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MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
12 nci Birleşim
1 . 12 . 1969

Pazartesi

İÇİNDEKİLER
Rctyfa
I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 356:357
II — GELEN KÂĞITLAR
III — YOKLAMA

357:358
358

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI
358
1. — Trabzon Milletvekili A l Rıza
Uzuner'in, onman suçlarının affını hedef
alan davranışlar dolayıısiyle orman varlı
ğımızın büyük ölçüde tahribedildiğ-iııe da
ir demeci.
358:360
2. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık
Aydar'ın, Kalkınma Plânında ve Hükümet
programında Doğu ilerimin kalkınjmasiyle ilgili demeci.
360:362
3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şenier'in, İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nanlardan bâzılarına bağlanacak aylıkla
rın gecikmekte olduğumla, gerekli tedbirle^
rin alınmasına dair demeci.
362

Sayfa
4. — Ulaştırma Komisyonu Başkanlığı
nın; Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin havale edilmiş
olduğu Ulaştırma, Maliye ve Plân komis
yonlarından sıeçileoek 4 er üyeden kurulu
Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair
tezkeresi (3/72)
362:363
5. — Çalışma Komisyonu Başkanlığı
nın; Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 10 arkadaşının Emekli Sandıkları
ile Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigorta
ları kanunlarına tabi iışyerleıtnde geçen
hizmetlerin
birleştirilmesi
hakkındaki
228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir maddesinin kaldırıl
amasınla dair kanun teklifinin havale edil
miş olduğu komisyonlardan 4 er üye se
çilmek suretiyle geçici bir komisyon teş
kiline daür tezkeresi (3/73)
363

M. Meclisi

B : 12
Sayfa

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, (2/34) sayılı Kanun teklifinin Ulaştır
ma Komisyonu Başkanlığı teskeresinde
adı geçen Geçici Komisyona havale edil
mesine ıdalir önergesi (4/12)
363:364
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Sayfa
7. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, petrolle ilgi!
8957 numarfalı kararnamenin meydanla ge
tirdiği tesirleri tespit etmek üzere bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/2)
364:393

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; samat
enstitülerinde devam eden boykotlar, teknik
okullara lise mezunlarının da alınmasının sa
kıncaları ve bu konudaki gerekli tedbirlere da
ir demecine Devlet Bakanı ve Millî Eğitim
Bakan Vekili Gürhan Titrek ve
Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'ın; Bitlis 'in bir köyüne yapılan baskına, bum(dan önce cereyan etmiş bu gibi olaylara ve bu
olayların önlenmesi için ekonomik tedbirler
alınması gerektiğinle dalir demecine de içişleri
Bakam Haldun Menlteşeoğlu cevap verdiler.
Nevşehir Milletvekili Salâhalttim Hakkı Esatoğlu'mum; dış ticaretimizin Kalkınma Plânına
ve ulusal çıkarlarımızla uygun olup olmadığını
araştırmak ve meydana gelem aksaklıkları tesbit etmek ve
Sivas Milletvekili Mustafa. Kemal Falaoğlu'nun da; üçüncü demir - çelik tesislerinin kuru
luş yerinim tesbiıtiimde yapılan çalışmaları ve de

ğerlendirmeleri incelemek üzere birer Meclis
araştırması yapılmasına dair önergeleri okundu
ve bu önergelerim gündeme alınarak sıraları gel
diğimde görüşüleceği bildirildi.
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve
M arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesıbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi üzerimde bir süre daha gö
rüşüldü.
1 . 12 . 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,50 de som
verildi.
Başkan
Başkamvekili
İsmail Arar

Kâtip
Ankara
Kemal Ataman

Kâtip
Tunceli
Keman Aral

ISORULAR
Sözlü sorular
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı ara
sındaki yolun asfaltlanmasına dair sözlü soru
önergesi, Bayındırlık Bakanlığıma gönderilmiş
tir. (6/24)
2. — Adana Millıetvekili Ali Rıza Güllü'nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının ku
rulmasına ve traktör plasmanı politükasma da

ir sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığıma
gönderilmiştir. (6/25)
3. — Sakarya Milletvekili Hayrettim Uysıal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gönderi
len Amerikalılara dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa, içişleri, Dışişleri, Millî Savunma ve
Millî Eğitim Bakanlıklarıma gönderilmiştir.
(6/26)
4. — Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal Palaoğlu'mum, Sivas sınırları dahilindeki Bozkurt

— 356

M. Meclisi

B : 12

köprüsünün inşasına dair sözlü soru önergesi,
Bayındırlık Bakanlığına gönderiilmiştdr. (6/27)
5. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlü'nun, bir gazetede yayımlanan «Atatürk'e
ait eşyalara» dair sözlü soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/28)
6. — İzmir Milleîbvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatımda zarara uğrayan köylülere dair sözlü
soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/29)
7. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz
mir'e bağlı Seferihisar - Doğanlbey karayolunun
ne zaman yapılacağına dair sözlü soru önerge
si, Bayındırlık Bakanlığına gönderiimiLştir.
(6/30)
8. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir süt fabrikasına dair sözlü soru önergesi,
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/31)
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9. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz
mir'e bağlı Bergama - Kınık Ecelerinden geçen
Bakuıçayın meydana getirdiği taşkınlara dair
sözMi soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığına gönderiümiışitdr. (6/32)
Yazılı sorular
1. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in,
bir gazetecinin otomobilinin yakılması sebebi
ne dair yazılı soru önergesi, Adalet ve içişleri
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/18)
2. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın,
Ardahan Lisesinin öğretmen ihtiyacına ve pan
siyon binasının tamamlanmasına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderümiştir. (7/19)
3. — Kars Milletvekili Kemal' Okyay'ın,
Kars, Kız ilköğretmen Okulunda uygulanan
giriş sınlavına dair yazılı soru önergesi, MiM
Eğitim Bakanlığıma gönderillmliştdr. (7/20)

2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasarılar

I

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/3)
(Bütçe Karma Komisyonuna)
2. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe
kanunu tasarısı (1/4) (Bütçe Karma Komisyo
nuna)
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/5) (Bütçe
Karma Komisyonuna)
4. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/6) (Bütçe Karma Komisyonuna)
5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/7) (Bütçeç Kar
ma Komisyonuna)

9. — Hudut ve Sahiller Sağlık ve Genel
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı
(1/11) (Bütçe Karma Komisyonuna)
10. — istanlbul Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/12) (Bütçe Karma Ko
misyonuna)
11. — istanlbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı (1/13) (Bütçe Karma
Komisyonuna)
12. — İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/14) (Bütçe
Karma Komisyonuna)
13. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/15) (Bütçe Karma
Komisyonuna)

6. — Devlet Üretme Çiftlkleri Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/8)
14. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı
(Bütçe Karma Komisyonuna)
Bütçe kanunu tasarısı (1/16) (Bütçe Karma Ko
7. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka misyonuna)
nunu tasarısı (1/9) (Bütçe Karma Komisyo
nuna)
I
15. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt8. — Hacettepe üniversitesi 1970 yılı Bütçe I çe kanunu tasarısı (1/17) (Bütçe Karına Ko
kanunu tasarısı (1/10) (Bütçe Karma Komis misyonum)
yonuna)
|
16. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı
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Teklif
18. — Anlkana Milletvekili Salkıp Hiçerimez
ve 2 arkadaşının, Millet Meclisi İdari teşkilâta
hakkımda kanun teklifi (2/92) (Plân Komlisyıomuna)

Bütçe kanunu tasarısı (1/18) (Bütçe Karana
Komisyonuma)
- 17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı
Bütçe kanunu tasarısı (1/19) (Bütçe Karoma
Komisyonuma).

^••ı

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15.00
BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Memduh Ekşi (Ordu)

BAŞKAN — 12 nci Birleşimi açıyorum.
III - YOKLAMA
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Yokla
ma otomatik sistemle yapılacaktır. Anahtarla
rın, saym milletvekilleri tarafından oy yerine
geçmek üzere kullanılmasını rica edeceğim...
Saym üyelerin oylarını otomatik cihazla kul
lanmalarını rica edeceğim.

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir.
Çoğunluğumuz vardır, çalışmalara başlıyo
rum

IV - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Jlzuner'in, orman suçlarının affını hedef alan davranış
lar dolayısiyle orman varlığımızın büyük ölçüde
talırib edildiğine dair demeci
BAŞKAN — Gündem dışı beş saym üye söz
istemiş bulunmaktadır. Meclis teamülüne göre
imkânların değerlendirilmesi bakımından sayın
üç milletvekiline gündem dışı söz verilecektir.
Gündem dışı söz alamıyan arkadaşlar diğer bir
leşimlerde bu haklarını tekrar Riyasetten ister
ler.
Gündem dışı sözler, yine Millet Meclisinin
teamülü veçhile, beşer dakikayı aşmamak sis
temi içerisinde devam etmiştir. Bu hususu söz
vereceğim sayın milletvekillerinden rica ediyo
rum,

îlk söz, orman suçlarının affını hedef alan
davranışlar dolayısiyle millî bir servet olan or
man varlığımızın büyük ölçüde tahribi ile ilgili
Trabzon Senatörü Saym Uzuner'de... Milletve
kili Sayın Uzuner'de.
Efendim, ilk defa Riyasete çıkıyorum. Çok
uzun yıllar Cumhuriyet Senatosunda Başkanlık
Divanında bulunmamın vermiş olduğu bir sür
çülisan oldu, özür dilerim.
Buyurunuz Saym Uzuner.
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Saym
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Yurt sathında millî varlığımız ve dayanağı
mız ormanların tahribine yol açan, orman dra
mı şeklinde tavsifedebileceğimiz büyük çaptaki
yağma olaylarını belirtmek ve tedbirleri üzerin-

— 358

M. Meclisi

B : 12

de Yüce Meclisi, siyasi parti yöneticilerimizi ve
Hükümeti uyarmak maksadiyle gündem dışı
maruzatta bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, sık sık çıkarılan ge
nel affın, esasen kifayetsiz olan orman varlığı
mız üzerindeki tahripkâr tesirlerini önlemek,
bu suretle orman azalmasının ve tahribatının
tevlidettiği erozyon, sel ve taşkın âfetlerinin her
yıl büyüyen zararlarını sınırlamak, özellikle çı
kar çevrelerinden gelen genel af isteklerine kar
şı iktidarları ve muhalefetleri koruyarak bu
millî dâvanın istismar edilmesini önlemek üzere
af yasağı Anayasamıza konmuştur. Hükmün
Anayasaya konulmasını gerektiren şartlar ve
sebeplerde bugün için bir değişiklik söz konusu
olmadığına ve aksine zamanla isabet sabit oldu
ğuna göre, orman köylerinin kalkındırılmasını,
dar geliril çilekeş köylülerin geçim şartlarını
ıslah ederek onları suç işlemeye iten sebepleri
ortadan kaldırmadan münhasıran «Genel af çı
karılamaz» hükmünün Anayasadan çıkarılması
nın sebebini, maksadını anlamak, izah etmek
mümkün değildir.
Yalnızca orman suçları için genel af çıkarıl
masını sağlıyacak Anayasa değişikliği, orman
larımızın taJhrifrM hızlandıran ve bâzı çıkar
çevrelerini suça teşvik eden ve siyasi iktidarla
rın seçimlerde oy için başvurarak istismar ede
ceği bir konu olmakta devam edecektir.
Nitekim mazide çıkarılan Af kanunlariyle,
bu kanunların tevlidettiği zararlar yurdumuza
çok pahalıya malolmuş ve bunun acı bilançola
rını henüz telâfi edememişizdir.
1950 yılından önce yılda ortalama 21 bin
aded kadar olan orman suçları, 14 . 7 . 1950
tarihli 5677 sayılı Af Kanununun yürürlüğe gir
mesinden sonra, 1954 yılma kadar geçen 5 yılın
ortalaması yüzde yüzden fazla bir artış göste
rerek yılda suç adedinin 55 bine çıktığı görül
müştür ve 11 . 3 . 1954 günü 6 305 sayılı Af
Kanunundan sonra 1955 yılında orman suçlusu
adedi 99 bini aşmıştır. Bu rakam 1949 yılı ile
kıyaslanırsa yüzde beşyüze yakın bir artış ol
duğu görülür.
Ayrıca, 8.9.1956 gün ve 6831 sayılı Orman
Kanununun muvakkat 5 nci maddesindeki af
hükmü sebebiyle suç adedi 104 bini geçmiştir.
23 . 6 . 1958 gün ve 7132 sayılı Bâzı orman
suçlarının affına dair Kanun sebebiyle de orman
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suçlarındakj artış yine aynı felâketli seyri takibetmiştfir.
Muhterem arkadaşlar, 1961 Anayasasına giren,
«Orman suçları için genel af çıkarılamıyacağı»
hükmü, orman suçlarının nüfus artışına rağmen
azalmasını temin etmiş ve meselâ 1962 yılında
suç adedi 74 bine düşmüştür.
Ağırlaşan şartlara rağmen Anayasadaki bu
hüküm sayesinde 1962 yılında - ki bu oran dü
şüklüğü devam etmektedir - Orman suçlarında
yüzde 30 civarında bir azalma olduğu anlaşıl
maktadır. Orman suçlarının münhasıran ihtiyaç
«cindeki köylülerimizin zâti yakacak ve yapa
cak talebinden doğmadığı, esasen bu ihtiyaçla
rın mer'i kanunlarımız gereğince karşılanması
şart olduğundan, daha ziyade pazar ve piyasa
satışları için organize olmuş kaçakçı şebekeleri
tarafından yapıldığı ve af taleplerinin de bu
çevreden geldiği öteden beri bilinmektedir.
Orman suçlarından, açma, kesme ve taşıma
lar sebebiyle 1955 ile 1967 yıllarının ortalaması
alınırsa, yılda 175 bin metreküp kerestelik ve
743 bin kental odun vasfını haiz orman serveti
nin yok olduğu anlaşılır.
Af konusundaki şayiaların ve özellikle Ada
let Partisi Grupunun orman suçları hakkında
genel af çıkarılacağı yolundaki Anayasa deği
şikliğini öngören kanun tasarısının - ki bu çıp
lak bir tasarıdır - Meclise sunulmasını takilbeden
günlerde, orman suçlarının büyük nisbetlerde
arttığı kesin olarak ortaya çıkmıştır.
Örneğin, 1968 - 1969 yıllarında çıkan orman
yangını mukayesesinde bu sabit oluyor. Bu du
ruma ait bir istatistik elimdedir, değerli arka
daşlarım. Burada çok önemli gördüğüm, ibret
verici bâzı rakamları yüksek ıttılaınıza sunmak
isterim.
Kasım 1968 ayında 2 aded, 49 saat devam
eden ve 210 hektar sahaya zarar veren orman
yangını olmuştur. 1969 un aynı ayı içinde 107
aded, 554 saat devam eden ve 1 424 hektar sa
haya yayılan orman yangını olmuştur. Diğer
suçlardaki artış nisbetlerinin bunun uzerlw.de
olduğu muhakkaktır. Bu millî dâvaya eğilen de
ğerli basınımızda çıkan havadislerden ve ilgili
lerden bunu öğrenmiş bulunmaktayız, elimizde
bu konuda resmî istatistikler yoktur.
107 aded yangının 90 adedinden fazlası Ka
sım ayının 23 nden sonra çıkmıştır. Burada af
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teklifinin Meclise sunulduğu tarihle olan ilişki
ye yüksek dikkatlerinizi çekmek isterim.
istatistik göstermektedir ki, siyasiler af ko
nusunu bir istismar vesilesi yaptığı andan itiba
ren orman tahribi büyük ölçüde artmış ve niha
yet Af Kanununun Meclise verilmesinden sonra
107 aded orman yangının 90 ı bu devre için
de çıkmıştır. Bu duruma göre Kasım 1969 da
Orman yangını adedi yüzde 5 350, yangının
devam zamanı ise yüzde 1 131, sahası da yüz
de 68 oıanmda bir artış göstermiştir, geçen yı
la nazaran.
Esas mesele, maişetimi temin ve hayatını
idame etmek için suç işleme durumunda bulu
nan, bir nevi suça itilen orman köylüsünün ha
yat standardını yükseltmeye matuf sosyo - eko
nomik ciddî ve köklü tedbirlere yönelmek ve
problemi temelinden halletmektir.
Af ile hızlanan yangının ateşten dili ve
baltanın bilenmiş ağzı ile orman köylülerinin
kalkındırılması mümkün değildir. Bu, ancak
bâzı çıkar çevrelerin siyasiler üzerinde yaptı
ğı tazyik veya yanıltıcı beyanlarından doğan
çok hatalı bir anlayışın, millî bir dâvamızı sa
kıncalı istikametlere götürme hevesinden iba
ret kalmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, acı bir gerçektir ki,
orman |köylülerinin insanca bir düzene kavu
şabilmesi için gerekli tedbirler daima kâğıda
alınmış ve yeterli bir anlayışla uygulamaya in
tikal etmemiştir. Zaruretten doğan, ormanların
ağaç serveti ve toprak varlığından usulsüz ya
rarlanmalara kanun zoruyla mâni olmak için
çeşitli koruma masrafları çoğaltılırken, emdirelkt yoldan ve gerçekçji bir şekilde ormanları
koruyacak olan hizmetler manzumesi üzerinde
ciddî bir şekilde durulmamıştır. Orman suçla
rının affı ile insanca bir orman düzenini yarat
mak şartları daha da güçleştirilmiş olacaktır.
Önce gerekli düzen değişikliği sağlanmalı ve
ona bağlı olarak, ayrıca topyekûn af çerçevesi
içinde orman suçlarının affı konusu üzerinde
durulmalıdır.
Muhterem arkadaşlar, insanca bir orman
düzenlinin tahukkukunda çeşitli faktörler var
dır. Burada kooperatifçilik, çeşitli sektörlerde
iahnacak tedbirler, bu tedbirlerin nasıl koordine bir şekilde yürütüleceği hususundaki görüş
lerimizi bir gündem dışı mâruzâtımızda belirt|mek istemiyoruz, fazla vaktinizi almamak için.
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Yalnız bir noktaya dikkatinizi çekerim. Or
man Kanunun 13 ncü maddesnde 50 milyon li
radan bahsedilmektedir, bu ise kâfi değildir.
Bugün orman emvalinin satışından yüzde 3
özel idare hissesi ile yüzde 12,5 İstihsal Vergisi
'alınmaktadır. Bu vergiler, orman köylülerinin
kalkınması için açılacak bir fonda toplanıldığı
ve başka kaynaklarla da güçlendirildiği tak
dirde, ciddî bir teşkilâtla orman köylerini kal
kındıracak ciddî ve radikal tedbirler almajk
mümkündür. Afla orman köylüsünü kalkındır
mak mümkün değildir. Istırap içinde bulunan
fakir orman köylüsü, of değil, karnını doyura
cak ekmek istemektedir. Geleceğini teminat
altına alınmasına intizar etmektedir.
Değerli arkadaşlarım, fazla vaktinizi alma
mak kaydiyle son sözlerimi söylüyorum. Bu kı
sa mâruzâtımla şu anda asıl belirtmek istedi
ğim önemli bir hususa temas etmlek istiyorum.
Siyasi partilerimliz yöneticileri ve Sayın
Hükümet, zaman zaman «Partilerarası asgari
müştereklerde birleşilmelidir» görüşünü bu
kürsülerden savunurlar, yurt sathında beyan
ederler.
Partiler üstü millî ormancılık dâvamızda da
çok Sayın Devlet Başkanımızın veya Sayın HükümetimlMn «ormanlar Devletindir, millî varlığımızdır.» sloganını siyasi parti temsilcilerini
bir aıaya getirmek suretiyle asgari müşterek
noktasında bir çözüm şekli bulmahdırlar. Yok
sa ormanların tahribine yol açacak çeşlitli beiyanlar, çeşitli teklifler Türk Milletinin refahı
na, orman köylüsünün refahına hizmet etmıiyecek. bu vatana çok pahalıya mal olacaktır.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür
ederim, saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar)
2. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık Aydar'ın, Kalkınma Plânında ve Hükümet progra
mında Doğu illerinin kalkınmasiyle ilgili demeci
BAŞKAN — Kalkınma Plânında öngörülen
27 madde üzerinde, Doğu Bölgesiyle ilgili gö
rüşlerini ifade etmek üzere Saym Sıddık Aydar gündem dışı söz istemişlerdir.
Buyurun efendim...
MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem aza
lan;
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Az gelişmiş bölgelerin içinde bulunduğu
şartlan dile getirmek, hele hiç gelişmemiş bir
bölgenin milletvekili olarak huzurunuza gel
mek suretiyle bunu daJha acı bir şekilde ifade
etmek, elibetteki asgari hadlerle, sizin de ma
lûmunuzdur, fakat ben bu noktalara temas etmiyeceğim.
Bir ışık bulduk, bir pencere; o pencereden
gireceğiz. Bu az gelişmiş bölgeye bir kapı
bulduk, gireceğiz bu hiç gelişmemiş bölgenin
içine. Bu ışık 27 dir, fakat bu 27 rakamı Hü
kümet Programında ifadesini bulan hususlar
dır.
1923 ten bugüne dek hükümetlerin kendi
programlarında böylesine üzerinde durmak su
retiyle ifade ettikleri rakamlara raslamadık.
Son Hükümetin huzurumuza getirdiği Hü
kümet Programında muttali olduğumuz ve sa
niyen plânlama kadar dile almak, eleştir
mek, karara rapettirmek suretiyle Hükümet
Programını Yüce Meclisin huzuruna, yani 1970
senesinin bütçesini yüksek huzurlarınıza ge
tireceğini radyolardan dinledim.
Doğu illerinin kalkınmasında niçin bunu
ifade etmek istiyorum? Bâzı milletvekili ar
kadaşlarımız buraya geldiler, huzurlarınızda
ifade ettiler, acı taraflarını söylediler, istan
bul'da vukubulan bir asayişsizlik hâdisesinin,
BingöPde, Bitlis'de yahut Hakkâri'de vukubulması şekliyle hukuk nosyonu itibariyle ayrı
ayn etapta mütalâa ettiler. Asayişsizlik her
yerde vardır, veyahut hiç yoktur. Hiç yok
olmasına imkân yoktur, fakat ben bunları
eleştirmek, ıstırapları dile getirmek niyetinde
değilim.? Çünkü asgari hadlerle benim kadar
bilen, benim kadar Doğu illerine vukufiyeti
olan bir Hükümetle karşı karşıyayız. Bu Hü
kümet bundan edindiği duyguyla böyle bir
program hazırlıyabilmiştir. Hiçbir Hükümet
1923 den bugünedek
programda böyle
sine
radikal tedbirleri «Alacağım»
diye
huzurumuza çıkmadı. Bu itibarla, bu Hükü
metin, Plânlamadan da geçirmek suretiyle, hu
zurlarınıza getirilecek olan 1970 senesinin prog
ramında tatbikatını göreceğimizi hususlarda iş
programına ithal edeceği hususların sizler tarafmdanda desteklenmesini hassaten rica et
mekteyim.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — A. P. ye
girişi imza ettin...
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MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) —
Bu giriş beyannamesi değildir; ben A. P. den
geldim. A. P. nin içindeyim.
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Belli oldu...
BAŞKAN — Sevgili arkadaşım lütfen mü
dahale etmeyin.
MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) —
Ben bölgemde C. H. P. yi değil, A. P. yi müda
faa etmek suretiyle gelmişimdir, fakat siz Bin
göl'ü bilmezsiniz, ben size bir misal vereyim.
Bakın, madem ki, ele aldınız, içinizde Bingöl'de
Maarif Müdürlüğü yapan arkadaşım da var,
çok iyi bilir : Bingöl Vilâyetinin Karlıova ka
zasının Viranşehir nahiyesinin Kerran ve Nagri
köyüne gittim. Orada ne gördüm; (sizin ik
tidarlarınız da vardı o zaman) ne gördüm bi
liyor musunuz? Cipimi gördükleri zaman kaç
tılar «Bu ne biçim mevaddı ecnebiye ki, içi
mize getirmişlerdir» diye çocuklar kaçtı. Bu
sizin devrinizden kalmış olan bir geri kalmışlık
durumu, fakat bugün Hükümette bunu görü
yorum.
LEBİT YURTOĞLU (istanbul) — Çocuk
lar cipten değil, senden kaçmışlardır. (C. H. P.
sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler,, gürül
tüler.)
BAŞKAN — Sayın Aydar, lütfen gündem
dışı görüşlerinize devam ediniz. Sayın milletve
killerinden de kürsüde konuşan hatibin sözünü
başka mecraya götürmemek için müdahalede
bulunmamalarını istirham edeceğim.
MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) —
Yeni gelmiş arkadaş, sataşmasını bilmiyor. Ben
sataştığım zaman başka şekilde...
BAŞKAN — Lütfen devam ediniz...
MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) —
Bu itibarla. Beyefendiyi de aynı yere davet edi
yorum, eğer insanca yaşama hali varsa, kendi
hükümetlerine birtakım sorular tevcih etsin.
işte Beyefendi, ben bunu arz etmek istiyo
rum; bundan kurtulmanın çaresini bugün Hü
kümet huzurunuza getirmiş. Ben bir Doğulu,
Doğu vilâyetinin bir milletvekili olarak bunu
ifade etmek istiyorum ve bu bapta da Hükümete
teşekkür etmek istiyorum. Bu, partiye geçiş de
ğildir, bu, gerçeğin ta ifadesidir. Bu itibarla
gocunmamak lâzım.
isterseniz ifade edeyim buradaki noktaları,
ifade edeyim espirileri, ifade edeyim gerçekle-
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ri. Yazmışlar buraya, Bu itibarla ben yüksek
huzurunuzda Hükümete teşekkür etmeyi bir
borç bilirim, saygılarımla. (A. P. sıralarından
alkışlar).
3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan bâzı
larına bağlanacak aylıkların gecikmekte olduğu
na, gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci,
BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Şe
ner, istiklâl Madalyaları konusu üzerinde gün
dem dışı söz istemişlerdir, buyurun efendim.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım,
Bu konuda sizlere getirmiş olduğum mevzu;
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani
hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hak
kındaki 20 . 2 . 1968 tarihinde çıkan 1005 sa
yılı Kanunun çıkışından itibaren bu kadar za
man geçtiği halde, Hükümete müracaat etmiş
olan kişilerin halen aylıkları bağlanmamıştır.
Bu konu benim İstırabım olduğu kadar A. P. li
arkadaşlarımın da ıstırabıdır. Bilûmum parlömanterlerin ceplerinde en azından, bu konuda
bana gelenden daha fazla ıstıraplı mektuplar
vardır. İstirham ediyorum, bir tenkid mahiye
tinde değil, Millî Savunma Bakanlığında kurul
muş olan ilgili dairenin daha fazla; bir ise iki,
iki ise üç, onun üzerine verilecek olan liyakatli
kişilerin bu konudaki alacak oldukları cezrî
tedbirlerle bunu biran evvel halletmeleri icabeder.
Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma ile
şubeler arasındaki muhaberat, ondan sonra
Emekli Sandığı ile Maliye Bakanlığı arasında
ki muhaberat... iş bir hayli sürüncemede kal
makta ve vatanımızı kurtarıp yaralanmış, ıstı
rap çekmiş, aç kalmış olan bugün 70 - 80 yaşın
da bulunan bu vatandaşlarımızın kimisi ihtiyar,
köylerde yaşamakta, hattâ ve hattâ pazarlara
veyahut şehirlere gelip bu muhaberatlarını de
vam ettirmeye imkân kazanamamaktadırlar. Di
lekçe yazanlara para vere vere bıktılar, istir
ham ediyorum, hattâ 20 ay gibi bir müddet geç
miştir, bunların birçokları vefat etmiştir. Bir
Hükümete verilen bu vazifenin, icabediyorsa
dairede bulunan elemanlara daha şiddetli, da
ha âcil bir çalışma yaptırmak suretiyle, tahak
kuk ettirilmesi zarureti vardır.

