü vatandaş köyünden 
ilçe merkezine üç günlük yol katederek gelir
se, burada Devletin birçok itibarının noksan 
olduğunu, orada birçok hakların kısıtlanmış 
olduğunu, Devletin ödemekle mükellef olduğu 
birçok meselelerin oradaki insana verilmemiş 
olduğunu ifade eder. işte bu, hemen bir ay 
sonra tahakkuk etmiş bir hal. Üç gün sonra 
vatandaş bu feci hâdiseyi resmî makamlara 
intikal ettirebiliyor. 

Fakat benim nazarımda daha mühim olan 
nokta şu : Bugün bu gibi hâdiseler vatandaş 
indinde, resmî makamlara intikal ettirilir me
seleler olmaktan çıkmıştır. Çünkü, vatandaş 
maalesef zabıta önüne geldiği zaman, «sen ya
lan söylüyorsun» diye dayak yemektedir. Şim
di, sayın Bakan, sayın görevliler buna itiraz 
edeceklerdir, biliyorum. Ben içindeyim, mes
lekim icabı bunu çok takibetmişimdir. Bura
da bâzı mazeret noktalarının var olduğunu da 
peşinen arz etmek isterim. Ama, bu hal bugün 
taammüm etmiştir, vatandaş evvelâ resmî ma
kamlardan göreceği muameleden çekinerek ih
bar yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. 
Bunu kabul etmek zorundayız. 

(Bunun dışında, otoritenin zayıflamış olma
sından doğan ikinci bir malhzur, büyük baskı 
aöıl silâhlı şerir kuvvetten gelmektedir, ihbar
lar evvelâ bu yönden önlenmektedir. Fakat 
ikinci yönden, yani jandarmanın belki vazife 
mesuliyeti duyması yönünden başvurduğu bir 
yol, maalesef yine engel bir yol teışkil etmek
tedir. 

Bizim meselemiz; benzeri birçok hâdiselere 
temas etmek mümkün, fakat mühim olan, zan
nediyoruz ki, mühim olan ve bilhassa sayın 

Hükümetimizden ve görevli bakanımızdan is
tirhamımız, bu konuşmanın hedefine olan is
tirhamımız, acaba bu hâdiselere karşı yine ko
mando ile, yine helikopterle, yine jandarma 
adedinin artırılması ile, yine topla, tüfekle, 
süngü ile mi çıkılacak, bundan sonra da böyle 
mi çıkılacak; yoksa çağın anlayışına, günün 
anlayışına, Türkiye'deki şartların gelişmesine, 
insanlık değerinin biraz daha artmış olmasına 
uygun, daha ilmî, daha insaflı, daha insani 
bir usul üzerinde mi durulacak? 

BAŞKAN — ıSaym Akışık, sözlerinizi bağ
lamanızı. rica edeceğim, 5 dakikalık süreniz 
doldu efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bağlamak üzereyim, özür di
lerim. 

Eğer bu ikinci usul tatbik edilecekse, he
men söylemek isterim ki, Doğuya, maalesef 
vaktinizi alarak ve üzüntü duyarak gelip an
lattığım bu meselelerin pek çoğu getirilmiye-
cektir. 

Mesele, bir sanayileşme hâdisesi olarak ve 
bunun yoksunluğundan doğan büyük bir mah
zur olarak bugün önümüze çıkmaktadır. Ama, 
bu sanayileşme hâdisesinin, bâzı arkadaşları
mın ileri sürdükleri gibi, büyük çapta, geniş 
bir mesele olarak ele alınmaması lâzımdır. Yi
ne kendi mıntakamızın, yine kendi imkânları
mızın içinde kalan bir sanayileşme burada va
tandaşın zamanını ve hafızasını ve muhakeme
sini kötü yollardan ayıracaktır. Sayın Başba
kanımızın yüzde 24 nisbetinde Doğuya tahsis 
edildiğini iddia ettiği yatırımların, jandarma 
karakolları veya lojmanları şeklinde tecelli et
tiğini ve eğer bundan sonra da önümüze böyle 
çıkarsa, bu yüzde 24 ün bizim istediğimiz mâ
nada huzur tevdi eden hâdiseler vasfını taşı
masından ümit kesmek gerektiğini belirtmek 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, istirham edece
ğim, sözlerinizi bitirin efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bunun yanında, maalesef yeni öğreniyoruz, 
bir sanayileşme istediğimiz zaman, Bitlis ilin
den giden enerji hattı programdan çıkarılır 
- ki, Doğunun asıl meselesi budur - küçük tez
gâhların da enerji ile çalışması mecburiyeti 
karşısında bu haktan mahrum edilir duruma 
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düşürülür. Ahlat'ın, aynı mahiyette olan ve 
bugüne kadar kifayetsiz idare edilen, muay
yen saatlerde ancak sanayi kolunda çalışabile
cek kişilere enerji veren elektrik hususu keza 
plândan çıkarılır. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, îbana bildirdiği
niz konu dışına çıkıyorsunuz efendim. Asayiş 
dediniz, enerjiye geldiniz, istirham edeceğim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Sayın Başkanım, vaktinizi fazla işgal etmiş 
oldum. 

Sayın Bakanım, bilhassa arz ettiğim şekil
de, eğer zora dayanan bir tedbir getirmek üze
re burada beyanat vereceklerse, hiç zahmet 
etmesinler. Ama, ikinci hususta Hükümet pro
gramının getirdiği yeni plânlamaları, yeni dü
şünceleri varsa, lütfettikleri takdirde çok min
nettar kalacağız. Vaktinizi fazla işgal ettim, 
özür dilerim. 

Saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın HaMun 
Menteşeoğlu Ibuyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Cumhuriyet 'Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; bu tayın 
11 nde, igece saat 21,00 de Bitlis ilimizin Hizan 
ilçesine bağlı Ballı köyünün 'Gür meızraasında 
Abdurrahman Tüzel adlı vatandaşımızın evinle 
bir baskın olmuş, silahlı olarak yapılan bu bas
kında müsademe cereyan etmiş, maalesef bir 
vatandaşımız ölmüş, diğer bir vatandaşımız da 
yaralanmış, kanun kaçaklarını yakalamak içini 
lüzumlu bir müfreze terübedilerek takip hiz
metine sevk edilmiştir. 

Bu münferit olayı böylece tesbit ettikten 
sonra, şunu ifade ötmek isterim,: Bumdan evvel 
Ibu kürsüdeki beyanlarıntda da ifade ettiğim 
gibi, Hükümet olarak emniyet ve asayiş mese
lelerinde çok ciddiyiz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bitlis ilimiz emniyet, asayiş 
bakımından bir önem ve hassasiyet taşımakta
dır. Bu, herkesçe malûmdur, işte [böylesine bin 
nitelik taşıyan vilâyetlerimizde emniyet ve asa
yiş hizmetlerini, o hizmetlerin icapları ve isti
kametlerinde süratle yürütmek için gayretler; 
sarf etmekteyiz. Bu gayretlerin, gelecek zamanı 
içinde tatminkâr sonuçlar vereceğine de inanı
yoruz. 
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Şimdi, arkadaşımın burada (belirttiği bir gö
rüşü huzurunuzda eleştirmek isterim. 

Arkadaşımız, bu ve buna benzer olaylarım 
cereyan etmemesini istemektedir. Bu iddiasın
da ve takibinde elbette ki, haklıdır. Bu husus
ta zaten müşterekiz. Bu olayların tecelli 'etme
mesi için, zuhur etmemesi için alınması lâzım-
gelen (birtakım önleyici tedbirler vardır. Bu ön
leyici tedlbirler, (bir sistem çerçevesi içinde uya
nık bir dinamizme tabi kılınmalıdır. Bu bir.. 

İkincisi; buna rağmen hâdiseler olmuş ise, 
Türk Devletinin gücü ile mütenasip (bir takip 
organizasyonu kurularak bu kanun kaçakları 
yakalanmalıdır. 

Şimdi arkadaşım diyor iki, «Eğer bunlar 
topla, tüfekle, komando ile, uçakla takibedile-
cekse Iben Ibunu istemiyorum.» 

Peki muhterem arkadaJşlarım, (bu kadar ağır 
bir sue işlemiş insanları nasıl bir metot içinde 
takiibedeceklsiniz? «İlmi ve çağın görüşlerine 
uygun bir metot» diyor... Çağın bu (konuda ge
tirdiği metot, en fennî silahlarla, eni fennî mo
torize kuvvetlerle, kara ve hava araçlariyle ta-
kilbederek süratle (bunların yakalanıp adalete 
teisliimidir. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Suçun işlenmıesimi lönleyioi metot. (A. P. sırala
rından «Otur yerine» sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Devamla) — Bunun dışında, demokra
tik... (€. H. P. sıralarından anlaşılmayan müda
haleler) 

(BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin 
lütfen, istirham ediyorum. 

Sayın Akışık, oturduğunuz yerden müdaha
le etmeyin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞ-LU (Devamla) — Ben sizi sükûnetle dinle
dim. Bir hâdiseyi eleştirdiniz, cevap arz ediyo
rum, Büyük Meclise, lütfen dinleyiniz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Ba
na cevap değil o. (A. P. sıralarından «otur ye
rine de, dinlemesini öğren» sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Devamla) — Şimdi, muhterem arka
daşlarım, bunun altında «Doğu'ya ilgi gösteril
miyor» nloktai nazarının istismıan yatıyorsa, bu 
meseleyi tasvilbetmeye lüzum yok. (A. P. sıra
larından bir milletvekili; istismar yatıyor, Do-
ğu'nun istismarı yatıyor. 
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Bir sanayileşmeden bahsediyor. Elbette ki, 
doğuya götürülecek hizmetlerin çeşitleri var. 
Bunların ne olduğu bizim programımızda tes
bit »edilmiştir ve bunlar yürütülecek ve orada
ki vatandaşlarımızın ekonomik güçleri kuv
vetlendirilecektir. Bunu, Ibir programın mesu
liyeti içinde taahhüdetmişiz ve bunun gerek
leri içinde de çalışmaktayız. 

Binaenaleyh, hâdiselerin ve o ^bölgenin ica-
bettirdiği şartlara uygun olarak, tamamiyle 
kanun ve (hukuk kaidelerine uygun sistemler 
içindeki çalışmalarımızdan arkadaşımızın ya
rın şikâyeti olmamasını tavsiye ediyorum, ih
bar konusunda vatandaşlara ters muamele ya
pıldığı, ağır muamele yapıldığı veya ihbarların 
dikkate alınmadığı şeklindeki iddialarını kabul 
etmeye imkân yoktur. 

Biz, Hükümet olarak gerek Büyük Devle
timizin güvenlik kuvvetlerine, gerekse devlet 
personeline verdiğimiz emir ve telkin şudur; 
herkes, eylemini ve işlemini hukuk kaideleri 
içinde yapacaktır. 'Türkiye'de demokratik hu
kuk devleti vardır, iher vatandaşımıza, nâzik, 
âdil ve eşit muamele yapmak esastır. 

Emniyet çalışmalarında ihbar hassasiyetin-
deki bilgileri getiren vatandaşlarımızı teşek
kürle karşılarız, ihbara yanaşmamanın sebep
leri lolarak kanunsuz insanların baskısına te
mas buyurdular. İşte, foiraz evvel tenkid ettiği 
tedbirler yürürse, o kanun kaçakları da orta
dan kalkar ve o bölgede huzur ve emniyet böy
lece sağlanır. 

IBu kürsüden tekrar muhterem arkadaşla
rıma arz ediyorum ki, Bitlis vilâyetimizin özel
liğine uygun metotlar içinde sizi memnun edi
ci Sonuçlara giden çalışmaların içindeyiz. Arz 
ederim ve saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

. 3. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun; dış ticaretimizin Kalkınma Plâ
nına ve ulusal çıkarcımıza uygun olup olma
dığını araştırmak ve meydan gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi. (10/9) 

BAŞKAN — Nevşehir Milletvekili Sayın 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu, dış ticaretimizin, 
kalkınma plânına ve ulusal çıkarlarımıza uy
gun olup olmadığını araştırmak ve meydana 
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gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere, Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması yapılmasını istiyen (bir önerge vermiş
tir. önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasamızın 2 nci maddesi Türkiye Cum

huriyetinin insan haklarına dayanan sosyal 
Ibir hukuk Devleti olduğunu kabul etmiştir. 
41 nci maddesi ise : «iktisadi ve sosyal hayatın 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesi sağlaması amacına göre düzenleneceği
ni» belirtmiştir. 

Bu Anayasa hükümlerine göre Türkiye'
deki bütün sosyal ve ekonomik faaliyetlerin 
toplum yararına olması şarttır. Toplum yeri
ne, /belli bir azınlığın yahut sınıfın yararı için 
işleyen bir ekonomik düzen Anayasamıza ters 
düşer. Sosyal Devlet, toplumdaki ekonomik gi
rişmelerin ve faaliyetlerin, hak ve toplum ya
rarına, Devlet tarafından düzenlenmesi, de
netlenmesi ve ulusal gelir dağılımında adale
tin sağlanması anlamlarını taşımaktadır. Bu 
nedenle ekonomik politika ve genel ticari du
rum, toplum ve hak yararına işleyecek şe
kilde Devlet tarafından düzenlenip Devlet ta
rafından denetlenecektir. 

Halbuki tbugün dış ticaret kesimimizde bu 
temel görüşlerden uzaklaşıldığı görülmekte
dir. Millet Meclisi olarak dış ticaret ala
nında uygulanmakta olan sistemi, bu »istemin 
sakıncalarını bilmekte büyük yarar vardır. 
Yapılacak bir Meclis araştırması sonucunda, 
meydana çıkacak olan gerçekler, dış ticareti
mizdeki bozukluklar, aksaklıklar, sömürü ve 
kötü gidiş bizi yeni ve ciddî tedbirler almaya 
zorlıyacaktır. Böylece dış ticaretimizi sosyal 
Devlet ilkelerine ve toplum yararına uygun 
bir şekilde yeniden düzenlemek suretiyle Ana
yasamızın gereklerine ve halkın çıkarlarına 
uygun 'bir hizmet yapılmış olacaktır. 

Dış ticaretimizin bugünkü işleyiş tarzı pek 
çok haklı tenkidleri ve şikâyetleri doğurmak
tadır. Dış ticaret mevzuatımız karışık ve için
den çıkılmaz haldedir. Hergün yeni yönetme
likler, kararnameler yayınlanmakta, böylece 
dış ticaret konusu herkesin rahatça uğraşa
cağı 'bir iş olmaktan çıkmakta, belli ve bilinen 
Ibir azınlığın tekeline terk edilmiş bulunmak

tadır. 
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Dış ticaretimize yöneltilen eleştiriler ve 
tesbit edilen aksaklıklar şu noktalarda toplan
maktadır : 

1. Dışarıdan aldığımız malların fiyatları, 
çeşitli yollarla, yüksek gösterilip böylece dışa
rıya döviz kaçırılmaktadır. 

2. Dışarıya sattığımız malların fiyatları 
çeşitli yollarla düşük gösterilmek suretiyle dö
viz kaçırılmaktadır. 

3. Dış ticaretimiz, bugün belli şahıs ve 
firmaların elindedir. Bâzı firmalar, dışarıya 
gönderdikleri mallara yabancı cisim karıştır
mak suretiyle, hem ticari ahlakla bağdaşmı-
yacak bir durum yaratmakta, hem de memle
ketimizin dış ülkelerde itibarını zedelemekte
dirler. Geçen yıllarda zeytin yağına madeni 
yağ karıştırılması, fındığa taş katılması kurtlu 
üzüm ihracı basınımızı günlerce uğraştırmış-
tır. 

4. İthalât politikamız, 4 Ağustos 1958 ta
rihinde uygulanmaya başlanan istikrar prog
ramına uygun olarak düzenlenmiş, ithalâtta 
temel olan kota sistemi on yıl önceki duru
ma göre tanzim edilmiş, çeşitli etki ve neden
lerle değişikliklere uğramış, bugünkü ihti
yaçlara cevap veremez hale gelmiştir. 

5. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
(Anailkeler ve metot) bölümünde belirtilen; 
iktisadi kalkınmamızın sosyal adalet ilkele
riyle bağdaştırılarak ahenkli bir gelişmenin 
gerçekleştirilmesi yoluna gidilmesi şeklindeki 
plân amaciyle bugünkü dış ticaret mevzuat 
ve uygulaması arasında çelişmeler bulunmak
tadır. 

6. Toprağa bağlı üretici köylünün ürettik
lerinin kendisi veya bağlı bulunduğu kooperatif
ler tarafından değil, belli ihracatçılar tara
fından dış ülkelere gönderilmesi nedeniyle, 
üretici, emeğinin tam karşılığını alamamakta, 
böylece de Anayasamızın 52 nci maddesi uya
rınca Devlet, üreticinin ürününü değerlendir
me görevini yerine getirememektedir. 

7. Dış ülkelerden getirilen malların fi
yatları çeşitli yollarla artırıldığı için ithal mal
lan tüketiciyi sıkıntıya sokacak ve bunların 
satınalmmasını güçleştirecek bir fahiş fiyatla 
piyasaya çıkarılmaktadır. 

8. İhracat, Devlet tarafından, gereği gibi 
desteklenmediği ve ihracatı artıracak ciddî 
tedbirler alınmadığı için, ihracatımız günden 

güne azalmakta, bu sebeple dış ticaret açığı 
her yıl biraz daha artmaktadır. 

9. Dış ticaretteki bu düzensizlik ve den
gesizlik dış ticaret açığının günden güne art
masına, transferlerin zamanında yapılamama
sına, Devletin yabancı firmalara borçlu kal
masına yol açmaktadır. 

10. Bâzı müessese, mütaahhit ve montajcı
lara yapılan tahsisler, başkalarına satılmak 
ve devredilmek suretiyle haksız kâr sağlan
maktadır. 

11. Dış ticaret kazancından toplum ve 
vatandaşın çoğunluğu yerine, çok küçük azın
lık aşırı kâr ve çıkar sağlamakta, buna karşı 
ihraç malı üreticisile, ithal malı tüketicisi bü
yük sıkıntılar çekmektedir. 

Yukarıda sıralanan ve buna eklenecek 
daha pek çok haklı şikâyetler, dış ticaretimi
zin sıkıntılarını ortaya koymaktadır. 

Dış tiracet alanındaki bütün 'bu aksaklık 
ve bozuklukların gerçeklik derecesiyle nedenini 
tesbit etmek, bugünkü dış ticaret rejimimi
zin Anayasamıza, Kalkınma Plânına ve ulu
sal çıkarlarımıza uygun olup olmadığını araş
tırmak, eğer bugünkü dış ticaret rejimi Ana
yasamıza, kalkınma plânına ve toplum yara
rına uygun değilse, Anayasa, Kalkınma Plâ
nına ve halk yararına uygun bir dış ticaret 
rejiminin şartlarının bulunması için Anayasa
mızın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasını saygiyle öneririm. 

Nevşehir Milletvekili 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu 

BAŞKAN — Bu önerge, gündemdeki yerini 
alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

4. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pala-
oğlu'nun, üçüncü demir - çelik tesislerinin kuru
luş yerinin tesbitinde yapılan çalışmaları ve de
ğerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu, üçüncü demir - çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışmaları 
ve değerlendirmeleri incelemek üzere, Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması yapılmasını istemektedir. 

Bu konudaki önergesini okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına I 
Türkiye'nin, endüstri devrimini, yeni de

mir - çelik tesisleri kurmakla ve böylece çelik 
üretimini ve fert başına düşen çelik üretimini 
hızla artırmakla başarabileceği inancını taşıyo
rum, 

Yurdumuzun demir cevheri varlığının en bü
yük kesiminde, Sivas topraklarında doğup bü
yüdüm. Bu bakımdan konu ile daima pek özel 
ve farklı bir ilgim oldu ve Sivas'ta, büyük ve 
entegre bir demir - çelik tesisleri kurulması 
fikrini, Sivas için her halde gereken haklı ve 
aziz bir ülkü bildim. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâniyle Türki
ye'de, üçüncü demir - çelik tesislerinin kurul
masının öngörülmesinden sonradır ki, kuruluş 
yerini tesbit çalışmaları başladı. Bunun için Sa
nayi Bakanlığı bünyesi içinde bir büro kuruldu 
ve pek sathi incelemelerden sonra bir gün, al
ternatif kuruluş yerlerinden iskenderun körfe
zinin tercih edildiği açıkladı. Bu tercihin, 

a) Yurt gerçeklerine uygun olmadığı, 
b) Bilimin ve teknolojinin gerekleriyle çe

liştiği, 
c) Haksız, isabetsiz, sübjektif ve keyfî ol

duğu inancındayım. 
Bu konuda İsrarla ve tükenmez ilgiyle gös

terdiğim bu duyarlığın, Yüce Meclisin lütfen 
emin olmasını dilerim ki, bölgecilikle, mahallî 
duygularla uzaktan yakından ilgisi bulunma
maktadır. Eğer Hükümetin bu tercihinde isabet | 
bulunsaydı, bunu, herkesten önce ve herkesten I 
çok ben savunacaktım. Zira nazarımda sevgili I 
yurdumun hsr köşesi, tarif edilemiyecek kadar i 
azizdir. Ama inanıyorum ki, bu isabetsiz terci- i 
hin ağır bedelini, bizzat smaileşme çabalarımız İl 
ve bütün Türk halkı ödiyecektir. Kurulacak > 
olan tesis, bir tuğla fabrikası, bir kiremit atel- .] 
gesi değildir. Milyarlara mal olacak bir dev te- i 
sistir. Bu kadar önemli bir konuya Milletin Mec- j 
lisinin kayıtsız kalması düşünülemez. Eğer bu -I 
olup bitti, hiçbir takip ve ilgi görmeden kabul ;j 
edilecekse, bu kabîl keyfîlikler, şüphesiz sürüp ! 
gider. . 11 

Bu tercihte isabet yoktur. Zira : j| 
1. Türkiye'nin, bu konuda çok sayıda, de- \, 

ğerli ve iyi yetişmiş yerli teknisyeni varken, bu | 
işin etüdü, anlaşılmaz bir kararla, bir yabancı \ 
müşavir firmaya, ingiliz John Milis Firmasına : 
yaptırılmıştır. • 
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2. Konu bütün önemine ve büyüklüğüne 
rağmen bu yabancı firmanın sathi tetkiklerinin 
sınırlarına sıkıştırılmış ve her şey, Sanayi Ba
kanlığının kapalı kapıları arkasında cereyan 
etmiştir. 

3. Konu ile Devlet Plânlama Teşkilâtı hiç 
ingilendirilmemiş ve işin etüdü ve kuruluş yeri
nin tesbiti, Devlet Plânlama Teşkilâtından ge
çirilmemiştir. Birkaç milyonluk kamu yatırım
larının etüdü ve kuruluş yerlerinin tesbiti işi 
dahi Plânlamadan geçiyorken, böylesine dev bir 
yatırım konusunun Plânlamadan âdeta kaçırıl
mış olması, plânlı kalkınma döneminin büyük 
bir skandali olarak hatırlanacaktır. 

4. Hükümet, bu tercihte, dayandığını söy
lediği John Milis raporunu dahi açıklamamış
tır. Elde, Sanayi Bakanlığının çıkardığı küçük 
bir propaganda broşürlerden başka, ciddî, gay-
riciddî tek dokuman yoktur. 

5. Yurdumuzun, hammaddeye en uzak kö
şesinde kurulacak bu tesisin mamulleri, şüphe
siz ve daima pahalı olacak ve bunun büyük tah
ribini, Türk sınaileşme hareketi görecektir. 

6. Nihayet bu tercihte, yurdumuzun sosyal 
gerçekleri hiç kaale alınmamıştır. Tek kutuplu 
smaileşme olmaz. Hükümet bu tercihle, tek ku
tuplu smaileşme çabasının, ağır pahalı ve hak
sız bir örneğini daha vermektedir. 

Bütün bu nedenlerle ve gerçeklerin gün ışı
ğına çıkarılması için, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımla dilerim. 

21 Kasım 1969 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas Milletvekili 

©AŞKAN — Bu önerge de gündemdeki ye
rini alacak ve sırası 'geldiğinde görüşülecek
tir. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 

5. — 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 — Cumhuriyet Halk Partisi adı
na Sayın Hüdai Oral görüşüyordu. 

Sayın Hüdai Oral, buyurunuz. 
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O, H. P. GRUPU ADINA HÜDAt ORAL 
(Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri : 

Geçen birleşimde, Cumhuriyet Halk Partisi 
adına, hampetrol ve nampetrolden elde edilen 
ürünlere uygulanması gereken indirimlerle il
gili, verilen Meclis araştırması «önergesi üzerin
de görüşlerimizi arz ediyorduk. 