1 . 12 . 1969

O : 1

Muhterem arkadaşlarım, Millî Sa,tınma Ba
kanlığında her milletvekili gidip işi takibedemez. Bu açıkça böyledir. Gitmek için muayyen
bir meratibi silsileye tâbisiniz. Ne olursamz olun
orada gidip iş takibedemezsiniz. Siz milletveki
lisiniz, sizden başkasına müracaat etmek imkâ
nına sahip değildir. Cevabı bir - iki senedir ve
rilmemiştir. Bir aydır, iki aydır değil, iki sene
dir cevabı verilmiyen ve icra edilmiyen bir ko
nudur. İstirham ediyorum Hükümetten bu ko
nuda gerekli tedbirleri alsın, icabediyorsa dai
renin başına bir kişi, iki kişi daha liyakatli in
san geçirsin, daktilolar icabediyorsa daha faz
la olmalıdır, kâtipleri daha fazla olmalıdır ve
bu ıstırap giderilmelidir.
Muhterem arkadaşlarım, şu gördüğünüzün
yarısı bu konu için gelmiş olan mektuplardır.
Hangisine söyliyelim? Soruyorsunuz Millî Sa
vunma Bakanlığındaki bu işe bakan daireye, di
yor İd; «Efendim Maliyeye yazdık...» Şubeye gi
diyorsunuz, eski harfler vardı o zaman tabiî, bir
isim yanlışlığı yüzünden, bir harfin yanlışlığı
yüzünden arkadaşlar bu vatandaşların muame
leleri sürüncemede kalmaktadır.
Hükümetten istirhum ediyorum, bunu naza
rı itibara alsın.
Sormak istediğim bir konu vardır: Kaç bin
müracaat vardır, şimdiye kadar kaç tanesi icra.
edilmiş, tahakkuk ettirilmiştir ve ne kadar da
ha dosya beklemektedir?
Saygılar sunarım. Hürmetlerimle.
4. — Ulaştırma Komisyonu Başkanlığının,
Manisa Milletvekili Selçuk Gümüspala ve 11 ar
kadaşının, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Ulaştırma, Maliye
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden
kurulu Geçici bir Komisyonda görüşülmesine da
ir tezkeresi (3/72)
BAŞKAN — Ulaştırma ve Çalışma komis
yonları başkanlıklarının tezkerelerini okutup
tasviplerinize arz edeceğim :
Yüksek Başkanlığa
Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala ve 11
arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin, işin ehemmiyetine binaen havale edil-
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miş olduğu Ulaştırma, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilecek 4 er üyeden kurulu Geçici
bir Komisyonda görüşülmesine delâletlerinizi
saygılarımla arz ederim.
Ulaştırma Komisyonu Başkanı
Bilecik
Sadi Binay
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Takrir üzerinde mi efendim?..
Buyurunuz.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, Sayın Gümüşpala'nın getirdiği kanun
teklifinin böyle bir komisyona gönderilmesi
doğrudur. Yalnız aynı konuda ben, Şener ve
Aksoley arkadaşlarımızın müşterek bir kanun
teklifi vardır, aynı mahiyettedir. Kurulacak ko
misyonda her ikisinin bir * arada görüşülmesini
bendeniz de burada rica ediyorum. Mevzuu :
PTT dağıtıcıları, hat bakıcıları ile, Devlet De
miryollarının ağır hizmetlerini gören şahıslarına
kıdem zammı tanınması hakkında bir kanun tek
lifidir. Geçen devre gündeme kadar gelmiş, dev
renin sona ermesi dolayısiyle kadük olmuştur.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Ülker, önergeniz var. Ko
misyonu kuralım, bir kere komisyon kurulsun.
Yani bu komisyonda, sizin ve arkadaşlarınızın
kanun teklifinin müzakeresini istiyorsunuz...
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Bu komisyon kurulsun, o zaman
bu komisyonda görüşülmesi hakkında bir talep
te bulunursunuz.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen
dim, haklısınız.
BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonu Başkan
lığınca verilmiş bulunan; Ulaştırma, Maliye ve
Plân komisyonlarından seçilecek dörder üyeden
kurulu geçici bir komisyon kurulması hususunu
tasviplerinize arz edeceğim. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, Zon
guldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 10 arka
daşının Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyar
lık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi işyer
lerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir maddesinin kaldırılmasına
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dair kanun teklifinin havale edilmiş olduğu ko
misyonlardan 4 er üye seçilmek suretiyle Geçici
bir Komisyon {teşkiline dair tezkeresi (3/73)
BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanlı
ğının tezkeresini okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve
10 arkadaşının, Emekli Sandıkları ile Maluliyet,
ihtiyarlık ve ölüm Sigortaları kanunlarına tâbi
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi
hakkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bir maddesinin kaldırıl
masına dair kanun teklifinin havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan 4 er üye seçilmek sure
tiyle Geçici bir Komisyon teşkiline Komisyonu
muzun 24 . 11 . 1969 tarihli toplantısında karar
verilmiş olduğunu saygı ile arz ederim.
Çalışma Komisyonu Başkanı
Kayseri
Enver Turgut
BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresinde yazılı Geçici Komisyon kurul
ması hususunu yüksek tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
(2/34) Sayılı kanun teklifinin Ulaştırma Komis
yonu Başkanlığı tezkeresinde adı geçen Geçici
Komisyona havale edilmesine dair önergesi
(4/12)
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker tarafından,
Ulaştırma, Maliye ve Plân komisyonlarından ku
rulu komisyonda müzakeresi arzu edilen bir
kanun teklifini havi takrirleri vardır, okutuyo
rum:
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
PTT Dağıtıcıları ve Hat Bakıcıları ve bâzı DD.
personeline kıdem zammı tanınması hakkındaki
kanun teklifinin (2/34) havale edildiği Ulaştır
ma, Maliye, Plân komisyonlarından seçilecek
üyelerden kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim.
İstanbul
Reşit Ülker
BAŞKAN — Sayın Ülker takrirlerini tavzih
ediyorlar, değil mi efendim?..
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REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet, bu ku
rulan Geçici Komisyonda...
BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulmuştur,
bu Komisyona verilmesi hususunu teklif ediyor
lar.
Takrirlerini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir
efendim.
Gündeme geçiyoruz.
7. — 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 — Petrol ile ilgili araştırma öner
gesi üzerinde müzakereler devam etmektedir.
Söz sırası Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Sabit Osman Avcı Beydedir; buyurun efen
dim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri;
Güven Partisi Grup Başkanı Sayın Turhan
Feyzioğlu ve iki arkadaşı, hampetrol fiyatların
da yapılan indirim ve bu indirimlerin beyaz
mahsûl fiyatlarına intikal ettirilmesi, Batman iskenderun boru nakil hattı tarifesinin ucuzlu
ğu, yüksek oktanlı benzin satışlarından bir kı
sım tevziatçı şirketlere fazla menfaat sağlandığı
yolunda ve bir Meclis araştırması isteğinde bu
lunan önerge, 3 birleşimden beri görüşmelere ko
nu olmaktadır.
önerge sahibi Sayın Feyzioğlu ve Meclisimiz
de bulunan siyasi partiler grup sözcüleri görüş
lerini, mütalâalarını, iddialarını ve hattâ itham
lara varan iddialarını serd etmişlerdir.
Muhterem arkadaşlarım, biz önerge muhte
vası içinde kalarak kısa, özet bir konuşma yap
mak ve durumun izahını yaptıktan sonra Meclis
araştırmasının açılmasına Hükümet olarak da
katıldığımızı bir kere daha ifade ederek, konu
nun geniş tartışmasını, Araştırma Komisyonu
tarafından hazırlanacak raporun müzakeresine
bırakmak niyetinde idik, fakat önerge sahibi
ve bilhassa, özellikle C. H. P. nin sayın sözcü
sü, galiba bir miktar da bu önergenin Güven
Partisi Grupu tarafından verilmiş olmasını da,
aralarındaki meseleler dolayısiyle beğenmemiş
olacak ki, önergede hafiflik bulmuş, «Konu |
— 364
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Meclis araştırması için yeterli değildir.» diye
rek genel petrol politikası, yani spesifik olan
üç meselenin dışında yabancı petrol şirketleri
nin Türkiye'deki davranışları ve bunların Türk
hükümetleriyle yaptığı anlaşmalarla ilgili bir
konu olarak meseleyi ortaya koymuştur. Bu
şekilde önergenin şümulünü icapsız ve lüzum
suz olarak genişletmiş olmasaydı müzakereler
bugüne kadar çoktan bitmiş ve bu önergenin
dışında tartışmaya da geçilmemiş olacak idi.
E, bunlar ortaya konunca, Hükümet olarak
huzurunuzda elbette ki bunlara ayrı ayrı ve
imkân nisbetinde, tesbit edebildiğim kadarı
ile tamamına cevap vermek mecburiyetinde
kaldım.
Hemen tekrar arz edeyim ki, parti grupumuzun da beyan ettiği şekilde Hükümetimiz
araştırmanın açılmasına ve bir araştırma ko
misyonunun kurulmasına taraftardır.
Meclis araştırması Anayasanın 88 nci mad
desine göre belli bir konuda bilgi edinmek
için yapılan incelemeden ibarettir, ama sayın
O. H. P. sözcüsü konuyu siyasi, malî ve cezai
sorumluluklara kadar götürmek istedi ve bu
arada ulusal çıkarlara aykırı davranış, yaban
cı şirket hayranlığı, yabancı şirket müdafiliği
gibi çok ağır iddia ve ithamlarda da bulundu.
Bunlar söylenince de cevapları tarafımızdan
verilecek ve öyle ümidederiz ki dinlemeye de
tahammül gösterilecektir.
ileri sürülen tenkid ve mütalâalar ve hattâ
ithamlara karşı, yakın mesafede karşı görüş ve
mütalâalar ile verilen cevapların da ileriki ne
sillerce zabıtlardan tetkik ve mukayesesine im
kân hazırlamak vazifemiz olduğu kadar hak
kımızdır da. Yine aynı şekilde hafızalarda id
dia ve ithamlar tazeliğini muhafaza ederken
bunların cevaplandırılması ve gerçeklerin he
men bu kürsüden dile getirilmesi suretiyle arzı
da mesuliyet idraki içinde bulunan Hükümeti
mizin, önemli bir denetim görevini yapmakta
olan Yüce Meclise olan saygımızdan doğan va
zifemizdir.
Şimdi meseleyi biraz açabilmek için, Orta Doğu hampetrol afişe fiyatlan (O. P. E. C.)
kısaca OPEO olarak tâbir edilir, hampetrol
fiyat indirimi müzakerelerinin başlangıcı ve
geçirdiği safhalar, 1960 yılında cari mahsul
afişe fiyatlan, halen cari fiyatlar yani beynel-
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raıilel parite fiyatları, hampetrolden sağlanan
indirimin beyaz mahsullere intikal ettirilmesi
ve nisbetleri, 6181 ve 8957 sayılı kararname
ler - bu çokça konu oldu - ve mukayeseleri, 8957
sayılı Kararnamenin getirdiği yenilikler ve
memlekete sağladığı faydalar, yüksek oktanlı
benzin, petrol boru hattı nakliye tarifesi ve
nihayet esas konuların ve önergede istenen
hususların içinde veya dışında ileri sürülen
iddia ve ithamların ve bize tevcih olunan soru
ların teker teker ele alınarak cevaplandırıl
ması gibi bir sıra ile meseleleri Yüce Meclise
arz ve takdim etmek suretiyle bu vazifemizi
yerine getirmeye çalışacağız.
Petrol fiyatlarının borsası yoktur, petrol
müstahsili şirketler tarafından istihsal merkez
lerinde petrolün fiyatı ilân edilir. Bu fiyat
hampetrol afişe fiyatıdır. Orta - Doğu ham
petrol afişe fiyatları petrol ihraceden memle
ketler teşkilâtının yani OPEC'nin, aldığı karar
neticesinde Eylül 1969 tarihinde yapılan son
ayarlamadan sonra dondurulmuştur. Dondu
rulan afişe fiyatlar bugüne kadar sabit kaldığı
halde, zamanla bu fiyatlarda indirim yapmak
attık mûtat hale gelmiştir, özellikle şirketler
anlaşmalarla, pazarlıklarla afişe fiyatlardan
indirim yapmak yoluna gitmiştir. Yani ham
petrol ihraceden memleketler, özellikle Orta Doğu piyasasında hampetrol ihraceden büyük
şirketler, OPEC 1960 senesinin Eylül ayında son
biı fiyat ayarlaması yapmış ve bunu ilân et
miştir.
Bu fiyat hampetrol afişe fiyatıdır. Bu, bu
güne kadar sabit olarak gelmiştir, ama birta
kım yeni pazarlara başka rakip şirketlerin gir
mesi, eski şirketlerin ellerinde bulundurdukları
pazar yerlerini tutması ve nihayet çeşitli se
beplerle rekabet hususları bu sabit düz hat
halinde seyreden hampetrol afişe fiyatlarının
altında, arkasında pazarlıklar ve anlaşmalar
yolu ile fiyat indirimleri başlamıştır.
Türkiye zaten hampetrolü 1962 yılında al
maya başlamıştır. Türkiye 1962 yılından önce
Batman Rafinerisinde kendi istihsal ettiği yer
li hampetrolünü rafine etmekte idi. iPRAŞ'm
ve AT AŞ'm istihsale girmesi, devreye girme
siyle ilk defa Türkiye 1962 yılında dışardan
hampetrol ithal etmeye başlamıştır. Yani afişe
fiyatların dondurulduğu tarih olan 1960 yılın
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dan iki yıl sonra biz ithal etmeye başladık ve
ilk ithalde de afişe fiyatlar üzerinden ithalât
başlamış. Eğer siyasi sorumluluk, malî sorum
luluk hattâ cezaî sorumluluk bahis konusu olsa,
ki biz o kanaatte değiliz, 1962 yılında bu işe
ilk başlıyan Hükümet neden afişe fiyatlardan
hampetrol satınalmaya başlamıştır? Meselenin
sorumluluğunu oradan itibaren arayıp gelme
miz lâzım. Buna mukabil mahsul fiyatları,
cins ve yıl itibariyle farklı nisbetlerde olmak
üzere (cinsleri değişir, gravite dereceleri deği
şir) devamlı bir düşüş temayülü göstermiştir.
Bu fiyatlar Plats Oil Grant bültenleri ile her
ay çıkan Petrolleum de Servis dergisinde mun
tazaman neşredildi. Yani hampetrolden elde
edilen beyaz mahsul fiyatları ve diğer mahsul
lerin fiyatları da şimdi isimlerini arz ettiğim
bültenlerde her ay ilân ediliyor. Bu da mahsul
fiyatıdır. Bu itibarla, Eylül 1960 afişe fiyatları
üzerinden hampetrol fiyatlarında sağlanan in
dirim sebebiyle mahsul fiyatlarında yapılması
düşünülen ayarlama 6181 sayılı Kararname ve
29 . 3 . 1966 tarihli tebliğ ile fiilen tatbik edi
len tenzilât mahsul fiyatlarının 1960 yılında
cari olan afişe fiyatları üzerinden değil, (en
önemli, en ince olan noktayı arz ediyorum,
1960 Eylülünde hampetrollerin fiyatları sabit
tutulmuş, ayarlanmış, hampetrol afişe fiyatı,
bir de hampetrolden elde edilen mahsul fiyat
ları ilân edilmiş, bu da 1960 yılı cari mahsul
fiyatıdır, ama, bu mahsul fiyatları, biraz sonra
arz edeceğim, her yıl düşüş temayülü gösterir)
1960 yılında cari olan afişe fiyatları üzerin
den değil, halen cari afişe fiyatları, yani bey
nelmilel parite fiyatları üzerinden hesaplan
maktadır. Bu sebeple hampetrol fiyatlarında
yapılan indirimlere muvazi olarak mahsul fi
yatlarında ayarlama yaparken, daha ziyade be
yaz mahsuller bahse konudur. Bu noktanın bil
hassa göz önünde tutulması ve fiyat istikrar
fonuna yapılacak ilâve ödemelerin mahsul fi
yatlarına aksetmiyen indirimin de göz önünde
tutularak hesaplanması, daha objektif bir kıs
tasa dayanması sebebiyle tercihe şayan görül
mektedir. .
Petrol Dairesince yapılan hesaplara göre
katar hampetrol fiyatlarında yapılan yüzde
2ü civarında (yani, varil başına 40 sent'lik)
indirimin mahsullere inikası takriben yüzde
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7 civarındadır. Ancak, tanker nakliye fiyat
larındaki düşüş de nazara alınırsa bu indiri
min yüzde 8 olması normaldir, tatbik edilen
de budur.
Pek sayın milletvekilleri, mesele bu nokta
da en ince kısmını teşkil etmektedir. Şimdi,
hampetrol fiyatları sabit, mahsul fiyatları onun
üstünde, fakat her geçen gün aşağıya doğru
seyrediyor. Bir grafik çizerseniz, uzaktan gör
mek mümkün değil, ama siyah çizgi hampetrol
fiyatıdır, bir ton hampetrolden elde edilen bu
nun muadili mahsullerin fiyatı bunun üstünde
seyretmekte, ama devamlı surette hampetrol
afişe fiyatına doğru yaklaşarak seyretmektedir.
1960 cari afişe mahsul fiyatlarına nazaran 1964,
1965, 1966 senelerinde hampetrolde yapılan
indirimlerin yapıldığı tarihte mahsul fiyatları
aşağıya inmiştir, öteki çizgiye yaklaşmıştır,
aradaki mesafe, marj, yani kâr azalmıştır. Ya
pılan yüzde 8 indirim bu noktadaki çizgiden
itibaren yapılmıştır. Eğer buna 1960 cari mah
sul fiyatlarını uygularsanız o zaman bunun nisbetinin yüzde 8 değil, yüzde 8 in çok üstünde ol
duğu bilhesap ortaya çıkar. Meselenin ince,
muğlak görünen ve bu sebepten birtakım mü
nakaşalara yol açan tarafı kanaatimizce ve tet
kiklerimizin sonucuna göre burada toplanmak
tadır.
Hampetrol fiyat indiriminin bir kronoloji
sine göz atalım.
C. H. P. nin sayın sözcüsü bir kadirşinaslık
gösterdiler; «Hampetrol fiyat indirimine biz
başladık, zamanımızda, ama A. P. iktidarı da
devam etti.» dediler, ama, zabıtları da tetkik
ettim; özellikle 1964 yılında başlanmış gibi dai
ma ifade kullandılar, yani O. H» P. iktidarı ve
onun içinde sözcünün kendi mesuliyet devri.
Ama, kronolojiyi tetkik ediyoruz, 11 . 6 . 1963
tarih ve 261 sayılı yazı ile Sanayi Bakanı Sa
yın Fethi Çelikbaş zamanında Senato müzakere
lerine atfen, Petrol Dairesine yazılan yazı ile
ve konunun tetkiki istenmek suretiyle hampet
rol fiyat indirimleri başlıyor. Her hangi bir se
beple Cumhuriyet Senatosu müzakerelerini takibetmiş olanlar hatırlıyacaklardır, biraz son
ra zabıtlarını arz edeceğim, 1963 yılında mer
hum Esat Çağa bir kararname dolayısiyle Cum
huriyet Senatosunda petrol hakkında genel gö
rüşme talebetmişti ve o zaman petrol mevzuun
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da oldukça geniş bir genel görüşme cereyan et
mişti. O görüşmeden mülhem olarak Sayın Fet
hi Çelikbaş, Petrol Dairesine bu işi bir yazı ile
intikâl ettiriyor. Petrol Dairesi 26 . 8 . 1963 ta
rih ve 4241 sayılı yazı ile, konunun, Devlet
Plânlama Teşkilâtının da katılacağı bakanlıklararası yüksek bir kurulda ele alınarak, takibedilecek petrol politikası hakkında bir karara
varıldıktan sonra şirketlerle müzakerelere giri
şilmesinin doğru olacağını Sanayi Bakanına bil
diriyor.
Demek ki, konunun bir fiyat indirimine he
men ' geçmeden önce şirketlerle müzakere
si fikri A. P. iktidarı zamanında başlamamış
ve uygulanmamış, C. H. P. iktidarının ilk Sa
nayi Bakanı zamanında ve Devlet Plânlama
Teşkilâtının da katıldığı bakanlıklararası yük
sek seviyeli bir kurulda böyle olması uygun
görülmüş, teamül orada başlamış... Doğrudur
da, onu da hemen arz edeyim; yapılan doğru
dur. 19 . 9 . 1963 tarihinde konu İktisadi işbir
liği Komisyonunda görüşülmek üzere Başba
kanlığa intikâl ettirilmiştir. Devlet Plânlama
Teşkilâtı Kasım 1963 tarihinde A-5 işaretli Pet
rol Sanayii ve problemlerine ait ara raporu tan
zim etmiştir. Yüksek Plânlama Kurulunun
16 Ocak 1964 tarihli - ki bu tarih hem C. H. P.
nin iktidarda olduğu devirde, hem C. H. P. Sa
yın Sözcüsünün Enerji Bakanı olduğu devir
dir - toplantısında incelenecek Hükümetçe tasvibedilen ara raporda - Hükümetçe de tasvibedilmiş - şirketlerin rızaları alınmak suretiyle
ham petrol fiyatlarının düşürülmesi kayıtlıdır.
Sayın Hüdai Oral'ın içinde bulunduğu Hükü
mete, Devlet Plânlama Teşkilâtının A-5 işaret
li ara raporu ve Yüksek Plânlama Kurulunun
kararı müzakere ediliyor ve karara bağlanıyor.
Neymiş o karar? «Şirketlerin rızaları alınmak su
retiyle hampetrol fiyatlarını düşürelim» Ne za
man başlamış? Bu bir direktif değil, bir karar
name de değil. «Aldım kararı, kararnameyi im
za ettim, indirin fiyatları...» Yok öyle bir şey^.
Petrol Dairesinin 8 . 7 . 1964 tarihli yazısı
ile o zamanın Bakanı şimdiki C. H. P. nin sa
yın sözcüsü olan Sayın Oral'a AT AŞ grupu şir
ketlerinin yüzde 9 - 10 nisbetinde ham petrolde
indirim yaptıkları bildirilmiş, o zaman bakan
olan sayın sözcü Hüdai Oral'a Petrol Dairesi
tarafından arz ettiğim tarihte bu indirimlerin
yapıldığı bildirilmiş, afişe fiyatlarının altında
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satılan Fuel - Oil hariç diğer üç mahsule bir
indirimin intikal ettirilmesine işaret edilmiştir.
Yani, Devlet Plânlama Teşkilâtı diyor ki : «Yüz
de 9 - 10 nisbetinde hampetrol fiyatlarında in
dirim yapmayı şirketler kabul etti, size arz
ediyorum, fuel - oil hariç, beyaz mahsulde bu
nisbette rafineri çıkış fiyatlarında indirim ya
pın.* Petrol Dairesi, «Neden?» diyor. 6326 sa
yılı Kanuna göre kurulmuş olan Petrol Dairesi
'Bakanlığa değil, Bakana bağlıdır, Bakanın
şahsına bağlıdır, onun için, «Bakana»ı diyor.
Bakana bağlıdır, bir özelliği var. Bütün siyasi
kararlar, tercihler bakan tarafından alınacağı
için onun teknik kadrosu, teknisyenler kadro
su, teknik seviyedeki çalışmalarının sonucunda
meseleler makama değil, bakana sunulur. Son
siyasi tercih kararı bakana aittir.
Bu mahsul fiyatlarında, indirim intikal et
tirildiği halde ne yapılmış bakalım? Ayrıca ya
pılan tenzilâtın da az olduğuna temasla, aksi
halde döviz tasarrufunun sadece vergiden iba
ret kalacağı hususu belirtilerek yapılacak mua
mele, o zamanki Sayın Bakanın - zabıtlarda sa
rahat olsun diye söylüyorum - ,Saym Hüdai
Oral'm takdirlerine arz edilmiştir.
Ayrıca, Petrol Dairesi 30.7.1964 tarihli ya
kısı ile de yine zamanın Bakanı Sayın Hüdai
Oral'a hampetrolde, yeterli mahsulde ise hiçbir
indirim saklanmadığından bahisle şirketlerin
afişe fiyatlarda 1/3 nisbetinde indirim sağlan
masını teklif etmiş. İste Sayın Hüdai Oral'm
C.H.P. Sözcüsü olarak «Biz iktidarda kalsaydık
yüzde 35 indirim yapacaktık* dediği husus bu
dur. Petrol Dairesi «Bu yüzde 9, yüzde 10 in
dirim azdır, bunun 1/3 nisbetinde olmasını
sağlıyalım» demiş. Sağlamaları için dış ticaret
rejimine dair ithalât yönetmeliğine göre tebli
gat yanılması ve yönetmeliğin tadili ile Petrol
Dairesinin yetkili kılınması, ayrıca mahsul fi
yatlarının da indirilmesi için Petrol Kanununun
13 ncü maddesine göre - işte kendisinin iste
diği bu - Bakanlar Kurulu Kararının çıkartılıp
piyasa fiyatının tâyini o zamanki Petrol Dairesi
tarafından o zamanın Bakanına teklif edilmiş.
Bunun için konunun İktisadi Kurulda tetkiki,
Başbakanlığa tezkere yazılması
düşünülmüş
ise de o zamanki yetkilinin halen arşivde, dos
yada rasladığımız notuna göre yazı Bakana
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gönderildiği halde imzalanmadığı anlaşılmakta
dır. O zamanki yetkili Reis Muavini dosyaya
böyle bir not koymuştur; Başbakanlığa bir tez
kere ile gönderelim, İktisadi Kurulda görüşül
sün, bu kanunun 13 ncü maddesi uygulansın.
«Fiyat indirimi için bir Bakanlar Kurulu Ka
rarı çıkmasını Bakanımıza teklif ettik bir ses
çıkmadı, Başbakanlığa yazalım dedik, fakat bu
tezkereyi Sayın Bakan imzalamadı»! demiş, notu
dosyaya koymuş. Elbette ki Araştırma Komis
yonu kurulacak, bunları inceliyecek.
9.7.1964 tarihinde Yüksek Plânlama Kuru
lunda Petrol Kanunu ve Petrol Nizamnamesi
ile proseverballer yerli ve yabancı otoritelere
incelettirilerek konunun vuzuha kavuşturul
ması, gerekirse bunların tadili kararlaştırılıyor.
Muhterem arkadaşlarım, bunların hepsini bi
rer birer ilerideki iddialara karşı argüman ola
rak kullanmak mecburiyetinde olduğumuz için
Yüksek Meclise arz ediyorum.
Sayın Oral burada, «Petrol Kanunu ulusal
çıkarlarımıza aykırıdır, petrol nizamnamesi ulu
sal çıkarlarımıza aykırıdır, mevzuatın uygulan
ması ulusal çıkarlarımıza aykırıdır, prosever
baller hukukî mesnetten mahrumdur» diye orta
ya iddialar koydular. Kendi zamanlarm'da da bu
şüpheler kendilerinde belirmiş ve Yüksek Puan
lama Kurulunda meseleyi müzakere etmişler,
«yerli, yabancı otoritelere konuyu tetkik ettire
lim, bakalım ne oluyor?» demişler. Bunun üzeri
ne Maliye, Dışişleri bakanlıkları ve Petrol Dai
resi Hukuk Müşavirleri, proseverbalin, Petrol
Kanununda vs Petrol Nizamnamesinde 1957 de
yapılan değişiklikten sonra da muteber ve meri
olduğu kanaatini izhar etmişlerdir. Dışişleri,
Maliye bakanlıkları hukuk müşavirleri ile Pet
rol Dairesi Hukuk Müşaviri oturmuş, Yüksek
Plânlama Kurulunun kendilerine bir kararla
tevdi ettiği vazifeyi yerine getirmiş, proseverballeri tetkik etmiş, Petrol Kanununda 1957 de
yapılan değişikliğe ve nizamnamede yapılan de
ğişikliğe rağmen mevcut proseverballer, yani
anasözleşmeler hem mer'idir, hem de muteber
dir demişler.
Şimdi, biraz sonra fotokopisini arz edeceğim
Sayın Hüdai Oral tarafından okunan bir yazı,
1965 senesinde iktisadi Kurulda mesele görüşü
lüp bir karara bağlanmak üzere bir yazı ile gön
deriliyor. Her ne kadar bu yazıyı bakanlığımızın
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arşivlerinde bulamadıksa da, bunu mazur görü
yoruz,. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı o
zaman yeni kurulmuştu, büroları yoktu, akar
yakıt dairesi yoktu, nereden yazılmış bulama
dık ama, yazının peşini kovaladık, Dışişleri Ba
kanlığı İktisadi İşbirliğinde bulduk. Fotokopi
sini de arz edeceğini.
Arkadaşlar ne zaman yazılmış biliyor musu
nuz? 16 Şubat 1965. Bu tarih, iyi bir tarihtir.
13 Şubat 1965 te Sayın Hüdai Oral'ın mesuliyet
deruhde etmiş bulunduğu Üçüncü Koalisyon
Hükümeti, bu Mecliste bütçesine oy verilmemek
suretiyle istifaya mecbur edildikten üç gün son
ra. Tam günü gününe 8 ay geçmiş, tik indirimin
kabul edildiği tarih 15 . 6 . 1964 tür, 16 Hazi
randan itibaren kabul ediyorlar. 16 Haziran
1964, 16 Şubat 1965, günü gününe 8 ay sonra
Sayın Bakan meselenin İktisadi Kurulda görü
şülmesine ihtiyaç duyuyor. Ne zaman? Hükü
meti istifa etmiş, yeni Hükümet kuruluncaya ka
dar bu işi yapacak. Elbette ki, hükümetler devamllıdır, vazife görür ama, bu kadar önemli hü
küm ifade edecek, önemli karara müncer olacak
bir konuda 8 ay durup durup istifadan üç gün
sonra îktisadi Kurula götürmesi de hakikaten
manidardır.
HÜDAİ ORAL t Denizli) — Ne manidarı?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bizden
sonrakiler bu işi yürütsünler, biz yürütemedik.
Yürütememişsiniz, belli. 8 ay önce, Petrol Daire
mizin R°is Muavini not koymuş, Başbakanlığa,
İktisadi Kurula yazalım demiş, yazıyı imzalama
mışsınız.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sebeplerini şim
di söyliyeceğim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bizde
de sebep çok, onlları da biz söyliyeceğiz.
Bundan birkaç gün sonra Dördüncü Koalis
yon Hükümeti kuruluyor. Fakat Hükümet etme
nin ciddiyetini, mesuliyetini bilen o hükümet,
İktisadi Kurula yazılan yazıyı boş bırakmıyor,
askıda bırakmıyor. Bu meseleyi alıyor, İktisadi
Kurulda karara bağlıyor.
Bu tarihlerde hem petrolde yapılmış olan in
dirim, Dördüncü Koalisyon Hükümetinin kurul
muş olduğu tarihlerde hampetrolde yapılmış
olan indirim, varil başına takriben 20 sent, yani
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genel fiyat üzerinden yüzde 10. Bunlar takribi
rakamlardır, cüzi miktarda oynar. Dördüncü
Koalisyonda bir yandan hampetrol fiyat indiri
mi çalışmalarına devam ediliyor. Mayıs ve Ha
ziran 1965 te 5 sent, keza Eylül ve Ekim 1965 te
10 sent ilâve indirimler sağlıyor. Bakınız Dör
düncü Koalisyon Hükümeti de durmuyor. Evve
lâ bir 5 sent, sonra bir 10 sent olmak üzere indi
rimler, ilâve indirimler sağlıyor. Bununla da
kalmıyor, Adalet Partisinin Birinci Demirel Hü
kümeti de bu çalışmalara devam ediyor; 1 Mart
1965 tarihinde 5 sent daha ilâve indirim sağla
mak suretiyle ham petrolde ceman yekûn varil
başına 40 sent, yani ton başına takriben 3 dolar,
doğru rakam 2 dolar 97 sent indirim sağlanmış
oluyor.
Yani muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet
Senatosundaki bir müzakereden, Sayın Çelikbaş'm Petrol Dairesine yazdığı bir yazıdan iti
baren harekete geçen hampetrol fiyat indirimi
bu noktaya kadar merhale merhale ilerliyor ve
bir yerde de durmuyor. Halen de durmuş değil
dir. Durduğunu da kimse söylemiş değildir. Kim
söyledi «durdu» diye, «kesindir bu indirim»
diye?
Bununla da iktifa edilmiyor, 1 . 3 . 1966 ta
rihinden muteber olan 35 sent indirim 40 sente
çıkarılıyor. Ve ayrıca da indirimin başladığı
15 . 6 . 1964 tarihinden - ki Sayın Hüdai Oral'
ın ilk indirimi kabul ettirdiği tarihtir - 35 sente
çıkarıldığı tarihe kadar geçen devre içinde 20
sent yerine, tamamına 25,sent indirim uygulan
ması kabul ediliyor.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Bir senede % 10,
beş senede% 10.
BAŞKAN — Sayın Oral, karşıllıklı konuşma
imkânımız yoktur.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hayır, bir şeyi
öğrenmek istiyorum da.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
1 . 3 . 1966, üç senede sizde niye % 10?
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Bir yılda % 10.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
1 yılda değil, 1962 de başladınız.
BAŞKAN — İmkânımız yok efendim, karşı
lıklı görüşmeye imkân yok.
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
1962 de başladınız, 1962 de petrol almaya başla
dınız.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Onun hesabını
yine vereceğim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
Onun hesabını gelin, buradan verin. Şu düzeni
bozmayın, buradaki düzeni hiçolmazsa bozma
yın, burası konuşma yeri, orası oturma yeri.
(A. P. sıralarından alkışlar)
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Bakan,
bir noktayı öğrenmek için ifade ettim.
BAŞKAN — Sayın Oral, rica ederim, böyle
bir müessese var mı efendim?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
1 . 3 . 1966 ile 31 . 8 . 1967 devresi içinde it
hal ettiklerini, hampetrolde tatbik etmekte ol
dukları 35 sent indirim yerine 40 sentlik bir in
dirim yapmayı kabul ettiklerinden, indirim far
kından husule gelecek meblâğı, farazi transfer
yoluyda şirketler tarafından transfer edilecek
meblâğlardan mahsübetmeyi de şirketler kabul
etmişlerdir.
İndirimlerin geriye doğru teşmili suretiyle
1 573 150 dolar döviz tasarrufu sağlanmıştır.
İndirimi, Hükümet kabul ettirdiği tarihten bir
kısmını 35 senti 40 sent olarak, ondan geriye
doğru 20 senti 25 sent olarak uygulamak, geri
ye doğru teşmil etmek suretiyle kazanılan döviz
tasarrufu 1 573 150 doüâr.
Ancak, gravite ve navlun farklariyle net dö
viz tasarrufumuz 1 375 102 dolar olmuştur.
Şimdi mahsul fiyatlarına geleceğim.
Hampetroldan sağlanan indirimin mahsulle
re, yani beyaz mahsullere intikal ettirilmesi;
3 . 5 . 1965 tarih ve 12 sayılı İktisadi Kurul
kararıylla olmuştur. Hampetrol fiyatlarındaki
indirime muvazi olarak ürün fiyatları da ayar
lanarak aradaki farkın aktarılması maksadiyle
bir fon teşkili ve bu husustaki kararnamenin ih
zarı İktisadi Kurul tarafından kararlaştırılmış
tır.
Bu karar üzerine, Enerji Bakanlığı ile Mali
ye Bakanlığı arasında tanzim olunan 22 Kasım
1965 tarihli protokol gereğince; ithal hampetrolu fiyatında sağlanan tenzilâtın, 6/2394 sayılı
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Kararla evvelce tesis olunmuş bulunan akar ya
kıt fiyat istikrar fonu hesabı yoluyla, Hazineye
aktarılmasının şimdilik maksadı temine kâfi ge
leceği neticesine varılarak, 29 . 3 . 1966 tarihli
Resmî Gazetede yayınlanan ve üzerinde çok söz
edilen 6/6181 sayılı Kararname tanzim edilmiş
tir.
Bu kararname, aslında akar yakıt fiyat istik
rar fonu hesabının ihdasına ve işleyiş şeMine
ait esasların ikinci maddesini değiştirmektedir.
Buna göre, ikinci maddenin ikinci fıkrası, son
değişiklikle şu şekli almıştır;
Muhterem arkadaşlar, akar yakıt fiyat istik
rar fonu, yukarda numarasını arz ettiğim karar
name ile'ihdas olunmuştur. İktisadi Kurul ka
ran gereğince Maliye ve Enerji Bakanlıkları
toplanarak, aralannda aldıkları bir karar ile de
«şimdilik ayrı bir fon tesisine lüzum yoktur,
rlkaryakıt fiyat istikrar fonunda bu farkların
toplanması şimdilik maksada kâfidir» denilmiş.
Fon bu, Hazineye gidecek.
Peki akaryakıt fiyat istikrar fonu ne imiş
Rafineri çıkış fiyatlaırı, mahsul fiyatları çok
"-ık oynadığından, zikzaklar kaydettiğinden
'Türkiye'de de beyaz mahsul satışlarında fiyat
lar, yurdun muhtelif bölgelerine göre Hükümet
çe tesb'it edildiğinden, sık sık fiyat değişiklik
leri satışta, «bayilerde hesapları karma karı
şık bir hale getirir, hesapları tutulmaz bdr hâl
alır» diye, satış fiyatlarını sabit tutmuş, rafi
neri çıkış fiyatlarında muayyen bir seviyeyi al
mış kâr marjını kabul etmiş; eğer rafineri çı
kış fiyatları arızî sebepler veya başka sebepler
le yukarıya doğru çıkar, kâr marjı azalırsa,
bu fondan bu zarar karşılanıyor. Kâr marjı
çoğalırsa bu fon Hazineye gelir kaydediliyor.
Akaryakıt fiyat istikrar fonu bu.
Binaenaleyh, Maliye ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığı da halihazırda ham petrol
fiyatlarmda yapılan indirimin beyaz mahsulle
re intikali ile sağlanacak menfaatin bu akarya
kıt istikrar fonunda toplanmasını karara bağ
lamış ve bu «şimdilik maksada kâfidir» denmiş.
Bunun dçin kararname çıkarmış ve akaryakıt
istikrar fonunun işleyişine dair esaslları tesbit
eden talimatın ikinci maddesini değiştirmiştir.
İkinci fıkranın son değişiklikle aldığı sekli,
mekanizmanın şeklini şimdi arz edeceğim. «Ger
çek gümrüksüz maliyet 29 Mayıs 1962 gün ve
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•6/500 sayılı Kararnamenin 2/B maddesinde
tanımlanan fob, navlun, sigorta, muayene üc
retli ve okyanus firesinden meydana gelen bey
nelmilel parite fiyatında Maliye ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca her mahsul için
ayrı ayrı tesbilt edilecek nisfoetlerin tenzili su
retiyle bulunur.» Gerçek gümrüksüz maliyeti.
İşbu kararname maksadı temine kâfi geli
yor mu idi? iŞimdli onu tetkik edelim.
Buna cevap verebilmek için beynelmilel pa
rite fiyatından her mahsul için ayrı ayrı tesbit
edilecek nisbetlerin tenzilinden sonra gerçek
gümrüksüz maliyetin hesaplanmasına neden lü
zum görüldüğünü bilmek icabeder. Bu nede
nin cevabını 3 Mayıs 1965 tarMi İktisadi Ku
rul kararında aramak lâzımdır.
Sözü geçen kararda, ham petrol fiyatlarınIdaki in'dirime muvazi olarak, ürün fiyatlarının
ayarlanması, aradaki farkın Hazineye aktarılması için bir fon teşkiline lüzum görülmüştür.
Bundan da maksat, ithal ham petrolünde sağ
lanmış olan indirimin, kısmen kâr transferi yo
lu ile tesirini yitirmemeğini, daha doğrusu, bir
elimizle, kazandığımız dövizin küçümsenmiyecek bir kısmını, diğer elimizle verme durumu
na düşmemizi temindir.
A. P. nin iştirakiyle kurulan 4 ncü Koalis
yon Hükümetinin İktisadi Kurul karan -ki,
yukarda arz ettim- takibettiği amaç bu idi.
Bu da ancak rafineri teslim fiyatlarında bir in
dirim sağlamakla mümkün olabilirdi.
Halbuki Petrol Nizamnamesinin 224 ncü
maddsine göre, bir petrol hakkı sahibi, petro
lünün satış veya devir fiyatını kaideten ser
bestçe tesbit edebilme yetkisine sahiptir. ATAŞ
ve iPRAŞ'da haiz oldukları belgeye istina
den, bir petrol hakkı sahibi sıfatiyle, rafineri
mahsul teslim fiyatlarını serbestçe tâyin edebilmektetedir. ATAŞ proseverbalinde «Diğer
fiyatlar bölümü, Petrol Kanunu tahtında her
hak sahibi, tasfiye edilmiş mahsullerinin da
hilî ve ihraç fiyalarmı uygun gördüğü şekil
de tesbit etmekte serbest olacaktır.» denmekte
dir. 1PRAŞ Proseverbalinde de, madde 6 - A :
«Tasfiye edilmiş petrol mahsullerinin şirketçe
Petrol Ofisine veya Türkiye'de tevzi etmek ve
satmak üzere bu mallara ihtiyacı olan her
hangi bir başka müesseseye satış fiyatı, nor
mal parite ithal fiyatları olarak.» denilmekte
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dir.
Bunun bir tek istisnası vardır; o da, Ba
kanlar Kurulunca Petrol Kanununun 13/1 mad
desinin tatbikine karar verilmesi; yani, Tür
kiye'de mevcut tasfiyehanelerde tasfiye ettik
leri petrol mahsullerini piyasa fiyatı üzerin
den sağlamalarının istenmesidir. Ama, bu da
kolay bir iş değildir. Filvaki, piyasa fiyatı,,
Petrol Kanununun 3/25 - A maddesinde tarif
edilmiştir. Bu tarifte sözü geçen, «Türkiye dâ
hilinde veya haricinde, en yakın erişilebilir
dünya piyasası» ise, Petrol Nizamnamesine gö
re ki madde 24/4 - B şunlardır:
«Petrol hakkı sahibinin normal olarak mü
racaat edeceği en yakın ve esas itibariyle dün
ya piyasalarına ihracat yapan müstekâr ikmal
kaynağıdır.
Petrol hakkı sahibinin petrol mahsullerin
den her hangi birini ihraç maksadiyle sattığı
zaman, bu mahsul için kendi tasfiye hanesidir».
Ayrıca, «Ancak arızî, belirsiz ve düzensiz
bir surette yapılan satışlar ile, imalât fazlası
petrol mahsullerinin satışı, petrol hakkı sa
hibinin tasfiyehanesini en yakın erişilebilir dün
ya piyasası haline getirmez.» denmektedir.
Hükümet, petrol mahsulleri bakımından pi
yasa fiyatım bulmak için ne yapacaktır? Petrol
Kanunu ve Nizamnamesine göre, en yakın erişi
lebilir dünya pazarına gidecektir ki, bu da
normal olarak müracaat edilebilecek en yakın
ve esas itibariyle dünya piyasasında ihracat
yapan müstekâr ikmal kaynağıdır.
Bugün, bize bu vasıfta « en yakın erişile
bilir» dünya piyasası ise, Basra körfezidir. Bas
ra, mahsul fiyatları ilân edilen, devamlı ve
müstekâr bir ikmal kaynağıdır. Ne Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği ile Roman'ya ve
ne de rafineri kapasite fazlası olması hase
biyle mahsul ihracatçısı durumunda olan ital
ya, bu mânalarda bir dünya piyasası teşkil
edememekte idi., Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği ve Romanya'dan mahsul ihracatı
yapılmaktadır, fakat, ne fiyatları ilân edilmek
te, ne de istenildiği zaman, istenilen miktar
da mahsul temin eden müstekâr bir dünya pa
zarı manzarasını arz etmemektedir.
Buna karşılık, İtalya'da imal olunan mahsul
lerin afişe fiyatları yayınlanmakta, buna rağ-
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men her zaman, her çeşit mahsul ihracedebilen bir devamlılık ve istikrardan mahrum bu
lunmaktadır - Sayın Turhan Feyzioğlu, bilhassa
bu hususları işaret buyurmuşlardır - bu sebep
le, zaruri olarak, Basra körfezi mahsul afişe
fiyatları bâz alınmakta ve 79 sayılı Kanunun
5 nci maddesine istinaden, 1963 te 6/2394 sa
yılı Kararname ile ihdas edilen, Akaryakıt fi
yat istikrar fonu hesaplan da bu esasa daya
nılarak yapılagelmektedir.
Şu hale göre, rafineri teslim fiyatlarında
bir indirimin sağlanması mümkün görülme
yince, 3 . 5 . 1965 tarihli iktisadi Kurul kara
rını yerine getirebilmek için, fiyat istikrar
fonu hesabı yolu ile tevzi şirketlerinden bu
farkın alınması yoluna gidilmiş ve 6/6181 sa
yılı Kararname ile bu maksadın istihsaline ça
lışılmıştır.
Bundan doğan sonuçları şöyle sıralıyabiliriz:
Rafinerinin teslim fiyatlarında hampetroldeki indirime muvazi bir indirimin tatbiki su
retiyle gerçek döviz tasarrufu sağlamak ama
cını güden İktisadi Kurul kararından bekle
nen fayda elde edilememiştir. Zira, 6/6181 sa
yıl! Kararname ile buna dayanılarak Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılan,
2D.3.1966 triMi Resmî Gazetede yayınlanan teb
liğ, satış ve tevzi şirketlerine hitabetmekte, fa
kat rafineri şirketlerini hampetroldeki indirime
muvazi bir tenzilâta zorlıyamamaktaydı.
Rafineri şirketleri de, rafineri teslim fiyatları
nı. beynelmilel parite fiyatlarına göre ayarla
yarak satış yapmakta, tevzi şirketlerine bir
tenzilât yapmamakta ve eskisi gibi kâr el
de etmekte idiler.
Cereyan eden hâdise budur. Bu sebeple,
hampetrol tenzilâtından mütevellit döviz ta
sarrufu istenilen miktara ulaşamamakta ve
mahdut ölçüde kalmaya mahkûm bakınmak
ta idi.
Satış ve tevzi şirketleri ise, rafinerilerden
beynelmilel parite fiyatları üzerinden mahsul
almaya devam mecburiyeti karşısında benzin,
gazyağı ve motorinden, 6/6181 sayılı Kararna
me tebliği dolayısiyle, fona ödedikleri veya
fona ödemek zorunda oldukları meblağlar
tutarında zarara uğramaktaydılar. Bu zarar
ları satış ve tevzi şirketlerine yüklemeye ise,
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hukukan cevaz verilmiyeceği tabiî idi. Nite
kim, Petrol Ofisi bir satış ve tevzi şirketi ola
rak, sözü geçen kararname ve tebliğ gereğin
ce, fona olan borçlarını ödiyebilmek için, İPRAŞ ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğına başvurmuş, fakat her ikisinden de - yu
karıda açıklanan sebeplerle - ret cevabı alın
ca, keyfiyeti Bakanlığa aksettirmiş ve her han
gi bir şekilde fona ödemede bulunamamıştı.
Halbuki, Petrol Ofisi de, İpraş'm ithal malı
hampetrolden mamul mahsullerini sattığı ci
hetle, kararname ve tebliğin diğer tevzi ve sa
tış şirketlerine olduğu gibi. Petrol Ofisine de
tetkiki zaruri idi.
Maliye Bakanlığı, kararname ve tebliğin
intişarından 50 gün geçmeden, kararname ve
tebliğden beklenen faydaların elde edileme
diğini bildirerek, tedbir alınmasını istemiş
ti/. Burada uzunboylu tartışma konusu yapıl
mak istenen yazı budur, biraz sonra arz ede
ceğim.
Maliye Bakanlığının yazısında, bu konu
da, şunlar yazılıdır; Maliye Bakanlığı 18 Ma
yıs. 1966 tarihindeki yazısı ile, «ürünlerin rafinerilsrce tevzi şirketlerine teslim fiyatları
na tatbik edildiği takdirde, arzu edilen neti
ce tahassül eyliyecektir. Halbuki, Petrol Ka
nunu ve Nizamnamesine göre, rafineriler tev
zi şirketlerine devrettikleri ürünlerin teslim
fiyatlarını serbestçe tesbit ettiklerinden, ham
petrol ithal fiyatlarında yapılan indirime te
kabül eden döviz tutarını, sonradan kârları
meyanında transfer etmek imkânına sahip bu
lunmaktadırlar. Tevzi şirketlerine transferabl
olmıyan kârlarının verilmesine yol açılmıştır.»
deniliyor devamla, «Bu hal ise tevzi şirketini
zor duruma sokmakta ve sözü edilen Bakan
lar Kurulu kararının uygulanmasını engelle
mektedir. izah edilen sebeplerle, bir taraftan
6181 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ısdarındaki gayenin tahakkukunu, diğer taraftan
bu kararnamenin tam olarak uygulanmasını
temin için, Petrol Kanununun 13 ncü mad
desinin verdiği salâhiyete istinaden, rafinerile
rin ürün. teslim fiyatlarının Bakanlar Kurulun
ca tesbiti zorunlu görülmektedir.» diyor.
Bu yazı, Maliye Bakanlığınca Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına yazılmıştır. Bu
yazıyı yazan, Sayın Hüdai Oral'ın, bir ara, ar-
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kalasları arasına girmek istemişti, hangi mak
satla bilmiyorum, Bütün vesikalar elinde ol&uğımr, göre, 1966 tarihinde Maliye Bakanı Sayın
Cihat Bilgehan değildir. Bu hususu ikinci gö
rüşmelerinde tashih ettiler; "ben de tasrihe ih
tiyaç doyuyorum. Enerji Bakanı da Sayın Refet Sazgin değildir. O, bizim arkadaşlarımız
dır. Yaptıkları muamelenin doğruluğunu Sayın
Enerji Bakanı da buradan tavzih buyurdular.
Bu vesile ile arz edeyim, Milliyet gazetesin
de bir yetkili demeç veriyor. Sayın Maliye Ba
kanı Cihat Bilgehan'm izni ile bu demeci verdi
ğini de beyan ediyor. Ben Sayın Cihat Bilgehan'ı da buldum telefonla; aslında size aildolmıyan ve daha sonra da üzerinde, «gizli, zata
mahsus» ibaresini taşıyan bu yazının gazetede
neşrine izin verdiniz mi, dedim. «Böyle bir izin
(kimseye vermedim, vermem de zaten normal
değildir,» dedi. Ama gazetede, bizce bilinmiyen,
o memur öyle söylemiş. Memuru da her halde
siz bilirsiniz, neden öyle söylemiş, onu da siz
bilirsiniz, biz bilmiyoruz.
Maliye Bakanlığı ile Petrol Dairesi arasın
da ihtilâf olmuş. Olur. Başka zaman olmamış
mı? Her devide olur. Bunu kim halledecek?
Bakanlar Kurulu halledecek. Halletmiş bunu
Bakanlar Kurulu. Dalha önce olmamış mı? Ham
petrol konusunda olmuş, mesele Cumhuriyet Se
natosunda genel giörüşnıe mevzuu olmuş.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Pet
rol Dairesi arasında da ihtilâf olmuş. Aynı Ba
kanlığa bağlı bunlar, olur. Ama nihai karar ye
ri, bu meselelerin çözüm yeri Bakanlar Kurulu.
Maliye Bakanı almış kararnameyi, uzmanlarına