Görüşlerimiz şu noktada toplanmış bulunu
yordu : 

1964 - 1968 yıllarında ithal edilen hampetrol 
yekûnu 16 190 470 tondur. 1964 yılından itiba
ren afişe fiyatlar üzerinden indirim uygulanma
ya başlamıştır. 1964 yılında yapılan görüşmeler
de, yabancı şirketlere yapılacak nihai indirimin, 
1964 yılından itibaren uygulanacağı söylenmiş 
ve bu konuda bir görüş birliğine de varılmıştı. 
Yabancı şirketlerin bunu reddetmesi halimde, 
mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle bu in
dirimin uygulanacağı, Cumhuriyet Halk Par
tisi Üçüncü İnönü Hükümeti Enerji Bakanlığı 
tarafından kendilerine ifade 'olunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ithal edilen 
hampetrolün 16 190 470 ton olduğunu ifade et
tim. 16 190 470 ton olan bu haJmpetrol üzerin
de 1964 yılından itibaren, o zaman Üçüncü İnö
nü Hükümeti Enerj i Bakanlığının iktisadi Ku
rula yapmış olduğu teklif veçhile uygulama ya
pılmış olsaydı, yüzde 30 indirim yapılmış olsay
dı, bunun malî portesi 60 milyon dolar tutuyor
du. Buna yakın bir meblâğ, 60 milyon dolarlık 
da bir döviz kârınız olacaktı. Ürünlere de bu in
dirim uygulandıktan sonra, 60 milyon dolara 
yakın bir menfaatimiz vardı. 

Şimdi, size malî portesini takriben arz etaniş 
bulunuyorum, o da şudur: 16 milyon ton ola
rak dışarıdan, yabancı şirketlerin ithal etmiş ol
duğu hampetrolde, yüzde 30 indirim yapılıp 
1964 yılında uygulanmış bulunsaydı, netice iti
bariyle 60 milyon dolar döviz kârımız olacaktı. 
Bir 60 milyon dolar kadar da ürünlere uygulan
ması nedeniyle döviz kazanılmış bulunacaktı. 
Bunu, malî portesi itibariyle bu noktada topla
mış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, size bir örnek daha 
vermek istiyorum : 1964 -. 1968 yılında rafine
rilerde üretilen petrol ürünlerinin toplu olarak 
miktarı 25 305 000 tondur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu uygulama 
nasıl yapılmıştır? Punuıı hakanda, bundan 

önceki oturumda genel hatlariyle bilgi sunma
ya çalışmıştım. 15 Haziran 1964 tarihinde yüzde 
10 indirimin uygulandığını ve bu uygulamadan 
Sonra yüzde 25 ilâ yüzde 35 arasında indirim 
uygulanması içjin 3 ncü İnönü Hükümeti Enerji 
Bakanlığı tarafından iktisadi Kurula bir yazı 
yazıldığını, C. H. P. 3 ncü İnönü Hükümetinin, 
bütçe görüşmeleri dolayısiyle iktidardan ayrıl
dığını arz etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi 4 ncü Koalis
yon Hükümeti ve «ondan sonra gelen Adalet Par
tisi Hükümetleri tarafından yapılan uygulama
ların burada muhasebesini yapmaktayız. Bununa 
la ilgili olarak sizin bir İM noktada dikkatleri
nizi çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 4 ncü Koalisyon Hü
kümeti zamanında ithal edilen hampetrol ürün
lerine indirimin uygulanması için 3 . 5 . 1965 
tarihinde 12 sayılı İktisadi Kurul kararının ve
rildiğini ve bu karar gereğince Maliye Bakan
lığınca bir kararname çıkarılmasının öngörül
düğünü, bundan önceki birleşimde, arz etm'i-ü-
tim. Şimdi çıkarılmış bulunan kararnameler ve 
yapılan indirimlerle ilgili olarak Sonuca varma
ya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Hü
kümeti tarafından indirimlerle ilgili olarak 
esals yönünden 6/6181, 7956, 11/1029, 8957 sayılı 
kararnameler çıkarılmıştır. Burada tartışma 
konusu olan da bu kararnameler ve bu (karar
namelerin hukukî dayanaklarıdır. Hangi ka
nuna, hangi mevzuata göre bu kararnameler 
çıkarılmıştır ve bu kararnamelerin çıkarılışın
da hukukî dayanak var mıdır, bu kararnameler 
indirimi sağlamış mıdır; ve sağlamamışsa Dev
letin zararı ne kadarıdır? İnceleme konusu 
olan nokta budur. 

Değerli arkadaşlarım, 6/6181 sayılı Karar
name 19 . 3 . 1906 tarihini taşır. Bu kararna
mede aynen şöyle söylenilmektddir: «Maliye 
Bakanlığının 29 . 1 . 1966 tarihli ve filân sayılı 
yazısı üzerine 10 . '9 . 1900 tarihi ve 79 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine göre Bakanlar Ku
rulunca 19 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılmış
tır. 

Şimdi 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesini si
ze arz edeceğim. 79 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi:» Hükümet doğrudan doğruya müstehlike 
perakende olarak veya tevzi müesseseleri tara-
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fmdan satılan petrol ve petrol müştaklarının 
ve hampetrol hariç, her ne suretle satılırsa 
satılsın, sair akaryakıtların dahilî fiyatlarını 
tanzim etmek maksadiyle ithal ve satış fiyatları 
arasında husule gelecek farkları, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasında tesis edeceği fiyat 
istikrar fonu hesabında toplamıya ve mezkûr 
akaryakit ve tenekenin alım - satım ve tevzii 
ile fiyatlarını tesbite ve Petrol Kanununa tabi 
olanlar hariç 'Türk tankerlerinin navlun ve 
sürastaryalarını tâyine yetkilidir.» 

Değerli arkadaşlarım, çıkarılan 6181 sayılı 
Kararname bu kanuna dayandırılmıştır. Şimdi 
bu kanun, ithal hampetrolünde mi indirimi 
gerçekleştirmek için imkân veriyor, yoksa ürün
lerde yapılacak olan indirimi gerçekleştirmek 
için mi bir imkân veriyor? Konunun, îhukukî 
dayanak olarak incelenmesi gereken hususu da 
burasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, (Sayın eski Enerji 
Bakanı arkadaşımız 'bütçe görüşmelerinde şu 
iddiadadır; derler ki: Bu 79 sayılı Kanuna 
müsteniden çıkarmış olduğumuz kararname, ra
fineri teslim fiyatlarında 'indirimi sağlıyacak 
güdte değildir, bu kararname Maliye Bakan
lığı tarafından sevk edilmiştir ve Maliye Ba
kanlığının bu kararnamesi ile yalnız tevzi şir
ketleri, çıkarılan tebliğ gereğince, muayyen in
dirimi ürünlerde yapabilmişler, rafineri tes
lim fiyatlarında bu indirim yapılmadığı için ra
fineri şirketleri kârlarını rahatlıkla dışarıya, 
eskiden olduğu gibi, transfer edebilUmişler. 

Şimdi bunun karşısında Maliye Bakanlığı: 
Biz bu kararnameyi rafineri teslim fiyatlarına 
da müessir olsun diye sevk ettik, fakat uygula
ma öyle oldu ki, tevzi şirketleri bunu ele al
dılar ve netice itibariyle tevzi şirketlerinde 
uygulama oldu. Petrol Ofisi bunu uygulamak 
zorunluğunda kaldı, diğer rafineri şirketleri 
uygulamadı, derler. 

Değerli arkadaşlarım,, IkonU Adalet Parti
si Hükümetinin iki Bakanlığı arasında gerçek
ten hukukî ve akçalı, hattâ siyasal sorumlulu
ğu gerektirecek bir tanJtşıma konusu olmuştur. 
Konunun önemi buradadır, bu tartışmada, Ma
liye Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı ayrı düşün
ceye sahiptirler. 

Bir noktada bir görüşümü arz etmek iste
rim. işittiğime göre Bayın yeni Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı arkadaşımız, ilk 6181 sa
yılı Kanun çaktığı zaman 18 . 5 . 1966 tarihli 
yazı yazıldığnda, Maliye Bakarilğı mevkiini 
Sayın Bilgelhan değil, Sayın İlhsan Gürsan'm iş
gal etmekte olduğunu söylemişlerdi. Burada 
bizim üzerinde durduğumuz nokta, o anda, o 
zaman hangi arkadaşımızın bakanlık mevkiin
de olduğu değil, bakanlıklar arasındaki inldirim 
konusunda yapılan tartışmanın indirimlere uy
gulanmadığı ve bundan doğan hatanın Devlete 
ne kadar zarara yol açtığı, bunun malî porte
sinin ne olduğu ve kusurun -ki, kusur atfına 
girmiştir Maliye Bakanlığı ile Enerji Bakanlı
ğı- kusurun hangi bakanlıkta bulunduğu ko
nusu üzerindeki tartışmalarını bir yöne getirip, 
sonucu itibariyle Sayın Demirerin de ifade et
tikleri gilbi, Hükümetlin topyekûn bir sorum
luluğu olup olmadığı konusunun Meclis önün
de, Parlâmento önünde tartışılma imkânının, 
olanağının sağlanmasından İbarettir. 

Bizim yaptığımız yardim, memleketimiz, 
ulusal çıkarlarımız yönünden C. H. P. muhale
fetinin şu anda burada yaptığı görev, 'bunu ay
dınlığa çıkarmak ve bugünden tezi yok, yaban
cı şirketlerin mütemadiyen yaptıkları ve devam 
ettirdikleri sömürü düzenine son verebilmek 
için asgari müştereklerde Parlâmento olarak 
birleşebilmektir. C. H. P. bunu yapmaya ça
lıştı. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Sayın 
Bakan da, geçen birleşimde arz ettiğim gibi, 
açıklamalarda bulunacaklardır. Yalnız Maliye 
Bakanlığının hu konu ile ilgili görüşünü bir ke
re daha ortaya sunduktan sonra kararnamelerin 
mahiyetini, şümulünü arz edeceğim ve görüşü
müzü de bu noktada bağlıyacağını. 

Değerli arkadaşlarım; Maliye Bakanlığının 
görüşü, Sayın Cihat Billgehan'm izini ile Milli
yet Gazetesinde neşredilen demeç ve daha evvel 
Sayın ihsan Gürsan'ın resmen Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına yazdığı yazı ve topye
kun olarak birbirlerinin sorumluluklarını te-
kabbül öden iki Bakan arkadaşımızın Enerji 
Bakanlığı ile olan muhatap yazılarından anla
şılan noktalar, hususlar şunlardır: 

1. 6/6181 sayılı Kararname, [rafineri teslim 
fiyatlarını da kapsıyordu. 

Şimdi, bu noktada biz Sayın Maliye Bakan
lığı ile aynı kanıda değiliz. Sayın Enerji Ba-
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kanlığı da aynı kanıda değil. Rafineri teslim 
fiyatlarını kapsamayan 79 sayılı (bir özel Kanu
na müsteniden bir kararname çıkarmak sure
tiyle mazotta, motorinde, gazda ve benzinde 
bit indirim yapmak konusu ele alınmış bulunu
yor. 

Şimdi, 79 sayılı Kanun buna olanak vermi
yorsa niçin Petrol Kanununun 13 ncü maddesi
ne müsteniden bu '6181 sayılı Kararname çıka-
nlmaamştır? Birinci tartışılacak nokta bu. Sa
nıyorum ki, Sayın Bakan bu noktada bizi ay
dınlatacaklardır, ama aydınlanabilecek bir 
hukuM gerekçe ile burada konUşabüeoeMerini 
»anmıyorum. Çünkü 79 sayılı Kanun açık, Ka
rarname açık, yazı; 3 ncü İnönü Hükümeti za
manında, Petrol Kanununun 13 ncü maddesine 
göre indirim yapılsın diye gidiyor. Ama ka
rarnameler, Maliye Bakanlığında, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığında 79 sayılı Ka
nuna göre çıkarılıyor. Hukukî Idaiyanıaktan 
yoksun olan bir kararnamenin hukukî hüviye
ti dahi tartışılabilir. 

Şimdi, yabancı şirketler; gayet tabu, şunu 
söylüyorlar: Siz Petrol Kanununun ve Nizam
namesinin 224 ncü maddesi ve bizim, sizin Hü
kümetinizle yaptığımız 057 ve 959 tarihli pro-
severbal ve anlaşma hükümlerine göre mahsul 
fiyatlarımda indirim yapamazsınız. Ancak, 13 
ncü maddenin uygulanması mümkündür. 0 
13 ncü madidede, piyasa fiyatları etüdünün ya
pılmasına bağhdır, diyebilirler. 

Hal böyle iken, 13 ncü maddeye müsteniden 
bir kararname çıkarmamak suretiyle, 79 »ayılı 
Kanuna göre çıkaridığımz Kararname bizi il
zam etmez, biz bunu yerine getirmeyiz, de
mişlerdir. Nitekim Sayın Maliye Bakanlığı 
temsilcileri de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı temsilcileri ide, «yabancı şirketler, çı
kardığımız 79 sayılı Kanunun bu Ihükmünü uy
gulamadılar.» demişlerdir. Açıkça Maliye ve 
Enerji Bakanlığının itirafı buidur. 

Burada, evvelâ niçin bu nokfcaldan hareket 
edilmiştir? Niçin Petrol Kanununun 13 ncü 
maddesine göre, piyasa fiyatları malûm iken 
bu inldiriim Kararname ile çıkatıltaıaimış, uygu
lanmamıştır? Bu konu üzerinde Sayın Baka
nın bizi aydınlatmasını istirham eidiyoruz. An
cak bu konu üzerinde Hükümetin ve iki Ba
kanlığın gerçekten sorumlu oldukları kanısını 
taşımaktayız, 
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Değerli arkadaşlarım; bu böyle devam eder
ken, hakikaten hukükan münakaşa^ bu Karar
namenin uygulama gücü bulunmaJdığı anlaşılın
ca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Ma
liye Bakanlığı birİbirine girmiş bulunuyor. Ma
liye Bakanlığı sorumluluktan kurtulmak için 
50 gün sonra bir yazı yazıyor. Enerji Bakan
lığına yazdığı yazı aynen Enerji Bakanlığında 
mevcut. Bu yazida şöyle bir nokta var; (Pet
rol Kanunu ve Tüzüğüne göre bâzı istisnai hal
ler 'dışımda rafineri şirketleri ürünlerin »atış 
ve devir fiyatını serbestçe teabite yetkilidir,) 
Bu nedenle 6181 sayılı Karardan sonra bu in
dirimi yapmamışlardır. Maliye Bakanlığı di
yor ki; Kararnameyi çıkardık, ama bu karar
name gereğince rafineri teslim fiyatlarında in-
ıdirimi »ağhyamaidık. Bir kararname çıkararak 
rafineri teslim fiyatlarında indirimli sağlayınız, 
Devletin büyük zararına, akçalı zararına yol 
açıyor diye Enerji Bakanlığına Maliye Bakan
lığı, 00 gün sonra yazıyor bu yazıyı. 

Şimdi, bu yazı yazıldıktan sonra nasıl bir se
yir takibediliyor? Maliye Bakanlığı bu yazı ile 
birlikte bir noktaya da işaret ediyor, diyor ki; 
bu sebeple yabancı şirketlerin yurt dışına trans
fer ettikleri meblâğlarda hiçbir değişiklik olma
dı. Gerçekten zarar ettiğimizi Maliye Bakanlı
ğı teknik elemanları büyük bir vatanseverlikle 
ifade ediyorlar ve durumu Bakana intikal etti
riyorlar, Bakan da Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına durumu intikal ettiriyor. Aslında 
burada müşterek sorumluluk, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığında. 
«Niçin müştereken bir çalışma sonucu 79 sayılı 
Kanuna göre kararnameyi çıkardınız?» sualini 
biz soruyoruz. Niçin Petrol Kanununun 13 ncü 
maddesine göre 3 ncü İnönü Hükümeti Enerji 
Bakanlığının 1965 yılında yazmış olduğu yazı 
gereğince bu Kararnameyi çıkarmadınız? Çıkar-
saydınız bugün Devlet bu zarara uğramıyacak-
tı. Yapılan tesbit bu. 

Değerli arkadaşlarım; bundan sonra Maliye 
Bakanlığı görüşünde devam ediyor. Maliye Ba
kanlığı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
18 . 5 . 1966 tarihinde yazdığı bir yazı ile, Pet
rol Kanununun 13 ncü maddesinin Bakanlar Ku
ruluna tanıdığı yetki kullanılarak rafinerilerin 
ürün teslim fiyatlarının tesbitinin zorunluluğu
nu bildirmiştir. Demek ki, Maliye Bakanlığı 
18 . 5 . 1966 tarihinde 3 ncü İnönü Hükümeti 
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Enerji Bakanlığının 1965 yılında yazdığı yası 
gereğince yaptığı teklifi benimsemiş Petrol Ka
nununun 13 ncü maddesinin uygulanmasını iste
miştir. Biz onu 1965 yılmda yazdığımız yası ile 
uygulanması gerektiğini teklif etmişti. Ve bu 
hatayı da düzeltebilmek için bu defa bu yazıyı 
Enerji Bakanlığına göndermiş bulunmaktadır
lar. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maliye 
Bakanlığına cevap veriyor. Bu noktada Sayın 
Bp.kana katılırım. Zannediyorum bir arkadaşımı
za ifade buyurmuşlar, ihsan G-ürsan yazmış 
olabilir.. Bu şahıs olarak bizi ilgilendirmez, top-
yekûn bir Bakanhk ve Hükümet tasarrufları ba
his konusudur. O noktada, kimin yazmış oldu
ğunu ve yasının mealini saten lütfedecekler, bu
rada öğreneceğiz, bir sonuca varacağız. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı cevap 
veriyor bu yazıya; 13 ncü maddenin bir komp-
likasyon yaratmadan tatbiki için piyasa fiyatı 
etüdü yapılması şarttır. 

liye Bakanlığınca bilgi istenilmiş. Aradan müd
det geçiyor, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığından Maliye Bakanlığına bir cevap gelmi
yor. Mütemadiyen yabancı şirketler kârlarını 
transfer ediyor, Devlet Hasinesi sarar ediyor, 
ama bunun karşısında Enerji Bakanlığı Ma
liye Bakanlığının yasısına cevap vermiyor. Bu
nun üzerine Maliye Bakanlığı bir yazı daha gön
deriyor; 8 . 6 . 1967 tarihli. 23351 sayılı 
yazılarında: «Bize bilgi veriniz» diyor ve bu ya
zıyı ikinci bir yazı ile tekid ediyor. Yine Enerji 
Bakanlığı cevap vermiyor ve ondan sonra de
ğerli arkadaşlarım, bundan sonra Bakanlığımı
zın ön çalışmalarına hiçbir suretle iştirak ettiril-
mediği 8957 sayılı Kararname yayınlanmıştır. 
Halbuki, 6181 sayılı Kararname indirim nisbet-
lerinin iki bakanlık tarafından tesbitini öngör
mektedir. 

Şimdi; Maliye Bakanlığı, Enerji Bakanlığını 
suçluyor. Diyor ki; 6181 sayılı Kanuna göre Pet
rol Dairesi ve Maliye Bakanlığı müştereken ça
lışacak, bu indirim konusunu gerçekleştirecek
ti. Yazılarımıza cevap vermediniz, bir toplantı 
yapmadınız. Netice itibariyle biz, sisin Enerji 
Bakanlığının, yainıs çalışmak suretiyle bize sor
madan, bise danışmadan çıkardığı bu kararna
menin sorumluluğuna iştirak etmiyoruz. Konu 
burada. Sayın yeni Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı arkadaşımızın bu konudaki açıklaması 
büyük önem taşıyor. 

Demirel Hükümetinde sorumluluğa iştirak 
etmiyen bir bakanlık; «Bize sorulmadan bu ka
rarname çıkarılmıştır ve uygulanmıştır, bunun 
neticesinde yani bu kararnamenin uygulanma
sından mütevellit Devletin gördüğü zararlar dc-
layısiyle bize bir sorumluluk teveccüt etmez» 
diyor. Bunun anlamı, budur. 

Değerli arkadaşlarım; bu kararname ile il
gili olarak diğer kısımlara geliyorum. Birinci 
6181 sayılı Kararnameden sonra yapılan tebliğ
de, benzinde % 18,41, gazda % 16,32, motorin
de % 20 idi. Mahsullerde indirim bu şekilde 
tesbit ediliyor ve tebliğ ediliyor. Neye göre?.. 
Petrol Kanununa göre değil, 79 sayılı Kanuna 
göre. 79 sayılı Kanunda ise; yabancı şirketler 
itiraz ediyor, 79 sayılı Kanunun bizim ile ilgisi 
yok. Bu kanuna göre çıkaracağınız kararnameyi 
biz uygulamayız, diyor ve uygulamıyorlar vş 

Değerli arkadaşlarım; burada bir nokta var, 
Saym Bakandan şunu istirham ediyorum: Mem
leketin bütün ulusal çıkarlarına, menfaatlerine 
eğilmek zorunluğunda bulunan bizlerin, memle
ketin zararına yol açacak olan bir konuda itti
fak edebilmemiz için, lütfetsinler ne gibi bir 
koiîiplikasyon doğacak, bunu izah etsinler. Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı; «Ben 13 ncü 
maddeyi yabancı şirketlere tatbik edemiyorum, 
kararname çıkaramıyorum, komplikasyon doğa
cak.» diyor. Çekinmişler midir yabancı şirket
lerden, yabancı şirketlerin gücünden mi çekin
mişlerdir, yabancı şirketlerle imtiyaz niteliğinde 
olabilmesi, eğer tatbik edilirse proseverballerden 
mi çekinmişlerdir? Petrol Kanununun 224 ncü 
maddesinin uygulanması halinde millî menfaat
lerin ne kadar zarar göreceği noktası üzerinde 
bunlardan niçin çekinmişlerdir? Bunu izah et
meleri lâzım. 0. H. P. Grupu olarak, yabancı 
şirketlerden çekinmek için hiçbir nedenin mev-
cudolmadığını ve 13 ncü maddenin tatbik edil
mek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin bir Kararname ile indirimi gerçekleştirmesi 
gerektiği kanısını taşıdığımızı bir kere daha ifa
de etmek isterim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; bundan sonra, Enerji I 
Bakanlığında yapılan çalışmalar hakkında Ma- j 
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ondan sonra tekrar çalışmalar başlıyor, karşı
lıklı yazışmalardan sonra. Bunun ürerine 7956 
sayılı Kararname çıkıyor. 7956 sayılı Kararna
menin 22 nci maddecinde «6181 sayılı Kararna
me yürürlükten kaldırılmıştır» deniliyor. Şim
di, önemli bir nokta daha var; 7956 sayılı Ka
rarname 6181 sayılı ilk kararnameyi yürürlük
ten kaldırıyor ve bundan sonra diğer konularda 
bir tebliğ neşrediliyor. Eu tebliğde de aynı ma
betler yasılıyor. 

Değerli arkadaşlarım; bu böyle devam ettik
ten sonra 8957 sayılı, üzerinde durulması gere
ken, kararname çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 8957 sayılı Kararna
meyi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı sevk 
ediyor. Yani Maliye Bakanlığının, haberimiz 
olmadan sevk edildi, dediği kararname. Şimdi 
bu kararnameyi eleştirmemiz gerekiyor. O da 
şu. 

Maliye Bakanlığının itiraz ettiği kararna
menin hazırlanmasında [bulunmadık, sorumlu
luğuna katılmıyoruz, dediği kararnamenin me
ali şu : «19.3.1966 tarih ve 6181 sayılı Kararna
meye ektir.»ı Birdenbire duruyorsunuz. Bun
dan evvelki bir kararname 6181 sayılı Karar
nameyi yürürlükten kaldırdı. Şimdi halen uygu
lanmakta olan kararname bu kararnameye ek. 
Yürürlükten kaldırılan bir kararnameye ek ol
maz. Sayın eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı geçen sene 1968 bütçe müzakerelerinde bu 
konu tartışılırken; «Biz hata etmişiz, hatayı biz 
bir yazı ile >>< Kanunlar Müdürlüğünden mi ne
reden bilmiyorum «bir yazı ile tashih ettik» de
diler. Kararname üzerindeki hata, var ise bir 
kararname ile kaldırılır. Bu noktada da böyle 
bir kararname olup olmadığını Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının lütfetmesini istir
ham ediyorum. Yazı ile kararname tashih ol
maz. Bir kararname kanuna dayanır, nizamna
melere dayanır ve o kararname mevzuata da
yanır ve o kararnamenin tashihi yine bir ka
rarname ile olur. Böyle bir kararname çıkmış 
mıdır, çıkmamış mıdır?.. Biz, bunu göremedik, 
böyle bir kararname de yok. Olmayınca, yürür
lükte olmıyan bir kararnameye ek bir karar
namenin uygulama gücü var mıdır?.. Yoktur. 
Yabancı şirketler açıklıkla bu kararnameye iti
raz edebilirlerdi. Etmemişlerdir, etmeyişlerinin 

sebeplerini size arz edeceğim. Etmeleri menfa
atlerinin icabı olmamıştır da onun için etmemiş
lerdir. Şimdi onu arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; bu kararnamenin me
ali şu : Mobil, Shell ve BP şirketlerinin ithal 
etmiş ve etmekte bulundukları hampetrolün afi
şe fiyatlarından varil başına 15.6.1964 tarihin
den 9.9.1965 tarihine kadar 25 sent, 9.9.1965 ta
rihinden 1.3.1966 tarihine kadar 35 sent ve 
1.3.1966 tarihinden sonra da 40 sent indirim ya
pılır. Bunun anlamı şudur. Bu kararname ile 
bir nokta orta yere çıkıyor. Bu kararname 79 
sayılı Kanuna müsteniden çıkarılan bir karar
name. Çünkü 6181 sayılı Kararnameye ek diyor. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın
dan sorduğumuz sual; siz, Türk Hükümetinin 
Petrol Kanununun 13 ncü maddesine göre ithal 
hampetrolün fiyatlarını tesbit etmeye yetkili 
olduğuna kaani iseniz, - ki Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı piyasa fiyatlarına bunu 
maletmeye çalıştılar - böyle olunca bu kararna
medeki bu kaydın ayrı bir kararname ile ve 
Petrol Kanununun 13 ncü maddesine dayanı
larak çıkarılması gerekmez mi idi?.. Bir karar
name hem 79 sayılı Kanuna atıf yapacak, hem 
de aynı zamanda yukarda 6181 sayılı Kararna
me, ki 79 sayılı Kanuna göre çıkarılmıştır, bir 
yandan da ithal hampetrolündeki indirimi an
latabilecek; bu kararnamenin hukukî çelişme
sini nasıl izah buyuracaklardır. 

Değerli arkadaşlarım; burada bizim itiraz 
ettiğimiz nokta şu oluyor. Şirketler % 10 in
dirimi % 20 ye çıkarmışlar. Bu, 40 sent, 25 
sent; bunlar rakam kalabalığından ibaret. Ya
ni kalabalıktan kastım insanın aklını başka ta
rafa çekebiliyor. 15.6.1964 tarihinden itibaren 
% 20 indirimi şirketlere uygulıyamadık diyor, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı. Hangi ta
rihten itibaren uyguluyorlar?.. Tarih tesbit et
tik; bu, 15.6.1964 ten 9.9.1965 tarihine kadar 
25 sent, işte şu tarihten itibaren de 35 sent, di
ğer tarihten itibaren 40 sent. 

Biz şimdi sual soruyoruz; niçin bu 15.6.1964 
yılından itibaren uygulanmamıştır. Eğer bu ka
rarnameyi 13 ncü maddeye göre de çıkarmayı 
düşünmüş bulunuyorlar ise de, kararnamenin 
hukukî dayanağının bu olduğu iddia edilebi
liyor ise, edilebileceğini sanmıyorum, ama ya
bancı şirketler bu kararnamenin iptali için 
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Danııştaya müracaat edemezler mi idi? Eder
lerdi. Niçin etmemişlerdir? İşlerine, menfa
atlerine gelmediği için etmişlerdir. Şimdi onu 
arz edeceğim. Neden? Çünkü, indirimi bu ka
rarname % 18 den % 8 e düşürmüştür. Rafi
neri teslim fiyatlarındaki indirim % 18 iken, 
öyle uygulamayı düşünmüşken Maliye Bakan
lığı - ki sorumluluğa iştirak etmedikleri nok
ta o - bu sefer % 8 indirmiştir. Şimdi o kısmı 
okuyorum. % 8 e indirim yaparsanız, % 18 
lik indirimi, % 20 lik indirimi % 8 e indirim 
yaparsanız ve bu indirimi yaparken de yaban
cı şirketleri çağırıp Petrol Dairesine, size 
rica ediyoruz, hampetrolde şu indirim yapıl
dı, ama % 20 ürünlerinde % 8 indirim yapar mı̂  
siniz, derseniz ve onlarla anlaşırsanız, anlaş
tıktan sonra (bu kararnameyi çıkarırsanız ga
yet tabiî ki bu kararnameden dolayı Devlet 
büyük zarara uğrar. Benim, bu vatansever, 
memleketin bu konuda menfaatlerini savunan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı teknik 
elemanlarından öğrenebildiğim nokta şudur : 
Teknik elemanlar; «Bizi Bakan memur etti, 
biz yabancı şirketlerle görüştük ve yabancı 
şirketler evvelâ % 6,5 indirime razı oluyorlardı, 
biz büyük gayret sarf ettik, % 8 e çıkarabil
dik» demişlerdir. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu 
% 20 değil, % 30 a varan, ki teklifimiz öyle
dir, bir indirimi yabancı şirketlerin bu dire
nişi altında bir kararname çıkarıp uygulamak 
mümkündü, diyoruz. Niçin, yabancı şirketle
rin daima muvafakatini almayı başlıca koşul 
olarak ele almış bulunuyorsunuz? Yabancı şir
ketler başından beri, dünyanın hiçbir yanında 
% 1 dahi indirim yapmıyoruz, diye direnmiş
lerdir, menfaatleri bunu gerektirmektedir. Bi
zim yapacağımız şey; piyasa etütleri yapmak, 
italya'daki mahsul fiyatlarını tesbit etmek, Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ndekini 
îtesbit etmek, Romanya'dakini tesbit etmek ve 
diğer bölgeleri, meselâ Fransa'dakini tesbit et
mek, ki edilmiştir, petrol araştırma konusun
da da tesbit edilmiştir. Bu ölçülerle biz dünya 
piyasa etüdünü tesbit ettik. İtalya'ya yaptığı
nız şu indirimi bize yapacaksınız deyip karar
name çıkarmaktan ibaretti. Cumhuriyet Halk 
Partisinin kanaati ve inancı da bu idi, bu ya
pılmadığı için bugün Maliye Bakanlığı ile 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı sorumlu
luk atfetmek suretiyle birbirlerine girmiş bu
lunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, kararnamenin diğer 
kısmı şöyle devam ediyor : «19 . 3 . 1966 ta
rih ve 6/6181 sayılı Kararnamenin 2 nci mad
desi gereğince.» Sayın Bakana arz ettim, yu
karda kararnameyi yürürlükten kaldırıyorsu
nuz, ondan sonra ona ektir diyorsunuz ve onun 
için de 3 ncü maddeyi çıkarıyorsunuz. Yürür
lükten çıkarılmış bir kararnameye 3 ncü mad
de ek. Bunu anlamak mümkün değil. 

Madde şöyle devam ediyor : «Beynelmilel 
pari'te fiyatlarından tenzil edilecek yüzde nis-
be'tleri benzin, gaz ve motorin için 1.3.1966 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere.» % 8 
indirim de mahsullerdeki % 8 indirim. 1.3.1966 
tarihinden itibaren % 8 olarak uygulanıyor. 
Yine 15 . 6 . 1966 tarihinden itibaren değil. 
Aslında Üçüncü inönü Hükümeti Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığında yabancı şirket
lerle yapılan konuşma şudur : % 10 indirimi 
kabul ettiniz. Daha biz 1964 yılının Haziran 
ayında başlamıştık. Bundan sonra yapılacak 
her indirim çalışmalarında, ki direnmişlerdir, 
direnince de, artık bu direnmeleri karşısında 
yabancı şirketlerle daha fazla konuşmak ge
rekmez, kararname çıkarıp fiyat dikte etme
nin zamanı gelmiştir, diye yazıyı yazdık biz. 
Bizim yazdığımız o yazı ele alınmış olsa idi 
zannediyorum ki, % 8 indirim 1964 yılından 
başhyacaktı. 

Bu indirim 1964 yılından başlarsa menfaa
timiz nedir, 1966 yılından başlarsa menfaati
miz nedir? Bu çok açık. 

Değerli arkadaşlarım milyonlar oynuyor. 
Bir yılda, size demin de arz ettim, milyarın 
üzerinde bir menfaat vardır. Bu menfaat ya
bancı şirketlere akıp gitmekte, transfer edil
mektedir. Buna bir hal çaresi bulmak Türk 
Parlâmentosunun başlıca görevlerindendir. Bu 
mesele, karşılıklı olarak partilerarası bir di
dişme, bir tartışma, bir çekişme değil, bir dâ
vayı çözümlemede ulusal çıkarlar yönünden 
anlaşmaktır. Bunu yapamadığımız zaman, so
rumlu olanların, gayet tabiî ki parlâmento ta
rafından sorumlulukları tesbit edilecektir, o 
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ayrı bir mesele. Ama şu andan itibaren buna 
çözüm yolu bulmalıyız. 

Şimdi, bir araştırma komisyonu teşkil ede
ceksiniz. Ne olacak? petrolde bir araştırma ko
misyonu teşkil ettik geçen dönem, iki sene de
vam etti. Konuşmadık dâhi. Yabancı şirketler 
mütemadiyen kâr transferleriyle milyonlarca, 
milyarlarca lira parayı dışarıya götürüyorlar. 
Size samimi inancımı söylüyorum; yabancı şir
ketlerin Türkiye'de çıkardıkları ham petrole 
ödediğimiz para, ithal hampetrolünden daha 
fazladır. Bunlara bir hal çaresi bulmak gerekir. 
Yalnız Petrol Kanununun tadil teklifini Mec
lise sevk etmiş olmak kâfi değildir. Yıllar geç
tikten sonra, «müktesap hak» adı altında, «Dev
letler Hukuku» adı altında, «Hukuk Devleti» 
adı altında bütün bu menfaatleri geri alamama 
gibi bir durumla karşılaşıldığını bu kürsüden 
gelecekteki bakanlar ifade etmek gibi bir du
rumun içine girebilirler. Ama Cumhuriyet Halk 
Partisinin kesin kanaati odur ki, 1964 yılında 
buna girmiş olduğu mücadelede mutlaka yaban
cı şirketlerin kesesine, İtalya'ya, İsveç'e dahi 
fazla tenzilât yapmak suretiyle, bizden az ham-
petrol alan İsviçre'ye bizden daha fazla tenzi
lât yaptıkları sabittir ve sabit olduğu da Petrol 
Araştırma Komisyonunun Başkam, İd Adalet 
Partili bir arkadaşımızdır, onun yazdığı ra
porla sabittir. Petrol Araştırma Komisyonu; 
«evet, İsviçre'ye bizden daha fazla indirim ya
parak hampetrol satıyorlar» diyor. 

Geri kalmış, kalkınmak için çırpman ve 
ekonomik bağımsızlığı için mücadele eden Tür
kiye'de bu kadar yabancı şirketlerin sömürü 
düzenine olanak vermek bence, öyle sanırım ki, 
çok isabetsiz ve memleket gerçeklerine göz 
yummak demek olur. 

sına 17 lira ödüyormuş, sonradan 9 lira Öde
meye başlamış. Yani, 8 lira yabancı şirketler 
kâr etmiş, bu kârı da her sene muntazaman 
1 nci muvakkat tarifeye göre dışarıya transfer 
etmişler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunda da mil
yonlar oynuyor. TPAO Genel Müdürlüğünde 
muhasebede, teknik yerlerde, malî konularda 
çalışan ve petrol çıkarmak için uğraşan ger
çekten vatansever birçok arkadaşla temas et
tim; burada da milyonlarca liralık bir zararın 
olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bunu sizle
re şimdi arz edeceğim. 

1964 yılında petrol boru hattına yabancı 
şirketler müdahale etmişlerdi. 1963 -1964 yılında 
biz yapalım, dediler. Mobil ve Shell; biz bu 
boru hattını yapalım, siz yapamazsınız, sizin 
gücünüz yetmez, dediler. Ve biz bütün bu iti
razlara ve engellemelere rağmen Üçüncü İnö
nü Hükümetinde petrol boru hattı yapma bel
gesini 1964 yılında verdik. Bu belgeyi yaban
cı şirketlere değil, TPAO'na verdik. Millî mü
essesemize verdik. Petrol taşınacak, bundan 
rahatlıkla gelir sağlanacak, bunu yabancı şir
ketlere veremezdik. Yabancı şirketlerin itiraz
larını reddettik ve millî müessesemiz olan 
TPAO na verdik. 

Değerli arkadaşlarım; bu petrol boru hat
tı belgesinin verilmesi ıbir mücadele safhası ge
çirmiştir. Bu belgeyi veren Üçüncü tnbnü 
Hükümetidir, Enerji Bakanlığıdır. Bu belge
den sonra projelerin ihalesi de tarafımızdan 
yapılmıştır. 1967 yılında da işletmeye açılmış
tır. Ondan sonra da, Adalet Partisi iktidara 
gelmiş bu çalışmalar devam etmiş, petrol boru 
hattı ikmal edilmiştir. Petrol boru hattının ta
rihçesi budur. Sayın Demirel, ki bu şekilde ken
disine de bilgi verildiği kanısındayım, seçim
lerde radyo konuşmalarını dinledim, petrol 
boru hattını biz yaptık diye çıktığı zaman, 
asgari şunu söylemesi gerekirdi: «Petrol boru 
hattına İnönü hükümetleri zamanında başlan
mış ve bizim zamanımızda devam ederek ne
ticelendirilmiştir» denilseydi o zaman bu par
lâmentoda daima herkes bir noktada ittifak 
etmek düşüncesine sahibolurdu. Hizmetlere 
yalnız başına sahip çıkmak, başkasının hizme
tine saihip çıkmak suretiyle propaganda yapmayı 

Değerli arkadaşlarım, bu kararname çık
tıktan sonra da bu konuyu burada kapatıyo
rum. Yalnız bir - iki kelime ile inceleme ko
misyonu kurulmasına dair olan önergedeki 
noktalara temas edeceğim. 

Temas edeceğim konulardan ilki tarife me
selesi. Petrol boru hattı hampetrol taşıyor. Ya
bancı şirketlerin hampetrolünü de taşıyor. Bir 
taşıma tarifesi var ve bu tarifeye göre de para 
ödeniyor. Boru hattı yapılmadan evvel varil ba- | 

\ — 329 — 
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ben yerinde bulmadım ve bulmıyacağız, bunu 
o zaman ifade etmiştik. 

Değerli arkadaşlarım, 16 . 11 . 1936 tarihli 
araştırma önergesiyle 'bu konu o zaman getiril
mişti. Şimdi bunun detaylarına inmiyeceğim. 
Sonra 31 . 1 . 1968 tarihinde 'bu konuda açık
ça izahat verildi. 17 . 9 . 1964 tarihinde 
TPAO na yapım belgesi verilmiş olan petrol 
iboru hattı 4 Ocak 1087 yılında işletmeye girdi. 
Buna 360 milyon lira yatırım yapılmıştır, işlet
meye girdikten sonra. 

Şimdi, bu petrol boru hattiyle 1967, 1988, 
1969 yılında ne kadar hampetrol taşınmıştır? 
Bunun miktarını size gelir ile birlikte ifade 
edeceğim, buradaki itiraz konusunu da suna
cağım. 

1967 tarihinde petrol boru hattı ile 
Batman - İskenderun arasında 12 495 637 
varil hampetrol taşınmıştır. Bundan dolayı 
131 290 000 lira gelir sağlanmıştır. 

1968 yılında 15 752 142 varil hampetrol 
taşınmıştır ,lbunun için de 132 432 000 lira gelir 
•sağlanmıştır. 

1969 yılının on aylık rakamlarına göre 
16 027 908 varil hampetrol taşınmıştır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı Petrol Dairesinin birinci 
muvakkat taşıma tarifesi, 6 . 12 . 1966 tarihli 
12470 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. 

İkinci muvakkat taşıma tarifesi de 5.12.1968 
tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Üçüncü muvakkat tarife ise 28 Ekim 1989 
tarih ve 13338 sayılı Resmî Gazete *de yayın
lanmıştır. 

Nedir bu durumun neticesi? Ne fark var
dır, var mıdır bir fark? Vardır. Değerli arka
daşlarım, fark şudur: Yabancı şirisötler, - ra
kamları ortalama söylüyorum, bunda çok kü
çük farklar 'olabilir, henim de Devletin resmî, 
teknik elemanlarından aldığım rakamlardır -
17 liraya tanıtırlardı varilini, petrol boru hattı 
olmadan evvel, şimdi ise 9 liradan taşımış
lardır, birinci ve ikinci (tarifeye göre. Bu tari
felere göre 9 liradan taışıyıntöa, varil başıma 
8 liralık Ibir menfaatleri olmuştur. Bu 8 liralık 
Menfaati dışarıya transfer etmişlerdir. 

Bu sefer Enerji ve Taibiî Kaymaklar Bakan
lığı düşünimüş; (bu 8 liralik bir menfaat, Ama 

Iheisaibedilmiştir, Türküyle Petrolleri Anonim Or
taklığının ise bundan dıollayı 3 lira kârı olmuş
tur. Mobil 8 lira kâr etmiş, Türkiye Petrolleri 
3 lira. Şimdi, inceletme komisyonunda tabiî bu 
iş meydana çıkacak neden bu böyle oldu. 

Sonra değerli arkadaşlarım, yine Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Petrol Dairesi 
mensupları arkadaşlarımız meseleyi tetkik et
mişler, kendilerinin bu konuda vatanseverliğin
den en »küçük bir şüphemiz yok, samimî olarak 
çalıştıklarına kaaniiz. Son ilânlarında, tebliğle
rinde 1967 yılına teşmil edilmeden, 454 ve 415 
kuruşluk 'bir indirimle, yani ilâve ile 13 liraya 
çıkarmışlar taşımayı, 9 liradan. Böylece Türki
ye Petriolleri Anonim Ortaklığının kârı artmış. 
Sondum, Türküye Petriolleri Anonim Ortaklığı 
mensuplarına; «sion tarife ile ne kazancınız ol
du?» diye. «iki yıl için otuz milyon liradır,» 
dediler. «Niçin geçmişe teşmil edilımelmiştir?» 
diye sordum. Cevap veremediler. 

Değerli ^arkadaşlarım, konunun önemini tak
dir ediyorisunuz. Burada yüzlbinlerce değil, mil
yonlarca liralık ıbir menfaat bahis konusudur. 
Zamanında bunlar 'uygulanmış olsa idi, yani 
1967 yılında boru halttı bittikten sonra, 28 
Ekim 1969 yılındaki tarife tatbik edilmiş olsa 
idi, bu mjilyonlariea lira zarara Devlet uğramı-
yaoaktı. 

Şimdi bir soru tevcih edeceğim kendilerine. 
Niçin 1967 yılında sion çıkarılan tarife gibi bir 
tarife çıkarılıp uygulanmamıştır? Bu konu, 
ıbaşlılbaşma üzerinde durulmaya değer bir konu 
mahiyetindedir. 

Değerli arfkadaşlarıım, bununla ilgili olarak 
son kışımı, aynen zabıtlara geçmesi bakımından, 
özetlıiyerek, sözlerime son veriyorum, 

Hükümetin ithal Ihaımpetriolünide yapılan in
dirimin, şirketlerin indirimi kabul ettikleri, 
15 . 6 . 1964 tarihinden itibaren uygulamaları 
gerekirken, 8957 sayılı kararname ile 15.6.1064 
tarihinden 9 . 9 . 1965 tarihine kadar afişe fi
yatlardan 25 sent; 9 . 9 . 1965 tarihinden 
1 . 3 . 1966 tarihine kadar 35 sent; 1 . 3 . 1966 
tarihinden sonra 40 sent indirim yapmalarını 
kabul etmeleri, Devletin milyonlarca lira zara
rına yol açmıştır. Yabancı şirketlerin ithal 
hampetriolünde yaptıkları % 20 indirim yeter
sizidir. Nitekim, 3 noü inönü Hükümeti zama* 
nında alınan teklifler ve yapılan tesbitlere gö-
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île, Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun ra
porunda da belirtildiği gibi, yabancı şirketle
rin İtalya, isviçre, Batı Almanya ve İsveç'e, 
bize yapılan indirimin üstünde indirim yaptık
ları (anlaşılmıştır. Bu nedenlerle Hükümet, Pet-
rtol kanununun 3/31 nci; petrol nizamnamesi
nin 208 nci maddesinde yapılacak teklifimiz 
üzerine bir Ikayıt konmak suretiyle ithal foam-
petrolün fiyatlarını tesbit edebilir ve yabancı 
şirketlere dikte ettirebilirdi. Nitekim, 3 ncü 
inönü Hükümeti Enerji Bakanlığının şirketle
rin direnişi karşısında, 1905 yılının ikinci ayın
da iktisadi kurula bir yazı yazarak bu yetki
nin kullanılmasını istemiş olmasına rağmen, 
düşürülmesi üzerine iktidara gelen 4 ncü Koa
lisyon Hükümeti şirketlerle müzakere yolunu 
seçerek yetkisini kullanimamıştır. 

3 ncü inönü Hükümeti Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının ithal Ihampetrolünıde ve it
hal ihampetrolü ürünlerinde yapılması gerekli 
indirimler için alınması zorunlu kanuni tedbir
ler hakkında Bakanilaklararaöı 'iktisadi işbirliği 
kuruluna yazdığı 1965 tarihli yazı üzerine top
lanan 4 ncü Koalisyon Hükümeti İktisadi Ku
rulu, 3 . 5 . 1965 tarih ve 13 sayılı karan ile 
hampetnoldeiki indirime paralel olarak ithal 
hampetrioll'eri mahsulleri fiyatlarının da* ayar
lanması ve aradaki farkın Hazineye aktarıl
ması maksıadiyle bir fon teşkiline ve kararna
menin Maliye Bakanlığınca ısdarına karar ver
miş olması karşısında Hükümetin, Petnol Ka
nununun 3/25 ve 13 ncü maddeleri gereğince 
ürün fiyatlarını tesbit ederek bir kararname ile 
uygulaması gerekirken, Enerji Bakanlığının, 
Maliye Bakanlığının, 13 ncü maddenin uygu
lanması ve şirketlere fiyat dikte ettirilmesi 
'zorunluluğunu belirten, 18 . 5 . 1966 tarühli ya
zısına ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak ya
zılan, 8 , 6 . 1967 tarih ve 23351 sayılı yazı ve 
tekliflerine rağmen Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının piyasa fiyatı etüdü yapıyorum, 
diye oyalama yapıp yabancı şirketlerle müza
kereye oturması ve Maliye Bakanlığınca sevk 
edilmiş olan 6081 sayılı Kararname ile 29 Mart 
1966 tarihli tebliğ gereğince tesbit edilen ben
zinde % 18,41; gazda % 16,32; motorinde % 20 
indirim yerine 8957 sayılı Kararname ile, 1.3.1966 
tarihimden itibaren indirimin % 8 olarak de
ğiştirilmesini teklif ve kabul edilmesi suretiyle 

Hazinenin [milyonlarca lirayı aşan zararına se
bebiyet verimeısinde Bakanlar Kurulunun^ il
gili bakanların, hukuM ve 'siyasal sorumluluk
ları aşikârdır. 

Hükümetin, ürün fiyatlarında yapılacak in
dirim için, Petrol Kanununun 13 ncü maddesi
ne göre kararname düzenlenmesi ve imjrtiriTnıinTi 
hukukî dayanağının da bu olması gerekirken, 
rafineri şirketlerimi bağlamıyan, tevzi şirketle
rini hiedef alan miM korunma suçlarının affı
na, millî korunma teşkilat, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler ihdası
na dair, 16 . 9 . 1960 tarih ve 79 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine dayanan bir kararname çı
karması da usulsüz, kanunsuz ve büyük bir ba
siretsizliktir. 

Maliye Bakanlığınca (sevk edilen 6081 (sayı
lı kararname, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca sevk edilen 7956 sayılı Kararname
nin 22 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış
tır. Buna rağmen yine Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığınca sevk edilen 8957 sayılı Ka
rarnamenin, yürürlükte olmıyan 6084 sayılı 
Kararnameye ek olarak çıkartılması ve 8957 sa
yılı Kararnamenin dayanağının da Petrol Ka
nununun 13 ncü maddesi değil 79 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi olarak görülmesi de karar
namelerin ve sonuçlarının hukukî tanımlanma
larını tartışılır duruma getirmiştir. Mevcut ha
tayı düzeltmek için ayrıca bir kararname çı
karmadan bir yazı ile düzeltme cihetine gidil
mesinin hiçbir hukukî anlam ve değeri yok
tur. 

Yurdumuzda ithal edilen hampetrol ve 
petrol ürünleri için ödenen döviz, 1968 yılın
da 60 milyon dolardır. Buna ek olarak, yurdu
muzda üretilen hampetrol dolayısiyle buna 
yakın bir meblâğı transfer durumunda oldu
ğumuz göz önüne alınırsa, petrol sorunun ne 
kadar büyük bir önem taşıdığı anlaşılır. 1968 
yılında yatıranı maddeleri' için tahsis edilen 
döviz tutarı 355 milyon dolardır. Yurdumuz
da tüketilen hampetrolün ithal ve üretimi için 
yüz milyon dolara yaklaşan bir meblâğ Hazi
neye yüklenmektedir. -1964 - 1968 devresinde 
ithali edilen, yaklaşık olarak, 16 milyon ton 
hampetrole, 3 ncü inönü Hükümeti Enerji Ba
kanlığının İktisadi Kurula yaptığı 1965 ta
rihli teklifte öngörüldüğü gibi, ortalama % 30 
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bir indirim uygulanabilseydi, takriben 60 mil
yon dolarlık bir döviz kârımız olacak, buna 
paralel olarak da ürünler dolayısiyle buna ya
kın bir meblâğ, tahminen 60 milyon dolar, dö
viz olarak kazanılmış bulunacaktı. 