tetkik ettirmiş, doğrudur, demiş, 8957 sayılı Ka
rarnameyi imza etmiş.
Binaenaleyh, şu bakan böyle yazmış, o ba
kan öyle yazmış, o dairede muhalif varmış me
selesine biraz sonra ayrı ayrı cevap arz edece
ğim için, burada sadece bahis geldi temas ediyo
rum.
Şu hale göre yapılacak iş; tevzi ve satış şir
ketleri veya müesseseleri yerine ithal hamıpetrolünde sağlanan indirime muvazi olarak rafi
nerilerin ithal malı hâmpetrolden tasfiye etti
ği mahsullerin rafineri teslim ve satış fiyatların
da bir indirimi
sağlamaktan ibaret idi.
28 . 10 . 1067 tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan 6/8957 sayılı Kararname işte bu esastan
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mülhem ve memlekete gerçek döviz tasarrufu
sağlıyan bir tasarruftur.
40 cent varil başına takrJjen 3 dolar, ton ba
şına hampetrolde fiyat indirimi yapılıyor.. Mah
sullere bunun intikali gerekir.. Aslında, ton ba
şına 3 dolar döviz tasarrufu sağlanıyor, ilk it
halde. Ama, ithal fiyatı düşünce, Sayın Feyzioğlu'nun buradan haklı olarak izah ettiği şekil
de, kâr marjı artıyor. Kârın içerisfoıden vergi
sini ödedikten sonra transferabl kısım da artı
yor. Pek cüzi, yani 3 dolar aynen değil, bir kıs
mı dışarıya transfer ediliyor. Malhsul fiyatları
nı indirmezseniz daha çok transfer ediliyor,
mahsul fiyatlarında indirim yaptığınız takdir
de, kâr marjı düştüğü için, hampetrol fiyatları
indiriminden evvelkine nazaran biraz kârı artı
yor. Ama, mahsul fiyatlarında yapılan indirim
den sonra da o kâr marjı biraz azalıyor. Bu da
gayet normal, isteriz, daha çok memleket dâ
hilinde kalsın, daha az dışarıya transfer edil
sin. Ama, yukarda arz ettim; bu bir noktada
afiue fiyatlardan mubayaa edilmeye başlanmış,
bir noktada 20 cent© gelmiş, bir noktada 40
cente gelmte. Bir noktada 40 cent geriye doğru
isletilmiş, bir noktada mahsul fiyatlarına indi
rim intikal ettülmemiş, sonra mahsul fiyatla
rına yüzde 8 bir indirim intikal ettirilmiş.
6181 sayılı Kararname, biraz önce yazılı me
tinden de arz ve izah ettiğin şekilde, tevziatçı
şirfeetlere, mahsul satan şirketlere hitalbediyor.
Bunların kârları Türk parası olarak Türkiye'de
eriyor. Halbuki malhsul fiyatlarında, rafineri
çıkış fiyatlarında indirin yapıldığı takdirde
tmnıferahl kâr azalıyor ve bundan da memle
ketin döviz tasarrufunda bir miktar daha men
faat sağlanmış oluyor. Kalan kısmından da o
nisfoette Hazine biraz daha fazla vergi almış bu
lunuyor. Yani, bir yönünü de unutmamak lâzım;
kâr arttıkça verigi nisbeti de artıyor, kâr düş
tükçe Hazineye ödediği vergi nislbeti de düşü
yor.
8957 sayılı Kararname bunu bir ölçüde sağ
lamıştır. Hem mümkün olan ölçüde sağlamıştır,
mâkul olan ölçüde sağlamıştır, munsif ölçüde
sağlamıştır. Tekrar ediyorum, hiçbir petrol mu
amelesi, başladığından bugüne kadar durmadığı
gibi, bu da bu noktada durmuş değildir.
Rafineri şirketleri, rafineri çılkış fiyatlarını
tesibitte serbesttir, Petrol Nizamnamesinin 224
ncü maddesinle göre. Hampetrol fiyatlarında da
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beynelmilel, «erişilebilir en yakın pjyajsa» esas. ı
Muhterem arkadaşlar, biraz önce grafik
Bütün bunları takibedilmek için bu çalışma
üzerinden arz ve izaha çalışmıştım. 1964 ve
larla da kalmamış 1 nci Demirel Hükümeti,
1905 tarihlerindeki cari mahsûl fiyatı, beynel
1PRAŞ proseverbalinde yaptığı bir değişik- ı milel parite fiyatı üzerinden olmuştur. Bunu
likle İPRAŞ Rafinerisinin yanında serbest
% 8 olaraik kabul etmeyip, Sayın Feyzioğlu'petrol ithal sahası açmak suretiyle dünya pi
nun hesabında olduğu gibi, rafinerilerde hamyasa rekabet fiyatlarını da takip ve tesbit et
petriol fiyatında yüzde indirim yapılıyor. Ham
meye çalışmaktadır. Ayrıca izmir Rafinerisi,
petrol ( + ), işletme (masrafları ( + ), her türlü
ileride kurulacak Karadeniz Rafinerisi ve
işçilik ( = ) hampetrolden elde edilen mahsul
bunların işlemeye başlaması veya başlama
maliyetidir. Hampetrol fiyatımda % 20 tenzi
sından önce takübedilen birtakım piyasa hare
lât oluyor, işletme masrafları sabit kalıyor.
ketlerine göre yeni bir imkân zuhur ettiği tak
Meseleyi çok eski rafinaj tekniği şeklinde
dirde elbette ki, o imkândan da faydalanıla
mütalâa
edip, basit bir dağıtım ameliyesi gibi
caktır.
düşünürsek, bir taraftan şu kadar hampetrol
Şimdi son kararnamenin getirdiği yenilik
girecek, çeşitli teshin sistemleriyle şu şu şu
leri ve memlekete sağladığı faydaları rakam
mahsuller alınacak, öbür taraftan şu kadar
larla arz edeceğim :
bunun muadili mahsul elde edilecek, bunun
Yukarıda açıklanan sebeplerle 28 . 10.1967
için de §u kadar işletme masrafı yapılacak,
tarihinde yürürlüğe giren 8957 sayılı Karar
şeklinde düşünülürse basit bir hesap gibi gö
name, iddia edildiği gibi, satış ve tevzi şirket
rünür ve Sayın Feyzioğlu'nu ilk dinliyen hak
lerine akar yakıt fiyat istikrar fonu hesabın
verir. Fakat, çok komplike bir mevzu olan bu
dan yılda 3 milyon dolar tutarında bir hibe
günkü rafinaj teknolojisinde sadece bir damıanlamına gelmez. Kararnamenin gayesi, bir ta
tım, bir imbik, bir destilâsyon ameliyesi olraftan rafineri maihsül satış ve teslim fiyatla
mıyan ve birçok safhalarda dışardan birçok
rında indirim sağlamak suretiyle gerçek döviz
maddeler de enjekte edilerek kataliızatör olarak
tasarrufu temini, diğer taraftan da sözü ge
kullanılmak suretiyle çeşitli istihsallerin ya
çen fon hesabının daha reel ve âdil esaslara
pıldığı bugünün modern rafinaj teknolojisin
ircaı suretiyle satış ve tevzi şirketlerini, ra
de maliyet hesabı bu kadar basit olmasa ge
fineri şirketlerinin ilk kararname karşısındaki
rektir.
tutumları sebebiyle, zarardan korumadır.
Şahsan bendeniz bu işin teknisyeni değilim,
6181 sayılı Kararnamenin tatbiki halinde,
ama Petrol Dairesi yaptığı hesaplarda bu me
kâr transferi şeklinde önlenen döviz kârı
selede
% 20 hampetrol fiyat indiriminin kar
1 911 311 dolar, fiyat istikrar fonuna tevzi
şılığında
% 7 cari mahsul satış fiyatlarında
şirketinden, tebliğ gereğince, alınan 48 '550 271
indirimin
kâfi olduğunu hesaplamıştır. % 18,
Türk'lirası.
%
19
gibi
bir mahsul fiyat indirimi mümkün
Yani, bu doların da Türk Parası karşılı
değildir.
ğını koyunca 65 752 070 lira.
8957 sayılı Kararnamenin tatbiki halinde
Bu hususu izninizle tekrar edeceğim. Şa
ise, kâr transferi şeklinde önlenen döviz kârı,
yet 1960 daki mahsul satış fiyatları, afişe fi
diğerinde 1 911 311 dolara karşılık, 4 329 978
yatları düz hat olarak gitseydi, o zaman Sa
dolar. Ama, ona mukabil fiyat istikrar fonuna
yın Feyzioğlu bir dereceye kadar haklı görü
tevzi şirketlerinden telbliğ gereğince alman Türk lebilirdi. Fakat çeşitli rekabetler sebebiyle
lirası 48 550 271 liraya karşılık, 19 974 423 lira.
rafineri çıkış fiyatları devamlı bir düşüş tema
dolar karşılığı da yekûn edilirse 58 944 225
yülü gösterir. Ve bizim hampetrolde indirim
lira.
yaptığımız 1964, 1965 her hangi bir tarihteki
noktada, mahsul satış fiyatı ile hampetrol fi
Bu tabloya göre, bir yılda net döviz ka
yatının, afişe fiyatının arasındaki mesafe,
zancımız 2 418 667 dolar, buna karşılık tevzi
marj kısalmıştır. Biz daima bumu arz ve izaha
şirketlerinden fona aktarılan farklardan mü
çalışıyoruz. Bu mesafe kısalmıştır. Biz bu nok
tevellit kayibı da 28 milyon küsur Türk lirası
tada
% 8 mahsule intikal ettiriyoruz. Ama bu
dır.
I
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noktayı geriye doğru götürüp 1960 cari mah
sul fiyatlarına uygularsanız göreceksiniz ki
% 8 in çok üstünde bir uygulama nisbeti. Ne
den böyle yapmak lâzım? Çünkü hampetrol
afişe fiyatı 1960 eylülünden beri düz hat ola
rak gelmektedir. (Ben bu grafikten bir tane
ıSayın Feyzioğlu'na takdim edeceğim.
Burada Maliye Bakanlığı ile Enerji Ba
kanlığı arasındaki yazılar da çok tartışma ko
nusu yapıldı. Biraz önce arz ettim, ama nok
san yapıldı tartışma. Maliye Bakanlığının bah
settiğim yazısı cevapsız kalmamıştır. O zaman
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı olan Sayın
İbrahim Deriner cevabımı vermiştir. Yazılar
uzun, arz edip vaktinizi almıyacağım, elbet
te ki, kurulacak araştırma komisyonu bunla
rın hepsini okuyacaktır, 6 Temmuz 1966 tari
hini taşıyor yazı. Buna karşılık yazışmalar ol
muştur. Bu yazışmaların sonucunda, Petrol
Dairesi ile Maliye Bakanlığı temsilcileri top
lantılar yapmıştır.
Bir hususu arz edeceğim, bir noktada bir
yanlışlık başlamıştır; 1964 senesinde Sayın
Hüdai Oral Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
iken, Petrol Kanununun tatbiki ile görevli, yet
kili, mükellef bulunan ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına bağlı, daha doğrusu Baka
nına bağlı Petrol Dairesi dururken, Başbakan
lığa yazdığı bir yazı ile, bu müzakereleri Mahi
ye Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığına aktar
mıştır. Yanlışlık orada bağlamıştır.
Petrol Kanunu sarih, bütün Petrol Kanunu
nun uygulamaları ile onu kontroia, murakabeye
yetkili olan Petrol Dairesi Enerji Bakanına bağ
lı, Enerji Bakanı kendi Başkanlığında tcplıyabilir.
Bu toplantıyı Maliye Bakanlığı Müsteşarlı
ğına aktarmış, bir süre orada toplantı devam
etmiş, bu ihtilâflar oradan başlamış. Sonra Ma
liye Bakanlığı temsilcileri, Petrol Dairesi tem
silcilerinin verdiği izahattan ikna olunca, sisin
gösterdiğiniz doneler, argümanlar karşısında
bizim de bâzı vesikalarımız, donelerimiz var;
müsaade edin, bir başka zaman toplantıyı de
vam ettirelim, donelerimizi getirelim, demişler.
Bunlar, hepsi araştırmada çıkacak şeyler. Son
ra mütaaddit müracaatlara rağmen Maliye Ba
kanlığı temsilcileri doneleri ile bu toplantıya
gelmemiş. O arada da Petrol Ofis devamlı su
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rette, 6181 sayılı Kararname gereğince akar
yakıt fiyat istikrar fonuna ödemesi lâzımgelen
meblâğı ödiyemez, Ataş'a müracaat eder, îpraş'a müracaat eder, sadre şifa cevabalmaz,
netice alamaz. Hükümet, meseleyi Bakanlar Ku
ruluna götürür, Enerji Bakanlığı bir kararna
me ile halletmek yoluna gider, daha fazla döviz
transferi devam etmesin diye. Ve buradan im
kânları ölçüsünde geriye doğru işletir. Yazış
malar bu, başlangıç tarihi bu, ilk işlenen hata
bu, seyri bu.
Şimdi muhterem arkadaşlar; bir de yüksek
oktanlı benzin ve boru nakil hattı tarifesi var.
Bu yüksek oktanlı benzin, fiyatları ve netice
leri itibariyle zannedildiği kadar rağbet görmüş,
önemli bir sonuç doğurmuş konu değildir. Ba
kanlığımıza bağlı Akaryakıt Dairesinde konu
yu incelettirdim, bununla ilgili hususu arz edi
yorum.
Bütün dünya memleketlerinde son yıllarda
imal edilen, azalmaların motorları yüksek oktanlı
v
enzm kullanılması esasına göre ayarlanmakta
dır. Bu çe^it vasıtalar yurdumuza da getiril
mekte ve turist olarak gelen arabaların ise ta
mamı yüksek oktanlı benzin istihlâk etmekte
dir. Demirperde memleketleri dâhil olmak üze
re, esasen bütün dünya memleketlerinde bu tip
^•enzin satılmakladır. Bu duruma göre hem tu
rizmi teşvik, hem de yerli ara^a parkında yük
sek oktanlı bensin kullanılması elzem arabala
rın ömrünü uzatmak maksadiyle memleketi
mizde de yüksek oktanlı benzin imali bir zaru
ret halini almış ve imal edilerek. Nisan 1960 ta
rihinden itibaren piyasaya çıkarılmıştır. Yapı
lan uzun çalışmalar sonunda memleketimizde
yüksek oktanlı benzin imali ve satışı gerçekleş
tirilirken, bu ameliye dolayısiyle kayıt ve ka
zanç durumumuz etüdedilmiş ve mezkûr benzi
nin piyasalanması halinde hor hangi bir zümre
ye haksız menfaat sağlanmadığı gibi, yukarda
bahis konusu edildiği üzere, memleketimize da
ha fazla arabalı turist celbi sağlanmış ve yerli
arabaların da ömrü uzatılmıştır.
Fiyat tesbitine gelince; Türkiye'de bensin,
motorin ve gaz gibi petrol mahsulleri rafineri
satış fiyatları Petrol Kanununun vaz'ettiği esas
lar dâhilinde (3 ncü madde 25 (A) bendi) tesbit edilmektedir. Buna göre, normal 80 oktanlı
benzinin fiyatı, erişilebilir en yakın dünya piya-
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sası olan Basra Körfezi için Pîats - Oilgraın I zin fiyatı olan 248 liradan hesap edersek,
bülteninde ilân edilen en düjiik FOB fiyatı alı 4 644 000 Tl. ellerine geçerdi. Aradaki fark
narak, buna beynelmilel navlun, sigorta ve Ok ortalama 386 000 Tl. olur ki, 18 000 ton benzinin
yüksek oktanlı hale getirilmesi için, asgari bir
yanus firesi ilâve edilerek tesbit edilmiştir.
Süper benzin olarak piyasaya çıkarılan 95 hesapla, rafineri şirketlerinin bu meblâğ mikta
oktanlı benzinin fiyatı da aynı kanuna göre yu- rında ameliye masrafı ödemeleri gerektiği tah
kardaki esaslara uyularak bu defa, aynı beynel min olunmaktadır.
milel bültendeki 95 oktanlı benzin fiyatına nav
Netice olarak; yüksek oktanlı benzinin piya
lun, sigorta ve okyanus firesinin ilâvesi sure
saya çıkarılması ile hiçbir şirket veya şahsa hak
sız menfaat sağhyacak bir durum yaratılmamış,
tiyle tesbit edilmek lâzımgelir.
bilâkis artan arabalı turist sayısı dolayısiyle
1969 yılı ikinci üç ayında hesaplanan 80 ok
hem benzin satışından, hem de turistlerin diğer
tanlı benzin fiyatı % 8 indirimli olarak tonu
harcamalarından elde edilen dövizden kazancı
258,35 Tl. dır.
mız olmuştur ve yüksek oktanlı benzinin satı
Yukarıdaki esaslara göre hesabedilirse 95 ok
şından şirketlerce elde edilen kâr, aynı miktar
tanlı süper benzin için ton fiyatı 347,34 Tl. ola
r.ormal benzinin satışından elde edilecek kârdan
rak bulunur.
daha düşük kalmıştır.
Normal olarak aradaki fark, ton basma,
83,99 Tl. dır. Halb'uki, yüksek oktanlı benzinin
Şurasını da belirtmek lâzımdır ki, Türkiye'
çıkarılmasını öngören 11029 sayılı Bakanlar Ku
nin bütün satış istasyonlarında normal benzin,
rulu Kararnamesine göre, 95 oktanlı süper ben
daimî olarak satışa arz edilmiş olup, yüksek
zinin fiyatı 347,34 Tl. olmıyacak ve 79 oktanlı
oktanlı benzinin alınmasını gerektiren bir mec
benzinin fiyatına 95 ilâ 87 oktan benzinlerin fi
buriyet hiç kimse için bahis konusu değildir.
yat farklarının ilâvesi suretiyle tesbit edilecek
Esasen, son altı ayda 18 000 ton süper benzine
tir ki, fiyat hesaplanırsa 310,56 Tl. ton olarak
karşı 400 000 ton normal benzin satılmış ve is
bulunur.
tihlâk edilmiştir.
Şimdi, önergenin diğer maddesine geçiyorum.
Ton başına bugünkü piyasa benzinine naza
Yazılı notumu arz ettikten sonra kısmen biraz
ran fark, yukarıda belirtilen 88,99 Tl. den 52,25
da izahatta bulunacağım.
Tl. na düşürülmüş bulunmaktadır. Yani, ton
Batman - İskenderun boru hattı tarifeleri :
başına nevama 36,78 Tl. bir tenzilât sağlanmış
olduğu aşikârdır. 95 oktanlı benzinin 80 oktan
Bilindiği üzere, Türkiye Petrolleri Anonim
lı benzine nazaran maliyet farkı 52,25 Tl. sevi
Ortaklığı tarafından inşa ettirilen Batman - is
kenderun boru hattı 1966 yılı sonunda tamam
yesinde olması sebebiyle, kararnamede 95 oktan
lanmış, 1967 yılı başmda işletmeye açılmıştır.
ımın fiyatına 95 ilâ 87 oktan farkının ilâvesi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, daha in
hususu derpiş edilerek rafineri şirketlerinin
şaat devam ettiği sırada, Petrol Dairesine boru
süper benzinin bir tonundan elde edecekleri
hattı ile taşımaya ait bir ücret tarifesi taslağı
kâr miktarı, normal 80 oktanlı benzin imâlinden
vermiştir. Petrol Kanununun 84 ncü maddesi
elde edecekleri kâra eşit duruma getirilmiştir.
gereğince bunun tasdikini istemiştir. Ancak,
Bu sebeplede yüksek oktanlı benzin satışı dolao
sırada inşaat devam ettiğinden inşaat kesin
yısiyle kâr olarak her hangi bir döviz transferi
hesabı
dolayısiyle yatırım maliyeti belli de
bahis konusu olmamaktadır.
Şimdi yüksek oktanlı benzinin satışına baş ğildir. Ayrıca, tarife ücretini tâyine yarıyan
landığı Nisan 1969 ayından bugüne kadar fiilî nakliye masrafları da reel olmaktan uzak bi
satışları ele alarak, rafineri şirketlerine yüksek rer tahmin ve faraziyeden ibaret kalıyordu.
oktan dolayısiyle ödenen parayı bulalım.
Petrol Dairesi bu noktalan göz önünde tu
Altı aylık müddet zarfmda memleketimizde tarak, verilen tarife taslağını kabul etmemiş,
18 bin ton yüksek oktanlı benzin satılmıştır. Bu Petrol Nizamnamesinin 129 ncu maddesi ile
nun ton fiyatı 310 lira civarındadır. Rafineri kendisine tanınan yetkiye dayanarak 1967
şirketlerinin eline geçen para 5 580 000 Tl. eder. yılı için bir muvakkat tarife tanzim etmiştir.
Yüksek oktanlı benzin olmasaydı, normal ben- | Aralık 1966 tarihli Resmi Gazetede yayınla— 375
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nan bu tarife; Petrol Kanununun 84/3 mad
desi hükmünde olduğu kadar, bizzat Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığının teklifine mes
net teşkil eden esaslara da uygundur.
Yatırım maliyeti ile amortisman süresi ve
kâr nisibeti her ikisinde de aynıdır. Sadece,
nakliye masraflarını teşkil eden kalemler ile
işletme sermayesi rakamlarında, daire, bâzı
cüzi değişiklikler yapmış bulunmaktadır. Nite
kim, muvakkat tarifeye, taşıyıcı sıfatı ile Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bir itirazda
bulunmamış, taşıma ücretinin fahiş olduğun
dan bahis ile Mobil Arama Şirketi itiraz et
miştir. Ancak, bu itiraz kabul olunmamıştır.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 1968
ve 1969 yılları için ikinci bir tarife hazırla
mış, tasdik edilmek üzere Petrol Dairesine ver
miştir. Bu teklif de ilk teklif dolayısiyle mu
vakkat tarife esaslarına uygun olup, sadece
nakliye masraflarını teşkil eden kalemlere bir
miktar artış getirmekte idi.
Petrol Dairesi fiilî donelere, gerçek har
camalara dayanmıyan bu artışları doğru bul
mamış ve 1968 yılı için yeni bir muvakkat ta
rife tanzim etmiştir. Bu yeni tarife 5 Aralık
1968 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Yukarıda da işaret edildiği üzere, gerek
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının hazır
ladığı teklifler, gerekse dairenin tanzim ey
lediği tarifeler aynı esaslara ve prensiplere
dayanmakta idi. Petrol Kanununun 84/3 ncü
maddesinde yazılı olduğu üzere, tarife; nak
liye masrafları. Yatırım değeri ve işletme ser
mayesi üzerinden mâkul bir kâr temin edecek
tir. Yatırım değeri, kanunda «nakliye ameli
yesinin yapılabilmesi için gerekli sermaye mev
cuttan esasına dâhil kıymetler» şeklinde ifade
edilmektedir. Bu şekilde kanunun lâfzına uy
gun olarak yapılan bu tarifede kâr unsuru sa
bit kalmakta, buna karşılık taşınacak hampetrol miktarı artıkça taşıma fiyatı düşmekte
idi. Bunun, istihsali teşvik edici bir faktör
olduğu inkâr edilemez. Nitekim, 70 bin varil
günde, 3,5 milyon ton yılda kapasiteli boru
hattı ilk yılda, yani 1967 yılında tam % 50 ka
pasiteyi dahi bulamazken 1968 yılında tak
riben % 62 ve 1969 yılında da bugüne kadar
alınan sonuçlara göre % 70 kapasite ile çalı
şır bir duruma gelmiştir.
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Esasen, Petrol Dairesinin muvakkat tari
feyi kabul ederken göz önünde tuttuğu kıstas
lardan birisi de bu idi. Buna karşılık bu tari
felerin en büyük mahzuru, ne kadar hampetrol taşınırsa taşınsın, kâr sabit kalmakta, cüzi
farklara toplam gelir değişmemekte idi. Taşı
nacak mal çoğaldığı nispette taşıma birim fi
yatı bir nispet dâhilinde düşmekle birlikte
toplam kâr ve gelirde de bir artış olması, külfe
tin nimete göre olması prensibine uygun dü
şecekti. Bu esası göz önünde tutan Petrol
Dairesi, hampetrol taşımasının artacağını da
hesaba katarak TPAO na buna uygun bir
tarife hazırlaması tavsiyesinde bulunmuş ve bu
tavsiyesini daha 1968 yılında verilen tarife
teklifinin tetkiki sırasında yapmıştır.
Ancak, TPAO lığı ilk teklifi yerine, bu esa
sa uygun bir tarife teklifi getirmediğinden dai
re yeniden muvakkat tarife yapmak mecburiye
tinde kalmıştır. TPAO lığı nihayet 1969 yılın
da bu esasları göz önünde tutarak bir teklifte
bulunmuş, fakat Petrol Dairesi bâzı noktalar
dan bu teklifi de mâkul ve munsif görmiyerek
yeni bir muvakkat tarife tanzim etmiştir.
Bu tarife, 28 . 10 . 1969 tarihinde Resmî
Gazetede yaymlaşmıştır. Bu tarife, 1969 ve
1970 yılları için yürürlükte kalacaktır. 1969 yılı
muvakkat tarifesi, boru hattı % 70 kapasite ile
çalışmasına rağmen geçen yıla nazaran daha
fazla taşıma sebebiyle taşıyıcı TPAO lığına tak
riben 12 milyon Türk lirası bir ilâve menfaat
daha sağlamış, dolayısiyle taşıtıcı şirketlere 12
milyon liralık bir külfet yüklemiştir. Kapasite
% 100 e yaklaştıkça bu miktar daha da arta
caktır.
Boru hattı tarifelerinin geçirdiği safhalar
bunlardır. Şurasını söylemek yerinde olur ki
bu tarife memleketimizin imkân ve şartlarına
uygun bir tarifedir. Dünyadaki emsaline kıyas
la hayli yüksektir. Petrol istihsali arttıkça far
kın azalacağı tabiîdir. Bu itibarla kâr haddinin
az olduğundan veya amortisman süresinin uzun
tutulduğundan bahsetmiye de yer yotkur.
Amortisman süresi 10 yıl olarak kabul edilmiş
olup, uzun değil, emsaline kıyasla kısadır ve
kâr nisbeti de düşük değil, lâyik haddedir.
Petrol endüstrisinde mutad nakliye vasıta
sı demiryolunda vagonlar veya karayolunda
kamyon - tankerler değildir. Petrol, esas itiba-
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ri,yle karadan boru hattı pipe - İme ile, denizyolunda ise tankerlerle yani gemilerle nakledil
mektedir. Bu bakımdan boru hattı tarifeleri,
vagon veya kamyon nakliye ücretlerine göre
değil bizzat kendi bünyesi içinde mütalâa edil
mek icabeder. Vagon veya kamyon nakliye üc