Buna karşılık, bugün % 20 dik bir indirim 
dâhi, 15 . 6 . 1964 tarihinden itibaren uygulan
mamış, inisiyatif daima yabancı şirketlere bı
rakılarak indirim ürünlere yansıtılması, % 8 
gibi izahı, dayanağı olmıyan bir orana inhisar 
ettirilmiştir. Bu uygulama tarihi olarak da 
1 . 3 . 1966 tarihi başlangıç alınmıştır. Bu da 
milyonlarca liralık zarara yol açmıştır. 

Yukarda arz ettiğimiz hususlar, Hüküme
tin yanlış tutum ve davranışları nedeniyle Dev
letin büyük akçalı zararına yol açtığını göster
mektedir. Tutum ve davranışlariyle Devletin 
büyük akçalı zararına sebebolan Hükümet 
ağır şekilde siyasal, hukukî ve akçalı sorumlu
luk altına girmiştir. 

Hükümet, yetkisini kullanarak, Üçüncü İnö
nü Hükümeti zamanında, yani 15 . 6 . 1964 yı
lında başlanan ve gerçekleştirilen hükümleri 
yeteri ölçüde geliştiremediği gibi, gerçekleşti
rebilecek indirim nisbetlerini, gerek ithal ham-
petrolünde, gerekse ürünlerde 15 . 6 . 1764 ta
rihinden itibaren uygulamadığı için Devlet Ha
zinesinin milyonlarca lira zarara uğramasına 
sebebiyet vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım; buraya kadar olan 
konuşmamada doğrudan doğruya asgari an
laşabileceğimiz müşterekler nelerdir, bu ko
nular nelerdir, bunlar üzerinde durmaya çalış
tım. Cumhuriyet Halk Partisinin, Anayasanın 
da öngördüğü gibi, doğal kaynakların devle
tin hüküm ve tasarrufu altında bulunmasını, 
devlet eliyle işletilmesini öngören programı var
dır. 

Bugün başımıza ne gelmişse, bu doğal kay
naklarımızı yabancılara zaman zaman teslim 
etmenin verdiği ihtilâtlar neticesinde gelmiş
tir. 

Adalet Partisinin programı böyle olmıya^ 
bilir. Yabancı şirketlerin faydalı olduğu ko
nusunda Sayın Demirel'in ve Sayın eski Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının konuşmaları 
Sayın Aadalet Partili arkadaşlarımız tarafın
dan tasvip görebilir, programlarının gereği bu
dur,, denilebilir. Ama bugün gördüğümüz so

nuç, gerçek odur ki, Türk Devletinin doğal 
kaynakları yabancıların kontrolü altındadır. 
Kim ne derse desin, Türkiye'deki kaynaklar
dan yabancılar büyük menfaatler sağlamak 
durumundadırlar, sağlamaktadırlar. 

Bunun çözümü nedir? Doğal kaynaklarımı
zı ortanın solunda yeni ulusal ve devletçi dü
zen kurulmadıkça, kaynaklarımızı ulusal gü
cümüzle değerlendirmedikçe... (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarınım, Ortanın solunda 
ulusal.. (A. P. sıraalrından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Devam buyurun, Sayın Oral. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ulusal yeni 

Devlet düzeni kurulması konusu konuşulur
ken tebessüm etmelerine karşı cevap verecek 
değilim. Çünkü ulusal çıkarları savunabilmek 
için bir devletin., bir ulusun o kaynaklara sa-
hibolması lâzımdır. 60 yıl müddetle işletme 
imtiyazını, petrol imtiyazını başkasına ver
mek marifet değil, vermemek marifettir. (H. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Asıl gülünecek olan, 60 yıl müddetle bu iş
letme imtiyazını yabancılara vermektir, ona 
gülmek gerekir, ve gülerken de acı acı gülmek 
gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; ulusal ve devletçi 
düzen kurulmadıkça,, kaynaklarımızı ulusal 
gücümüzle değerlendirmedikçe, bu kaynaklara 
sahip çıkmadıkça sanmıyorum ki bu değerlen
dirmeler mümkün olabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşım gülme
miş olsaydı, bu konu üzerinde bu şekilde alay 
edercesine bir iki sataşmada bulunmasaydı, 
kendisiyle yine asgari müştereklerde ittifak et
memiz gerektiğini söyliyecektim. 

Ama şuna kaaniiz ki, ne olursa olsun, prog
ramlarımızda nasıl bir ayırım bulunursa bu
lunsun, yine asgari müştereklerde anlaşmak, 
yabancı şirketlerin Türkiye'yi sömürmesini 
önlemek mümkündür kanısındayız ve bu in
celemenin bu yüzden ulusumuz hakkında iyi 
bir sonuç vermesi dileğini taşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak şunu 
ifade ediyorum Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı ile Maliye Bakanlığının birbirine suç, 
kusur atfeden adı geçen davranışlarından da 
anlaşılacağı üzere konu, Anayasanın 88 nci 
maddesinde yazılı Meclis Araştırmasının çok 
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üstünde, Başbakan ve bakanlar hakkında Ana
yasanın 90 nıncı maddesindeki hukukî ve ak
çalı sorumluluğa yol açan Meclis soruşturma
sını ve Bakanlar Kurulunun siyasal sorumlulu
ğu dolayasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince gensoru açılmasını zorunlu kılacak bir 
mahiyet taşımaktadır. 

Bunu, bu tartışmalar sonucunda da, bu in
celeme sonucunda da Yüksek Heyetiniz öğren
miş olacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gru-
punun, Meclin araştırma teklifine «Evet» de
mekle beraber, adı geçen denetim yollarını da 
göz önünde bulunduracağını ve doğal kaynak
larımızın ulusal çıkarlarımız yönünden, Türk 
Ulusunun menfaatine işletilmesi ve geliştiril
mesi yönünden çalışmalarına ve mücadelele
rine parlâmento içinde devam edeceğin}, bu 
konuda büyük bir hassasiyet taşıdığım arz 
eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay, buyurun. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Sürt) — Sar

fınazar ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. Öner

ge üzerinde başka söz istiyen. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Grup 

adına söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Erol Yılmaz Akçal, buyurun. 

TURHAN PEYZİOĞLU (Kayseri) — Ba
kandan sonra söz sıramı kaydeder inisiniz Sa
yın Başkan?. 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ 
AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşlar; 

Sayın Turhan Feyzioğlu'nun, Anayasamı
zın 88 nci maddesine gtire vermiş olduğu Mec
lis araştırma önergesi vesilesiyle bu kürsü
den, âdeta araştırma önergesi kabul edilmiş, 
âdeta, komisyon çalışmış, tamamen menli, ya
pılan bütün işlerin tamamen yanlış olduğunu 
komisyon meydana çıkarmış ve bu raporun 
eleştirmesi yapılıyormuş gibi, Cumhuriyet 
Halk Partisinin sayın sözcüsünün mevzuu 
tamamen bir petrol konusunu kapsar şekilde 
dağıtarak ortaya getirdiğini görüyoruz. 

Müzakerelerimizde her şeyden evevl şunu 
esas almak mecburiyetinde olduğumuzu, zan
nediyorum bütün arkadaşlarımızın kabul et

mesi icaibeder : Anayasanın 88 nci maddesine 
göre verilmiş olan önergelerde mevzular spe
sifik olarak tâyin edilmiş bulunmaktadır. Do-
layısiyle münakaşımızı tâyin edilmiş bulunan 
mevzular üzerine teksif etmemiz lâzımdır. 
Buraya, bu kürsüye gelip bir sömürü düzenin
den bahsetmek, petrol mevzuunu bütün geniş
liği ile almak, spesifik olarak tâyin edilen 
mevzulardan kaçmaktan başka hiçbir mâna 
ifade etmez. 

Türkiye'nin doğal kaynaklarını ecnebilere 
peşkeş çeken Hükümetten bahseden arkadaşı
mızın, hem zaruretlerin icabı ve memleket 
faydasını gördüğü noktada - gördüğünü kabul 
ediyoruz biz - 7 tane ecnebi firmaya ruhsat 
verdiğini, 1 tane Türkiye Petrollerine ruhsat 
verdiğini de huzurunuzda kaydetmek istiyorum. 

Pek muhterem arkadaşlar, yine kendimizi 
bir noktada daha kısıtlamamız icabettiği ka
naatindeyim. 

Hükümet, birtakım icraatiyle, Sayın Fey
zioğlu'nun hesabına göre 52 milyon lira Haizi
ne parasının ziyan olmasına sebebiyet vermiş
tir. 

Meclisin bir oturumu 600 bin liraya malo-
luyor. Meclis, açıldığı günden bugüne ka
dar araştırma önergeleriyle iştigal ediyor. Bi
raz da şu Meclisin çalışmasına rantablite 
getirsek, acaba Hazinenin kârına çalışmış 
olmaz mıyız diye gayriihtiyari düşünmek ica-
bediyor. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Komisyon
lardan gelmiş tasan var mı? 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Ge
çen devredeki tatbikatı arkadaşlarımız ga
yet iyi biliyorlar. 

Meclis, teşriî vazifesini âdeta ihmal eder 
tarzda murakabe vazifesiyle mükellef bir or
gan haline getirildi. Muhterem arkadaşları
mız müsaade buyursunlar da bu devre aynı 
yola gitmekten Meclisi koruyalım, hep bera
ber gayret edelim. 

Şimdi, ben, muhterem arkadaşlarımızın 
takibettikleri yolu takibetmek niyetinde de
ğilim. Anayasanın 88 nci maddesine göre ve
rilmiş bir önerge. Üç spesifik mevzu vardır, 
bu üç spesifik mevzuun münakaşasını yapa
lım. 

Bundan arkadaşlarımız katiyen tüm olarak 
petrol mevzuunu münakaşa etmek istemedi-



M. Meclisi B : 11 28 . 11 . 1969 0 : 1 

ğimiz mânasını lütfen çıkartmasınlar. Sadece 
Meclisin zamanından tasarrufu esas aldığımız 
için bu şekilde konuşmalarımızı ve kendimizi 
taJhdidetmek lüzumunu hissediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, iddia nedir? iddia, 
1966 senesinde 6/6181 sayılı kararnameyi kal
dıran 10 . 4 . 1969 tarih ve 6/7956 sayılı kara
ra ek vs 28 .10 . I£f37 de yürürlüğe giren 6/8957 
sayılı kararınamenlin çıkartılması il© ATAŞ gru-
puna dâhil yabancı petrol şirketlerinden tahsil 
edilen meblâğın azialtilmış olmasıdır. İddiaya 
nazaran ithal malı hampetrol fiyatlarındaki in
dirim sayesinde yabancı şirketlerden sağlanan 
(meblâğın bir kısmı, 8957 sayılı kararnamienin 
nisb etler de yaptığı indirim yüzünden, yaban
cı şirlketlierie iade edilrndş bulunmaktadır. 

Şimdi müsaadenizle bu iddiayı biraz eleşti
relim. 

Dünyada petrol satışları 1960 landa hattâ 
1959 larda sadece ilân ve kote edilen afife fi
yatları üzerinden cereyan ederken, bumun ya
nında 1959 lardanı sonra ıb'ir do afiş© fiyatların 
altında «pazarlık fiyatı» denilen (bir fiyat tees
süs etti. Seneyi tahsisten arz ediyorum; 1980 
lardan sonra, 1961 - 1962 - 1963 senelerinde 
(afişe fiyatlardan tenzilât fiyatları vardı, bu ten-
zlılâtlardaın istifade öden devletfcr vardı. Tür
kiye bunun içine dâhil olmadı. Ancak, eğer bir 
araştırma önergesi verilmedi icabediyorsa, ni
çin C, H. P. nin iktidarda bulunduğu devrede 
afişe fiyatlardan baışlta memleketler tenzilât 
sağlamışken T. C. Hükümettiniz bu tenzilâtı sağ
latmadığı hususunda araştırma önerge'si v&rmek 
icaibeder. 

Bunda mevzu gayet açık. Muhterem arka-
daşlarnmız iktidarda bulundukları devre zarfın
da ecnebi petrol şirketlerine istedüklerM tfıMc 
ediyorlar, müzakere etmiyorlar. Bir tarafta a"ii-
§e fiyatlardan bir tenzilât var, diğer memlekst-
ler yapıyor, görüyorsunuz, müz^ksne etmeye 
ihtiyaç görmüyorsunuz, lüzuim yok diyorsunuz; 
diiktie edin, afişe fiyatlardan tenzilât sağlayn... 
Niçin sağfaımyorsunuıZ? Bu suretle meıtfMîtıtm 
ne kadar dövizi gitmiştir dışarıya? Bunu hrjsa-
boimek lâzım. 

Neticede G. H. P. iktidarının yaptığı ecnebi 
p'etrol şirketlerine dikte olur, bizimki müzake
re olur. Her ne ise, bunun üzerinde durmak is
temiyorum. 

1964 senesinden itibaren 19G3 senesine îkadar 
kademeli olarak afişe petrol fiyatlarmdan ten-
zilâtılar sağlianmış. Neticede 1967 senesinde gel
miş bu, varil (başına 40 c'eınte bağlanmış. 

Şimdi, bu suretle ne kazanç sağlanmış olu
yor? Döviz ödemelerinde bir tasarruf sağlanı
yor. Hampetrolü ucuza alan rafineri şirketleri
nin kârlarınla bir artma oluyor. Dolayısiyle 
vergilerinde de bir yükselme oluyor. 

Hampetrol fiyatlarında bu azalmanın sağlan
ması tabiatiyle kâfi değil. Bilâkis ıbir noktadan 
da mlemleiketin aleyhinle netide Veriyor; çünkü 
raf merilerin kârları «transferabl» kârlar, ra
hatlıkla dışarıya transfer ediliyor. 

İıte bu sebeple arkadaşımızın izah ettiği gi
bi, 3 . 5 . 1965 tarih ve 12 sayılı İkıüsadi Kurul 
kararı çıkartjlıyor. iktisadi KuruT kararında 
hampetrol fiyatlarındaki indirime muvaai ola
rak ürün fiyatlarının da ayarlanması ve arada
ki farkın akiiarıîması maksadı ile bir fon teşki
li ve kararnamenin Maliye ve Enerji Bakan
lıklarınca ıstan ve 6/6181 sayılı Kararname bu
nun neticesi olarak meydana çalkıyor. 

Kararnamenin metnini okumaya lüzum gör-
müyoıum, fazla teknik bir mevzu. Sadece sağ
lanmak istenen şey; petrolün hammaddesinde! 
sağlanan indirimin miahsul fiyatlarına, ürün fi
yatlarına intikali. 

Bu kararname g'ayesine ulaştı mı? Maalesef 
bu kararname kendiisindien beklemem gayeye ula-
şamla..tnıştır. Normal olarak bdklenen husus 
ATAŞ ve ÎPRAŞ rafinerilerinin fona para ya
tırın alları sebebiyle kârları azalan tevzialtçı şir
ketlere, esasen ham petrolü ucuza aldıkların
dan dolayı kârları artması sebebiyle, bir ten
zilât yapmaları idi. Bunu yapsalardı rafineri 
şirketlerin transferable kârlarından bir azalma 
olacaktı. Hattâ bu meselede tevzi şirketlerinin 
fona aktardığı paralar dolayısiyle 6/6181 den 
dolayı bir vergi kaybı da bahis mevzuudur. 
Tabiatiyle bunları gelirlerinden düşmüşlerdir. 

Şimdi meseleyi biraz daha açık olarak izah 
etmek istiyorum, muhterem arkadaşlarımızın 
yaptığı gibi. 

Şirketleri, ATAŞ'm ortağı olan, Türkiye'de 
benzin satan tevziatçı şirketleri filân ayrı ayrı 
mütalâa ettiğimiz zaman durumu pek açıklığı 
ile göremiyoruz. Aslında meselâ ATAŞ'm ortağı 
olan Mobil Şirketi bakımından alalım: ATAŞ'm 
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ortağı olan Mabil Şirketi kâr ediyor, tevziatçı 
Mobil Şirketi zarar ediyor ve neticede tüm Mo
bil alındığı takdirde kârlı bir durum gözükü
yor. Zannediyorum bu noktada muhterem arka
daşlarımızla mutabıkız. 

Bu 6/6181 den zarar eden bir tek müessese 
oldu açıkçası, Petrol Ofis. Bir taraftan fona 
para ödemek mecburiyetinde kaldı, diğer ta
raftan kendisi pahalı olarak petrol aldı. 
Bu durumun düzeltilmesi lâzımdı., bunda 
da müttefikiz. 

Şimdi zannediyorum muhterem arkadaşları
mızın en fazla üzerindeki durdukları noktaya 
sıra geliyor,. Durum ne şekilde düzeltilecektir? 

Bizim iddiamız şudur: Hukuk devleti olma 
vasfını ortadan kaldırmadan, rafineri şirketle
rini tevziatçı şirketlere doğrudan doğruya ten
zilât yapma imkânına, daha doğrusu Türkiye 
Hükümetine tanımak. 

Şimdi, bunun için bir yol bulunması lâzım. 
Yol ne olabiliyor? Petrol Nizamnamesinin 
224 ncü maddesi var: «Petrol hakkı sahibi pet
rolünün satış veya devir fiyatını kaideden ser
bestçe tâyin edebilir.» diyor. Arkadaşımızın iti
bar etmedikleri prosoverballer var ve nihayet 
Petrol Kanunu var... 

Şimdi, muhtelif seneler itibariyle C. H. P. 
sayın bakanlarının hattâ Başbakanının Meclise 
zabıtlarına intikâl eden konuşmalarını eğer hu
zurunuzda tekrarlarsak zannediyorum kendi 
kendileriyle seneler itibariyle yaptıkları konuş
malar bakımından nasıl tenakuza düştüklerini 
rahatlıkla anlıyacaklar. Hattâ seneleri çok da
ha geriye götürürsek; kapitüler hükümleri ih
tiva ediyor, dedikleri kanunun daha müzakere
sine dahi başlanmamış olduğu senelerde C. H. 
P. gruplarında görüşülmesine dahi intikâl et
tirmek mümkün. Orada rahmetli Hasan Saka'-
nm sözleri var, enteresan sözler. Millî menfaat
leri, görüş açısı değişik bugünkünden. Bunları 
zannediyorum teker teker eleştirmek biraz mev
zuun dışına çıkmak ve meseleyi teknik bir me
sele olmaktan çıkartıp da politik bir mesele ha
line getirmiş olacak ve netice itibariyle Mecli
sin rantabl çalışmasına bir şey eklemiyecek, 
zarar verecek. Bu sebepten dolayı detaylarına 
inmeyi doğru bulmuyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, fiyat serbestisi 
kaidesinin bir tek istisnası var; Petrol Kanu

nunun 13 ncü maddesi,. Bu. 13 ncü maddeye gÖ-
reı Bakanlar Kurulu tasfiye şirketlerinden Tür
kiye'de mevcut tasfiyehanelerin tasfiye ettikle
ri petrol mahsullerini piyasa fiyatı üzerinden 
sağlamalarını Petrol Kanununun 13 ncü madde
sine göre istiyebilir. Ancak piyasa fiyatının ne 
olduğu da yine Petrol Kanununun 3/25 - a mad
desiyle Petrol Nizamnamesinin 224 ncü madde
sinde tarif edilmiştir. Bu tariflere göre mahsul
ler bakımından piyasa fiyatı, petrol hakkı sa
hibi tarafından aynı tarihte aynı tip vasıf ve 
miktardaki petrol mahsulü, en yakın erişilebi
lir dünya piyasasından sağlansa ve hak sahibi
nin tasfiye, hanesinde satılsa fiyat ne olacak 
idiyse piyasa fiyatı odur. Petrol Nizamnamesi
nin 224 ncü maddesinde, «En yakın erişilebilir 
dünya piyasası» tâbirinden ne anlaşıldığı zikre
dilmiştir. Bu maddede «Petrol hakkı sahibinin 
normal olarak müracaat edeceği en yakın ve 
esas itibariyle dünya piyasasına ihracat yapan 
müstekâr ikmâl kaynağı» şeklinde tarif edili
yor. 

Muhterem arkadaşlar, ö. H. P. Hükümeti 
iktidarda bulunduğu zaman Petrol Kanununun 
13 ncü maddesini tatbik etmemiş, tatbik ede
ceğini yazmış, bildirmiş iddiaya göre, burada 
öğreniyorum. Mesuliyet mevkiinde olmadan, bir 
muhalefetin muhalefet partisi olmanın mesuli
yetini hissetmeden, millet idaresinin mesuliyeti
ni düşünmeden konuşmak her halde çok rahat 
bir konuşma tarzı olsa gerek. Burada Hüküme
ti, Petrol Kanununun 13 ncü maddesini tatbik 
edebilir misin, edemez misin şeklindeki sıkıştır
mayı doğru bulmuyoruz. Bunu bir muhalefet 
partisinin yapmasını da doğru bulmuyoruz. Ne 
demek isteniyor? Tatbik et. Niye etmedin?... So
rarlar insana, niye etmedin, derler. Bir hukuk 
nizamı vardır. Biz mevcut kanunları, nizamna
meleri ortaya koyduk. Herkes kendi telâkkisi
ne göre bundan istediği neticeyi çıkartabilir, 
bundan istediği, neticeyi çıkartsın diye koyduk 
ve şunu A<. P. Grupu adına açıkça söylüyorum: 
Biz mevzuatın yani Petrol Kanun ve nizamna
melerinin hüküm ifade etmediği hakkında bir 
kanaata sahip değiliz. 

Kanun Devletinde yaşıyoruz, hukuk Devle
tinde yaşıyoruz. Türkiye'nin hukuk Devleti 
olma vasfına her hangi bir zarar iras etme yo
luna katiyyen A. P. hükümetlerinin de gitmiye-
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ceği kanaatindeyiz. Hukukî bakımdan eğer Hü
kümet 13 ncü maddenin tatbikini mümkün gö
rürse bu yola tabiatiyle tevessül edebilir. 

Muhterem arkadaşlar, 6/6181 sayılı Karar
nameden sonra ecnebi ATAŞ Rafinerisiyle mü
zakerelerde bulunulmuştur. Müzakereler neti
cesinde mahsul fiyatlarında % 8 nisbetinde 
(bir indirim kendilerine kabul ettirilmiştir. Bu 
% 8 nispetindeki indirimin kâfi olup olmadığı 
hususunda muhterem arkadaşlarımız fikirler 
ıbeyan ediyorlar. Bir müzakeredir, o zaman 
için müzakereden (böyle bir sonuç alınmıştır, 
böyle bir sonuç temin edilebilmiştir, yeniden 
müzakere yapılabilir, daha iyi sonuçlar elde 
edilmeye çalışılabilir tabiatiyle. 

Esasen mamul petrol fiyatlarındaki azalt-
v ma sadece hammaddenin fiyatlarındaki bir 

azalmanın neticesi değildir. Rafinerinin işletme 
masrafları azaltılmıştır, yeni teklifler gelmiş
tir, tanker fiyatlarındaki düşüşler vardır, do-
layısiyle ATAŞ'm hu şekilde birtakım iddia
ları olmuştur. Netice itibariyle şunu da söyli-
yeyim; bir mukayese yapma imkânı da vardır. 
Ama hu mukayese ne dereceye kadar doğru 
olabilir, ne dereceye kadar yanlış olabilir, bunu 
şimdi açıklıkla söylemek mümkün değildir ka
naatindeyiz. Pakistan'ın yaptığı tenzilât % 10 
civarında. Benzinde % 5 nisbetinde indirim 
sağhyabilmiş Pakistan. Netice itibariyle birta
kım broşürler bu fiyatları açıklıyor ve Türki
ye'nin yaptırdığı tenzilâtın meselâ Pakistan 
tenzilâtından daha üstün bir tenzilât olduğunu 
gösteriyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, son kararna
me memlekete neler kazandırmıştır noktası üze
rinde durmak istiyorum. 

Malûmunuz olduğu veçhile ilk kararname 
tamamen tevzi şirketlerine hitabettiği halde, 
hu çıkartılan ikinci kararname rafineri şirket
lerine hitabetmektedir, döviz tasarrufu sağlı-
yacak bir nitelik arz etmektedir. 6/8957 sa
yılı Kararname petrol hakkı sahibi rafineri 
şirketlerinin ithal hampetrolünden imal ettik
leri benzin, gaz ve motorinin tevzi şirketlerine 
devir ve satış fiyatını beynelmilel piyasa fi
yatından % 8 nisbetinde düşürerek trans-
ferabl fonlarında bir azalma sağlamış ve ithal 
hampetrolünden sağlanan tasarrufu bu suret
le gerçek döviz tasarrufu mahiyetine inkılâbet-

tirmiştir. Yine bahsedilen kararname, 6/6181 
sayılı Kararname 29 . 3 . 1966 tarihinden iti
baren mer'î olduğu halde, yeni çıkartılan ka
rarname makabline de teşmil edilmiş bulunmak
tadır. Hattâ ATAŞ ile yapılan müzakere so
nunda kabul edilen indirim proseverbaündeki 
bir hükme istinaden aynı indirim îPRAŞ'a da 
tatbik edilmiş bu suretle hem Petrol Ofis, ka
rarname ve tehliğ gereğince fonu ödeme im
kânına kavuşturulmuş, hem de zararın önüne 
geçilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, aslında cevap veril
mesi icabeden birkaç sual var. Bu ikinci ka
rarname çıkartılmasaydı durum ne olacaktı, 
yani rafineri şirketlerinin transferabl olan kâr
larının miktarında ne nisbette bir yükselme 
olacaktı? Ondan dolayı acaba Hükümet hak
kında bir gensoru açılması istenmiyecek miy
di? Yine aynı şeyin neticesi olarak tevzi şir
ketlerinin vergilerinde ne kadar bir azalma ola
caktı? 