retini baz alarak boru hattı tarifesini tenkid et
mek daima hatalı neticelere götürür.
Tarife, bütün bunlara göre ucuz veya pa
halıdır denemez. Tarifenin tesbitinde, boru hat
tının maliyeti ve işletme masrafları yanında
memleketteki ham petrol istihsali de ^öz önün
de tutulacaktır. Emsali hatlara nazaran çak fa
hiş veya istihsali köstekleyici olmamasına dik
kat edilecctkir. Aksi halin kabulü elbetteki de
vamlı geliri köstekler. Arama ve istihmal aza
labilir, dolayısiyle boru hattı müşterisiz kal
mak gibi bir durumda olabilir.
Çok değerli milletvekilleri; boru hattını kı
saca özetlemek gerekirse; 1967 yılında işletmeye
açılan Batman - iskenderun boru hattı TPAO
lığına ait ve onun tarafından işletilmektedir.
Bu boru hattı ile ATAŞ rafinerisine yerli ham
petrolümüz nakledilmektedir, iddia edilir ki,
boru hattı tarife bedeli düşüktür. Boru hattı iş
letmeye açılmadan önce buradan ham petrol
nakliyatı vagontankerle, kamyontankerlerle
karayolu veya demiryolu ile yapılır. Bunun da
nakliye bedeli belli idi; yüksek idi. Şimdi ucuz
bir tarife tatbik edince aradaki fark, şirketlere
kâr olarak kalıyor, hesap doğru.
Yalnız karayolunda ve demiryolunda bu
nakliyatı bâz alarak hareket ederseniz boru
nakil tarifesini elbetteki fazla ucuz bulacaksı
nız. Ama, bunu merak eden Bakanlığımız Pet
rol Dairesi, buna benzer, bu kapasitede, bu me
safede boru nakil hatları üzerinde tetkikler
yaptırmış, şunu da arz edeyim ki, üç misline
yakın yüksek fiyat. Fiyat yüksekse duralım
mı? Hayır. Nasıl teşekkül etmiş bu fiyat? Pet
rol Kanununun 84 ncü maddesi, petrol nakil
hattında yapılacak nakliyatın tarifesi mâkul
ve münsif olacak, diyor. Her iki taraf için mâ
kul olacak, münsif olacak. Böyle bir tarife ya
pacaksınız. Petrol Dairesi tatbik ettiği bu tari
feyi nasıl yapmış? 1987 yılında zaten muvak
kat tarife, 1968 yılında muvakkat tarife, 1969
yılı için yapılacak tarife TPAO lığı ile yapı
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lan yazışma uzadığı için, 1969 ve 1970 yılla
rına tarife tesbit edilmiş ve tatbik edilmiş.
Mâkul ve münsif unsurları da dikkat naza
rına alan Petrol Dairesi, yatırılmış sermaye,
zait işletme sermayesi, zait faiz ve saire üze
rinden % 20 kâr tanımış; 360 milyon lira ya
tırılmış sermaye. TPAO lığı ilk sene diyor M;
6 milyon lira işletme masrafım olacak, eder
366 milyon lira. Petrol Dairesi hesabediyor;
3,5 milyon lira olur, diyor senin işletme masra
fın, ediyor 363,5 milyon lira. 363,5 milyon liraya % 20 kâr koyuyor ve tarifen budur, diyor,
tatbik ediyor. Yatırılmış sermaye zait işletme
masrafları.
Esasen, birinci senede bunların kesin ra
kamları da elde yok. Onun için bir muvakkat
tarife yapılıyor. Yalnız, burada total hâsıla sa
bit tutulmuştur. Boru hattından fazla petrol
nakİedilirse TPAO lığının bir kârı olmuyor, is
tihsali ve aramayı teşvik için ne kadar petrol
nakliyesi artarsa birim fiyatlar da o kadar dü
şüyor. Total hâsıla sabit tutuluyor. Son de
fa ise, total hâsıla sabit tutulmamış ve yukarı
ya doğru 12 milyon lira da mevcut tarifenin
üstünde TPAO lığı bir yılda ilâve kâr sağlıyor.
'Boru hattı halen % 70 kapasite ile çalışmakta
dır ve 3,5 milyon ton yıllık kapasitesi vardır.
Ful kapasite çalışırsa, total hâsıla sabit olma
dığı için, bu kâr çok daha yüksek rakamlara
ulaşacaktır.
Burada sayın önerge sahibine hemen arz
edeyim ki, biz aslında bu meselede, Petrol
Komisyonunun, zaman zaman kendilerinin de
bu vesile ile müracaat ettikleri raporunu da
tetkik ettik. Petrol Komisyonu raporunda da
şöyle deniliyor, oradan aynen okuyayım. Ko
misyon, boru hattını inceledikten sonra : «Bu
sebeple yerli hampetrol istihsaline menfi tesir
icra etmiyeoek bir tedbirle hampetrolün boru
hattiyle naklinden doğan avantajın Devlete
aktarılması çaresi aranmalıdır.» tavsiyesinde
bulunuyor. Petrol Araştırma Komisyonu, ham
petrolün istihsaline menfi tesir etmemek şartiyle arada hâsıl olan menfaatin Hazineye ak
tarılmasını tavsiye ediyor. Hükümetimiz bu
konudaki çalışmalarını en son safhaya getir
miştir. Şimdilik arz edeceğim bu kadardır.
iBu marj elbette ki bir miktar Hazineye ak
tarılacaktır. Bugüne kadar yapılmış muame
leler doğrudur. Petrol Kanununun 84 ncü mad-
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lan toplantı olmamıştır. Maliye Bakanlığının
desindeki mâkul, munısif ve nizamnamenin,
Petrol Kanununun tarif ettiği şekilde Petrol ( uzmanları, doneleri getireceklerini bildirmiş Dairesi tarifeyi tanzim ve tasdik etmiştir. Ya j 1er. Aylar geçtiği halde getirmemişler. Bize vetırılmış sermaye, zait, işletme sermayesi üze I rilen malûmat bu. Aslında buna ait ne proto
kol, ne bir zalbıt, hiçbir şey yok.
rinden % 20 kâr tanıdığı gibi, ikinci tarife
den sonra total hâsılayı da sabit tutmamıştır.
Sayın Feyzioğlu; «Ne kadar acele kararna
Şimdi de aradaki bu marj üzerinde Hüküme
me tanzim ediliyor. Kuru ağaca aşı yapılmaz»
timizin çalışmaları son safhadadır.
diye de bir esnri ortaya koyuyor.
Şiımdi bir kararname arz edecsğim. Acele
Muhterem arkadaşlar, her vesile ile arz edi
kararname olurmuş, o kararnamenin altında
yorum; hampetrol fiyatı indirimi, hampetrol
Sayın Feyzioğlu'nun da imzası olurmuş. Kuru
fiyatında yapılan indirimin mahsul fiyatına
ağaca da aşı yapilırmış..
intikal ettirilmesi, boru hattı tarifesi, İPRAŞ
proseverbalinde yapılan değişiklikle İzmit'te
1 Haziran 1963 tarihli Resmî Gazete. Misali
'serbest petrol ithal sahasının açılması gibi ça I lıampetrolden alıyorum, başka yerden almıyo
lışmalar, petrol mevzuunda Hükümetimizin
rum. 1 Haziran Cumartesidir. Pazar günü Res
devamlılık arz eden çalışmalarıdır. Tekrar
mî Gazete neşredilmez. 1 Haziran tarihli gaze
ediyorum; durmuş değildir. Yeni yeni şartla
tenin 9 ncu sayfasında, Devlet Bakanı ve Baş
rın tekevvünü halinde her şartın ve her fırsa
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun da im
tın millî menfaatlerimiz istikametinde kullanı
zasını taşıyan, hampetrolün gümrüklerden ge
lacağından kimsenin şüphesi ve tereddüdü ol
çerken nasıl muamele göreceğine dair bir ka
maması gerek.
rarname var. Cümle şu: «Rafinerilerden sa
Muhterem arkadaşlar, buraya kadar, öner
tış veya devir suretiyle yurda ithal.» Rafineri
ge ile ortaya konulan konuları, imkân nisbelerden ithal edildi mi gümrüksüz geçiyor. Bu,
tinde, özetle arz ettim, önerge sahibi ve sayın
Cumartesi günü çıkmış. Bu Resmî Gazetenin
sözcülerin konunun içinde veya etrafında veya
ertesi günü, yani Pazar günü, «kuru ağaca aşl
biraz da dışındaki iddia ve ithamlarına karşı
yapılmaz» diyen Sayın Feyzioğlu Resmî Gaze
cevaplarımızı da müsaadenizle şimdi arz etme
teye aşı yapmış; 1 - A, 1 - B ek sayfalı bir ka
ye başlıyorum.
rarname çıkartmışlar, Pazartesi günü neşredi
len Resmî Gazeteye aşılamışlar. E, bu olur bu..
Sayın Feyzioğlu; «afişe fiyatları üzerinden
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — AnlıTürkiye uzun yıllar hampetrol almaya devam
yamadım,
mülga kararnameye mi Sayın Bakan?
etmiştir» buyuruyorlar. Rafineri 1962 yılında
işletmeye açıldı. 1964 te indirim başladı. Geçen
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
iki yıl kendilerinin de kısmen Hükümette bu
KANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
lundukları devirdir. O devrin hesabını bizim
Hayır, mülga kararnameye değil. O da mülga
vermemiz isteniyorsa şimdi takdim edeceğim.
kararnameye değil. Kararnamenin bir yeri de
Dördüncü Koalisyonda ve Adalet Partisi Hü
ğiştirilmiş, 7 956 ile.
kümeti zamanımda yapılmış olanları yukarıda
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — O olur,
arz ve izaha çalıştım.
o yaş ağaç değil.
Sayın Feyzioğlu; «Bir noktadan sonra
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
toplantılar Maliye Bakanlığının dışında cere
KANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
yan etmiş ve 8957 sayılı-Kararname Enerji ve
Cumartesi günü çıkarılan kararname, Pazartesi
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortaya
günü neşredilen Resmî Gazeteye 1 - A, 1 - B
konmuştur» demektedirler. Doğrudur, Petrol
Kanunu ile ilgili tatbikatta kanunen yetkili olan ] isayfalariyle eklenmiş. Aşı asıl buna derler Sa
yın Feyzioğlu, aşı bu, Resmî Gazeteye aşılaEnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıdır ve
ona bağlı olan Petrol Dairesidir. Ayrıca karar | missiniz.
name Maliye Bakanlığı tarafından da uzman
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Mülga
larına tetkik ettirilmiş, uygun görülmüş, imza
kararnameye mi ilâve yapılmış? Hukukan gayedilmiştir. Maliye Bakanlığının dışında yapı- j rı muteber bir iş mi yapılmış?
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
1983 te, o kararname için de aynı gün Kanun
lar ve Kararlar Dairesine Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı tarafından yazı yazılmış; bu
şekilde de olur, mahzuru yoktur, tekrar değiş
tirmeye de lüzum yoktur, denildiği gibi, muha
tapları da her hangi bir dâva açmamak sure
tiyle kabullenmişler. Ama burada diyorsunuz
ki; muhataplar yabancı şirketlerdir, onların
menfaati vardır, bu sebepten kabullenmişler.
1983 te çıkartılan bu kararnameyi de böylece
arz ederim.
Sayın Feyzioğlu; «Rafinaj şirketlerinin kâ
rı % 8 indirimden sonra 14 liradan 28 liraya
çıkıyor. Transfer edilen kâr, indirimden önce
9 lira, indirimden sonra 18 liradır.» diye buyu
ruyorlar.
Arkadaşlar, bu hesap yanlıştır. Burada ma
tematik yanlışlık vardır. Bu kadar değildir.
Hesapları iyi yaparlarsa görecekler, biz de söy
lüyoruz, hampetrol fiyatında indirimin yapıldığı
tarihte, o noktada cari mahsul satış fiyatları en
son iniş noktasındadır. Marj azdır, çok az bir
kâr vardır. Hampetrol fiyat indirimi yapıl
dığı zaman ebetteki fifti fifti, onlarda akalan,
1960 dan beri devamlı iniş temayülü ile azalan
kâr marjının bir kısmını muhafaza etmek istiye seklerdir. Petrol nizamnamesinin 224 ncü
maddesi, serbestçe fiyatları tesbit hakkını ver
miş. Devamlı olarak Sayın Hüdai Oral'm da
üzerinde durduğu Petrol Kanununun 13 ncü
maddesi de şimdiye kadar hiç kullanılmamış.
Ama sırası gelmişken hemen arz edeyim;
Petrol Kanununun 13 ncü maddesinin gerektir
diği şartlar tekevvün ettiği zaman Hükümet,
kullanırdı, bundan sonra da kullanır.
E, canım, neden evvelâ şirketlerle müzakere
ye oturuyorsunuz da sonra kararname yapıyor
sunuz?.. Kurulalı beri takibettiğiniz, bize bırak
tığınız usul bu. Böyle başlamışsınız; hep şirket
lerle müzakere. Doğrusu da bu. Evvelâ bir
şirketle, kendisinin serbestçe fiyat tesbiti, proseverballeriyle, nizamnamesiyle, kanunla hak
sahibi olan bir şirketin satacağı malın fiyatını,
o şartlar tekevvün etmediği takdirde siz bir
kararname ile tesbit ederseniz bir mâna ifade
eder mi? Siz benimle danlmışsınız, benim ha
berim yok... Bu mevzuda satan ile alan anlaşa
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cak. Hak ve yetki onda da var, ama o konu
nun 13 ncü maddesinin bendlerindeki şartlar te
kevvün ederse, piyasa fiyatlarının üstüne çıkar,
zorlarsa piyasa fiyatlarını, ki siz yapmamışsınız
zamanında, bizim Hükümetimiz yapmış, açık
bir ithal bölgesi tesbit etmiş, tesis etmiş, orada
takibedeceğiniz, eğer bunun üstüne çıktığını
görürsek, o şartlar tekevvün ederse ve gere
kirse 13 ncü maddeyi de uygulıyacağız. Hangi
kanunu uygulamadık ki onu uygulamıyalım.
SALÂIÎATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Personel Kanununu uygulamadınız.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Per
sonel Kanununun bir maddesi ve diğer madde
leri Anayasa Mahkemesince iptal edildiği ve
uygulanamaz hale geldiği için tehir edildi.
Tekrar ediyorum; bu hesapta biraz hatâ var
dır, ama elbetteki son indirimlerden sonra
yabancı şirketlerin kârlarında ve transferabl
kârlarında bir yükselme olmuştur.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — işte
orasını söyleyin. Biz, onu söylüyoruz.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAI I SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Ama
bir miktar, söylediğiniz kadar değil. Onu söyInyorum.
Tekrar ediyorum, devam...
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bu ar
tışı kaldıralım.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAFI SABtT OSMAN AVCI (Devamla) — Canım,
ar-^ı kaldırmıyalım diyen mi var ki siz, «kal
dıralım» diyorsunuz, ama bunun bir ölçüsü var
dır.
Muhterem arkadaşlar, mademki Sayın Fey
zioğlu söyledi, burada arz edeyim; petrol mese
lemi, sadece dar bir hazine, maliyecilik zihniye
tiyle halledilecek cinsten bir mesele değildir.
Oradaki tatbik edeceğiniz, uy<nılıyacağmız bir
fiyatın, Anadolu'da yıllardır yeraltında durduğu
halde bnhmamıyan, keşfedilemiyen ve milletin
istifadesine konulamıyan petrolün aranmasına
iletilmesine menfî tesirleri olur.
Şümullü, petrol politikası içerisJnde çeşitli
fiyat, politikalarınızı tesbit etmeye ve uygula
maya mecbursunuz. Kupkuru bir maliyecilik
anlayışı; her şeyini alalım, kamyonlar getiri-
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yordu şu fiyata, şimdi boru ile getiriyor, ara
sında bu kaidar fj / a t teşekkül etti, alalım. Eski
den hampetrol şu fiyata giriyordu rafineriye.
Şimdi tonda 3 dolar eksiği ile 27 lira eksik giri
yor, bunu da elinden alalım. Diğer taraftan da
diyorsunuz ki; bunlar blMrlerinin amcalarının
oğlu, finyal şirketler. Onlardan bir kısmı ara
ma yapıyor. E, her şeyini alırsanız, Dünyanın
hangi tarafında ticari şirket görülmüştür ki,
menfaatsiz ve kârsız başka memleketlerde ça
lışsın.
Arkadaşlar, bu yabancı sermaye ve yabancı
şirketler konusu açılmışken, bu mevzuda da bir
cümle ile mâruzâtta bulunacağım.
Dünyanın her çeşit memleketliden bir baş
ka memlekete giden sermaye, özel şahıs veya
hükmi şahıs, ticaret için giden her şahıs men
faati için gider. Bu belli. Onların geldiği mem
leket, muhatabı olan memleket, misalimizde biz,
onların memleketimize menfaatleri için geldik
lerini bilmiyor muyuz? Biliyoruz; menfaatleri
içim geliyorlar. Öyle ise niçin beraber çalışmayı
kabul ediyoruz? Biz de onun içerisinden âzami
millî menfaat çıkarmak için. Teknoloji mi, insan
gücü mü, sermaye mi Bunların yetmediği yer
de dış sermayeyi, dış teknolojiyi, dış personele
ihtiyacolduğu zaman aklımı kullanırım, âzami
millî menfaatimin hududunu belli ederim ve
millî çıkarların hududu olarak teslbit eder, müş
terek çalışırım.
Müştereken çalışmak demek, yabancı şirket
hayranlığı değildir. Biz, ne hayranıyız, ne düş
manıyız. Düşman olduğunuzu da ifade etmiyor
sunuz.
'Gelecek, menfaat geldiğini ben de bileceğim,
ben de ona az menfaat, memleketime çok men
faat için çırpmacağım, kanunumda, mevzuatım
da, anlaşmalarımda ona göre uyanık bulunaca
ğım, uygulamalarımı da ona g^öre yapacağım.
Bu zaten böyledir, biraz sonra zabıtlardan da
okuyacağım. Sayın In'önünün de buna dair be
yanları vardır.
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Senato
da var.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Senatoda
var, Y. T. P. nin sorusuna karşı var, var. Sırası
geldiğinde onları okuyacağım.
— 380
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Sayın Feyzioğlu; «ATAŞ Rafinerisi Türkiye
dışında mahsul satıyor, acaba bu fiyatlar nedJr,
bu fiyatlar, piyasa fiyatlarına esas olmaz mı?.»
diye bir sual sormuşlardı.
Sayın Feyzioğlu, bahsinize konu olan, öner
genize konu olan spesifik mesele, beyaz mahsul
fiyatları ise, ATAŞ Rafinerisinden dışarıya, ku
rulduğu günden buyana, CumlhurJyet Halk
Partisinin iktidarda, koalisyonların iktidarda
bulundukları devirler dâhil, bir tek kilogram
beyaz mahsul satılmamıştır, Nafta hariç, satıl
mamış..
Ben, 1965 ten sonrasını çıkartmıştım, belki
eskiden olmuş olur diye onları da çıkarttım. Sa
yın Feyzioğlu arzu ederse kendilerine, elbe'fcteki kurulacak komisyona da takdim ederiz.
ATAŞ Rafinerisinden 1962 yılında ağır fu
el - oil satılmıştır. 1963 yılında yine ağır fuel oil çok az olarak, 5 684 ton bir, 15 ton da bir
Nafta. 1964 yılında da Nafta 18 bin ve 28 bin
ton satılmış, 428 bin ton bir, 125 Wn. ton bir
ağır fuel-oil satılmıştır. Beyaz mahsul yok,
1962, 1963 ve 1964 senelerinde.
1965, 1966, 1967 ve 1968 senelerinde hepsi
nin ayrı ayrı rakamı da var. Muadili dolar da
var, bunlarda da beyaz mahsul yok. Ağır fuel oil. Ağır fuel-oil, nafta, nafta, nafta... Nafta,
aslında hambenzindir. Zaman zaman hamnaiftadan rafineriye verJİir, likid petrol gazı, L P D
(El, Pi, Di) dediğimiz ve biraz da benzin is
tihsal edilir.
Bu, bir miktar satılmıştır ve yurdumuzdaki
ihtiyaç fazlasıdır. Bunun haricindeıld satış si
yah m'al'a nranlıasırdır, ağır fuel - odkllr.
Şu hususu da arz edeyim ki, ÎPRAŞ ve
ATAŞ'tan yapılacak her türlü satışlar Petrol
Kanununa göre Petrol Dairesinin iznime tabi
dir. Bu satışlarında düşük bir fiyat tatbik eder
se zaten piyasa fiyatı kendiliğinden teşekkül
eder, tatbik ettiği fiyatlar da düşük değildir.
Cetveli burada okuyup sizleri izacetaıefc iste
miyorum, arzu edenlere bu cetvellerin fotokopi
lerini çıkarıp takdim edebiliriz.
Sayın Feyzioğlu; «Romanya imkânları ned,T, İtalyan satışları neden emsal oimaisın?»
Biye de bir sual buyurdular. Bunun cevabı yu
karıda yazılı metinde yaptığım mâruzât içeri
sinde var'dı. Tekrar etmiyorum. Yalnız, şu ka
darını arz edeyim ki, Petrol Komisyonu rapo-
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rınıda da bu husus eleştmkniştir; «komünist
memleketlerde petrol fiyatı ticari olaıalktaa zi
yade politik sebeplerle tesbit edilmektedir ve
her memlekete göre değişmektedir.» denmiyor.
italya fiyatları gerçi ilân ediliyor, ama de
vamlılık garantisi vermiyor. Elbet teki bu yer
lerde müstekar ve ucuz fiyatlı petrol bulsak it
hal etmek imkânı vardır.
Sayın Feyzioğlu, son defa |kürsüye çıktığı
zaman bir de; «petrol araştırma önergesinin
kabulünü, hükümet programı müzakereleri sıarsında Sayın Başbakanımız kabul etti, fakat
teessürlerini de ifade ettiği» »diye bir beyanda
bulundular. Bu hususları zabıtlardan eleştirelim
inceliyelim.
Sayın Başbakan, Petrol Araştırma Komis
yonunun kurulması için her hangi bir teessüs
İfadesinde bulunmadı. Simidi zabıtlardan oku
yacağım; hangi hususta teessür ifade etmişler,
çıkacaktır.
Sayın Feyzioğlu Cuma günü yaptığı konuş
mada; «bu meseleyi hülldimet programı müna
sebetiyle ortaya attığımız zaman hükümet prog
ramı müzakereleri sırasında Sayın Başbakanı
kürsüye geldiler ve biraz da müteessir bir ifade
ile teessür 'ifade ederek dediler iki : Bu iddia
lar varit değildir»
Şimdi muhterem arkadaşlar, zabıttan Sayın
Başbakan'm hükümet programı konuşmasının
bu hususla ilgili kısmını arz ©diyorum. Bakı
nız, bu konu ile ilgili bir teessür ifadesi yok.
Sayın Başbakan Meclis zabıtlarındaM be
yanında Feyzioğiu'ndan naJklen «Biz hükümet
programında birçok şeylerle mutabıkız, ama
hükümetle mutabık değiliz. Çünkü petrol me
selesinde böyle bir muameleyi yapmış olan ba
kan hükümette yer almıştır, demesini teessürle
karşıladım» diyor. Bunu teessürle karşıladı.
Yoksa petrol araştırma önergesini teessürle
karşıladım, diye bir beyan yok.
Sayın Feyzioğlu müteaddit kereler kursuya
geldiler, hakikaten benim en çok istifaJde etti
ğim en doğru sözü en sonda söylediler. «Petrol
konusunu hepimiz kademe kademe öğrendik.»
dediler. Doğrudur, iştirak ediyorum. Ümidedeniz ki bu kademede de hepimiz bir şeyler öğ
rendik.
Şimdi O. H. P. nin Sözcüsü Sayın Hüdai
Oral'ın mütalâalarına, iddialarına cevaplarım
arz edeceğim.
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Sayın Hüdai Onal; «Türkiye'de bampetrol
yar mıdır, yok mudur?» diye bir sual soruyor
ve söze böyle başlıyor, «Türkiye'de hampetrol
vardır.» Kendisi cevap veriyor. Bize göre
de hampetrol Türkiye'de vardır, diye oturmak
doğru değil. Var. Petrol kanunundan önce de
Türkiye ^de ıhampetrol vardı. Uzun yıllar çakış
madan sonra iki yerde petrol bulunmuştu. Pet
rol iöadediimez, var olan yerinde keşfedilir.
Bunun için çalışmak lâzım. Türkiye ide petrol
var mıdır, yok mudur, sual; cevap var. Bize
görifc hampetrol vardır, faraziyesi üzerinde yü
rüyeceğiz ve miktarının teslbiltine çalışacağız,
yerini bulacağız, politikamızın temeli, memle
ketin petrol ve ürünleri ihtiyacını biran evvel
süratle tamamen millî kayniaklananıadan karşı
lamak. Bizim petrol politikamızın temeli bu.
Var faraziyesinden yürüyoruz, arma otunmuyoruz.
Sayın Hüdai Oral, «6326 sayılı Petrol Ka
nunu ulusal çıkarlarımıza uygun değildir. Pet
rol Dairesi de yabancı şirketlerin faaliyetlerini'
kontrola kifayetli değildir.» diyor ve yine konıuşmıasının bir başjka yerinde, zabıtlara müra
caat edelim; «yabancı şirketlerin mütemadiyen
yaptıkları ve devam ettirdikleri sömürü düze
nine son verebilmek için asgari müştereklerde
Parlâmenltoo olarak birleşelim» diyor.
HÜDAİ ORAL (Denizi) — Programlar ay
rı olsıa dahi...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Daha
oraya da geleceğim efendim, hepsini hıfzettim,
hepsi var. «Yabancı şirketlerin mütemadiyen
yaptıkları ve devam ettirdikleri sömürü düze
nine son verebilmek için asgari müştereklerde
Parlâmento olarak birleşelim.»
Başka zabıtlarda; «0. H. P. nin, Anayasa
nın da öngördüğü gibi, doğal kaynakların,
devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunımaısım, devlet eliyle işletmesini öngören programı
vardır. Bugün başımıza ne gelmişse, bu doğal
kaynaklarımızı yabancılara zaman zaman tes