Muhterem arkadaşlar, zannediyorum hu 
birinci iddiada anlaşmamız icabeden birkaç 
husus var. Anlaşmamız icabeden hususlardan 
bir tanesi şu : 

Türkiye'nin Hukuk Devleti vasfına gölge 
düşürebilir mi Hükümet? Arzu edilen Petrol 
Kanununun 13 ncü maddesinin tatlbiki, Hu
kuk Devleti vasfına halel gelmeden sağlanabi
lir mi, sağlanamaz mı? 

İkincisi; % 8 indirim mâkul müdür, nor
mal midir, değil midir? 

Sayın arkadaşlarım, kararnamenin ısdarın
da usuli bâzı hatalar olduğumu iddia ettiler. 
Ben bu şekilde birtakım hatjalar göremedim. 
Aslında bir kararnamede Jbirjhata olabilir, İM 
gün sonra çıkartılan bir kararname ile bu dü
zeltilebilir. Halk Partisi iktidarı zamanında 
olmuştur, iSayın Turhan Fey^ioğlu'nun Hükü
mette vazife deruhde ettikleıji zamanlarda ol
muştur. Bunların detaylarına; girmek istemiyo
rum, çünkü işin teferruatıdır. Aslında Araş
tırma Komisyonunun teşkiline taraftarız. An
cak temenni ederiz ki, Araştırma Komisyonu 
kurulup, Araştırma Komisyonu raporunu ver
dikten sonra, hiç olmazsa çok geniş olan pet
rol mevzuunun şu muayyen meseleleri üzerin
deki tartışmalar, konuşmalar, vakit israfları 
dursun ve hepimiz ona ittiba «delim. 
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Saym Hükümet Başkanımızın bu kürsüden 
ifade ettikleri gibi, Adalet Partisi Gmpu, Araş
tırma Komisyonunun teşkili hususunda müspet 
rey kullanacaktır. Hattâ komisyonun başkan
lık ve sözcülüğünü de Adalet Partililer isteme
mektedirler. 

Temenni ederiz ki, muhterem arkadaşları
mız bu - hüsnüniyet belirtileri değil de artık -
açığa çıkmış olan hüsnüniyet muvacehesinde 
tatmin olabilsinler. 

Muhterem arkadaşlarım, boru hattı meselesi
ne geçmeden evvel bir nokta üzerinde durmak 
istiyorum. Sayın Hüdai Oral konuşmasına baş
larken, «Türkiye'de petrol vardır» dedi, «çıkar
tılacaktır» dedi, «millî imkânlarımızla olur» 
dedi... Şimdi Türkiye'de petrolün olduğu mu
hakkak. Ancak bir noktayı, Enerji Bakanlığı 
yapmış olan muhterem arkadaşımın nazarı dik
katine arz etmek istiyorum. Türkiye'de petrol 
istihsalinin artış hızı, petrol istihlâkinin artış hı
zından daha düşüktür ve aradaki mesafe her 
gün daha fazla artmaktadır. Dolayısiyle ala
cağımız her tedbirde, uygulayacağımız her ka
nunda, her prensipte Türkiye'nin petrol ihtiya
cının giderilmesinin nazarı itibara alınması şart
tır, elzemdir. 

Boru hattı meselesinde, tarife meselesinde yi
ne aynı mevzuun dile getirilmesi icabeder. Boru 
hattı fiyatları, tanker fiyatı, vagon fiyatı falan 
gibi tesbit edilemez tabiatiyle. Yani iddiayı ba-
sitleştirirsek eğer, vagon fiyatından iki lira da
ha ucuz yaptığı takdirde yine boru hattı kulla
nılacaktır. Dolayısiyle niçin daha fazla kâr te
min etmek istemiyorsunuz?.. Hâdiseyi bu kadar 
basit görmemek lâzım zannediyorum. Mühim 
olan maliyet meselesidir, istihsalin teşviki mese
lesidir ve muhterem arkadaşlarımız boru hattın
da bize her hangi bir misal versinler, desinler 
ki; falan yerdeki boru hattı tarifesi Türkiye'
den daha pahalıdır. Böyle bir misal versinler, 
zannediyorum biz de tatmin olabiliriz. 

Sayın Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın beyan 
ettikleri ve önergesinde kapalı olarak zikredi
len üçüncü mesele, yüksek oktanlı benzin me
selesidir. Bu mevzuda, yüksek oktanlı benzin 
meselesinde tahmin ediyorum hayli kazanç sağ
lanmıştır, iddianın tamamen aksine olarak. Bu 
mevzua şimdilik detaylariyle girmek istemiyo
rum. 

icabederse yeniden söz almak kaydiyle he
pinizi hürmetle selâmlarım efendim. (A. P. sı
ralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, şimdi grup 
adına görüşecek inisiniz efendim? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Bakan konuştuktan sonra görüşmeyi tercih ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanı ben da
vet edemem tabiî kürsüye. Kendileri... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Peki, 
geleceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ

LU (Kayseri) — Değerli arkadaşlarım, yüksek 
huzurunuzu tekrar tekrar işgal etmemek için, 
Sayın Bakan, önerge sahibi ve gruplar konuş
tuktan sonra söz alırlarsa, Bakandan sonraki 
söz hakkını kullanmak suretiyle hem Adalet 
Partisi Grupu sözcüsüne, hem Bakana bir defa
da cevap arz edebilmek fırsatını bulur muyum 
diye ricada bulunmuştum. Ancak, bu imkân 
hâsıl olmadı. Sayın Bakandan sonra konuşmak 
imkânını yine bulmak ümidiyle biraz önce ko
nuşan sayın iktidar partisi sözcüsünün önerge
mizle ilgili mütalâalarına kısa noktalar halinde 
cevap arz etmek istiyorum. 

Evvelâ Sayın Akçal, araştırma önergemizi 
vermemiz noktasında bir tarizde bulundular ve 
Meclisin bu gibi önergelerle işgal edildiğini ifa
de ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis gündemi önü-
nüzdedir. Biz önergelerimizi, komisyonların he
nüz seçilmediği bir tarihte, komisyonlardan Yü
ce Meclis gündemine tek bir kanun maddesinin 
henüz gelmediği ve Meclis gündeminde görüşü
lecek hiçbir işin bulunmadığı bir sırada takdim 
ettik. 

Meclis gündeminde, zirai kredilerle ilgili 
araştırma önergemiz olmasa idi, petrolle ilgili 
bu mühim önerge bulunmasa idi, hastanelerle, 
fakir hastaların derdi ile ilgili önerge bulunma
daydı veya Devlet idaresinde israfla ilgili, Dev
let idaresinde her türlü israfı önlemek için alı
nacak tedbirlerin araştırılması ile ilgili önerge
miz bulunmasaydı, bir tek kanun maddesini gö
rüşmeye fiilen imkân bulunacak mıydı? Hayır. 
Çünkü Meclis gündemine komisyonlardan gel
miş bir şey yoktur. Bu önergelerimizin görüşül-
me'sine komisyon seçimlerinden önce başlanabi-
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lirdi, Başkan seçimleri, sözcü seçimleri yapılma
dan başlanmıştır ve bugün de Meclis gündemin
de, şu müzakereyi yaptığımız saatte, araştırma 
önergeleri ve sözlü sorular dışında bir şey yok
tur. Yani murakabe vazifesi yapmak için Mecli
sin en müsait günlerindeyiz. Çün'kü murakabe 
vazifesinden başka bir vazife yapmaya şu anda 
imkân yök. O halde yasama vazifesi ihmal ettiri
liyor, yasama vazifesi aleyhine olarak araştırma 
önergeleri verilmiştir, sözü tamamiyle havada 
kalan bir iddiadır. Tıpkı ondan sonra ileri sür
dükleri, önergemizin akar yakıt istikrar fonu 
ile ilgili veya yüksek oktanlı benzinle ilgili veya 
boru hattı tarife'siyfle ilgili bölümlerine verdik
leri cevaplar gibi bu birinci noktadaki sözleri de 
havada kalmaktadır. Çün'kü temel bir gerçekten 
tegafül ederek söylenmiş sözdür. 

Yasama fonksiyonunu yapacağımız bir gün
de değiliz. Kaldı ki, altı yüz ibin liradan bahsedi
yorlar, bir celse altıyüz bin liraya mal oluyor
muş. Değerli arkadaşıma bir şey hatırHatayım. 
Bir araştırma önergesi, bir tek araştırma öner
gesi, birinci petrol araştırması (Kabul edildiği 
zaman, bu ikinci olacak) boru hattının satılma
sını önlemek suretiyle yalnız Meclisin bir gün
lük çalışmasının bedelini değil, T. B. M. M. nin 
bütün bir dönem boyunca bütün milletvekilleri
ne ödediği maaş ve yaptığı bütün masraflar ka
dar bir tasarrufu sağlamıştır. Millet kaynakla
rından bir dönemin bütün masraflarına tekabül 
edecek kadar paranın kaybolup gitmesine bir 
Meclis araştırması engel olabilmiştir.' Bunun he-
salbını birinci petrol araştırma önergemi burada 
izah ederken arz etmiştim. 

Yine aynı şekilde, «Bu iddialar havada ka
lan iddialardır» dendi. Rakam verdim; «efen
dim paraya ihtiyacımız var, satalım da bedeli ile 
yatırım yaparız,» dendi. «Satacağız; e, satıp da 
'bedava satmıyoruz ya, parasını alacağız, bu pa
ra ile Türkiye Petrolleri yatırım yapacaktır.» 
dendi. Hesap çıkardım, 2,5 - 3 senede kendisini 
amorti eden bir servet satıJlmaz böylece ve bunu 
satarak gelir temin etmeye kalkışmak demek, 
ısınmak için oturduğunuz binanın kapısını ve 
penceresini söküp sobada yakmaya benzer. Evet 
bir defa yakar, ısınırsınız, aına kapısız ve pen-
ceresiz bir binada ayaza mâruz kalırsınız. Kapı 
söküp yakmak ısınmak için ne kadar kötü bir 
usul ise, Türkiye Petrollerinin en verimli ve en 
kârlı yatırımlarından birinin böylece büyük bir 

miktar hissesinin, yarıya yakın hissesinin sa
tılması Türkiye Petrollerine kaynak temin 
edecektir iddiası bu kadar yersiz bir iddiadır. 

Mukabil tez bu kürsüde savunuldu. O za
manki Sayın Enerji Bakanı tarafından sa
vunuldu. ısrarla «Bıorıı hattının satılması lâ
zımdır dendi. Hattâ Yüce Meclis araştırma açıl
masına karar verdi, komisyon kuruldu, komis
yon mesaisi devam ederken ıboru hattını satma 
kararından vazgeçilmediğini gösteren beyanlar 
yapıldı. Bu resmî beyanlar karşısında mesele 
Mecliste inceleniyor, Yüce Meclisin iradesiyle 
bir komisyon teşekkül etmiştir, bu komisyon 
çalışmalarını tamamlayıp raporunu vermeden 
neyi kime satıyorsunuz diye sesimizi yükseltme
ye mecbur olduk. Boru 'hattının satılması geri 
kaldı ve üyelerinin yarısından fazlası Adalet 
Partili olan IO komisyon sonunda burada nâçiz 
arkadaşınızın savunmuş olduğu noktai naza
rın haklı olduğuna oy ıbirliğiyle, yanılmıyor
sam, karar verdi, Başkaniyle, sözcüsüyle, A. P. 
kanadiyle. 

Bu rapor yanımdadır arkadaşlar, isterlerso 
sayfasını tekrar gelir okurum.. «Boru hattının 
satılması caiz değildir». Bu rapor teksir edil
miştir. Çok temenni ediyorum ki, bu rapor ta
bedilsin, Meclis bunun kadar önemli olmıyan 
pekçok şey tabetmektedir, Meclis matbaasının 
imkânları dışında değildir. Bu rapor basılmak 
ve sayın üyelere dağıtılmalıdır. Esasen yeni 
kurulacak araştırma komisyonunun da bu ra
porun nüshalarına sabJbolması gereklidir. 

Bu itibarla araştırma önergesi Meclisin 
bii celsesini işgal eder de altıyüz bin liraya 
malolur... Evet, belki Meclisin bir celsesini iş
gal eder, ama bir yılda da elli milyon lira ka
zandırabilir, hir araştırma 'önergesi bir yılda 
yaz milyon lira kazandırabilir. Böyle araştır
ma önergeleri vardır. Yüce Meclisin kabul et
tiği birinci petrol araştırma önergesi bu nevi
den bir önerge idi. Bugün takdim etmekle şe
ref duyduğum ikinci önerge bu mahiyette bir 
önergedir ve Yüce Meclis bunu kabul ettiği 
takdirde inanıyorum ki, bir parti inadına ka
pılmadan çalışacak ıolan bir komisyon neticede 
Türk Milletinin yararına çok güzel kararlar 
verecektir. Bu oranlarda değişiklik yapılması 
gerektiğine karar verdiği anda burada ge-
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girdiğimiz saatlerin çok ötesinde büyük bir ka
zanca sahibolacağız. 

Değerli arkadaşım araştırmalar konusunda, 
araştırmanın ilk takdiminde fazla teferruata 
'girilmemesi gerektiğini ve rakamlar üzerinde 
fazla durduğumuzu ifade buyurdular. Ben ken
dilerinin rakamlar üzerinde az durmalarından 
.şikâyetçiyim. Çünkü % 3 oranı fazla olur de
diler. Pakistan^dan misal verdiler. Pakistan 
% 5 yapmış, e, biz % 8 yapmışız, pekâlâ ne 
çıkar efendim, % 1 yapamıyan memleketler 
de var... Size, rafineriye indirimsiz hampetrol 
tonu 151 liradan gelir idi, 40 liraya işlenirdi, 
bir tondan elde edilen gazın, benzinin, moto
rinin maliyeti 191 lira idi. İndirimler yapıldı, 
bu maliyet şuraya indi. İndirimlerden sonra 
<ATAŞ rafinerisine mensup şirketlerin ve ithal 
şirketlerinin tutarı ton başına bir dolarken in
dirim yaptık» diye bu kadar davul - zurna çal
dıktan sonra iki dolara çıktı. 

Bunun hesabını verdim, rakam arz ettim. 
Bu rakamları da havadan söylemediğimi, bun
ların hepsinin resmî beyanlara dayandığını 
Bütçe Komisyonu zabıtlarından, sorumlu Ba
kanın ağzından ifade edilmiş rakamların alt 
alta konması ve tefsiri suretiyle bulunmuş ra
kamlar olduğunu ifade ettim. Yanlışsa gelinir
di buraya, «önerge sahibinin vermiş olduğu bu 
rakamlar yanlıştır, yaptığı tahliller mesnetsiz
dir, tamiamiyle yanlış bir muhakemeye (daya
nıyor» diyebilirlerdi. 

Aslında çok basit bir muhakemeye dayanı
yor. Hampetrol indirilmeden evvel kaça sa
tıyorduk "ürünleri, yüzde 20 tenzilât yaptım di
yorsun, varilde 40 cent tenzilât yaptım diyor
sun. O hailde benzinin, motorinin, gazın maliye
ti elbette bu tenzilâttan evveline göre düşmüş
tür. Ne Ikadar düşmüştür? İBuna göre o tarih
te tatbik 'ettiğin ürün fiyatlarına göre ne ka
dar tenzilât yapman lâzım, bu hesabı bu açıdan 
bakarak şirketlerin cnüns koymak mümkün idi 
ve elimizde Petrol Kanununun 13 ncü maddesi 
gibi çok ''kıymetli bir silâh da varidi. Öyle bir 
cilan ki bunu kullanamayız Idiyor sözcü veya 
kullanmak güçtür diyor. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Ben öy
le bir şey söylemedim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Veya niçin kullanılmadı
ğını izah etmiyor, Aynen okuyayım cümlenizi 
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not ettiğim ölçüde; yani hiç 'değilse kullanıl
maması için gerekçe ifade ediliyor. Aynen söy-
liyeceğim: «Bizim iddiamız şu» buyurdunuz, 
sanki hukuk devleti olmayalım ıdiyen yaranış 
gülbi «hukuk devleti olma vasfını ortadan kal
dırmadan Türk Hükümeti rafineri şdtrketlerine 
ürün fiyatlarını şu noktaya inldiridlim diyemez.» 
Böyle ifade ettiniz. Proseverbal vardır, Pet-
ı'ol Nizamnamesinin 224 ncü maddesi vandır, ni
hayet Petrol Kanunu vandır» dediniz. E, biz de 
biliyoruz pr<aseverbal var, biz de biliyoruz Pet> 
rol Nizamnamesinin 224 ncü madidesi var, bun
ların hepsinden konuşmamda bahsettim. Bütün. 
bu engelleri, güçlükleri ifade ettim. Ama bir 
ışık da var; Petrol Kanununun 13 ncü mıalddesi. 
Bundan istifade edilebilirdi ve edilmeliydi. Bu
nu ben de söylemiyorum. Bizzat Hükümetin 
bir bakanı diğer bakanına yazdığı yazıda veya 
liir bakanlığın servisleri düğer bakanlığa yaz
dığı resmî yaızida; Petrol Kanununun 13 ncü 
maddesini tatbik etmek lâzımdır, hampetrol 
fiyrj^armda yapılan indirimin bir mâna taşıma
sı için hampetrol fiyatlarında yapılan indi
rimden yabancı şirketlerin bir elle verip, bir 
elle aJImrlk suretiyle mrarsız çıkmamaları, bilâ
kis kârlaırmm bilfiil azalması ve Türk Hazine
sine bir gelir sağlanması, döviz balkumndan 
da, döviz bilançomuz bakımından da faydalı 
sonuçlar elde edilmesi için 13 ncü maddenin 
tatbiki lâzımdır» diyor. 

Bunu söyliyen Maliye Bakanbğı. Maliye 
Bakanlığı, bunu söylediği zaman hulkuk niza
mını ortadan kaldırmak mı istemiş. Türkiye 
Cumhuriyetinin Maliye Bakanbğı sizin iktida
rınız zamanında, sizin Maliye (Bakanlığınız, 
13 ncü maddeye dayanarak bu işlemi yapmak 
lâzımldır dediği vakit hukuk devleti olma vas
fının dışına çıkmak mı istemiş? Yok böyle bir 
şey. Bir yol göstermiş. Hattâ o sırada elde 
olan tclk hukukî yolu göstermiş, kaırşılıaşılan 
hukukî mesele bakımından. Bunu ildd'ia ettik. 
13 ncü madde ve onun atıf yaptığı nizamname 
maddelerinin karşımıza çıkardığı problemleri 
de biliyoruz. «Müstakar ikmal kaynağı» sözü 
var, «En yakın erişilebilir dünya piyasası» sözü 
var. Bütün bunlar Petrol Kanununun yapıl
dığı 1954 senesinde hiç şüphe yek ki, t?.narayı 
hazırlayanlar tarafından Basra Körfezi olarak 
düşünülmüştür. Ama, ifade ettim; Basra Kör
fezi dediğiniz zaman yine ATAŞ grupundaki 
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yabancı şirketler çıkıyor karşınıza. O zaman
dan bu yana dünyada birçok değişiklikler ol
du. O zamandan bu yana İtalya büyük bir 
rafineri memleketi, büyük bir petrol sanayiine 
sahip memleket oldu. İtalya ürün gönderebi-
len bir yer oldu. O günden sonra hampetrol 
balonundan bdr Libya kaynağı çıktı ve bura
dan misal vererek arz ettim, Libya ̂ dan bu dev
let varil başında 40 cent değil, varil başına 57 
cent indirim sağlıyarak, yüzde 28 indirim sağ-
lıyarak petrol 'ithal edebildi. Petrol münaka
şası yalnız bu araştırma önergeleri sebebiyle 
olmadı, değerli arkadaşım belki hatırlıyacak-
diarldır; petrol konusunda bu kürsüye bdr başka 
vesileyle daha araştırma önergeleri ıdışında gel
diğimde bu Libya petrolüyle ilgi! hususu arz 
ettiğim zaman, bu kürsüden, «hampetrol fiyat
larında bu ölçüde indirim sağlanması hayaldir, 
neden bahsediyorsunuz, Türk Devletinin elin
de ve arşivlerinde böyle bir teklif yoktur,» den
di. Böyle bir teklif yoktur dendiği zaman Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arşivlerinde 
yüzde 27 daha ucuza petrol satabiliriz diyen 
bir yabancı şirketin teklifi vardı. Çıkıp bu 
kürsüden, böyle bir teklif vardır ve Türkiye 
daha ucuza bunu alabilir. Bu iddiada bulun
duk, Senaitoda bu iddiada bulunan arkadaşla
rımız oldu. Zaman geçti; aradan geçen bir yıl 
zarfında bilfiil TPAO askerî makamlarla işbir
liği yapmak suretiyle ve bunu askerî ihtiyaçlar 
için ithal ediyoruz demek suretiyle meseleyi 
yürütmeye muvaffak oldu ve bilfiil yüzde 27 
indirimli petrol Türkiye'ye geldi, rafine edildi, 
kullanıldı ve bu kürsüde yılar önce cereyan 
etmiş müzakerede, bu kadar indirim yapmak 
mümkündür, diyen kimselerin haıMı olduğu 
böyle bir teklif yoktur, bunlar hayalidir, bun
lar boş iddialardır, diyenlerin ise haklı olma
dığı anlaşıldı. 

Şu halde, değerli arkadaşlarım, şimJdiki 
meseleye de lütfen bu açıdan bakalım, bu açı
dan inceliyelim ve G. P. nın noktayı nazarı bu
dur; şu müzakerelerden Türk Milletine bir 
faydalı sonuç çıkaralım. 

Muhalefette olmanın sorumsuzluğu içinde 
konuşmaz G. P. Grupu. G. P. kurulduğu gün
den beri muhalefette de memlekete karşı, mil
lete karşı sorumluluk duygusu taşıyarak ve her 
meselede inandığından başkasını söylemeden, 

ciddiyetin, seviyeli tenkidin en güzel örnekleri
ni vererek murakabe vazifesini yapmıştır, yap
maya da devam edecektir. 

Buraya getirdiğimiz her mesele etraflı in
celeme sonucudur. İki seneden beri bu konu 
üzerinde duruyorum, iki seneden beri bunu mü-
taaJddit defalar bu kürsüye getirdim. Bugüne 
kadar neden acaba böyle bir önerge konusuyla 
bir komisyon kurma noktasına getirmediniz 
sorusunun cevabı da, işte nefis murakabesiyle; 
acaba memlekete zararlı bir adıım atmış olur 
muyuz, acaba görmediğimiz bir tarafı var mı; 
acaba eksik hesabettiğimiz bir tarafı var mı, 
grift bir meseledir petrol meselesi, gözümüzden 
kaçan bir cephesi var mı, diye araştırmamız, 
incelememiz olmuştur. ıSon bütçe müzakerele
rinde rakamlar ortaya koymak suretiyle, ra
kamlar istemek suretiyle aldığımız bilgilerden 
sonra bu konuda gerçekten müspet bir aidim 
atılmak mümkün olduğu, bugünkü durumdan 
çok dalha iyi bir neticeye' memleketimizi ulaş
tırmak mümkün olduğu kanaatine varmışızdır 
ve bu sorumluluk duygusuyla bu önergeyi ver
miş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşımız burada kolay bir yola 
başvurdular. İki bakımdan kolay bir yola 
başvurdular, beni mazur görsünler. Birincisi 
şu: 6181 sayılı bir Kararname var, bu 6181 sa
yılı Kararname değiştirilmiş. Sanki 6181 sayı
lı Kararname mükemmeldi diyen bir kimse var
mış gibi, 6181 sayılı Kararnamenin, eski Ka
rarnamenin kusurlarını söylediler. Yeni ka
rarnamenin sanki her cephesine itiraz ediyor
muşuz, hiçbir tarafı doğru değildir diyormu-

şuz gibi, yeni kararnamenin şu noktası doğru
dur dediler. Ama bütün bunları biz zaten me
seleyi vaz'ederken söyledik. 6181 sayılı Ka
rarname topaldı, ilk kararname eksikti, yal
nız dağıtım şirketlerine hitabettiği için akar
yakıt istikrar fonuna dağıtım şirketlerinden 
önemli bir miktar pompalayıp alıyordu. Ama 
rafineri şirketlerinin, ürünleri satan şirketlerin 
ürün fiyatlarında indirim yapmamaları halinde 
bu kararname maksadı karşılamaz idi, mutla
ka bunun tamamlanması gerekirdi. Kararname
yi ilk defa çıkaran Maliye Bakanlığının notun
da ifade ediliyor. Maliye Bakanlığının notun
da ifade edildiği gibi, bu kararnameyi çıkarır
ken bir ümide kapılmıştı: Biz dağıtım şirketle
rinden alırız bu miktarı, nasıl olsa bunlar içli 
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dışlı akraba şirketlerdir, rafineri şirketleri de, 
(dağıtanı şirketlerinden biz yüzde 18 - 20 fona 
para aldık mı ürünlerinde bu miktarda bir ten
zilât yaparlar, mesele kendiliğinden hallolur... 
Böyle bir ümide kapıldıklarını ifade ©diyorlar. 
Bu ümit gerçekleşmemiş. Gerçekleşmediğini 
görür görmez Maliye Bakanlığı yazıyı yazmış. 
«Böyle üınidettik, ama yapmadılar, balta oldu 
düzeltelim.» demiş ve 13 ncü maJdldeyi göster
mek suretiyle ürün fiyatlarında tenzilât yapa
lım, demiş. 