lim etmenin verdiği ihtilâtlar neticesinde bu
günkü durum meydana gelmiştir.» diye buyu
ruyor C. H. P. nin sayın sözcüsü. O zamanın
içinde kendi zamanı da var, onları isbata çalı
şıyorum.
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HÜDAİ ORAL (Denizli) — Evet, olabilir,
Allah Allah! Olabilir, inkâr etmiyoruz, olabilir.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVOI (Devamla) — Şim
di oraya geleceğim. Niçin geleceğimi de söyliyeoeğim. öyle her zamanki gibi, «Siz de yaptı
nız biz de yaptık» m polemiğini yapmayacağım.
Muhterem arkadaşlar, bu, önemli bir konu
dur, kanaatim o yoldadır, Petrol kanunu, pet
rol kanununun uygulaması, yabancı şirketler©
ruhsat vermek, petrol nizamnamesi, proseverballer ve bunların uygulamaları ulusal çıkar
larımıza aykırıdır. Bugünkü uygulamalar. da
ulusal çıkarlara aykırı, millî menfaatlere aykı
rı davranan hükümetler hakikaten öyle ise si
yasi ve cezai sorumluluklar başlar. Doğru.
Hattâ hiyanet başlar. Onun için çok önem ve
riyorum.
Ulusal çıkarlarımıza layikırı olanlar nelermiş bakalım. Buraya gelmeden C. H. P. Gru<bu sözcüsü bugün bunları söylüyor. Bir de
dün grup olarak, Genel Başkan olarak, Başve
kil olarak ve bakan olarak Hükümet adına
Senatoda, basında neler söylemişlerdir kendi
iktidarlarında, biraz da geriye doğru göz ata
lım. Aynı parti, aynı hükmî şahsiyet, adı bile
değişmedi. Yani yeni 0. H. P. değil bu. Bu, ay
nı C. H. P..
A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Onlar reddi miras ettiler.
MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Sizi kurta
ran paıiti.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Şim
di, Senatoda binaz önce bahsettiğim merhum
Esat Çağa'nın genel görüşme talebi üzerine açı
lan müzakerede Hükümet görüşleri nelerdir?
«Yerli hampetrolün inkişafını geliştirmek
maksadiyle araştırmaları teşvik için ne düşü
nülmektedir?» Sual bu. Hükümet adına konu
şan sayın bakan: «Hükümet, araştırmaları teşvilk için Türkiye'deki mevzuata riayetkar olma
nın birinci şart olduğu kanaatindedir.»
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Kim
ısöylemıiş?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) Sayın
Fethi Çelikbaş, C. H. P. Sanayi Bakanı.
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HÜDAİ ORAL (Deniali) — Senatodaki ka
naatlerimiz de dâhil, eksik bırakmadan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVOI (Devamla) — Efen
dim; şimdi Sayın Hüdai Oralla da geleceğim,
Sayın inönü'ye de geleceğim, sabredin. Onlarla
da geleceğim. Sayın inönü var. Hayır, hiç ek
sik bırakmıyacağım. Senatodaki beyan var,
0. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Hazer'in
de beyanları var, onları da eksik bırakmıyar
cağım.
«Hükümet, (araştırmaları teşvik için Türki
ye'de mevzuata riayetkar olmanın bininci şart
olduğu kanaatindedir, işte bu sebepledir ki, ka
rarname, petrol kanunu dışında mevzuatımı
zın diğer hükümleri dâhilinde umumi, iktisadi
ve malî politikamızın kendi bünyesi içinde ted
bir ittihaz olunmak lüzumu hissedilmiş bulun
makta ve bundan da netice alınmaktadır. Mem
leketimizde bugüne kadarki davranışlarımız,
yerli hampetrol istihsalinde gerilemek şöyle
dursun, gerek Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı çalışmalarında, gerekse yabancı şirketle
rin çalışmalarında bu, gelişmektedir, istihsal
devamlı bir artış göstermektedir, rakamlar bizi
tekzip eder durumda değildir.» Hükümet beya
nı. «Bu kanun, bu mevzuat, bütün bu nizamna
me iyidir, bunu uyguluyoruz, yabancı şirket
ler de, yerlisi de artırıyor» diyor. Biz bundan
memnunuz diyor, rakamlar da bizi tekzip etmi
yor, diyor.
Yine Sayın Çelikbaş aynı müzakerenin bir
başka birleşimimde, hem üstüne basa basa, «Sa
yın Başkan, benim izahatım Hükümet adınadır.» diyor, öyle basılıyor Sayın Çelikbaş.
MEHMET ERGÜL (Bilecik) — 1954 e de
dönünüz, ondan da bahsediniz.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — 1954 e
de dönelim isterseniz. Sayın Senatör Tayfur
Sökmenin makalesi var, Sayın Hasan Saka'mn
gruptaki konuşmaları var, oraların da münaka
şasını yapalım istiyorsanız. 1954 te grupunuzu
ıserbest bıraktınız petrol kanununda, onu da
serbest bıraktınız.
KEMAL ÖNDER (izmir) — Millî petrolde
var mısınız? dünü bırakınız, mazinin münaka
şasını yapıyorsunuz.
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bu
millî petrol nedir, izah edindz de oraıda olalım.
BAŞKAN — Çok rica ederim karşılıklı gö
rüşmeyiniz.
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Mazinin muha
sebesini yapıyor efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Mazi
nin değil efendim... Ben hangi noktadan girdi
ğimi ara ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan Cumhuriyet Se
natosunun zaptını okuyor. Bilâhara grup söz
cüleri de söz almış durumdadırlar, aynı görüş
meler sizin elinizde de bulunuyor, noksan kalan
kısımları ikmal edersiniz,
Buyurun efendim devam edin.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OST.IAN- AVCI (Devamla) — Efen
dim, buradan bir grup adına yapılan kombina
da iddia ediliyor, itham embyor: «Bu I::ınrn
millî çıkarlarımıza aylarıdır. Bu nizamname,
bu prese verballer aylarıdır, uygulamalar ayla
rıdır.» deniliyor. . «Ulusal çıkarlarımıza aykırı»
denilince ben de diyorum ki, bu partinin Hükü
meti, bu partinin grupu, bu partinin genel baş
kanı başka samanlarda ne demi}, bu fikre
no zaman gelmiş? Onım sonucuna geleceğim.
«Hükümet admadır maruzatım Başkanım..»
diyor ve devam ediyor :
«Böyle hayati bir mahiyet arz eden petrol
mevzuunun söz konimi edilmesini yurdumuzun
yüksek menfaatleri bakımından çok tabiî kar
şılamakla beraber, bu mevzuda damarlardaki
kam hareket ettiren, aort kadar hayati ehem
miyeti olan yabancı sermaye ve şirketlerinin
haksız, mesnetsiz ithamlar altında bırakılması
ysrsis oldrğu gibi, millî menfaatlerimize de uy
gun, düşnıez.» C. H. P. iktidarı da böyle diyor
Hükümet olarak. (C. H. P. sıralarından anlatıl
mayan bir müdahale).
Ben Çeükbaş'ı tanımıyorum, G. H. P. Hükü
meti tanıyor.
Şimdi grupa geliyorum, peki o ne demiş
bakalım... Oraya da gelelim. B, 0. H. P. nin grupıı var bir de, grûpunım s'zdtoü Sayın Meh
met Hazer i de şimdi ekarte mi edeceksiniz? O
ne demiş bakalım. Sayın Mehmet Hazer :
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«Birisi, matbuatta yer almış bulunan san
ki Petrol Kanunu kapitüler bir sistemle, bir
zihniyetle hazırlanmış olduğu iddiasının cevap
landırılması, diğeri de Hükümetin son tatbika
tının bu istikamette inkişaf etmiş olduğu iddi
asının cevaplandırılmışıdır.
Bu kanunun 1954 yılında müzakeresi sırasın
da o günkü Mecliste bu kanunun millî esaslara
uygunluğu, asla kapitüler bir hüviyeti olmama
sı hususunda çok mücadele edilmiştir. Bu mak
satla kanunda her hangi bir değiştirme yapıl
masının yabancı sermaye şirketlerinin ittifakı,
kaydını ihtiva eden hükmün kaldırılması bile bu
iddiaların kanunun hüviyetinde, maksadında,
bünyesinde yer almadığını gösterir.»
O zamanla grup sözcüsü, «Kapitüler değil
dir, bu kanun kapitüler hükümler taşımıyor.»
diyor. «1354 müzakerelerinde mücadeleleri ya
pıldı, kapitüler hüküm gibi görünenler ayık
landı, çıkarıldı. Ne yazık ki, müphem bâzı id
dialar bu istikamette memleket efkârını bulan
dırmaktadır.» Bu da C. H. P. grupunun sözcü
sünün lâfı; Saym Mehmet Hazer'in. (A. P. sıra
larından, «lîüdai Oral no demiş» sesleri) Ora
ya da. geleceğim.
«Bugün için ne bir kapitülâsyon sistemini
Imlmrmak için tedbirler aramaya ihtiyaç var
dı:', ne de bu konuda yapılmış suiistimaller var
dır. Abnacak tedbirler, bugün mevcut Petrol
Kanunu içerisinde mevcut değilse, başka mevzu
at ve başka imkânlardan istifade etmek esasın
da toplanmaktadır. İki daireden birisi olan pet
rol ortaklığı bu tedbirlerin Petrol Kanunu içe
risinde bunun mümkün olduğunu iddia etmiş,
fakat asıl kanunu tatbikle mükellef ve o mak
satla kurulmuş olan Petrol Dairesi bunun
mümkün olmadığı kanaatine varmıştır. Mese
leyi Bakanlar Kurulu halletmiştir.» diyor o
günkü grup sözcünüz yine. Bir de misal veri
yor, dışarıya da.. Bu petrol mevzuu dışarda da
konuşuluyor da..
«Görev ve Sorumluluk Derneği adı altında
yeni kurulmuş, ciddî çalışan, tarafsız bir he
yetin huzurunda da bu mevzu geçen Cumarte
si günü konuşulmuştur. Orada da tıpkı Yük
sek Heyetiniz gibi tarafsız, fakat mütehassıs
kimseler toplanmış, bu meseleyi konuşuyorlar
dı. Onların bugünkü münakaşa ve münazarala
rının hulâsası da şu olmuştur : Biz millî pet-
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rol ürünlerimizi inkişaf ettirmeye mecburuz.
Ancak bu asla beynelmilel
taahhütlerimizi,
Petrol Kanununun tâyin ve tesbit ettiği esas
ları zedelememek kaydiyle olur.» Bunlar ya
bancı sermayenin Türkiye'ye başka yollarla
gelmesinin petrol sahasında çok faydası oldu
ğunu ifade etmiş ve misaller göstermişlerdir.
Ayrıca bu rafinerilerin kurulması içim sermaye
ve malzeme olarak büyük emek ve para yatı
rılmıştır. Bundan her bakımdan istifade et
mişiz, bu istifadeleri Petrol Kanununun tâyin
ettiği umumi esaslar içinde mütalâa edip ona
göre değerlendirmek ve mümkünse yenilerini
getirmenin teşvik edilmesi lâzımgeldiğinde iş
tirak etmişlerdir. AMen de, mantıken de doğ
ru. olan budur.» diyor C. H. P. Grup sözcüsü,
grup adına yaptığı konuşmada. «Aklen de,
mantıken de doğru olan budur.» diyor.
<<Biz de kendi politikamızı evvelâ millî esas
lara göre, ki millî esaslar iddiası gayet kolay
anlaşılır ve daima hoş karşılanır bir iddiadır,
fakat millî esasları başkalarının menfaatlerine,
faizim muhtacolduğumuz, teşvikle mükellef bu
lunduğumuz yabancı sermayeyi ürkütmiyecek
esaslara riayetkar bir hudut içinde yürütme
nin de lüzumuna vatandaşı ikna etmek, ef
kârı umumiyeyi bu yolda tenvir etmek lâzımıgeidiği inancındayız.» diyor grup sözcünüz.
Şimdi buradaki grup süzcünüz bu beyanlarla
fau yolda mı? Bu Hükümet, o da grup sözcüsü..
Şimdi, C. H. P. nin Çarşamba ve Cuma gü
nü iki birleşimde konuşan sayın grup sözcüsü,
bir zamanlar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı idi. Bakalım basın önünde o zaman ne
demiş? Bunlar zapta geçti, ama bir daha oku
yacağım, çünkü siz tekrar ettiniz.
HÜDAİ ORAL (Denizli) -— Parlâmento
önündekini de okuyacaksınız tabiî değil mi?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Onu
da okuyacağım, onu da...
Hüdai Oral'ın demeci, 5 Ekim 1964 tari
hinde :
«Yabancı petrol şirketlerinin faaliyetleri
Petrol Kanununun hükümlerine göre yürütül
mekte, bunun değiştirilmesi düşünülmemekte
dir.» Hani şimdi ulusal çıkarlarımıza aykırı
bu kanun?.. «Ancak, şunu belirtmek gerekir
ki, Türkiye'de imtiyaz rejimi değil, kanuna
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göre arama, sondaj, üretim ve rafinajda Dev
letçe izin ve müsaade verilmesine dayanan bir
hukuk rejimi yürürlüktedir.» E, dün diyorsu
nuz hukuk rejimi yürürlüktedir, değişen bir
şey yok, zamanınızda da değişiklik teklifi yok,
değiştirmek isteğiniz de yok.. Biz, 15 yıl geç
miş tatbikatlarla, edinilen tecrübelerle değiş
tirilecek noktaları da var, diyoruz, kabul edi
yoruz. Geçen dönem Meclise değişikliğini
sunmuş bulunuyoruz. Kadük olduğu için alıp
hemen üzerinde dikkatle, itina ile ve süratle
çalıştığımız Petrol Kanunu değişikliğini de
Hükümet olarak Yüce Meclise getireceğiz. Ama
sız çılkıyor diyorsunuz ki, bu pnossver'baller,
bu nizamname, bu kanun hukuk rejimine de
uygun değil, ulusal çıkarlarımıza da aykırıdır.
O zaman d:ı böyle demişsiniz.
Sayın İnönü..
HÜDM ORAL (Denizli) — Devam ediniz
lütfen. Bizimki bitmedi, Parlâmentodaki konu'şanamızı lütfen söyleyin.
EM3RJİ VE TABİİ KAYMAKLAR BAKAin SA'BİT O S m N AVCÎ (Devamla) —
Onu da siz söyleyiniz. Ben bulamadım.
BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral lütfen mü
dahale etmeyiniz.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
HAM SAEIT OSüEAN AVCI (Devamla) —
Sayın İnönü, 3 . 1 . 1964 yılında Yeni Tür
kiye Partisinin sorduğu bir suale karşı şöyle
bir cevap veriyor:
«Muhterem arkadaşlarım, partiler benim
eski muhalefet devirlerimdeiki beyanatımdan da
türlü vesilelerle bahsetmişlerdir. Onları da bu
rada açıklıyacağım.
Yeni Türkiye Partisi, Petrol Kanunu ve
Yalbancı Sermaye Kanunu münasebetiyle, be
nim tâ 1054 te muhtelif toplantılarda verdiğim
1/eyanatı zikretmişlerdir. Meselâ Petrol Kaüiinu hususunda zikrettüklerinden anladığıma
göre, bu Kanunun aleyhinde bulunduğumu ifa
de eden beyanlarımı söylemişlerdir. Yabancı
sermaye kaibul edilirken söylediğim mülâhaza
ları tekrar etmişlerdir ve bugün ne fikirde ol
duğumu lütfen sormuşlardır. Yalnız, arkadaşı
ma hatırlatayım ki, bunlar esaslı kanunlardır,
Petrol Kanunu ve Yabancı Sermaye Kanunu.
Na fikirde olduğumu sormak için arkadaşım
biraz geç kalmışlardır. Beraber Hükümet et
tik, esaslı kanunlarda ne fikirde olduğumu
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daha işe başlarken bilmeleri lâzımdı. Beraber
çalışırken her halde öğrenmiş olacaklardır Ma
dem ki açıldı, bir iki kelime ile mevzulara te
mas edeyim.
Petrol Kanununda, ben bu petrol işletmesi
meselesini bizim kendi kaynaklarımızla yap
mamız lüzumuna kaani Mim. Bunu müdafaa
ettim. Seçim zamanı idi ve mulhtelif beyan
larımda da söyledim, Petrol Kanunu hususun
da aksi fikirler vardı; Petrol bulmak güçtür,
bilhassa arayıp bulmak meselesi büyük para
sarfını ve büyük ölçüde teknik kudreti icabet
tir en bir konudur, biz o ölçüde bir parayı bu
lamayız, o ölçüyü elde etmek için çok zaman
(gecikiriz diye iyi niyetle bunları söylüyorlar
dı. Onun için yabancı sermayeyi Petrol Kanu
nu konusunda davet etmemiz lâzımdır, tezi be
nimle mücadele ediyordu ve bu tez çoğunluk
ta idi.
Bir kanun kabul edilirken her birimiz şu
fikirde veya bu fikirde bulunabiliriz. Onu
yapmış olanlar gider, biz geliriz, biz gideriz
başkası gelir. Mücadele etmiş olanlar iktidara
gelir. Her mesuliyet alan adam, ondan evvelki
Hükümetin çıkardığı kanuna güvenerek işini,
sermayesini getirmiş olanların kendilerine ka
nunla temin ettirilmiş olan bütün haklardan
endişe etmeksizin istifade ©tmelsri şarttır.
(0. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Netice
ne olursa olsun Petrol Kanunu mevcuttur».
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Ocak 1965 te de şunları söylüyor : «Devletin
taahhütlerinde mutlaka sarsılmaz bir emniyet
ve istikrar olmalıdır. Onun için yabancı serma
ye, Petrol Kanunu ve Yabancı Sermaye Kanu
nu içinde emniyetle işliyecek ve ondan istifade
olunacaktır. Bunlar emniyetle işleyince herkese
kendi payını alır. Bu meseleler katı, ideolojik
kaidelerle halledilecek mevzular değildir.»
Ben inönü'nün bu beyanlarını, dört sene ev
vel iyi bir tavsiyede bulunmuş, tutasınız diye
burada arz ediyorum. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Sizin devrinizde çıkan ka
nunları uyguluyoruz.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — 1954 te çıkmış
o kanun.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Sizin
devrinizde ^ıkan kanunları uyguluyoruz. Sizin
devrinizde 13 Şubatta istifaya mecbur bırakıl
mış Hükümetin bir üyesinin 16 Şubat tarihinde,
veda mesajlarından bir gün sonra, iktisadi ku
rula yazdığı yazıyı da uyguluyoruz. Yanlışla
rım tashih ediyoruz, islâh ediyoruz; ama hiçbir
zaman gelip bu davranışlarınız ulusal çıkarlara
aykırıdır diye - sizin tâbirinizle - bir beyanda
bulunup, ağır ithamda bulunmuyoruz. (O. H. P.
sıralarından bir üye: «Afrika ülkeleri bile öğ
renmişler, biz uyuyalım mı?»)
Beyefendi, daha çok öğreneceksiniz. Geçen
lerde Sayın Feyzioğlu güzel söyledi, kademe
kademe öğreneceksiniz. Afrika ülkeleri, doğru
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değişinceye
dur. (C. H. P. sıralarından «öğrendik de gel
kadar diyoros.
dik» sesleri) Hepimiz beraber öğreneceğiz, bu
'SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — De-etrol konusunu -öğreneceğiz. (C. H. P. sırala
ğıştirmiyelim diyen var mı?
rından «Bis okur - yazarız, öğrendik de gel
«Mevcu'dolduğu gibi tatbik edilecektir. Ya
dik» sesleri) Anayasa da öyle diyor, okur-ya
bancı sermaye ile kim memleketimize gelmişse
sar olan herkes milletvekili oluyor. (A. P. sıra
emniyettedir ve kanun ile kim memleketimize
larından gülüşmeler)
gelmek istiyorsa bütün emniyet hakları ile işin
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam
de emniyet içinde çalışmalıdır.»
eliniz efendim.
SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
SASîT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
şehir) — Mesul bir Barbakanın söyliyeceğidir
dim, devam edeceğim zaten. Buraya söylenilen
bunlar. (C. H. P. sıralarından «Doğru, doğru»
lere cevap vermeye çıktım.
sesleri).
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu muhale
ISABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Baş fet yıllarında böyle söyleniyor, iktidarda böyle
bakanlıktan ayrılınca söyliyeceği o.
röyleniyor. Burasını anlamak, samimiyetle ka
BAŞKAN — Kâfi, müdahale etmeyiniz efen bili telif olan yerinin mâkul izahını bulmak bi
dim. Hitabet yerine müdahale etmeyiniz.
I zim için cidden güç.
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Sayın j
Buraya kadar C.H.P. nin yakın geçmişte kendi
înönü Turkish Mecmuasının 23 neü sayısında İ sinin icrada olduğu devirdeki görüşlerini vesika— 385 —
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larla tesbit ve zabıtlara tescil ettikten sonra bir
de bugünkü C. H. P. sözcüsü Sayın Hüdai Oral'm şimdiki sözlerinin bu kısımlarını Hükümette
bulunduğu zamandaki fiilleriyle, eylemleriyle
karşılaştıralım. Bakalım Sayın Oral yabancı
şirketlerin sömürü düzenine karşı o zaman ne
ler yapmış? Sömürü düzeniymiş ya. Petrol Ka
nunu ve tatbikatiyle ilgili faaliyetlerinde ulu
sal çıkarlarımız yönünden neler yapmış?
Şimdi zaptı evvelâ okuyalım sonra buraya
gelelim. Sayın Hüdai Oral Çarşamba günü de
konuştu, Cuma günü de konuştu, ikisinde tezat
var. Biraz sonra onu da tesbit edeceğim. Cu
ma günü son konuşmasında grup sözcümüz Sa
yın Erol Akcal'ın bir sözüne cevaben burada
dedi ki, ham zabıttan okuyorum: «Enerji Ba
kanlığım zamanında Üçüncü İnönü Hükümeti
zamanında tek bir yabancı şirkete ruhsatname
verilmemiştir.»
HÜDAİ ORAL (Denizli) — işletme ruhsat
namesi verilmemiştir dedim.
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim zabıt böyle yazmış, ben yazmadım. Ha,
şimdi zabıt böyle yazmış, bakın işletme mi de
mişsiniz, arama mı; zaptın biraz sonra gelen
kısmı var: «Sayın arkadaşlarım, ben şahsımla
ilgili bir konuya temas ediyorum. Petrol Kanu
nunun 4 ncü maddesindeki millî menfaatlere ay
kırı olan hüküm gereğince müsaade verilmez
hükmünü tatbik ettim ve hiçbir yabancı şir
kete arama ruhsatnamesi vermedim.» Bu da za
bıtta. Arama ruhsatnamesi vermedim, diyor ve
buna delil olarak da Petrol Dairesinin bütçe
raporunu okuyorlar. 1962 de, 1963 te Türkiye'ye
yabancı şirket gelmiş, 1964 ta «"slmemiş, 1985 te
atlamış. Şimdi kitap burada idi, bulamadım,
bulunca tekrar arz ederim.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Buyurunuz bu
rada var.
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bir
defa* siz açınız, ben ezbere söyliyeyim, sis takibediniz. Sütun başlıklarını okumadınız veya
yanlış okudunuz. Sütun başlığı ne diyor? Ara
ma, işletme ruhsatnamesi mi diyor, Türkiye'ye
geliş tarihi mi ve Türkiye'yi terk tarihi mi di
yor?
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Evet öyle di
yor.
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Evet
öyle diyor değil mi efendim? Balan kitap si-
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zin önünüzde, ben buradan biliyorum. Türkiye'
ye geliş tarihini okuyorsunuz.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Siz buyurunuz
lütfen, kitabı kitaptan okuyalım, ondan sonra
konuşuruz. Tahrif ediyorsunuz. Kitabı okuya
yım. Tahrif ediliyor.
BAŞKAN — Sayın Oral kürsüye geleceksi
niz, sıradasınız. Böyle bir sistem yaratmıyalım
müsaaıle edin. Siz geldiğinizde okursunuz efen
dim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bul
dum, okuyayım efendim: 1954 - 1968 senesi so
nu itibariyle Türkiye'deki faaliyette bulunan
petrol şirketleri» dedikten sonra.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Demek ki de
diğiniz gibi değil Sayın Bakan.
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Cetve
lin başına bakın, geliş tarihi, terk tarihi, faali
yet şekli, yerli ve yabancı şirketin adı. Şimdi
geliş tarihlerini okuyor, 1964 yılında hakikaten
Türkiye'ye gelmiş şirket yok, kendisinin Bakan
olduğu zamanda.. Ama bir şirkete petrol hakkı
verildiğinden bir sene sonra gelebilir Türkiye'
ye, ikmalini yapar. O yıl petrol hakkı tanınır,
bir sene sonra gelir. Kendisinden bir sene ev
vel petrol hakkı verilmiş şirket onun bakan ol
duğu zamanda gelebilir. Yani bunun ne alâkası
vardı burada da tekzip delili olarak, işte 1964
yılında vermedim, dediler. Şimdi ben müspet
delilini arz edeceğim. Sayın Hüdai Oral'ın ba
kan olduğu 1964 yılında, vesikalara müsteniden
arz ve beyan ediyorum, 8 aded arama ruhsat
namesi verilmiştir. Birisi Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığına, yedisi yabancı şir
ketlere. Fotokopileri hurdadır. Takım olarak
da var. Birtakım kendisine takdim edeceğim.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Çok memnun
olurum. Arama ruhsatnamesidir hepsi, işletme
değil.