Bu gerçeği biz burada bütün laçıklığı ile or
taya koyduğumuza göre, 6181 sayılı Kararname 
yanlıştı... Onun yanlış olması ikincinin baştan 
sonla doğru olduğunu göstermez M. IB'ir şeyin 
bâtıl olması ötekinin başltan sona kadar doğru 
olduğunu ispat etmez ki. 6181 in hatasını dü
zeltmek için mutlaka 13 ncü maddenin verdiği 
imkânı gerekirse kullanarak rafinerilere ürün 
fiyatlarında buna muvazi bir indirimi empoze 
etmek lâzımdı. 

Esasen 1965 Mayısında tktisıaidi Kurulun 
almış olduğu 12 sayılı kararda ham petrol fi
yatlarında sağlanacak 40 Cent inldirime muvazi 
olaraJk ürün fiyatlarında da buna paralel bir1 

indirimin sağlanması gerektiği ifade eidilmisti. 
İktisâdi Kurulunun almış olduğu karar tatbik 
ddilbeydi bu durumla karşılaşmıyacaktı. Rafi
neri şirketlerme dönüp rafineri şirketlerine de 
bir indirim empoze etmek fikri doğru, aıma bu 
inıdirimin miktarına itiraz ediyoruz, deidik. Yüz
de 8 indirimi kifayetsz buluyoruz, dedk ve yüz
de 8 indirilin uyguladığınız zaman ham petrol 
fiyatlarında ucuzluk /sağlamak suretiyle kazan
dık dediğimiz dövizin bir kısmı yine mamul fi
yatlarındaki indirimin buna muvazi değil, bu
nun ancak bir kısmına tekabül eden bir in
dirim olması sebebiyle topal kalıyor tatbikat 
ve bir kayba uğruyoruz, dedik. Bunun cevabı 
verilmedi ki. Or'taya koyduğumuz ham petrol 
maliyeti, fişletme masrafı, kâr, kârdan vergüler 
kesildikten sonra geriye kalan transferi müm
kün döviz kârı, bir ton petrol üzerinde bir tat
bikat yapmak suretiyle bunu rakamlarla or
taya koyduk, hiç birinin cevabı verilmedi. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Hükümet ve
recek. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Hü
kümet verecek cevabını, o halde itham etmesin
ler bizi ve bunları ortaya koyduğumuz İçin, 

efendim, teferruata girdiniz, demesinler. Bunla
ra girmeye mecburuz. Çünkü burada bu mese
leyi Hükümet programı münasebetiyle ortaya 
attığımız zaman, Hükümet programı müzakere
leri sırasında Sayın Başbakan kürsüye geldiler 
ve biraz da müteessir bir ifade ile, teessür ifa
de ederek dediler kj, «Bu iddialar varit değil
dir.» 

Ben bu iddiayı geçen bütçe müzakerelerinde 
yapmıştım ve Sayın Başbakana dönerek; «Bu
nu lütfen inceletiniz, komisyon kurunuz Hükü
mette inceletiniz, burada yeni vergi yüklemeye 
lüzum olmadan Hazinenize kaynak sağlıyacak 
imkânlar vardır.» demiştik. Bu kadar teesüre 
kapılacak Wr şey yoktu ve hele bir meydan oku
ma havası içinde, bütün bunlar yanlıştır, bun
ların hepsinin yanlış olduğunu göreceksiniz, ta
mamen hayalidir bu rakamlar, dediler. Hayali 
dedikleri rakamlar Bütçe Komisyonu 'zabıtların
da sorumlu ağızlardan çıkmış olan rakamlardır. 
Akar yakıt istikrar fonunda yalnız 1967 - 1968 
senesinde 52 milyon lira eksilme olmuştur, sö
zünü ben Söylemiyorum. Bunu sual sormak su
retiyle resmî ağızlara teyidettirm'iş idik. Hayalî 
rakam değil, zabıtlara geçmiş resmî rakam ver
miş idik. Ama rakamlar hayalidir, dediler. O 
zaman araştırma önergemizi vaz'ederken hayalî 
olmadığını ifade etmek zorunluğu var idi. Bu 
itibarla rakamlar üzerinde biraz durmak ge
rekti. 

Bir başka kolay nokta: Sayın sözcü kusura 
bakmasınlar, önerge olarak biz bir konu getir
dik, bir değil, birkaç konu, birbiriyle bağlan
tılı. Rafineri tevsileri konusu, bundan bahset
tim. Süper benzin konusu, bundan bahsettim. 
Boru hattı tarûfesi, bundan bahsettim. Bir de 
ham petrol fiyatlarındaki imdiriım ve bununla 
irtibatlı olarak ürün fiyatlarındaki indirim oran
lan, bundan bahsettim. Önergemiz bunlarla il
gili. Bu önergeye cevap verirken bir kolay yol; 
benden Sonra konuşmuş olan Tjûr saJyın sözcümün 
Enerji Bakanlığı zamanındaki tatbikatına ait 
ona şahsi cevaplar vermektir. O şahsi cevaplar 
meselenin özünü gözden kaçırmamalıJdır. Bir 
eski Enerji Bakacına dönüp, «iSiz Enerji Ba
kanı iken 8 ruhsat vermişsiniz; bunlardan 7 ta
nesini yabancı şirketlere, bir tanesini de millî 
şirkete vermişsiniz.» demek doğru mudur, eğri 
midir bilmem, ö sizin aranızda bir münakaşadır. 
Ama bu doğru da olsa eğri de olsa, önerge sa-
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hibi olarak bizim getirdiğimiz konunun cevabı I 
değildir. Yani isen hata ettin, 'ben hata ettim tar
zında bir geçmiş devir mulhaselbesi içinde, gele
ceğe dönük bir davayı halletmek istiyen bu öner
genin konuşulması halinde sanırım ki istediği
miz neticeye ulaşamayız. Komisyona bu havanın 
hâkim olmaması başlıca temennimizdir. Komis
yona, acaiba Türk Milletine bundan sonra ne 
kazandırabiliri*:, geçmiş hataların nesini düzel
tebiliriz zihniyeti hâkim olursa o zaman netice 
alabileceğiz inancındayız. 

Bu minval üzere yapılacak olan tartışmalar
da bir fayda görmüyoruz, ve Güven Partisi 
olarak Parlâmentoda bir fonksiyonumuzun da 
Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi ara
sında kolaylıkla isen - ben, sen yaptın - ben yap
tım tarzında bir geçmiş muhasebesinin ortaya 
dökülmesine müncer olan münakaşaları bu kısır I 
çekişme plânından çıkarıp «Memleket yararına 
acaba ne sağlıyabiliriz, memlekete ne kadar 
döviz kazandırabiliriz» noktasına yeniden getir
me gayreti olacaktır. Bu istikamette çalışma
larımıza devam edeceğiz. 

Sayın sözcü «Bu ikinci kararname çıkarıl- I 
masa idi ne olacaktı, buna bakılsın, transferabl j 
kârlar artmıyacak mıydı?» diyorlar. Söylüyo
ruz, çıkarılmasaydı çok daha büyük felâket ola
caktı, aşikâr. Bunu Maliye Bakanlığı da fark I 
etmiş, 50 gün sonra yazı ile yazmış. Ama trans- I 
ferabl kârlar daha fazla artmıyacak mıydı diye I 
bu savunulmaz ki. Bu kararname acaba gerekli I 
olanı yapmış mı? Bu kararname transferabl 
kârları inmesi gereken noktaya kadar indirmiş I 
mı? Ürünlerde yapılan indirim hampetrol fiyat
larında yapılan indirime muvazi midir, değil mi
dir? Hampetrol fiyatlarında yapılan yüzde 20 
indirime karşı ürünlerde yüzde 8 indirim yine I 
transferabl kârlar bakımından yapılmak istenen I 
şeyi yine yarım bırakmıyor mu? Bizim sordu- I 
ğumuz sual budur. Yoksa 6181 sayılı Karara I 
göre daha iyi olması bir mâna ifade etmez. Yine I 
bir kararnameye şaşı diyoruz, o kararname on̂  I 
dan evvelkine dönüp sen kördün derse şaşılık I 
ortadan kalkmaz. Birisi kör idi ise, öteki de I 
şaşı. Ama bunun şaşı da olmıyanı var, doğrusu I 
da var, doğrusunu bulalım diyoruz. Doğrusunu I 
bulalım dediğimiz zaman, «Efendim birinci ka- I 
rarname daha kötü idi» demek bir savunma tarzı I 
olmamak icabeder, I 
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Mülga kararnameye ek yapılması konusu 
üzerinde fazla durmaya lüzum görmüyorum. Biz 
bu konuyu üzerinde polemik yapmak üzere getir
medik. Dikkat buyurulduysa Devlet tatbika
tında, Resmî Gazetede baskı hatası olarak, Ka
nunlar Müdürlüğünün bir hatası olarak, servis
lerin bir hatası olarak bu gibi şeyler zaman za
man görülebilir. Şekil üzerinde durmuyorum 
ama bir noktaya dikkati çektik. Bu bir işaret
tir. Maliye Bakanlığı elimizde bulunan, bir ba
sın mensubuna tevdi edilmiş olan ve bir gaze
tede yayınlanan notunda, «Bakanlığımızın ça
lışmalarına hiçbir surette iştirak ettirilmediği 
8957 sayılı Bakanlar Kurulu kararı» diyor. Bu 
hazırlıklara Maliye Bakanlığının teknik servis
lerinin gerçekten iştirak ettirilmemiş olduğu
nun bir delili olarak, kararnamenin biraz ace
leye getirildiğinin bir delili olarak arz ettim. 
Yalnız yukarıda 6181 sayılı Karara atıf yapıl
mış olsaydı, belki bu bir baskı hatasıdır dene
bilirdi. Ama metinde de, üçüncü maddesinde 
yine 6181 sayılı Kararname yürürlükte imiş gibi 
birtakım hükümler yürütülmektedir. Bu, karar
namenin ne derece dikkatsiz hazırlandığını gös
terir ; bunu arz ettim. 

Değerli arkadaşlarım; boru hattı konusunda 
da bizim sözümüzü Sayın Sözcü çok basitleşti-
rerek aldı. Boru hattı konusunu vaz ederken, 
o gün burada bulunan arkadaşlarım kaç kişi idi 
bilmiyorum, şunu açıkça belirttim: Boru hattı
nın elbette ki nakliyede bir ucuzluk sağlaması 
tabiidir. Nakliyede ucuzluk istihsali artıran 
teşvik unsurlarından birisidir. Bu itibarla nak
liyede bir ucuzluk sağlanmasında elbette ki za
ruret vardır. Ama, bizzat Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının imzası bulunan resmî bir 
yakıda Devlet Yatırım Bankasından bu inşaatı 
yapmak için ödünç para alırken, ben burada 
yüzde 25 tarife tatbik edeceğim diye bir Devlet 
kurumu diğer bir Devlet kurumuna yazı yazmış
tır. Sonra da yüzde 25 tarife tatbik edileceği bu 
şekilde Devlet arşivlerine girmiş iken, yıllarca 
yüzde 20 tarife tatbik edilmiştir. Sonradan bu 
tarifeyi yetersiz görüp son zamanlarda daha yük
seltme yoluna gidilmiştir. Arada kaybedilenler, 
arada uçup giden milyonlar?.. Elbette ki bunun 
araştırılması ve tetkiki lâzımdır. 

Dünyanın her hangi bir yerinde yüzde 20 den 
fazla tarife uygulıyan var mıdır diyorsunuz. 
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«Dünyanın her hangi bir yerinde boru hattına 
yüzde 20 den fazla tarife uygulıyan var mıdır?» 
sözünü yabancı şirketler sorarlarsa menfaatleri 
icabıdır. Çünkü onlar, siz dünyanın en pahalı 
boru hattı tarifesini tatbik ediyorsunuz diyerek 
bizimle pazarlık yaparlar. Ama bunu benim 
iktidarımın bir mensubu söylememeli, ben bunu 
yadırgıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 
20 den daha fazla, daha ucuz tarife var mı 
meselesini bir yana bırakın; coğrafya meselesi, 
memleketin şartlan meselesi, kamyon nakliyatı 
ve demiryolu nakliyatının güçlüğü kolaylığı, 
ucuzluğu pahalılığı meselesi... Kimi yerde ka
nalla nakliyat yapılıyor, nehir tankerleri ile 
nakliyat yapılıyor. Boru hattını koyduğunuz 
zaman, biraz fazla tarife tatbik etseniz adam ne
hirden ucuzca taşıyabilir. Kolay taşıma yolları 
var, pahalı taşıma yolları var, dağlık bölgede 
çıkan hampetrol var, ovada çıkan var. Bu iti
barla başka memleketin tarifesini bir yana bı
rakınız, 

Türkiye'de nakliyedeki ucuzluktan dolayı 
Mobil ve Shell'in bir tek 1968 senesinde kamyon 
nakliyatına nazaran kazançlarının 70 000 000 
lira olduğunu arz etmiştim. Bu rakam da reŝ  
mî rakamdır, tekzibi mümkün olmıyan bir ra
kamdır. Bizzat mensubolduğunuz siyasi parti 
iktidarının resmî ağızlarından aldığımız rakam
ların alt alta konup, tarih ve cem ameliyesi, çı
karma - toplama ameliyesi yaparak bulduğumuz 
rakamlardır. 70 000 000 lira tarife farkından 
dolayı veya eski taşımaya göre petrol boru hattı 
ile taşımadan dolayı ucuzluk sağlanmış; acaba 
bu 70 000 000 liranın bir kısmını daha Türk 
Devletine mal etmek mümkün değil mi idi? Ne
den bunu bu kadar yadırgıyorsunuz da bu çok 
basit bir muhakemedir diyorsunuz. 

Çok basit muhakemedir dediğiniz bu fikir, 
iktidarınız mensuplarının çoğunlukta olduğu 
Petrol Araştırma Komisyonunda revaç bulmuş 
bir fikirdir. O komisyona başkanlık eden de
ğerli arkadaşım bu mevzuu Bütçe Komisyonun
da söz konusu ettiği zaman, «Raporumuzu yaz
dıktan sonra bâzı meseleler üzerinde daha imalı 
fikrettik, keşke daha geniş yazsaydık. Bir taşı
ma vergisi ihdas etmek suretiyle buradan bir 
munzam gelir sağlamak fikri üzerinde ısrar edi
niz» demiştir, beni teşvik etmiştir. Basit fikir 
dediğiniz şey bizzat sizin iktidarınızın çoğun

lukta olduğu bir komisyona mal olmuş sağlam 
ve güzel bir fikirdir. 

Yeni komisyonun da bu mevzuda, bu yolda 
mütalâa sahibi olacağını umuyorum. Her halü
kârda, hattâ araştırma tamamlanmadan Hü
kümetin haklı olduğumuz noktalarda kendi 
imkânları ile mesafe almasında fayda bulun
duğunu arz etmek isterim. 

Bir nokta daha var: «Pakistan'la mukayese 
veya başka bir memlekette yüzde 20 boru hattı 
tarifesi var mı?» sözü bir bakıma daha hava
dadır. O Zaman ben de Sayın Akçal'a şu suali 
sorabilirim: Acaba, Suudi Arabistan dâhil, 
acaba daha birkaç sene evvel bağımsızlığına ka
vuşan Libya dâhil, acaba dünkü sömürge ida
resinden daha yeni silkinmiş ve kurtulmuş olan 
Kuzey Afrika ülkeleri dâhil, yer yüzünde Türk 
toprağından çıkan, kendi toprağından çıkan, 
petrolden nazarî olarak yüzde 50, ama fiilî 
olarak bunun çok altında, % 35 civarında hisse 
alan devlet, var mıdır? Ben de size bunu sora
rım. 

Irak'ta dâhi, Osmanlı Devletinden arta kal
mış olan imtiyazları değiştirmek suretiyle biz
dekinden çok daha müsait taksim çizgileri bul
muşlardır. Suudi Arabistan, İran, yeni yaptığı 
anlaşmalarda % 75 e, 80 e varan taksim çizgi
leri bulmuştur, millet payı olarak. Bizde bu 
% 40 ı bulmuyor. % 34 1er, 36 1ar civarında 
kalıyor. 

Şu halde, Türkiye'de toprağımızdan petrol 
çıkaran şirketlerin yürürlükteki Petrol Kanu
nuna göre imtiyazları o kadar fazladır ki, pay
ları o kadar fazladır ki, boru hattı ile nakliye 
yaparken hazır elinize fırsat geçmiş, boru hat
tını kapmak istemişler, elimizde kalmış, bu boru 
hattı ile nakliye yaparken; «Tam yakaladım, 
bir parçacık buradan devletime bir fayda sağ-
lıyayım» denmesi gerekmez mi? 

Petrol Kanununu değiştirmek uzun bir pro
sedür. Ama bir petrol boru hattının tarifesini 
değiştirmek çok basit bir karar, kolay bir ka
rar. 

Petrol Kanununu değiştirip de Shell'in, Do
ğu - Anadolu'da çıkardığı petrolden hisse ola
rak şu kadarını alacağım dediğiniz zaman, bu
nun ortaya çıkaracağı mesele her halde boru 
hattı tarifesini yükseltmek suretiyle aynı neti
ceye ulaşmaya nazaran daha girifttir. Boru hat-
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ti meselesi, yabana atılacak bir mesele değildir. 
Rockf eller, bütün Amerika'da petrol endüstri
sine, nakliyeyi elinde tutmak suretiyle hâkim 
olmuştur. Naikliye, petrol endüstrisinde bir 
kilit noktasıdır ki, nakliyeyi elinde tutan, en
düstrinin boğazına elini atmış demektir. Nak
liyenin ehemmiyetini araştırma önergesi sıra- . 
sında bizzat Amerikan kaynaklarından, İngi
liz kaynaklarından nakiller yapmak suretiyle 
arz etmiş idi. Böyle bir imkâna sahibolduğu-
muz için boru hattını elden çıkarmıyalım de
miştik, yalnız ekonomik mülâhazalarla değil. 

Şimdi bu boru hattını daha iyi değerlen
dirme imkânı var mıdır? İstediğimiz bu. Bu 
basit bir mülâhaza değildir Sayın Akçal. Ya
bana atılacak, hafife alınacak bir mütalâa de
ğildir. Çok rica ediyorum, bunun millî men
faatlerden mülhem bir dilek olduğunu kabul 
buyurunuz. Ve bizim önergemize cevap ve
rirken C. H. P. ile aarnızdaki ideolojik tartış
maları da lütfen 'bu önergeye katmamaya ça
lışınız, Çünkü araştırma komisyonuna bu ide
olojik tartışmalar girerse, sanırım ki, istediği
miz amelî sonuca, yani Türk Devletine dö
viz kazandırma sonucuna varamayız. Benim ri
cam ıbu, bütün partilerden ricam A. P. Gru-
pundan, C. H. P. Grupündan, kendi grupum-
dan komisyona katılacak arkadaşımdan ri
cam; 'bu mevzua, sadece, memleketimize ne 
kazandırabiliriz açısından bakmalarıdır, önerge 
Grupumuz adına bu amaçla verilmiştir. Bu 
faydayı sağlamak için verilmiştir. Milliyetçi 
olmak imtiyazı kimsede değildir. Solcu olma
dan, solcu düzen değişikliği falan edebiyatı 
yapmadan, milliyetçi olunabileceğinin delilidir. 

(0. H. P. sıralarından «ilgisi ne» sesi.) 

Söylendi, ilgisi Ibu. Söylendi, ilgisi yoksa 
söylenmeseydi. İlgisi bu. 

Bu mevzu, bu plâna ve bu sol - sağ müna
kaşasına komisyonu sürüklemeden de, konu
şulması mümkün olan bir konudur. Benim, 
bilhassa komisyonda 'başkanlık ve sözcülüğü 
lütfen muhalefete bırakmayı kalbul buyuran 
İktidar Partisi Grupu Sözüsünden bir ricam 
var; Başkanlığı ve sözcülüğü muhalefete bı
raksalar da çoğunluğu bırakacaklarını sanmı
yorum. Esasen belki de, Anayasanın âmir hük
mü gereğince komisyonda çoğunluk sandalye
leri kendilerinde olacak. Başkan ve sözcü ne 

yapar, çoğunluk eğer yapıcı bir anlayış içinde 
olmazsa. 

Benim ricam, münakaşayı lütfen bu çe
şit ideolojik polemikler dışında tutunuz ve 
komisyon nasıl teşekkül ederse etsin - teşek
kül edeceği anlaşılıyor - bu komisyona acaba 
Türk Milletine ne kazandırabiliriz zihniyeti, 
1 nci Petrol Komisyonuna geniş ölçüde hâkim 
olduğu gibi hâkim olsun. Bu takdirde, alın
mış olan sonuçtan Meclis olarak hepimiz if
tihar edeceğiz ve «Meclis toplanır, sadece boş 
işlerle uğraşır, millet menfaatine iş konuşmaz» 
diyen Parlâmento düşmanı, Meclis düşmanı, 
Parlâmento dışı muhalefet meraklılarına da, 
Parlâmento içi muhalefetin büyük faydası, 
büyük yapıcı gayretleri hakkında çok güzel 
bir örnek verebilir. 

Bu itibarla bu araştırma önergesinin mem
leketimize hayırlı olması ve bu zihniyet içinde 
tartışılması, bu zihniyet içinde meselelerin in
celenmesi ricasiyle sözlerimi tamamlıyorum. 
Saygılar sunarım. (G. P. sıralarından, alkışlar.) 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Şahsımla alâkalı olarak bir hususun 
zühulen zannediyorum, yanlış tesbiti sebebiyle 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Refet Sezgin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, eğer yanlış tesbit etmedimse, Sayın Fey-
zioğlu petrol boru hattının hisse senetlerinin 
özel şahıslara devri meselesinde, benim Hükü
mette Enerji Bakanlığı vazifesini derühde etti
ğim zamana aidolmak üzere - eğer beni kastet-
memiş ise beyanımı geri alacağım, beni kastet
miş ise - «Enerji Bakanı ile Meclis kürsüsünde 
ve Komisyonda vâki görüşmeler sırasında bun
ların özel sektöre satılması hususunda mütalâa 
beyan etti.» dediler. 

Bendeniz, 1 Nisan 1967 tarihinde Enerji Ba
kanlığına geldim. Ondan önce, selefim ile Sa
yın Feyzioğlu arasında bu Mecliste, zannediyo
rum Petrol Araştırma Komisyonunun kurulma
sı vesilesi ile cereyan eden bir tartışmada Sayın 
İbrahim Deriner tarafından bu istikamette bir 
beyan vâki olmuş idi. 

Bu beyan bana ait değildir. Enerji Bakanlı
ğını deruhde ettikten sonra meseleyi inceledim. 
Bakanlar Kuruluna iktiran etmiş bir konunun 
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olmadığını, bir meselenin bahis mevzuu olmadı
ğını, karar ittihaz edilmemiş olduğunu tesbit ile, 
Petrol Araştrıma Komisyonuna Enerji Bakanı 
olarak o sırada maruzatta bulunmak üezre gi
derek, Hükümetin böyle bir kararı olmadığını, 
A. P. nin siyasi ve ekonomik felsefesine Sayın 
İbrahim Deriner tarafından vâki bu beyan uy
gun ise de, (petrol boru hattının mesele olarak, 
mefhum olarak, davranış olarak aslında uygun 
ise de) petrol boru hattının önemi bakımından, 
memlekete temin edeceği faydalar bakımından 
Hükümet olarak bunun hisse senetlerinin özel 
sektöre devrini düşünmediğimi de, düşünmediği
mizi de bendeniz arz ettim. 

Bununla şunu ifade etmek istiyorum: Sayın 
Feyzioğlu'nun buradaki beyanı eğer beni istih
daf ediyorsa bu bir zühule müstenittir, benden 
evvel görev alan arkadaşımı istihdaf ediyorsa 
doğrudur. 

Saygılarımı sunarım. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yerim
den bir şeyi tavzih edebilir miyim Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Efendim, ihtiyaç duyuyor mu
sunuz? Kendileriyle ilgili bir hususu... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet 
efendim. «O zamanki Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı» diye ifade ettim. Şimdi yine tesbit 
edildi ki, o zamanki Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı, «Boru hattını satacağız» demiştir bu 
kürsüden. Söylediğim tamamiyle doğrudur. 