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim, arama ruhsatnamesidir, yalnız sizin yılı
nızın.
Şimdi Petrol Kanununa göre bir şirkete ara
ma ruhsatnamesi vereceksiniz, ticari değeri
haiz, işletilmeye müsait petrol bulacak, sonra
işletmiyecek... Şimdi ben esas oraya da gelmi
yorum...
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HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Esas orası önem
li. Siz işletmeyi vermişsiniz, sahaları teslim et
mişsiniz.
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — îki
birleşim konuştunuz, şurada oturdum, bir ke
lime ile müdahale ettiğimi hatırlıyor musunuz?
'BAŞKAN — Sayın Oral müdahaleler biraz
fazla oluyor. Çaresi biraz arkaya gitmek olsa
gerek.
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) - Efen
dim, bakınız ben bu arama ruhsatnamesini bu
raya niçin getirdim? Yedi tane yabancı şirkete
Sayın Oral Bakanlığı zamanından arama ruh
satı vermişse doğru iş yapmış. Biz de aynı şey
leri yapıyoruz. Yalnız arama ruhsatnamesini
neye istinaden vermiş? Petrol Kanununun bir
20 nci maddesi var, bir de 4 ncü maddesi var.
Gelin onları bir okuyalım, bu beyanlarınızla on
lar birbirini tutuyor mu bakalım, onun için ge
tirdim bunu buraya.
Petrol Kanununun 20 nci maddesi : «Reis,
bu kanun hükümleri dairesinde bilcümle mü
saade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatname
si ve belgeleri vermeye salahiyetlidir ve bu ka
nuna göre yapılması lâzımgelen tebliğ, ilân ve
tescil işlerinden mesuldür. Ancak dördüncü
maddenin birinci fıkrasındaki hususların tak
diri Vekile aittir.» Burada bahsedilen Reis, Pet
rol Dairesi Reisidir.
Neymiş o 4 ncü maddenin birinci fıkrası :
«Talebin millî menfaatlere ve bu kanunun mak
sadına uygun bulunup bulunmadığı ;>x
Kime ait bunun takdiri? Vekile ait. Vekil
ne demiş? îşte arama ruhsatnamesi : «Kanunun
4 ncü ve 20 maddesine göre talebin millî menfa
atlere ve kanunun maksadına uygun olup ol
madığını takdirlerinize arz ederim.»!
HüDAl ORAL (Denizli) — Kim? Petrol
Dairesi değil mi?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Petrol
Dairesi. Kim demiş, uygundur, diye? Sayın Hüdai Oral (A.P. sıralarından gülüşmeler ve al
kışlar)
HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Güzel efendim,
gülünecek ne var?
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Şimdi
muhterem arkadaşlar, ben 7 tane verildi, 17 ta
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ne verildi, bunun hesabı için getirmedim, bu ve
sikaları. Burada bu kanun ulusal çıkarlara ay
landır, bu kanunun uygulamaları da ulusal çı
karlara aykırıdır, denildi, zapta geçti. Bu ka
nunun uygulandığı sırada re'sen takdir hakkı
nız, size aidolan takdir hakkınızı da bu kanuna
ve millî menfaatlere uygundur, diye imzalıyor
sunuz, kullanıyorsunuz yabancı şirkete aidolarak.
Şimdi öğrenmek istiyorum, ulusal çıkarlarla
millî menfaatler birbirinden ayrı şeyler mi?
GHÜDAİ ORAL (Denizli) — Kanunu değişti
rirsiniz.
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bey
efendi, kanunu değiştirmeyiz, diyen mi var.
HÜDAÎ ORAL (Denizli) - O ayrı, takdir
hakkı ayrı.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
Ama Sayın Oral, hukukçusunuz, çok istirham
ederim; bir kanunu ve bütün bir
mevzuat
manzumesini ulusal çıkarlarımıza aykırı diyor
sunuz, uykulamaları da ulusal çıkarlarımıza
aykırı diyorsunuz. Uygulayanları bundan da
ha ağır nasıl ithaım edeceksiniz? O zaman ben
mecburen dönüyorum bu vesikalara başvuru
yorum. Bu vesikaları buraya getirince de si
zin grup sözcüsü olmanız mlalşjanıs oluyor; ben'
ne yapayım. (A. P. sıralarından alkışlar)
Petrol Dairesinin kifayetli olmadığı iddiası
na gelince: Elbette petrol istihsali, anama ve
safire işlerinin 15 sene evveline nazaran artauş
olması karşısında Petrol Dairesinin mahdudolan
kaidrosu tam ve kâmil bir kontrol yapamaz ise
de, liyakatli, tecrübeli, çalışkan, vatansever tek
nisyenlerimiz konuyu önemi dereoesıinlde gece
li, gündüzlü takip ve intaçetmelkte'dirler, kifa
yetlidir.
Zamanı iktidarınızda bir tek yabancı şirket
ruhsatnamesi iptal etmediğiniz halde, iktidarı
mızda - en mühim bir tane misalimi vereceğim Mobil Oil şirketinin Süvanka'daM sahası ip
tal ödiümiş, arama için yeniden açılmıştır. Bu
da çalışan Petrol Dairesinin kifayeti takiple
ri ve murakabeleri sonucumda olmuş, bu neti
ceye varılmıştır. *
Sayın Hüdai Oral devamla konuşmasının bir
başka yerinde de, «C. H. P. nin, Anayasanın
da öngördüğü gibi, doğal kaynakların Devle-
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tin hüküm ve tasarrufu altında bulunmasını,
Devlet eliyle işletilmesini öngören programı
varldır.» diyor. Doğru, programları öyle. Ba
şımıza ne gelmişıse doğal kaynaklarımızı zaman
zaman yabancılara teslim etmekten gelmiştir,
diyor. İşte zaman zaman da teslim etmişler.
Eğer teslim (etmekse, ki değil, biz ona iştirak et
miyoruz. Çözüm yolunu da ortanın solunda
yeni ulusal ve Devletçi düzen kurulmasına bağ
lıyorlar.
Talbiî kaynakflıarımızın devletleştirilmesi fik
rine gelince: Biz A. P. olarak seçim beyanna
memiz ve Hükümet programımızda bu konuda
gerekeni söylemişiadir. Bizim görüşümüz Ana
yasaya da uygundur. Sizinki aylandır ıda de
miyorum. O sizin programınız, bu da bizim
programımız. Amıa bir noktayı söylerken nüans
farklarına dikkat etmeniz gerekir kanaatıinldeyim. Devlet eliyle işletilmesi ulusal çıkarları
mıza uygundur, ortanın solundaki devletleştirmeoi programımız !bu sonucu elde edecektir,
'derken bunun mefhumu muhalifi özel teşebbüs
veya Devletle özel teşebbüs karmasının anama,
işletme yapması sanki uygun değilmiş gibi bir
mâna çıkar. Halbuki, Anayasanın 130 ncu
maddesi ısariih, onu da okuyalım.
130 ncu makide: «Tabiî servetler ve kay
nakları, Devletin hüküm ve tasarrufu altınldaIdır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı
Devlete aittir.»
Sayın Hüldai Oral, buraya kadar olan kıs
mını okuldu. Kendi programlan buraya kadar
olan kısma uygun. Doğru. Alt kışımı da bi
zim programımıza uygun: «Arama ve işletme
nin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiy
le veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle
yapılması, kanunun açık iznine bağlıldır.»
Bizim programımız da bu. Bu da Anayasa
ya uygun. Anayasanın 131 nci maddesi, tabiî
kaymaklardan yalnız ormanın işletilmesinin, ve
mülkiyetinin şahıslara terk edilemiyeceğine,
devrödileimiyeceğine dair hükümler getirmiş, di
ğer kaynaklara getirmek ihtiyacını duymamış.
Bu Anayasa da mı ulusal çıkarlanmıza aykın?
Şilmdi söylenen sözler, yapılan beyanlarla
yetkili makamlarda iken kanun tatbikatındaki
davranışları vesikalariyle tesbit ettikten sonra,
muhaliflerimiz belki de bize, «O zaman fikri
miz, görüşümüz, amelimiz öyle idi, fakat şimdi
'doğruyu gördük, akılcı yola girdik.» diyecek— 388
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lerdlir. Arada sırada müdahaleleriyle de diyor
lar, yani fikirlerde değişiklik oldu diyorlar
Bu iyi bir şeydir. Tekamül istikametindeki
fikrî değişiklikler tabiî lâzımdır. Böyle olmuş
ise ne yapalım; fikrî tekâmülleri kendilerine,
bu yolda /devam etsinler. Fikirler tekâmül ede
bilir. Tekâmül istikametinde olan değişiklik
ler makbul olur. Onlar muhalefette dalma
akılcı olurlar veya akılcı olduıMannı söylerler.
Millet iradesi de bunu böyle tesbit etmiş olma
lı ki, onlara daima muhalefet mevkiini tevcih
ve tevdi etmektedir. (A. P. sıralanndan «bra
vo» sesleri, alkışlar)
(Sayın Hüdai Oral, Çarşamba günkü ko
nuşmasında 1965 - 1969 yıllannda petrol üreti
minin artışı ve Sayın Demire!'in seçim nutuklannda bu artışla övündüğünü bahse konu
ederek diyor ki; «1961 - 1965 yıllan arasında
aranıp bulunmuş olan petrollü sahalann sa
yesinde olmuştur, bu.»
Sayın Oral Çarşamba günü diyor ki; «1965 1969 istihsaliniz arttı ya, onu biz 1961 - 1965
arasındaki aramalarla sağladık.» Cuma günü
de geliyor diyor ki; «Ben hiç arama ruhsatı
vermedim.» Cuma günü Çarşamba günkü ko
nuştuğunu unutan zat, beş yıl evvel imzaladığı
ruhsatnameyi unutmakta mazurdur. (A. P. sı
ralanndan «bravo» sesleri, alkışlar)
Bununla kendi iktidarları zamanında çok
arama yaptıklanm beyan ediyor, diğer taraf
tan bu böyle oluyor.
TPAO nı güçlendirmek asıl millî mesele
dir, diye buyuruyorlar. Doğrudur, iştirak edi
yoruz. Millî bir kuruluşumuzdur, onu güçlen
dirmeliyiz. Bakalım, güçlendirme istikametin
de geçen Hükümetimiz neler yapmış.
TPAO lıın son yıllarda daha da güçlendiği
ne dair bilgi vermek içim rakam arz edeceğim.
Sondaj metre olarak : 1961 de 43 000,
1964 te 46 899, 1965 te 73 148, 1967 de 92 000
metreye çıkmış. Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı 1965 ten bu yana güçleniyor. Sondaj
onun bir ameliyesi, bir işi, işinin önemli bir
safhası. Şirketlerin toplam sondajı içinde
Türkiye Petrollerinin hissesi 1965 te yüzde 52,
1967 de yüzde 80,7. Yabancı şirketlere naza
ran da nisbeti artmış. Demek ki millî kurulu
şumuzun lehinde de bir gayret gösterilmiş.
İstihsal, milyon varil olarak : 1964 te
42 734 000 varil, 1967 de 66 231 000 varil.
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İstihsalde de artış var. Bir anonim şirket ne
ile güçlenir? Sermaye ile. Sermayesi ne ka
darmış? 150 milyon lira. İlk çıkarılan 440
sayılı Kanunla sermayesi 500 milyon liraya çı
karılmış. Birinci Demirel Hükümeti bu ser
mayeyi 1 milyar liraya çıkarmıştır. Muciplerin
fotokopileri burada. Ben hep mucipleri filân
getirip onlarla konuşuyorum. Böylece bir yan
lış beyana mahal vermemek istiyorum. İşte
hepsi burada, Sayın Cevdet Sunay'm imzası da
var. Demek ki Türkiye Petrolleri güçlendiril
miş.
Pfoseverballerin imtiyaz rejimi, kapitüler
hükümler taşıdığına kaaniiz, diyorlar. Bunla
rı uygulamadıklarını beyan ediyorlar. Nere
sini uygulamadınız Kendi iktidarınızda nere
sini değiştirdiniz? Ben yukarda arz ettim;
İPRAŞ proseverbalinde Hükümet önemli bir
değişiklik yapmıştır. Hampetrol serbest ithal
bölgesi aşmıştır. Bu beğenmediğiniz prosever
baller üzerinde buna benzer bir faaliyetiniz ol
muş mudur? Hangi proseverbali uygulamadınız?
Demin verdiğim rakamların hepsi proseverballerle ilgili. Daha gelecek.
Biz kapitüler hükümlerin burada mevcudolduğuna kaani değilse. Aslımda kapitüler hüküm
taşımadığını 0. H. P. nin iktidarda bulunduğu
zamanda Dışişleri, Maliye ve Petrol Dairesinin
hukuk müşavirlerinden kurulu heyet de - yu
karıda arz ettim - kabul etmiştir.
HÜDAt ORAL (Denizli') — Proseverballar
dâhil mi?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — O da
var içinde, o da var. Proseverballer de dahil
diyor. 1957 de Petrol Kanununun değiştirilmiş
olmasından sonra da proseverballer muteberdir,
meridir diyor. Hukukî olmıyan tarafı yoktur.
Kanunlarda gerekli değişiklikler yapılmalı,
deniyor. Bu tema işleniyor. Aksini iddia eden
yoktur. Değişikliği biz sevk ettik, yine de arz
ediyorum, getireceğiz.
Yabancı şirketlerin daha fazla indirim va'dettiklerini söylüyor
Sayın Oral. Neden
15 . 6 . 1964 tarihimden itibaren 40 cent indi
rimin tatbik edilmediğini de bize soruyor? Şir
ketlerle müzakerelerde varılan netice 20 cent
indirimin kabul ettirilmesidir. 1964 senesinde,
Sayın Oral Bakan bulunuyorlar. Takdir ederim,
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tebrik ederim, iyi bir iş yapmışlar, güzel. Ama
bize diyor iki, siz ondan 1,5 - 2 sone sonra 40 cent
indirim yaptınız ya, onu niçin 15 . 6 . 1964 ten
itibaren tatbik etmediniz de 25 cent olarak tat
bik ettiniz E, siz 20 yi kabul ettiniz, daha son
raki müzakerelerle orasını 25 cent, ondan son
rakileri 35 ilâ 45, kademeli geriye doğru g'ötürerek tatbik eden biziz. Yani 20 cent olarak tat
bik etmedik, bunu sormanız lâzım, 25 cent tat
bik ettik. Neden 40 cent tatbik etmediniz, di
yorsunuz. E, o zaman ben sorarım: 1962 den
beri siz niçin vardığınız anlaşmayla 20 cent in
dirimi geriye doğru uygulamadınız? ilk indi
rimde mutabık kalındığından itibaren 8 ay geçti.
Bu neden uygulanmadı? Ellerinde bir vesika
var mı? Bize diyorlar ki, yüzde 35 indirimi şir
ketler kabul etmiş ve bunu da 15 . 6 . 1964
ten itibaren de uygulıyacaklarını söylemişler,
diyor. Bunu niçin uygulamadınız diye soruyor,
Bakanlıkta buna dair arşivde bir yazılı vesika
yoktur. Bir protokol, bir zabıt, mevcut değil
Ondan sonra indirim müzakereleri devam etmiş,
40 cent kabul edildikten sonra da kademe' ka
deme geriye doğru işletilmiş. Eğer Sayın Oral'm saJdre şifa, ilhticaca salih bir vesikası varsa,
getirsinler istifade edelim.
HÜDAt ORAL (Denizli) — Bakanlıkta ve
Petrol Dairelinde var.
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Aksi
halde lafa pul yapışmıyor. (A. P. sıralarından
alkışlar). Yok. Ellerinde bir vesika var mı, bu
nu kendilerinden sonraki Bakana devretmeleri
gerekirdi. Tabiî Bakan, Bakana böyle vesika
devretmez, ama arşivde böyle bir zabıt, böyle
bir protokol bulamadık. Yok. Dikkatle izledik,
yine de takibedeceğim. Dairesinde yok böyle
bir şey. Ama buna rağmen 5 cent fazlası ile uy
gulanmış. O da bizim kaderimiz, niçin fasla uy
guladınız diye sual soruyorlar.
Sayın Oral, «Bu kararnameler de basiretli
ve dikkatli bir Hükümet tarafından çıkarılabi
lir mi?» diye soruyor. Hesaplarını arz ettim.
Hesabı yapılmış, üzerinde dikkatle çalışılmış ve
çıkarılmış kararnamelerdir. Ama bunlar elbet
te tabu değildir. Gerektiği zaman o da deği
şir. Ondan evvelkilerin değiştiği gibi.
Sayın Oral kendilerine göre önemli bir sual
daha tevcih etmiştir. Hampetrole döviz tahsis
edilmemesi ve hampetrolün şirketlere sermaye
kabul edilerek rafineri ve kârdan transfer su-
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retiyle dışarıya çıkarılması lâzımdır. Neden Pet
rol Kanununun üçüncü maddesinin 31 nci ben
di uygulanmıyor diye bize bir sual sordular.
Üçüncü maddenin 31 nci bendini askıya alır,
tek olarak mütalâa ederseniz, doğrudur. Orada
bir «hampetrol», «petrol» kelimesi var. Serma
yeyi, malzeme, teçhizat diye sayıyor. Bu arada
«petrol» de var. Ama Petrol Kanunu, üçüncü
maddenin 31 nci bendi ile başlayıp onunla bit
miyor. Başka maddeleri de var. 115 nci mad
desi var. Proseverballer var, proseverballere
atıf yapan maddeler var. Kendi iktidarları za
manında da bu proseverballerin makbul ve mu
teber olduğu karara bağlanmış. Şimdi, bu proseverbalin 4 ncü bendinde şöyle yazılı: Maliye
Bakanlığı bütün petrol ithalâtı için ithal edilen
sermayenin bir kısmını teşkil edecek olan ve
800 000 varil hampetrol miktarında ilk petrol
hariç olmak üzere.
Sayın sözcünün bahse konu ettiği sermaye
olarak tescil edilecek hampetrol 800 000 varil
olarak proseverbalin 4 ncü maddesinde tesbit
edilmiştir. Bu miktar sermaye de Petrol Daire
since tescil edilmiştir, ilânihaye gelecek hampetrolün rafineri şirketine sermaye olarak gelmesi
mümkün değildir. O kadar mümkün değildir ki,
hiçbir Hükümet bunu sermaye olarak kabul et
memiş, tescil etmemiş, zamanı idaremizde de bir
yılda nakliye dâhil ATAŞ Rafinerisine dışar
dan ithal edilen hampetrol için kırk milyon kü
sur bin dolar döviz ödenmiştir.
Sermaye idi ise bu, bunu da sonradan mı öğ
reneceksiniz, yeni mi öğrendiniz? O zaman nasıl
tatbik etmediniz bunu, şimdi bize sual soruyor
sunuz? Değil sermaye. Yaptığınız muamele doğ
ru. Yani, yanlışınızı da doğrunuzu da biz mi dü
zelteceğiz?
HÜDAİ ORAL (Denizli) — iktisadi Kurula
yazdığımız yazı var, lütfen okuyun.
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — ikti
sadi Kurula yazdığınız yazıyı, burada getirdim
fotokopisini, 16 Şubat 1965.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Aslı burada,
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Foto
kopisini de ben Hariciye Vekâletinden buldum,
ne yapayım?
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Fotokopiye lü
zum yok, çok meraklısınız fotokopiye. 300 tane
verdiğiniz ruhsatın fotokopisini çıkarın bura
ya.