BAŞKAN — Evet, yalnız Sayın Refet Sez
gin, «O Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ben 
değildim.» diyor, bu hususu tavzih ettiler onlar 
da. 

Sayın Hüdai Oral, «Tekrar söz istiyorum» 
diyorsunuz. Başka konuşmak istiyen olmadığı
na göre sıra sizin oluyor efendim. Buyurunuz 
görüşecekseniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Erol 
Akçal'ın konuşmalarında geçen bir, iki noktaya 
değinmek isterim. 

Konuşmamızın başında da ifade ettiğimiz gi
bi, program, fikir ayrı ayrı olabilir, ama, ulusal 
çıkarlar yönünden asgari muayyen noktalarda, 
müştereklerde birleşmek suretiyle, Parlâmento 
ve Hükümet olarak, Meclis olarak yabancı şir
ketlerin Türkiye'yi sömürmelerini önliyecek ted

birlerin alınması gerektiği konusu üzerinde ıs
rarla durduk. 

Değerli arkadaşım kürsüye çıkar çıkmaz, 
derhal benim kişiliğime, Enerji Bakanı bulun
duğum sırada, yabancı şirketlere 7 ruhsat ver
miş bulunduğuma, 1 ruhsat da Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına verdiğime temas etti
ler. Bu gerçek dışı beyanı yapmamaları gerekir
di. Şimdi, Petrol Dairesinin Bütçe Komisyonu
na verdiği 1969 yılı bütçe raporunu size okuya
cağım. Çünkü beni, bugüne kadar yabancı şir
ketlere ne zaman ve kimler tarafından ruhsat
name ve işletme ruhsatnamesi verildiğine dair 
bütün rakamları okumak mecburiyetinde bırak
tılar. Benim zamanımda, Enerji Bakanlığım za
manında, Üçüncü inönü Hükümeti zamanında 
tek bir yabancı şirkete ruhsatname evrilmemiş-
tir. Şimdi size onu okuyacağım. 

Bunu söylemek ihtiyacını niçin hissettiler, 
bunu anlamak mümkün değildir. Sandılar ki, 
konuşmaları bu şekle sokarsak, bunun altında 
yatan büyük bir sorumluluğa bir gölge düşür
mek ve kamu oyunun dikkat nazarlarını başka 
cihete çekmek mümkündür... Mümkün değildir. 
Değerli arkadaşıma şunu ifade ediyorum, Pet
rol Dairesi Reisi de buradadır, resmî kayıtta 
olarak bu Dairenin Bütçe Komisyonuna verdi
ği rapor da buradadır. Şimdi bunu okuyorum 
Sayın Akçal, siz de zannederim ki, bu resmî ka
yıtlara itibar buyuracaksınız. 

Ayrıca şunu da ifade etmek isterim: Petrol 
Kanunu 1954 yılında çıkmış; 1954 yılında, Pet
rol Kanununun yurt çıkarlarına uygun olmadığı 
konusunda ilk konuşmayı ve bu kanunun kar
şısına çıkmak suretiyle doğal kaynaklarımızın 
yabancılara teslim edilmesi halinde doğacak bü
tün olumsuz sonuçları ifade eden, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın ismet inönü 
olmuştur. Ve biz, kendilerinin o gün yapmış ol
duğu konuşmadan bu yana, aradan geçen 14 yıl
dan sonra 1969 yılında, Sayın İnönü'nün temas 
ettiği bir konuyu burada tartışıyoruz. Konunun 
önemi buradadır. Cumhuriyet Halk Partisi 
programı ile o zamanki sözcüsü ile Mecliste 
bunu açıklıkla ifade etmiştir. 

Şimdi sizin söyliyeceğiniz nokta şudur: Ni
çin 3 sene içinde bu uygulanmıştır? Niye siz 
2,5 - 3 senelik bir dönem içinde bu kanunu uy
gulayıp geldiniz? Sual buradadır ve bütün ka
mu oyunda da tartışılan konu budur. 
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Değerli arkadaşlarım, 1954 yılında kanun 
çıkmış, uygulanmaya başlamış ve bugüne kadar 
Demokrat Parti ve Adalet Partisi tarafından 
yabancı şirketlere - şimdi okuyacağım - verilen 
arama ve işletme ruhsatnamelerinin miktarı 
35 tir. Şimdi, kanun çıktıktan sonra, o zaman
ki Bakanlar, kanun gereğince kendilerine, Tür
kiye'ye gidip, petrol arama imkânı verildikten 
sonra, «Ona vermiyeceğim, diyebilir miydi, 
diyemez miydi?» hususu tartışma konusu
dur. Ben şahsan - şahsımla ilgili olarak 
ifade ediyorum - Petrol Kanununun 4 ncü 
maddesindeki, millî menfaatlere aykırı olan hü
küm gereğince müsaade verilmez, hükmünü tat
bik ettim ve hiçbir yabancı şirkete arama ruh
satnamesi vermedim. Şimdi okuyacağım, o ve
rilmiş olsaydı burada kaydı olurdu. 

Bizden evvelki bir sayın Bakanın, bugün 
Cumhuriyet Halk Partisi saflarında bulunmayan 
ve Güven Partisi kurucuları arasında olan bir 
Bakanın zamanında 1961 - 1963 yılları arasında . 
ve Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi 
Koalisyon devirlerinde verilmiş olan ruhsatna
melerin sorumluluğunu, muayyen bir arkadaşı
nın buraya çıkıp da üzerine tevcih ederek, «Siz 
7 ruhsatname verdiniz» gibi bir ithamla çıkma
nızı doğru bulmam. Sanırım ki, burada «Arama 
ruhsatnamesi verildi, verilmedi» konusunun dı
şında bir tartışma yapılması gerekiyordu. Mese
leyi oraya getirmeye çalıştık, ama siz, bunu 
burada ifade ederek kamu oyuna duyurdunuz. 
Şimdi verilen ruhsatnameleri okuyorum; bu, 
Petrol Dairesinin kayıtlarıdır : 

Mobil Exploration Mediterranean ine. 
6 . 5 . 1954; Turkse Shell 8 . 5 . 1954; Cali-
fornia Oil Corporation 11 . 5 . 1954; Texaco 
Overseas Petroleum Corporation 11 . 5 . 1954; 
Esso Standart Turkey ine. 25 . 5 . 1954; Deil-
man Petrol Ltd. 27 . 9 . 1954; istanbul Tabiî 
Gaz Ltd. - bu, yerli - yabancı karışımı -
19 . 10 . 1954; Türkiye Petrolleri A. O. 
15.4.1955; Gilliand Oil Corporation 22.4.1955; 
Marmara Petroleum Corporation - bu da ya
bancı bir şirkettir - 1 . 6 . 1955; Tidewater 
Oil Company 16 . 6 . 1955; Feldman Oil And 
Gas 26 . 10 . 1955; Turkish - American Oil 
Corporation 25 . 12 . 1956; Turkish - Ameri
can Oil Corporation iskenderun 25 . 12 . 1956; 
bir Alman şirketi olan, Deutsch Erdöl 2.8.1957; 
Atlantic Refining Company 3 . 8 . 1957; 
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Texaco Seaboard ine. 3 . 8 . 1957; Turkish 
Gulf Oil Company 31 . 12 . 1957; Etta Limi
ted Şirketi - bu yerli şirkettir - 1 5 . 1 1 . 1957; 
Panoil Company 22 . 10 . 1958; Pauley Pet
roleum ine. 4 . 5 . 1960; Continantal Oil 
Company 20 . 4 . 1961; Landa Middle East 
Oil Co. 17 . 1 . 1962; Aladdin Middle East 
Oil Corporation 1 . 2 . 1962; Perkins Oil Com
pany 1 . 2 . 1962; Clark Middle East Oil Cor
poration 14 . 4 . 1962; Companie D'Explora-
tion 14 . 6 . 1962; Tennessee Turkey ine. 
16 . 10 . 1962; Mesopotamian Petroleum Cor. 
21 . 1 . 1963; Petropar 19 . 9 . 1963... 

AHMET CİLOĞLU (Burdur) — Kim vardı 
o zaman iktidarda 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın arkada
şım, ben şahsımla ilgili bir konuya temas et
tim. Arkadaşım ıbeni itham etti; «7 ruhsatna
me verdiniz» diye. Konuşmasına öyle başladığı 
için, ben de resmî kayıtlan aynen okuyorum. 
Onun cevaplarını; Adalet Partisi ve Cumhuri
yet Halk Partisi Koalisyonu devrinde Sanayi 
Bakanı olan, şimdi de Güven Partisi kurucula
rı arasında bulunan arkadaşımız, çıkar (kendi 
kişiliği ile ilgili bir konu varsa, o da burada 
değildir, eğer grup başkanları cevap vermek 
isterlerse) verirler. Onun hesabını vermiyorum, 
değerli arkadaşlarım kendi hesabımı veriyo
rum. Arkadaşım doğrudan doğruya benim ki
şiliğime tevcih ettiği için arz ediyorum, yok
sa konuşmam bir tartışma zemini açmak mak
sadına da matuf değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Middle East ine. 
29 . 7 . 1965. 

Bakınız, artık 1963 ten sonra 1965 e geçiyo
ruz, tamamen 1965 tarihidir. 

Associated Oil And Gas 27 . 7 . 1965; di
ğerleri 1966 - 1967 - 1966 - 1966 - 1966 - 1968 -
1967 - 1968 - 1968 - 1968 tarihleridir. Bütün 
bunları okumak uzun sürecektir, diğer Enerji 
Bakanı arkadaşım bilirler. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi konu böyle 
olunca her ne suretle olursa olsun yabancı şir
ketlere, kanun rejimi içerisinde hak tanımışsı
nız, 1954 yılından sonra proseverballer ile hak 
tanımışsınız, Petrol Nizamnamesinde petrol 
hakkı sahibi kalmışsınız. O zaman bunun kar
şısında Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etmiş, 
«Yapmayınız» demiş, yapmışsınız, ki biz yap
mamışız ve kanun uygulanmış... 
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Şimdi, 1954 yılından 1969 yılma kadar ge
çen 15 senelik dönem içinde 2,5 yıllık bir devre 
içinde verilen ki bu devre bir nevi, takdir eder
siniz, demokratik rejime karşı olan hareketler, 
ihtilâller, ihtilâl teeşbbüsleri devrilir, o devri 
burada yaşıyan arkadaşlarım bilir; demokra
tik rejimin yaşaması, yaşamaması konusunda 
Cumhuriyet Halk Partisinin ne kadar müca
dele ettiğini arkadaşlarım bilirler) O devir içe-
riisnde verilen ruhsatnamelerin ki, içinde bu
lunmadığım, ama verilmiş olması dolayısiyle 
resmî kayıtlarını okuyorum. Verilse dahi -
farz ediniz ki birkaç ruhsat verilmiştir - ama 
bu verilmiş olması demek, Türkiye'deki doğal 
kaynakların tamamen, ki bu ruhsatnamelerin 
süresi 6 yıldır; iki yıl, iki yıl olarak dört yıl 
tcmdidedilebilir, on yıldır. Yabancı şirketler 
1954 yılında girmiştir, 1960, 1961 yılına kadar 
bir damla petrol üretmemişlerdir. 1961 yılında 
sıkıştırılmıştır yabancı şirketler. Bunu da ka
bul edin. 1962 - 1964 yılında millî petrol dâva
sı bütün kamu oyuna, Parlâmentoya ve hükü
metlere malolmuştur ve 1964 yılında mü
cadeleye girilmiş, 1964 yılından itiba
ren bunların davranışları büsbütün tes-
bit edilmiş Petrol Kanununun aksaklıkları 
tesbit edilmiş, yurt çıkarına aykırı olan du
rumları tesbit edilmiş ve O. H. P. programında 
yazılı olduğu şekilde bu konudaki görüşlerine 
ve mücadelesine devam etmiştir. 

Bu arada; demin de arz ettim, «O zaman 
şöyle oldu, böyle oldu..» Bunları tartışmıya-
cağız. Bir siyasi partiden diğer siyasi örgüte 
arkadaşlar geçebilirler, geçmektedirler de. 
Aslımda bunda fikrî bir temele dayanıyor mu, 
dayanmıyor mu konusu (önemlidir. Fikrî teme
le dayanıyor diye O. H. P. sine Petrol Kanu
nunu çıkaran bir arkadaşımız milletvekili ola
rak gelmiş olabilir. Demin de arz ettiğim gibi, 
başka bir partide olan arkadaşımız, ki Danış
tay kararı ile kararı iptal edilen bir arkadaşı
mız, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
karşısına çıkıp, Sayın ihsan Topaloğlu ile mü
cadele etmiş, «yabancı şirketlere eşit hak ta
nıyacağım» diyen bir arkadaşımızla yapılan 
tartışmaları da buraya getirmiş olabilir. Bunu 
da rahatlıkla konuşabiliriz. Eğer bu konuda, 
millî dâva konusunda kim yanlış hareket et
mişse onu orta yere koyup, yurt çıkarları, ulu

sal çıkarlarımız istikametinde hareket etmeye 
mecburuz ve C. H. P. sinin; demin dediğim ar
kadaşlarım da öyle hareket ettiler ,ortanın so
lundaki sosyal düzenin, ekonomik düzenin ger
çek anlamı da budur. Biz bu fikrî yapı içeri
sinde bu mücadeleye devam ediyoruz. «Solcu 
ve solcu olanlar bu ideolojik mücadele içerisin
de değildir», dediler. Bu bir program, bu, ge
nellikle bir siyasi- örgütün genel politikasıdır. 
Bunun genel politika ile bunun ideoloji ile 
gerçekten yakından bir ilgisi vardır. Siz karma 
ekonomi diyeceksiniz, siz özel sektöre daha 
çok önem vereceksiniz, biz doğal kaynaklarda 
Devlet eliyle bu işin işletilmesini istiyeceğiz. 
Bunlar ayrı ayrı görüşlerdir. Biz devletçiyiz, 
evet, Atatürk'ün koyduğu bir ilke ile, doğal 
kaynaklarda ta başından sonuna kadar orta
nın solunun tescil ettiği biz devletçiyiz değerli 
arkadaşlarım, bunun da başarılı olacağına ka-
aniiz (0. H. P. sıralarından alkışlar) Ama siz 
de özel sektörcüsünüz. Bu kanalla özel sektö
rün doğal kaynaklara, petrol kaynaklarına gi
rerek faydalı olacağı kanısındasmız, tartışırız. 

Sayın bir sözcü burada konuşmamış olsalar
dı cevap vermiyecektim; «solculuk» falan de
diler, bunun üzerinde fazla durdular. 

Bir zamanlar bu parti içinde idiler. Bakınız 
kendi konuşmasını okuyayım : «Ortanın solu 
herkes için refah yoludur, memleketi maceracı 
akımlardan koruma yoludur.» Bunu diyen arka
daşımız bugün solculuğu itham etmeye kalkmış
tır burada. (O. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) işte zabıtlar... 

NURÎ EROĞAN (istanbul) — Niçin bize ba
karak konuşuyorsun? 

O. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Devamla) — Size demedim, ben oraya söylüyo
rum. Değerli arkadaşlarım, şimdi size bakarak 
konuşmuyorum, sizi de kasdetmiyorum, açık ko
nuşuyorum. Size bakmış olmam, Parlâmentoya 
bakmış olmam gayet tabiî benim hakkım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, böyle olunca sofl-
culukla ilgili olarak ideoloji buraya girer, gir
mez münakaşası içinde değiliz. Bunun münaka
şasını biz Parlâmento dışında, Parlâmentoda 
yapmışızdır. 0. H. P. nin ortanın solunda düze
nine bağlı sosyal ve ekonomik sahadaki reform
larına inanmış insanlar C. H. P. dedir, tnancjlı 
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değil, o fikri yapıda değil ise zaten ayrılır gider 
ve onun fikrine de biz saygı duyarız. O ayrı me
sele, ama kalkıp da O. H. P. nin gerçekten aşın 
uçlara karşı memleketin gerçek teminatı olan 
ortanın solunu, «solculuk» adı altında ithama 
burada 0. H. P. müsaade ve müsamaha etmiye-
cektir sevgili arkadaşlarım. Bunu bir kere daha 
belirtmek isterim. (A. P. sıralarından «sadede 
ged» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, konu ile ilişiği şu nok
tadan var : Eğer bu konuyu buraya getirmese-
lerdi ben bundan bahsetmezdim. Konuyu bir 
grup başkanı getirdi, ben de bu grup başkanına 
cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Sadedin takdiri Başkana aittir 
muhterem arkadaşlarım. Sadet dışı görsem, me
rak etmeyin, müdahale ederdim. 

0. H. P. GRUPU ADINA HÜDAÎ ORAL 
(Devamla) — Sayın Erol Akçal arkadaşımı bir 
noktada, bir yerde tanırım, kişiliğinden bahse
dildiği için arz ediyorum, Sayın Akçal arkada
şımızın petrol konusunda bir raporu vardır. 
Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı kurulması hak
kındaki kanun tasarısı ve teklifindeki raporunu 
takdirle okumuşuzdur. Yabancı şirketlerin Tür
kiye'yi nasıl sömürdüğünü orada Akçal arkada
şım açıkça ifade etmiştir. Onun için bugün bu
rada, Adalet Partisi adına sözcü olarak buraya 
çıktığı zaman bunu dile getireceğini sanıyor 
idim. Öyle ümidediyordum ki, Sayın Akçal ar
kadaşım vermiş olduğu o raporun ışığı altında, 
ımillî petrol davasındaki o raporunun ışığı altın
da burada konuşacak ve yabancı şirketlerin 
Amerika'daki, Türkiye'deki ve dünyadaki oyun
ları hakkında lütfedip bize izahat verip, bu ka
rarnamelerin ışığı altında hukuk devleti anla
yışı içinde Petrol Kanununun 13 ncü maddesi
nin uygulanabileceğini ifade edecek... Şunu gö
remedim ben; lütfetsinler, bu konu çok önemli, 
hukuk devleti demek, kanun devleti demek, ka
nunun size vermiş olduğu bir yetkiyi kullanarak 
kararname çıkarmayınız demek midir? 

Şimdi hukuk devletiyiz; hukuk devleti vas
fımız ortadan mı kalkacak 13 ncü maddedeki 
yetkimizi kullanınca Sayın Akçal? Hukuk dev
leti anlayışı içinde kendimizi göstereceğiz, biz 
bu memlekette hükümran mıyız, değil miyiz? 
Biz bu devletin, milletin sahibi miyiz, değil mi
yiz? Ulusal çıkarlara bile aykırı olduğunu iddia 

ettiğimiz bir Petrol Kanununun bir noktasından 
girerek o maddeyi niçin tatbik etmiyoruz. Ve 
mazeret olarak hukuk devletinden bahsediyoruz 
ve eğer uygulanırsa imtiyaz niteliğinde olan 
proseverballer hükümlerini savunmaya kalkıyo
ruz? Savunmıyalım. 

Arkadaşlar, size bir şey daha ifade edeceğim, 
samimiyetle ifade ediyorum, içtenlikle ifade 
ediyorum, Enerji Bakanı olmadan evvelki arka
daşlarımın İktisadi Kurula yazmış oldukları bir 
yazı var burada. Bu yazıyı size aynen okuyaca
ğım, 1963 tarihli bir yazıdır. Bu 1963 tarihli ya
zıyı bana o zaman Sayın îhsan Topaloğüu ve ar
kadaşları getirmiştir ve bu konudaki hissiyat
larını ifade etmişlerdir. Şimdi petrol konusunda 
mücadele eden bu arkadaşlarımızın her birisi bi
rer köşedeler, ama size samimî söylüyorum, bun
lar bu konunun gerçek, vatansever mücadelesini 
yapmış arkadaşlarımızdı, o zaman getirdikleri 
bir yazıyı size burada ifade edeceğim. 

Bu, Sanayi Bakanlığından 19 Eylül 1963 ta
rihinde yazılan bir yazıdır. Bakınız ne kadar 
açıklıkla ifade ediyorum. Tartışalım, güzel, 
tartışalım, hepsini tartışalım. 

03-3/04-571 sayılı hampetrol fiyatları ile 
ilgîüi yazı: 

Yazıyı okuyorum, yazıyı yazan o zamanki Sa
nayi Bakanı. Yine ifade etmek isterim 0. H. P. 
sinde bugün bu sebeplerden dolayı ideğildir. Millî 
maden ve petrol dâvasına bu konuda katılmadı
ğı için C. H. P. den ayrılan bir arkadaşımızın, 
Sanayi Bakanı arkadaşımızın yazdığı yazıyı ay
nen okuyorum size. Bakın ne diyor : 

«Bu itibarla İzmi't Rafinerisi için Calteks'in 
temin etmekte olduğu hampetrole ilân edilmiş 
fiyattan gayri bir fiyatın uygulanabilmesi ve
ya navlunda bir değişiklik yapılabilmesi siözü 
geçen pröseverbal ve mukavele tadil edilmedik
çe mümkün görülememektedir.» 

Yani, «Pröseverbal var, yabancı şirketlerle 
Hükümet arasımda bir anlaşma var, bunu tadil 
etmedikçe, değiştirmedikçe afişe fiyatlarda bir 
indirimin yapılması mümkün gOTÜlmıeanefcte-
dir.» diye Petrol Dairesinden bir yazıyı İktisa
di Kurula gönderen arkadaşlarımız vardır. Bu
na rağmen de kalkıp bu prbseverballeri hüküm
süz, imtiyaz niteliğimde telâkki edlerek yabancı 
şirketlere yüzde 10 indirimi dikite ettirmek ve 
iktisadi Kurula da yazı yazmak suretiyle bu 
indirimi yapan nâçiz bir arkadaşınız da bu işe 
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başlamış ve omdan sonra gelen arkadaşlarımız 
fbuna devam etmişleridir. Şimdi bu konuda her 
arkadaşımız vatanseverdir, her arkadaşımız 
memleketin menfaatini düşünür, ama, konuları 
kişisel açıdan değerlendirmeye kalkarsak bu 
konuyu halletmek, çözümlemek mümkün değil
dir. Buraya gelen bir konu var; yılda şu kadar 
nampetrolde, şu kadar üründe milyarlarca lira
nın dışarıya gitmesi var. Bu konuya parmak ba
sacak mıyız, basmıyaoak mıyız? Bu konuya par
mak basarken süratle tedbirini alacak mıyız, al-
mıyacak mıyız? Alacak isek, bunun asgari müş
tereklerimde burada ittifaka varmamız gerekir 
ve bu inceleme koomlisyonu dışındaki sorumlu
luktan bahsetmiştim, bu sorumluluğa kadar gi
debilir. Çünkü eğer bir inceleme komisyonu iki 
sene, üç sene daha gitsin incelesin, derseniz da
ha milyarlarca lirayı dışarıya, yabancı şirketle
re vermiş ve transfer ettirmiş oluruz. O bakım
dan ben, arkadaşlarımdan bu anlayış içerisinde 
bütün bunları değerlendirmelerini istirham ede
ceğim. 

Bir konu daha var. Şimdi bana şunu söyli-
yebilirler: *«Siz de Petrol Kanununda değişik
liği düşünmediniz, böyle demeçler verdiniz..» 
Değerli arkadaşlarım, Petrol Kanununda deği
şiklik yapılmasını tazammun eden hazırlıklar 
gizli olarak; Sayın İhsan Topaloğlu ve Özer Der-
bil tarafımdan yürütülmüş ve hazırlatılmış ve 
yabancı şirketlerin hiçbirisine duyurulmak is
tenmemiştir bir müddet. Arkadaşlarımın şimdi' 
yabancı şirketlerle nasıl mücadele ettiklerini 
görüyorum. Yüzde 8 bir indirün.. % 6 bir in
dirimli % 8 e çıkarmak üzere kararname çıkar
mak için yıllarca uğraşabiliyorlar ve biz bugün 
diyoruz ki, artık bu yabancı şirketlerin direnişi 
karşısında hükümranlığımızı, millî gücümüzü 
gösterelim ve bunu 13 ncü maddeyi uygulıya-
lım... Bizim yaptığımız teklif bu. Ama ben son
ra gelmi'|im Parlâmentoya, Senatodaki bütçe 
görüşmeleri sırasında 1 . 2 . 1905 te 36 ncı Bir
leşimde, «Gerek petrol politikası ve gerekse 
maden politikası bakımından önümüzdeki gün
lerde Hükümet, (3 ncü İnönü Hükümeti) millî 
menfaatlerimize uygun istikamette birçok esas
larla gelecek ve konuları tabiî servet ve kay
naklarımızın gerektirdiği şekilde memleketin 
menfaatlerine uygun kullanılma imkânlarını 
derpiş öden hükümleri Yüksek Parlâmento hu
zuruna sunacak; bu konuda daha mufassal iza

hatımı Bakanlar Kurulunda bu konular ariz 
amik konuşulduktan sonra yükaek huzurunuzda 
arz etmeye çalışacağım.» demişim. 

Şimdi, bir zamanlar Sayın Sezgin ifade etti, 
İbrahim Deriner başka kanaatte idiler, sonra 
Sezgin geldiler, şu şu noktalarda değişmesini 
istiyoruz dediler. Zaman zaman Petrol Kanunu
nun değişmesini istiyen, istemiyen, bir maddesini 
başka türlü tefsir edenler olabilir, ama bunun 
temelinde yatan şudur : Bizim açımızdan Pet
rol Kanunu memlekete, 1954 yılından beri uy
gulanması ile faydalı, yararlı olmamış, yararlı 
olmadığı bugünkü uygulama ile meydana çık
mış, yalnız 4 senelik uygulama neticesinde mil
yonlarca liramızın dışarıya, yabancı şirketlere 
verildiği görülmüştür. Bu bakımdan Parlâmen
tonun konuya ulusal çıkarlarımız açısından 
eğileceği kanaatini tekrar ifade ederim ve 
C.H.P. nin bu konudaki çalışmalarına, bu ko
nuda programındaki, bildirgelerindeki sosyal 
ve ekonomik reformları yapmak için mücade
lesine devam edeceğini saygı ile arz ederim. 
(C.H.P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu; siz konunun 
esası üzerinde mi söz istiyorsunuz, yoksa İçtü
züğün 95 nci maddesine göre mi söz istediniz? 
Çünkü ona göre konuşanların hesabı değişiyor 
da onun için soruyorum efendim. Yani, «Bir 
sataşma vardır» yahut, «İfade etmediğim bir fi
kir yanlış şekilde burada ifade edildik diye söz 
istiyorsanız İçtüzüğün... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) - Grup 
adına ve konuşulan konular hakkında söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

G.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Değerli arkadaşlarım; Yü
ce Meclise petrol konusunda bir araştırma açıl
ması için önerge getirdik, 2 nci defa, bir hiz
met yapmak için. Bu vesile ile konu bir garip 
polemiğe, partilerarası bir garip polemiğe sü
rüklenirse varmak istediğimiz amaç kaybolur. 
«Geçen defa Petrol Araştırma Komisyonuna 
hâkim olan partilerüstü millî menfaati arama, 
bulma kaygusu bu yıl da Petrol Araştırma Ko
misyonuna hâkim olsun ve bu efendim sizin 
devrinizde, bizim devrimizde tartışmasına sü
rüklenmesin, bundan memlekete hayır gelmez» 
dedim. Bundan nedense alındılar ve burada bu-
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lunsaydı cevaplarını çok kesin şekilde verebile
cek olan, burada bulunmıyan bir arkadaşımızın 
gıyabında kolay sanarak bâzı tarizlerde bulun
du son konuşan sözcü... 

Değerli arkadaşlarım; G.P. petrol konusun
da ne düşünür? Bunu açıklamak hakkına G.P. 
programını belki okumamış olan bir zatın hak
kı yoktur. Bu, parti kurulduğu zaman, hem de 
yuvarlak sözlerle değil, çok açık ve kesin söz
lerle G.P. si programında yer almiştır. Okuyo
rum : (Maden konusu dâhil) : «... Maden kay
naklarımızın sömürülmesini ve israf edilmesini 
önlemek için Devletin gerekli tedbirleri alması 
lâzımdır, madde 62. Madde 63 — Petrolde Dev
let işletmeciliği.^ 

Biz aslında Türkiye'de karma ekonomiyi 
hakikaten savunan ve karma ekonomi içinde 
kuvvetli bir özel kesimin de bulunması gerek
tiğine inanan bir siyasi kuruluşuz. Programı
mıza hâkim olan felsefe budur, özel teşebbüsün 
tamamiyle yok olduğu yerde hürriyetlerin de 
tamamiyle yok olduğunu bildiğimiz için, her 
türlü hürriyetlerin tamamiyle yok olduğunu 
bildiğimiz için; Parlâmento kürsüsünde konuş
mak hürriyeti dâhil, Hükümeti tenkid etmek 
hürriyeti dâhil, yazı yazmak, hür gazete çıkar
mak, hür toplantı yapmak, rey vermek, düşün
cesini söylemek, bu hürriyetlerin dahi ortadan 
kalktığını bildiğimiz için, hakikaten karma 
ekonomiyi devamlı, güçlü bir sistem olarak sa
vunuruz. 

Petrol konusunda yazdığımız maddenin baş
lığı, bu anlayışta olan bir partinin petrol ko
nusunda yazdığı maddenin başlığı : «Petrolde 
Devlet işletmeciliği»! dir. Sebebi var. Çünkü 
petrol bir kritik sanayidir, bir temel sanayidir. 
Petrol bu memleketin güvenliği bakımından, 
ekonomisi bakımından öyle bir kilit sanayidir 
ki, burada, bilhassa, yabancı sermayenin sızdığı 
bir noktada, bilhassa «Petrol emperyalizmi») 
diye geçen günkü konuşmamda kızıl emperya
lizmin karşısına koyarak tehlikeli saydığımızı 
ilân ettiğimiz petrol rengi emperyalizmin cari 
olduğu bir sahada Güven Partisi programı açık
ça Devlet işletmeciliğini esas tutmuştur ve yu
varlak sözlerle değil, şu kelimelerle ifadelendir-
miştir: «Partimiz petrol konusunu millî bir dâva 
sayar. Petrol araması, çıkarması, tasfiyesi faali

yetleriyle, petrol boru hatlarının ve Petro-Kimya 
sanayiinin Devlet kesimi içinde yer almasını 
amaç bilir.» Ve devam ediyoruz, bugünle kadar 
verilmiş olıan ruhsatların dahi ne şekilde dev
lete intikal etmesi gerektiği hıakfkında görüşlle-
riımizi ifade ediyoruz. Bundan böyle hiçbir 
yabancı petrol şirketine rulhısıat verilmemesi 
igerektiğiınıi programda, (nutuk falan değil) 
progriamıda açılkçja ifade ediyoruz: «Yabancıla
ra yeni arama, çıkarma ve tasfiye hakları ta-
nıınımıy acaktır.» 

Yalnız arama ve çıkarma satasımda değil, 
ama rafineri sanayiinde dahi her hangi bir ya
bancıya belge verilemiyeceğinıe programımızda 
açıkça yer vermiş bulunuyoruz. 

Millî petrol kuruluşları bakımındanj 64 ncü 
maddede şu hüküm var: «Partimiz, sermayesi 
devlete ait millî petrol kumluşılarınm petrol 
arama, çıikarıma ve tasfiye faaliyetlerini sınır
layıcı kanun hükümlerinin kaldırılmasını ister.» 

Bu sınırlayıcı kanun hükümleri vardır ve 
bunları bu kürsüye ilk defa getirmiş olan mil
letvekillerinden biriyim, 8 ruhsat, 8 arama bel
gesi bir bölgede bir yalbanıcı şirkete, 8 imkân, 
TPAO na. 4 yabancı şirket 4x8=32 belgeye sa
hip, ama Türk Milletinin tek büyük müessesesi 
TPAO 4 yabancı şirketin 32 belge ile çalıştığı 
bir ısalhada ancak bir yabancı şirket gibi 8 
hakka sahip. 

Bu haksızlığı, bu millî menfaatlerle aykırı 
hükmü bu kürsüye çok yıllar önce getirmiş 
olan ve bunun değiştirilmesini istiyen bir in
sanın başında bulunduğu bir siyasi parti pro
gramında, açıkçja, «Bu sınırlayıcı kayıtlar kal
dırılacaktır.» hükmü var. 

«Millî petrol üretlilmiinin tevzi edilmesi... Par
timiz, petrol ve petrol ürünleri ihtiyacının sa
dece millî üretimle karşılanmasını hedef bilir. 
Bu hedefe ulaşılııncaya kadar yerli petrolümü
ze ve yerli petrol ürünlerimize ithal imalı pet
rol ve ürünlerine göre öncelik tanınmalıdır. Bu 
ıamaçla petrol ve petrol ürünleri ithalinde ge
reken sınırları koymak devletin görevidir. Dev
letin ve kamu kesiminin petrol ürünü ihtiyaç
larının karşulanmasmda sermayesi Devlete ait 
millî petrol kuruluşlarına öncelik tanınmalı
dır.» 

Petrol Ofis bayii varken, Kariayollan kam
yonlarının, millî kuruluş dururken bir yabam-
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scı şirketten abım yapmasını önleyici hükme 
kadar teferruatlı hükümler yer almaştır. 

«MÜH petrol kurulluştaınjn geîliştMmesi, 
Madde 66. Partimiz petrol konusundaki amaç
larına ulaşabilmek için petrol konusu ile uğra
şan nnjijliK kuırulııjşların malî ve teknik imkânıla-
rmın g-eliştirilmesi lüzumuna inanır.» 

Değerli arkadaşlarım; bizim resmiyete inti
kal etmiş görüşlerimiz bunlar. Binaenaleyh bu
nun aksine söylenecek her mütalaa havada 
kalmaya mahkumdur. Petrol konusunda bir 
şeyi açıkça burada itiraf etmek lâzım. Pet
rol konusunu memleketimizde hepimiz kademe 
kademe öğrendik, petrol konusunu hepimiz ka
deme kademle öğrendik... «Petrol kanunu değiş
memelidir» diye bu kürsüde beyanda buiLunan 
insanlar tanıyorum, A. P. bünyesi içerisinde, 
bugün «Değişisin» diye mücadele edenlerin ba
şında. Arkadaşlarımı bu davranış değişikliğin
den dolayı takbih etmek değin, takdir etmek 
gerektiğine inanıyorum. Bu kürsüde, «Petrol 
kanunu değişmelidir» diye, biraz evvel bahset
tiğim belge münasebetsizliğinden, «Sekiz sekiz, 
mobil ne ise millî kuruluş da o» şeklindeki 
petrol kanununun bu sınırlayıcı, kaJyıtlayıcı 
hükmünden millî kuruluşu kurtarmak lüzu
mundan bahsederek, % 36 hissenin azlığından 
bahsederek, devlet payının azlığından bahsede
rek ve petrol kanununun çeşitli noktalarındaki 
alçaklıklardan bahsederek, «Bu kanun değiş
melidir» dediğimiz zaman; millî menfaatlere 
aykırı bir suç işliyor muşuz gibi bu kürsüden 
karşımıza çıkıp, bundan beş sene evvel, beşbu-
çuk sene evvel beyanda bulunan arkadaşları
mız vardı, ama bundan beşbuçuk sene evvel biz 
bunları savunduğumuzda, petrol kanununun de
ğişmesini âdeta bir kusur gibi göstermeye çalı
şanlar, buıgtün «petrol kanunu değişmelidir» di
yorlar ve Adalet Partisi İktidarının Başbakanı 
Senato kürsüsünde, Enerji ve Tabiî Kaymaklar 
Bakanları Millet Meclisi kürsüsünde mütaaddit 
defalar, «petrol kanununun değişecek yerleri yok 
mu? Elbette var, petrol kanunu değişecektir.» 
demişlerdir. 1968 martımda petrol kanununun 
değişikliğinin bu kürsüye, Meclise getirileceği 
vadediîmiştir. 1969 bütçesi konuşulurken eli
mizde zabıt ile, «1968 Martında tasarı gelecek
ti, 1969 Şubatmdayız, tam 11 ay geçti, hâlâ 

.ıgelmedi; bari 1969 Martında gelsin» diye bu se

nedi ibraz ederek gıelmeaini ürtiyen de yine Gü
ven Partisi adına naçiz arkadaşınız olmuştur. 

Petrol kanunu değişikliğinin yapılması ko
nusunda bugünkü Hükümet bir tasarı da getir
mek suretiyle, çok geç, dönemin son ayların
da, geçimin yenilenmesine çok az kala, çıkma
sı imkânı ohnıyan bir tasarı getirmekle bir adını 
atmıştır, yeterli bir adım şüphesiz değildir, 
ama petrol kanunu değişikliğini, âdeta bu sözü 
telaffuz etmeyi kusur »ayan zihniyetten bakımız 
nerelere gehniışizdir. 

Boru hattı konusunda Sayın Sezgin biraz ev
vel yaptıktan konuşmada, *0 zaman bu söz bu 
kürsüde söylenmiştir, Adalet Partisi Hükümeti 
adına boru hattı özel şahıslara devredilecektir, 
Hükümetimiz buna kararlıdır sözü filvaki söy
lenmiştir, ama bu sözü söyliyen bakan ben de
ğildim, Enerji Bakam o zaman İbrahim De-
riner idi» buyurdular. Ben konuşmamda, «0 
zamanki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı» 
diye ifade etmiştim, «0 zamanki iktidarın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı...» Zamanla gö
rüşler değişti, Hükümet olarak o kanaatte idi
ler. Kendileri de Hükümette idiler. Ben emi
nim ki, Sayın Deriner burada bunu söylerken 
şahsi kanaatini de söylemiyordu, arkadaşlar. 
Adalet Partisi iktidarının görüşünü söylüyor
du. Bir Hükümetin görüşünü ifade eder rahat
lık içinde konuşuyordu. Gruplar adına konuş
malar yapılıyordu. Nihayet iktidar deyince, 
grup adına yapılan konuşmalar da buna dâhil. 
Meclis kanadının sözcüsü, «Sayılmalıdır, hak
lıdır bu karar» diye savunuyordu, ama görü
yorsunuz ki, bugün bunu savunan kimse yok 
aramızda. Hattâ kim savunduydu diye kimse 
üstüne almak istemiyor. 0 savunan ben değil
dim diye yanşa giriliyor. Haklı olarak buraya 
gelip, ben değildim, falan bakandı deniyor. 
Ben bunu tasvip ile karşılıyorum, takdir ile 
karşılıyorum; ben adım atmışız. Hep böyle öğ
rendik. Hulûs ile ve tevazu ile itiraf edelim ki, 
1962 senesinde Türkiye'de petrol konusu bugün
kü kadar bilinmiyordu, 1963 te bilinmiyordu. 

Okumak bana düşmez, demin Sayın Akçal'-
m bir konuşmasından anladım, kürsüye kadar 
getirdi, ama söylemedi. «Petrol Kanununda 
değişiklik yapmayı düşünmüyoruz» sözleri Ada
let Partisi iktidarından evvel de söylenmiştir, 
Meclis kürsülerinde. Söylenen şahıslar vardır, 
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bunlar* ben dile getirmek istemiyorum, bu pole
miğe girmem. Burada bulunmıyan arkadaşımı 
itham eden zatın Petrol Kanunu konusundaki 
konuşmasını ne diye getireyim? Zaten kendisi 
de ifade etti: «Bunu söyledik, ama gizli hazır
lıyorduk da onun için söylemeye mecbur ol
duk...» Böyle ise, hürmete şayan bir davranış, 
ama Petrol Kanunu değişmelidir değişmemeli
dir tartışmasında C. H. P. içinde de, A. P. için
de de itiraf edelim ki, hepimizin kafasında de
rece derece petrol konusu anladıkça daha mü
tekâmil fikirler doğdu. Petrol konusunu inceli
ye inceliye öğrendik; memlekete umumi efkâra 
mal oldukça öğrendik. «Devlet payı» dendiği 
zaman, «Parite fiyatlarında indirim» dendiği 
zaman, ne söyleniyor acaba diye, bu mevzular
da hiç teknik plânda uğraşmamış arkadaşları
mız, zaman içinde bunların bütün inceliklerine 
nüfuz ettiler. Bu Petrol Kanunu değişikliği ko
nusunca bu Meclise verilmiş bir kanun teklifi 
vardır. O kanun teklifinin altında şimdi Güven 
Partisinde bulunan arkadaşlarımızın, benim im
zam vardır. 

Sayın Reşit Ülker'i işhadediyorum, burada 
bir komisyon toplanmıştı o komisyonda bâzı 
milletvekilleri çetin çatışmalara girmişlerdi, bu 
çatışmalara girenler içinde O. H. P. liler var
dı, başka partiden olanlar vardı, «Petrol Ka
nunu değişsin» diye mücadele edenlerden, en 
azimli şekilde mücadele edenlerden biri Sayın 
Ülker'di, biri arkadaşım kabul eder ki., bendim. 
«Petrol Kanunu değişmesin» diye mücadele 
eden arkadaşlarımızdan biri sizin saflarınızda 
milletvekillidir bugün, Sayın Oral. Bugün 
onun da fikri belki değişti. Birçok yönleriyle 
beğendiğim bir arkadaşımdır, vatanperver bir 
arkadaşımdır, ama Sayın Ülker o komisyonda 
yaptığı mücadeleden dolayı koridorda kavga 
etmiştir, dayak yemiştir. Mücadele ettiği arka
daş sizin saflarınızda, bugün de sizin safları
nızda. O bir misali vererek, «Petrol Kanunu de
ğişikliğine karşısınız» mı diyorum, ben size? 
Niçin böyle yapıyorsunuz? Petrol Kanunu ko
nusunda başından beri burada konuşan arka
daşınız doğru bir çizgi üzerinde fikirlerini sa
vunmuştur, bütün petrol mevzuatı konusunda. 
C. H. P. programında, «Devlet elinde olması ge
reken sektörler» diye bir liste vardır. Devlet 
elinde olması gereken sektörler harb sanayü, 

ağır sanayii, enerji santralleri, v.s. petrol kıs
mında «özel teşebbüs ile ortaklık caizdir» diye 
yazılı. Bir kısacık cümleden başka, bugün bi
raz evvel iarz ettiği hükümlerin özlüğünde bir 
hüküm yok; yetersizdi, ama bu yetersiz prog
ram hükmünü bir siyasi karar ile daha dolgun 
hale getirmek için, hatırımda kaldığına göre 
9 maddelik bir metin hazırlayıp ve bunu hazır-
lıyan komisyon sözcüsü olarak krup önüne çı
kıp, «Petrol konusunda beliren gerçekler karşı
sında şu görüşleri kabul etmeliyiz» diye, bunu 
bir grup kararı ile tesbit etmek için sözcülük 
yapmış arkadaşınız karşınızda. O halde lütfen 
ithamlar yaparken bir ölçü içinde olalım ve bil
hassa burada bulunmıyan arkadaşları itham et
meliyim. 

Ruhsat konusundaki tartışmayı, ben, sade-
C3 girmiyelim buraya diye naklettim. Girmiye-
lim, ne çıkar?... Sayın Oral ruhsat vermiş olsa. 
ne çıkar, verememiş olsa ne çıkar? «Verdiniz» 
diyor; «Vermedim» diyor. Yerinden Sayın Ba
kan, «imzalı belge yanımda» diyor. Bilmiyorum 
hangisi doğru. Hiç beni alâkadar etmiyor; ver
diğim önergeyi alâkadar etmiyor. Benim ricam 
verilmiş de olsa, verilmemiş de olsa, bundan 
sonra milletin milyonları gitmesin. Elele vere
lim ve lütfen bu mevzuu birtakım lüzumsuz ve 
kısır tartışmalar plânından çıkaralım. Milliyet
çilik, partiler yelpazesinde şurada burada otu
ranların inhisarında değildir. (G. P. sıraların
dan alkışlar) Sağcı vardır, sağcılığı Suudi: 
Arabistan'ın emrinde olmak zanneder, milliyet
çi değildir. Solcu vardır, solculuğu Mao'nun, 
Lonin'in, Che Guavera'nın resimlerini duvarla
ra yapıştırmak zanneder, fijkrî yönlerim Rosa-
lüksemburg'tur diye beyanname neşreder, flikrî 
yönlerim Lenin'dir diye beyanname neşreder; 
milliyetçilik sözünü dillinden düşünmez; milli
yetçi değildir, en*ernasyonalcıi!dir, milliyetçilik-
le alâkası yoktur. Ortada olan insan vardır, sağ
da olan insan vardır, solda olan insan vardır; 
petrol konusunda yüreği yanığındır. Şu dâvaya. 
bakış açısında milletimin bir kuruşu kaybolma
sın diye oturur araştırma komisyonunda, acalba 
doğrusu nedir, % 8 i ben nasıl artırabülirim, ya
bancı petrol şir,ketdnin pençesinden milletimin; 
bir kuruşunu nasıl kurtarabiliirim diye müca
dele eder, milliyetçidir. Ben, işte, hangi parti
den olurlarsa olsunlar bu milliyetçilere hitabe-
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derek diyorum ki, önergeyi kabul buyuracaksı
nız, gruplar böyle konuştu, ama kabulü kâfi 
değil, bu zihniyetle inceliyelim, bu temel göriiş-
ile eğilelim, hep toirlikte en doğruyu1 bulaca
ğız ve ancak bu takdirde memleketimize yarar
lı bir kararla çıkacağız.; Yoksa, çoğunlukla azm-
kıl inadı şefkline> dökeriz. Bu işi bir sağ sol ide
oloji kavgası, düzen değişikliği münakaşası içi
ne döktük mü, o zaman pajmlaklar konuşur ve 
orada aklın bulabileceği çıkar yollar bulunmaz. 
İşi buraya götürmiyeMm, benim bütün ricam 
bundan ibaret. 

Bunun dışında arkadaşımın şahsına ait bir 
tarizi oldu, grup adına yaptığım konuşanada 
bilmiyorum ki, buna cevap vermeye değer mi? 

Değerli arkadaşlar; bu ortanın sola tartış
masını biz parti içinde çok yaptalk. «Partinin: 
reyleı inlin 1/3 ünü aldı götürdü, kaybettirdi bi
ze 1/3 ünü» dedik; «Hayır jkazamdırdı» diyen
ler aıasında idi, arkadaşım. Kazandırdı mı, ka
yıp mı ettirdi; bizce hesap meydanda; rey yüz
desi meydanda. Biz bunun sınırlanmasını iste
dik. Şimdi «Solculuk» sözünü aşırı buldu. «Ni
ye solculuk» diyor, «ortanın solu solculuk de
ğil» diyor. Ortanın solu solculuktur diyen do 
oldu, sosyalizmdir diye yazan da oldu. Biz bun
larla mücadele ettik. Hayır, sosyalizm değil
dir, diyen de oldu, sosyalizmin ta kendisidir 
diye yazanlarınız oldu. Bu mücadeleler burada 
bitti, bunun hesabını bu petrol müzakereleri 
ile karıktırmamanızı rica ederim. Birtakım ata-
sionlar yaparken, birtakım nakiller yaparken 
komünizme ve faşizme îkarşı söylenmiş olan 
sözlerle birlikte nakletmenizi, bütünüyle nak
letmenizi ve görüşü belli, mücadelesi belli in
sana herhalde tahlif edilmiş metinlerle isnadda 
bulunmamanızı rica ederim. 

Sayın Oral, Feyzioğlu kendini bildiği gün
den beri bir milliyetçi mücadelenin içindedir. 
Bu mücadeleye hayatının bir tek noktasında, 
bir tek gölge düşmemiş olan su katılmamış bir 
milliyetçidir, som milliyetçidir. Bu milliyetçilik 
anlayışının icabını bugün Güven Partisi safla

rında savunmaktadır. Genişleriniz ayrı olabi
lir ama hürmet etmesini biliniz. Her halde bu
rada bulunmıyan Mir arkadaşınıza hücumda 
bulunurken şunu düşününüz M, petrol fiyatla
rında indirim konusunu ilk defa ortaya atan 
rapor Kasım 1963 tarihini taşır. Şurada bir 
grup adına konuşurken sadece kendi Bakanlık 
devreniz adına (hani bâzı kimseler vardır hep, 
«Ben Amerika'da iken, ben Paris'te iken» diye 
konuşurlar) ben Enerji Bakam iken diye ko
nuşmanızı, hiç değiüse bir devri 3/4 ü ille kö-
tüliyerek konuşmamanızı temenni ederdim. 
(G. P. sıralarından alkışlar.) Boru hattının 
devletçe yapılması için bütçeye para koyan ik
tidar, İkinci Hüjkümettir. İkinci Hükümetin 
bütçesine bakınız 90 milyon lira para devlet ta
rafından boru hattı inşa edilsin diye bütçeye 
konmuş ve buradan geçmiştir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Siz dfe devamlı 
Feyzioğlu, Feyzioğlu diye konuşuyorsunuz. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Devamla) — O hükümette itham ettiğiniz 
insıan da vardı.. Bu itibarla, ithamlarınızı ya
parken, burada bulunmıyan insanlara aşırı it
hamda bulunup şahsınızı savunur eda içinde 
konuşmamanızı temnnii ederdim. Bu, hakikaten 
doğru bir hareket olmamıştır. Hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adınla 
Sayın Erol Yılmaz Akçal konuşmaktan vaz geç
tiler. 

Siz Sayın Bakan görüşecek misiniz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABÎT OSMAN AVCI (Artvin) — Efen
dim, birbuçuk saat kadar sürer, izin verirseniz 
(konuşurum. 

BAŞKAN — Vakit gecikmiş olduğu için ve 
hazırlanmanız bakımından da gelecek birleşime 
talik ediyorum. 

Efendim, vaktin gecikmiş olması dolayısAy-
l)e 1 Aralık Pazartesi günü salat 15 te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

11 NCt BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Turban 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 araştırmağı 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) 

5. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha ka
vuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/7) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî ve 
resmî müesseselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/8) 

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 içişleri 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 vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair içişleri 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 köylerindeki 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'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 



12. — Siirt 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) 

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

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

15. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu, 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu ile bağlı Bidar 
elektrik sanralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Başba
kan tarafından açıklanan Hükümet programın
daki yatırımlara dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu. (6/23) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKT DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 