1 . 12 . 1969

O : 1

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Mera
kımdan değil de... 300 tane ruhsat vermişsek onu
da getirin, vermedik demiyoruz ki.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Siz getirin, ruh
satları siz vermişsiniz.
SABİT OSMAN AVCI (Devanda) — Ver
medik mi ded'ik kimseye?
BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral...
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) - Efen
dim, fotokopi lâfından da alınganlık gösteri
yorlar Gizli, zata mahsus evrakı biç de yetkili
olmıyanlarm elinden almak kusur değil de,
Dışişleri Bakanlığında tek suretten ibaret bir
yazıyı kaybetmemek için fotokopisini alıp bu
raya gelmek kusur oluyor.
Fotokopi alıyoruz tabiî, yok, bırakmamışsı
nız, arşivde bulamadık.
BAŞKAN — Sayın Oral, siz de kürsüye
çıktığınızda aslını okursunuz efendini.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Sa
yın Oral burada okunan, gazetedeki deımeçten
bir yerde veya bir yazıda Maliye Bakanlığın
dan bir yetkili, «Bize sorulmadan çıkarılan ka
rarnamenin sorumluluğuna iştirak etmiyoruz»
diye bir yazı yazmış, buyurdular.
Gayet samimî arz ediyorum, arattım. Böyle
bir yazı bizim Bakanlığımıza gelmemiş, muhatabolmamış bizim Bakanlığımız, Maliye Bakan
lığından arattım, bulamadım. Böyle bir yazı
yok. Bunu yazanın da kim olduğu gazetede,
belli değil Onun için bu hususta daha etraflı
bir bilgi arz etmeme de imkân yok. Yukarıda
da arz ettiğim gibi Saydın Cihât Bilgehan'a te
lefonla sordum. Bu beyanı veren memura siz
izin vermişsiniz, öyle diyor gazete dedim. «Hiç
haberim yok») dedi. «Kimse ile görüşmedim»
dedi.
Yine 'Sayın Oral, Enerji Bakanlığının tek
nisyenlerinden birisi, kendilerine, «Bizi Bakan
memur etti, % 6,5 kabul edilen indirimi büyük
gayretlerle % 8 e çıkardık» diye söylemişler.
Araştırma Komisyonu kurulunca bu teknisye
nin adı verilir de mesele açıklığa kavuşturulur
sa memnun olurum.
«Ham petrolde % 20 indirim yetersizdir,
başka memleketlere daha fazla indirim yapıl
mıştır» diyorlar. Sayın Turhan Feyzioğlu da
bunu söylediler.
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Çeşitli memleketlere bundan az indirim de
yapılmıştır, çok indirim de yapılmıştır. O mem
leketin iktisadi kalkınma seviyesindeki duru
mu, ödeme gücü, sarf ettiği ham petrol mikta
rı, çeşitli faktörler elbette ki bu indirimlerde
rol oynar. Bizim 3,5 milyon ton ham petrol
ithal ettiğimiz yılda, yani indirimi sağladığımız
yılda Batı - Almanya'yı misal veriyorlar, 5ö
milyon tonun üstünde ham petrol ithal ediyor.
Ee, İsveç öyle, dalha yüksek indirim yapaMtaniş.
Biz yapmıyalım mı diyoruz? Yapalnın. Ama
nııuıhterem arkadaşlar, yukarda arz ettim, me
seleyi tümü ile mütalaa etmek lâzım.
Hampetrolde istediğimin fiyatı indireceğim,
istediğimiz kadar indirim yapacağız diye zor
lanırken, ithalâtta aksamla olur dıa ziraatfce ha
sat mevsimi gelir, motorin darlığı olursa, kara
borsası olursa, o zaman da ver bir Meclis araş
tırma önergesi, Hükümet zamanında tedbir al
madı, petrol (bulundurmadı...
Her tarafını düşüneceksiniz. Depo edin...
Petrol Ofisimizin yekûn kapasitesi 28 000 35 000 ton. Çeşiti. ihtiyaçlar muvacehesinde;
bu petrol öyle bir mahsul ki, arkadaşlar, bir
hususu da bu vesileden istifade ederek açıklıyayım: Bulunduğu anda işletilecek, işletildiği
anlda rafineriye tabi tutulacak, rafineriden çı
kar çıkmaz satılacak. Demir gibi, sair mamul
ler gibi, mahsuller gibi açık yerde depolama
imkânı olmıyan ve depolama imkânları mah«
dut olan, saklanması da çok tehlikeli olan bir
maddedir.
Ortalama yedi kuyuda bir kuyu petrolü çı
kıyor, altısı, istatistiklere göre kuru çıkıyor.
Aradınız, bir tanesinde ticari değerimiz pet
rol buldunuz. Yedi kuyuya masraf yaptınız. Bu
nu çıkarmaya mecbursunuz. Çıkardınız. Nere
de saklıyiacaksınız? Rafinaja tabi tutacaksınız.
Rafineri müesseselerinin mahsul vanalarından
çıkan mlaıhsullerin depo edileceği yerler mah
dut. Bir ay tevziatçı şirketler buralardan mal
almazsa rafineri tesislerimin durdurulma tehli
kesi başlar. Bunlar böylesine bir zincir. Ta ara
madan istihlâke kadar.
Şimdi, bütün bu zincirin içerisinde Hüküme
tin her noktasını dikkatle takibetmesi gerekir
ki, hem ham petrol fiyatlarında inldiirim ya
palım, dış piyasaları tetkik edelim, hem nak
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liye fiyatları tarifesini biraz daha yükseltelim,
hem mahsul fiyatları, çıkış fiyatlarında indirim
sağlıyalım, Hazineye biraz aktarılmasını temin
edelim, kaynak yaratalım, hem de memlekette
petrol sıkıntısına meydan vermiyelim.
Ama meseleyi sadece bunların içerisinde bir
yerinden tutar da burası niye böyle değildir
derseniz, salim sonuca ve doğru karara vara
mazsınız.
Hükümetin piyasa fiyatlarını takibetmiş ol
ması ve şirketlerle yaptığı pazarlıkta gücünü
ortaya koymuş olması Petrol Araştırma Komis
yonu raporunda da yer almıştır. Demek ki bu
pazarlıkta Hükümet güçlüdür, güçlü olmuştur,
neticesini almıştır. Bu netice değişen şartlara,
tekevvün eden yeni imkânlara göre elbette ye
ni baştan nazarı dikkate alınır. Hükümetimiz
de bunları dikkatle takibedecek ve gerektiğin
de elbette millî menfaatlerimiz istikametinde
icabedenler de yapılacaktır.
Çok sayın arkadaşlarım, çok Sayın Başkan,
zannediyorum, iki saate yakın bir zamandan be
ri, aslında spesifik üç konuya münhasır olarak
verilmiş olan araştırma önergesinin iki birleşim
devamınca genel petrol politikası şümulüne
doğru yayılmış olan kısımlrında gerek öner
ge sahiplerinin, gerek grup sözcüleri sayın ha
tiplerin ileriye sürdüğü iddiaları ve ithamları,
elimizde mevcut dosyalara, arşivlere, kayıtlara,
kanunlara, nizamlara, partimizin, Hükümetimi
zin programlarından ibaret olan donelerimize,
dokümanlarımıza yaslandırarak, dayatarak ce
vaplarımı ve karşı mütalâalarımı arz etmiş bu
lunuyorum.
Tekrar bu konunun, millî menfaat yönünden,
her tarafını inceden inceye inceliyecek ve Yüce
Meclise, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince,
bu konuda bilgi edindirecek olan Meclis Araş
tırma Komisyonunun kurulmasını en samimî bir
ifade ile sizden istirham ederek, huzurunuzdan
ayrılıyorum.
Saygılar sunarım. (A.P. sıralarından «Bra
vo»* sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakanın görüşmesi es
nasında bir kifayeti müzakere takriri gelmiştir.
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Ki
fayet önergesi aleyhinde grup adına söz istiyo
rum, efendim.

M. Meclisi

B : 12

BAŞKAN — Kifayet takrirleri aleyhinde
grup adına söz olmaz. Kim isterse ona verece
ğiz. Böyle bir şey var mı efendim?
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Var
efendim. Meclis tatbikatında vardır. Hükümet
programının müzakeresinde konuşuldu, bu şe
kilde uygulandı.
BAŞKAN — Takriri okutuyorum.
Meclis Başkanlığına
Konu aydınlanmıştır. Parti grupları ve Hü
kümet de Meclis araştırmasını arzu ettiğinden,
müzakerelerin kifayeti hususunun Yüksek Mec
lisin oylarına arzını teklif ederim. Saygılarımla.
Amasya
Salih Aygün
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Feyzioğlu, buyurunuz.
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZÎ
OĞLU (Kayseri) — Değerli arkadaşlarım, as
lında önerge sahibi olarak bizim açımızdan mü
zakere tatminkâr bir noktaya gelmiştir. Geç
mişle ilgili ve ©sasında usul bakımından bura
da tekrarına imkân olmıyan konular etrafın
da yapılan polemik bir yana bırakılırsa, araş
tırma önergemizin kabulünde isabet olacağı
ve millî menfaatler bakımından bir komisyon
kurularak ortaya koyduğumuz konuların in
celenmesinin doğru olacağı beyan edilmiştir.
Bunu çok faydalı bir ileri adım sayıyoruz,
memleket hesabına faydalı olacağına şüphe et
miyoruz.
İkincisi; fbütün bu müzakereler ortasında,
sayın Bakan da. bir cümle ile bir esaslı nokta
ya temas etmiştir : «Sayın Feyzioğlu, indirim
lerden sonra rafinaj şirketlerinin kân ton ba
şına 1 dolardan 2 dolara yükseldi; 9 lira ye
rine 18 lira oldu.» diyorlar. Her ne kadar bu
derecede yükselmedi ise de, indirimlerden
sonra şirketlerin kârının yükseldiğini kabul ve
itiraf ettiler. Yani, hammadde ve ürün fiyat
larında indirim yapıyoruz; hem hammadde,
ihem ürün fiyatları indikten sonra rafinaj şir
ketlerinin kân artıyor. Yani, geçen celseler
de ortaya koyduğumuz gerçeğin büyük ölçüde
doğru olduğu da burada tescil edilmiştir, bu
da son derecede önemli bir noktadır ve aslın
da düzeltilmesini istediğimiz de budur. Yüzde 8
indirimin yetersiz olduğu, bu müzakerelerle
zannediyorum ki, daha araştırma sonuçlanma
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dan (bir aydınlanma noktasına gitmiştir. Esa
sen, emri altında bulunan dairelerin bâzı uz
manları, hampetrol fiyatlarında -ton başına 3
dolar, yani 27 lira indirimin 1 dolarının geri
gitmemesi içim, 9 lirasının geri gitmemesi için,
ürünlerdeki indirimin de buna muvazi olarak
değiştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bir
hesapla, yüzde 8 yerine yüzde 13,5 olursa an
cak, 27 liranın akaryakıt fonuna pompalana
bileceğini de bu uzmanlar belirtmişlerdir. Araş
tırma Komisyonu bunu matematik bir şekilde
ortaya koyacaktır ve verdiğimiz önerge ile ara
dığımız memleket hizmeti, yani döviz tasar
rufu, yani Hazinenin menfaati sağlanmış ve
korunmuş olacaktır. Bu bakımdan mutmainim.
Yalnız, izin veriniz de, sadece 5 dakika
için - fazla değil - veya 8 dakika için, önerge
sahibi olarak konuşma imkânımız olsun. Çün
kü, kifayet önergesi üzerinde, kifayet önerge
sinden sonra bir kişi konuşur. Sıranın kimde
olduğunu sordum. Sıra Sayın Hüdai Oralda'dır.
Sayın Hüdai Oral - Bakandan sonra bir kişi
konuşabileceği için, kifayeti şimdi kabul bu
yurursanız - konuşmak imkânına sahibolacaklardır. Bu konuşma sırasında muhtemeldir ki,
hem Bakana ve iktidara müteveccih, hem de
iktidar dışında bâzı çevrelere ve belki burada
bulunmıyan bâzı zevata müteveccih beyanları
da - daha evvel olduğu gibi - olabilir.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Endişe etmeyi
niz.
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Meclise hitabediniz.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Siz
den istirhamım, geri dönülmez bir karar verme
yiniz. Çünkü bu kararı verdiğiniz takdirde, ne
Bakanın konuşması imkânını muhafaza edersi
niz, ne de önerge sahibi olarak, açıklanması ge
rekli bir, iki noktanın açıklanması için bize im
kân verirsiniz. Açıklanması gerekli noktalar
vardır, şu müzakere bu noktaya kadar geldi.
Araştırma komisyonu kurulduğu zaman, çalış
malarına ışık tutacak bâzı hususlar vardır ve
yanlış bir intiba olmaması için bâzı noktalar
açıklanmalıdır.
Kifayet önergesini lütfen kabul etmeyiniz
ki, Saym Bakanın söylediği, yaşıyan bir karar
namenin hemen tashih edilmesidir, iyi ya, ha
ta görüldüğü yerde hemen tashih etmekte insan-
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lık vardır, memleket aşkı ve memleket hizmeti
vardır. Aslında bunun «Sayın Feyzioğlu» nu il
gilendiren bir tarafı da yaktur. «Sayın Feyzi
oğlu şöyle yapmış, böyle yapmış...» Sevk edi
len ne benim kararnamemdir, ne benim bakan
lığımın kararnamesidir. Bu, Bakanlar Kurulu
nun bir kararıdır. Bir Bakanlık bir kararna
me sevk etmiş. Her bakanlığın bütün servis
lerinin bütün incelemesini yapmazsınız. Arka
sından demiş ki, «Hata etmişim. Şu noktayı dü
zeltmek lâzım.» Bu başka bir şeydir, yaşıyan
kararnameyi değiştirmek başka bir şeydir.
Değerli arkadaşlarım, ölü bir metni değiş
tirmek, diye bir şey hukukta bu var mı? Ana
yasayı - yaşıyan Anayasayı - Türkiye Büyük
Millet Meclisi değiştirebilir. Ama, 1908 tarih
li Kanunu Esasinin 15 nci maddesine ek, diye
bir kanun maddesi çıkarabilir misiniz? Yapılan
işin, 1098 tarihli mülga Kanunu Esasinin falan
maddesine ek, gibi «Mülga kararnameye ek» ma
hiyetinde oluşunu tenkid ettim. «Kuru ağaca
aşı yapılmaz» dediğim, budur. Yoksa, yaş ağa
cın dalı ters büyümüştür diye düzeltebilirsiniz,
budayabilirsiniz, kesebilirsiniz, yaş ağaca aşı ya
parsınız.
Yapılan işlemler arasında münasebet olmadı
ğını ve birinin tamamiyle hukuka uygun, biri
sinin de tamamiyle «mülga kararnameye atıf»
şeklinde olduğunu izah edelim ve buna benzer
şeyleri izah etmek fırsatını vermek üzere, ken
di Bakanınıza sayın iktidar grupu ve önerge
sahibine konuşma hakkı vermek üzere, bu kifa
yet önergesini, hiç değilse bir hatip daha ko
nuştuktan sonra oylamanızı rica ediyorum.
Saygılar sunarım. Değerli arkadaşım geri
alır da, bir hatip sonra önergesini verirse, mü
teşekkir olurum. Teşekkür ederim. (G. P. sıra
larından alkışlar; A. P. sıralarından «Geri alı
yoruz» sesleri).
SALİH AYGÜN (Amasya) — Önergemi geri
alıyorum.
HÜDAi ORAL (Denizli) — Ne de çok taraf
larda hirleşiyorsunuz.
BAŞKAN — Kifayet takriri geri alınmıştır.
HÜDAi ORAL (Denizli) — Bu yaptığınız
konuşma ile birleşmeniz rahatlıkla görülüyor,
Feyzioğlu. (C. H. P. sıralarından, gülüşmeler)
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Niçin
birleşelim? Siz kendiniz birlesiniz.
HÜDAi ORAL (Denizli) — Sen kendin bir
daha konuşabilmen için bunu yaptın. (G. P. sı
ralarından, gürültüler, «Ne biçim konuşuyor
sun?»).
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Siz
birleşin.
HÜDAi ORAL (Denizli) — Transfer ol,
transfer...
BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Halk
Partisi Grupu adına Sayın Hüdai Oral ve kifa
yet takriri geri alınmış olması hali karşısında
Güven Partisi Genel Başkanı Sayın Turhan
Feyzioğlu sırada bulunmaktadırlar. Bu görüş
melerin çok uzun süreceği Başkanlıkça nazarı
itibara alınarak, çoğunluğumuzun da bulunma
dığı göz önünde bulundurulmak suretiyle... (A.
P. sıralarından «Çoğunluğumuz var Sayın Baş
kan» sesleri.) Yok efendim, çoğunluğumuz yok,
Riyasetin hakkıdır. 3 Aralık... (A. P. sıraların
dan, «Kifayet takririni oya koymadınız» sesle
ri). Efendim?
SALİH AYGÜN (Amasya) — Kifayet tak
ririmi, üzerinde daha konuşulacaktır, diye geri
aldım. Konuşulmadığına göre kifayet takririmi
geri almam, hem de oylanmamıştır.
BAŞKAN — Efendim, kifayet takririnizi ge
ri aldınız.
SALİH AYGÜN (Amasya) — Üzerinde ko
nuşma yapılması mülâhazasiyle geri aldım.
BAŞKAN — Konuşacak, ama ne zamana ko
nuşacak efendim? Çarşamba günü konuşacak.
(A. P. sıralarından, «Tamam, tamam» sesleri)
Kifayet geri alındı, kifayet yok. (A. P. sırala
rından «Muvakkaten tatil mi ediyorsunuz?» So
rusu) Karar vermek üzereyim efendim. (A. P.
sıralarından «Çoğunluk var, devam edelim» ses
leri) Çoğunluğumuz yok efendim.
3 Aralık 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısından sonra toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum.
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Millet Meclisi
GÜNDEMİ
12 NCÎ BİRLEŞİM
1 .12 .1969 Pazartesi
Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu
-ve İM arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı
kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına
dair önergesi. (10/2)
2. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki
arkadaşının, Devlete, Sosyal Sigortalar Kuru
muna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hasta
neler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usul
leri konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/3)
3. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki
arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir Meclis
araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/4)
4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Türkiye'de meydana'gelen trafik kazalarının
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/5)
5. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 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)
7. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin HakkıEsatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9)

8. - Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis
araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/10)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. - Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'nun, Kırşehir'i Niğdeye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/5)
2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6)
3. - İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27
Ekim, 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/7)
4. - Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8)
5. - Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları
hakında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9)
6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10)
7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'- in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/11)
8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12)
(Devamı Arkada)

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, 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
hâlinde bülüıiâhErkek'Sanat enstitülerine dair
Mıflî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/lB)

dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu..
(6/Ö0)
17. - Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt Şirvan - Pervari yolu ile, bu ile bağlı Bidar
elöktrîk santralinin yapımına ve sarf
edilen
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/21)
''" M İ8. - Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü
sorusu. (6/22)

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 Kanunun uygulanmasına ve ka
mu hizmetleri için alman personel ile bunların
istihdamlarına dair Başbakandan' sözlü sorusu

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar
iğin yapilan' çalışmalara dair Maliye ve Millî
Savunma1 bakanlarından sözlü sorusu. (6/23)
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14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü 'söruSu (6/18) '
15. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa mri su ihtiyacının giderilmesine dair
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/İ9)
16. —. Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'riın, jâiirt'e
bağlı Eruİı ve İŞirriaTc yofa ile bucak merkezle
rine yapifacâk yollara ve sarf edilen paraya

III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
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