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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kocaeli Milletvekili Sedat Akay, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulundaki siyasî 
konuşmalar, 

Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli, haşhaş 
ekimi ve, 

Tokat Milletvekili Feyzuîlah Değerli de, Tokat 
ve çevresinde meydana gelen sel ve dolu tahribatı; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakam Selâhattin Kılıç'a Devlet Ba
kanı Gıyasettin Karaca'nın, 

Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekona' Ticaret Ba
kanı Halil Başol'un, 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağiayangil'e Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve, 

NATO zirve toplantısına katılacak heyete baş
kanlık etmek üzere Brüksel'e gidecek olan Başbakan 
Süleyman Demircl'e de Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Brüksel'de yapılacak NATO zirve toplantısına 
katılacak heyette görevlendirilen milletvekillerine 
dair Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Romanya Büyük Millet Meclisinden bir Parla
mento Heyetinin ziyaret maksadiyle Türkiye'ye da
vet edilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi de Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 1 Haziran 1935 
tarih ve 2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve 
(E) fıkraları ile 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/344) ile; 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 3 arka
daşının, 6831 -sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı 
Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü fıkra
sının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sa
yılı Orman Kanunun 34 ncü maddesinin değitiril-
mesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 sa
yılı Orman Kanunun 1744 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkrala

rının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğm'nun, 3 1 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri (M. Mec-isi : 2/55, 2/65, 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 sayılı T. 
C. Emekli Sandığı Kanununa ek 1425 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair (2/230), 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile 
aynı kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sa
yılı Kanunun 36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair (2/336). 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında (2/286); 

Kanun teklifleri ve, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sosyal Sigor

talar borçlanma suretiyle hizmetlerin birleştirilmesi 
hakkında yasa önerisinin (2/265): 

• İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince doğrudan duğ-
ruya gündeme alınması hakkındaki önergeleri red-
dol undu. 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 ve 1610 
sayılı Kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Emlâk Ver
gisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin (2/302) doğrudan doğruya gündeme 
alınması hakkındaki önergesi ise kabul edildi. 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 25 . 6 . 1973 
gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunun 212 nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/101) (S. Sayısı : 84) öncelikle 

- görüşülerek kabul olundu. 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî Yardım 
Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 14 ncü 
maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim Mensupları 
Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı kurulmasına 
dair kanun tasarısı (M. Meclisi : 1/37; C. Senatosu 
1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. Sayısı : 431, M. 
Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu S. Sayısı : 58), İl
gili Bakanın Genel Kurulda hazır bulunmaması ne
deniyle ertelendi. 
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2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 2/73) (M. Mecli
si S. Sayısı : 24 ve 24'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 354) üzerinde bir süre görüşüldü. C. Senatosun
ca 1 nci maddede yapılan değişikliğin benimsenme-
mesine dair Plan Komisyonu tavsiyesinin oylanması 
sırasında, çoğunluğun bulunmadığı iddiası üzerine ya
pılan yoklama sonucunda, Genel Kurulda çoğunluğun 
kalmadığı anlaşıldığından; 

3 Haziran 1975 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 17.55'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

/. Etem Küıçoğlu Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhami Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
30 . 5 . 1975 Cuma 

Tasarı 
1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu 

Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun tasarısı (1/293) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

Teklifler 
2. — C. Senatosu Denizli Üyesi Ali Kemal Tur

gut'un, 30 . 5 . 1969 tarih ve 1177 sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanununun 22 nci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun teklifi (2/407) (Tarım, Orman ve 
Köy, işleri, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonlarına) 

3. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun bir maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/408) (Adalet 
Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 

Protokolü ve Bunlara Bağlı Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Anlaşmala
rın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair 1131 
sayılş Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
poru (1/195) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1975) (GÜNDEME) 

5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ba
zı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin Ka
nun tasarısı ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, Samsun Milletvekili Fuat Uysal'ın, Eskişehir 
Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 21 arkadaşının, İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve 5 arkadaşı
nın, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 ar
kadaşının, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
7 arkadaşının, Ankara Milletvekili H. Turgut Toker 
ve 4 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 2 arkadaşının 

ve İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici ve ek 
maddeler eklenmesine dair Kanun teklifleri ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. 
(1/253, 2/93, 2/153, 2/154, 2/175, 2/177, 2/236, 2/274, 
2/331, 2/345) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1975) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru 
6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or

tadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/196) 

Yazılı Sorular 
7. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, An

kara'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösteri
lerine ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi. (7/568) 

8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Pozantı - Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/569) 

9. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in be
lediyelere yapılan hükümet yardımının durdurulma
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/570) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antal
ya'nın bir mahallesinin su ve elektrik ihtiyacına iliş-: 
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/571) 

11. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu Stadyomunun genişletilmesine ilişkin Genç
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi. (7/572) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Euravision şarkı yarışmasına katılan sanatçılara öde
nen para miktarı ile bir sanatçıya ilişkin Başbakan-' 
dan yazılı soru önergesi. (7/573) 

Meclis Araştırması 
13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
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arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek,_her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap-

2 . 6 . İS 

Teklifler 
1. — C. Senatosu Urfa Üyesi I. Halil Balkıs'm, 

Urfa iline bağlı Viranşehir İlçesinin Ceylanpınar Bu
cağının (Ceyîanpmar İlçesi adı ile) ilçe teşkili hakkın
da Kanun teklifi (2/409) (fçişleri ve Plan komisyon
larına). 

2. — C. Senatosu Urfa Üyesi I. Halil Balkıs'ın,. 
Urfa ili adının (Kahraman Urfa) olarak değiştiril
mesi hakkında Kanun teklifi (2/410) (İçişleri ve Plan 
komisyonlarına). 

3. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak 
değişiklik hakkında Kanun teklifi (2/411) (Plan Ko
misyonuna). 

4. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 
C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce' 
nin, İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara Vatanî 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı bağlanması hakkın
daki Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasının de
ğiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/412) (Plan Ko
misyonuna). 

5. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 
7 arkadaşının, 1005 sayılı İstiklâl Madalyası verilmiş 
bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
bağlanması hakkında Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/413) (Plan Ko
misyonuna). 

6. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 4 ar
kadaşının, Bursa Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve 

Tasarılar 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğünün 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
tasarısı (1/294) (Plan Komisyonuna). 

2. — Ege Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu tasarısı (1/295) (Plan Komisyonuna). 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/296) 
(Plan Komisyonuna). 

tamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

9. — Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı'nın, He
nüz Kurulmakta olan 19 Mayıs Üniversitesine bağ
lanan Samsun Tıp Fakültesine ait Bütçedeki Tah
sisatın Hacettepe Üniversitesi tarafından sarfedilme-
sine dair Kanun teklifi (2/417) (Bütçe Karma Ko
misyonuna). 

Raporlar 
10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 

Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
na ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu
na ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu ra-
ooru (1/261) (S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1975) (GÜNDEME). 

11. — Küçüklerin Vatana iadesine dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporu (1/197) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma ta
rihi : 2 . 6 . 1975) (GÜNDEME). 

4. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun tasa
rısı (1/297) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına). 

Teklif 
5. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 6 

arkadaşının 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasa
nın değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ait Ya
sa önerisi (2/418) (Plan Komisyonuna). 

3 . 6 . 1975 Sah 

Pazartesi 

öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu teklifi (2/414) 
(Bütçe Karma Komisyonuna). 

7. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine 
fıkralar eklenmesine ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında Kanun teklifi (2/415) (Plan 
Komisyonuna). 

8. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Nazım 
İnebeyli'nin, Genel Sağlık Sigortası Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun teklifi (2/416) (Sağlık ve Sos
yal İşler ve Plan komisyonlarına). 
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Rapor 
6. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 

Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (1/209) (S. Sayısı : 169) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 6 . 1975) (GÜNDEME) 

Yazdı Sorular 
7. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'ın, Gülnar -

Silifke yoluna ayrılan tahsisata ilişkin Köy îşleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/575). 

8. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'ın, Mersin llk-
öğretmen Okulunda çıkan olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/576). 

9. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, gö
revinden alınan yüksek dereceli memurlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/577). 

10. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayra
mının Rize'de kutlanmamasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/578). 

11. — Burdur Milletvekili Osman Aykut'un, Bur
dur ve İsparta'da üretilen gülçiçeği ve gülyağına iliş
kin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/579). -

12. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman' 
in, Bingöl ovasının sel afetinden kurtarılmasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/580). 

13. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetinin tutu
muna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/581). 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
iline yapılacak yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/582). 

15. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
iline yapılacak yatırımlara ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/583). 

16. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
iline yapılacak yatırımlara ilişkin Köy İşleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/584). 

17. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
iline yapılacak yatırımlara ilişkin Turizm ve Tanıtma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/585). 

18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
iline yapılacak yatırımlara ilişkin Sanayi ve Teknolo
ji Bakanından yazılı soru önergesi (7/586). 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
iline yapılacak yatırımlara ilişkin İmar ve İskân Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/587). 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
iline yapılacak yatırımlara ilişkin Bayındırlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/588). 

21. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
iline yapılacak yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/589). 

Meclis Araştırmaları 
22. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 

14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27). 

23. — İzmir Milletvekili Yüksek Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 izi 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkaııvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), İlhamı Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 83 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapılacak
tır, sayın üyelerin yoklamaya iştirak etmelerini rica 
ederim. 

1. — İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin resmî 
daveti üzerine İran'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Fah
ri S. Koruturk'e C. Senatosu Başkanı M. Tekin Arı-
burun'un vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/416) 

BAŞKAN — Bugünkü gündemimizin önemine bi

naen gündem dışı söz talep eden arkadaşlarımızın 

arzularını karşılıyamıyorum; hoşgörülerini rica ederim. 

Gündemin sunuşlar bölümünde bir Cumhurbaş

kanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum. 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu Başkanvâkilleri Erzurum Milletvekili Selçuk 
Erverdi ve İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 
59 arkadaşının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç hakkında, uyguladığı petrol politikası 
ile Devleti zarara uğrattığı iddiasıyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılmasına ilişkin 

önergesi. (11/2). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimiz ge
reğince Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Başkanvekil-
leri ile 59 arkadaşının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Selâhattin Kılıç hakkındaki gensoru önergesinin 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin resmî daveti 

üzerine, 2 Haziran 1975 Pazartesi günü Ankara'dan 
uçakla Tahran'a hareket ve 7 Haziran 1975 Cumar
tesi günü avdet etmem kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 100 ncü mad
desi gereğince, dönüşüme kadar; Cumhurbaşkanlığına, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın M. Tekin Arı-
burun'un vekillik edeceğini arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki öngörüşme-
lere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mobil Refining Co. ve Britsh Petroleum adlı ya

bancı petrol şirketleri 1974 yılında Türkiye'nin Ege'de 
Kıta sahanlığında aramalara giriştiği ve hasat mevsimi
nin başladığı bir dönemde verilir 11.32 - 11.46 dolar 
gibi aşırı fiyat istemleri ile Hükümete müracaat et
mişler ve bu istemleri kabul edilmediği takdirde ham 
petrol ithalini ve Ataş Rafinerisindeki üretimi durdu
racakları tehdidinde bulunmuşlardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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Ecevit Hükümeti ise bu haksız tutum ve talep kar
şısında Hükümetçe saptanan fiyatlarla (34 graviteli pet
rol için 9,89 dolar, 36 graviteli petrol için 10.095 do
lar) ithalat yapmadıkları takdirde Petrol Kanununun 
132 nci maddesini uygulayarak belgelerini iptal edece
ğini yabancı şirketlere bildirmiştir. Bu kararlı ve kes
kin tutum karşısında yabancı petrol şirketleri Hüküme
tin saptadığı fiyattan ithale ve üretime devam etmiş
lerdir. 

Irmak Hükümeti zamanında şirketler varil başına 
fiyatı 10.80 - 11.00 dolara kadar indirerek istemlerini 
tekrarlamışlar, bu talepleri Irmak Hükümetince de 
reddedilmiş, bunun üstüne şirketler 5 Şubat 1975 tari
hinden itibaren Ataş Rafinerisindeki üretimlerini dur
duracaklarını ilân etmişlerdir. Irmak Hükümeti bu 
davranışa karşılık 6 Şubat 1975 tarihinde şirketler hak
kında Petrol Kanununun 132 nci maddesini uygulaya
cağını ve 90 gün içinde üretime geçmezlerse belgeleri
nin iptal edileceğini kendilerine tebliğ etmiştir. Şir
ketler bu tarihten sonra fiyatlarını daha da indirerek 
varil başına 10.70 - 10.40 ve 10.365 dolar fiyatla itha
lat yapmayı önermişlerdir. Irmak Hükümeti yürür
lükteki 7/9131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
tespit edilen 10.21 (36 graviteli hafif Arap petrolü) dolar 
fiyatın ham petrol ithal fiyatı olduğunu ve bunun dı
şında bir fiyatın kabul edilemeyeceğini yabancı şir
ketlere tebliğ etmiştir. 

Demirel Hükümeti güvenoyu aldıktan hemen son
ra 132 nci madde gereğince şirketlere verilen süre
nin bitimine 6 gün kala 29 Nisan 1975 tarihinde, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhattin Kılıç 
yetkisini aşarak daha önce şirketlerin teklif ettikleri 
fiyatın da üstünde 10.50 dolar/varil fiyatı kabul et
miştir. 

Demirel Hükümetinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Selâhattin Kılıç bu tasarrufları ile bir 
yandan ülkenin büyük bir malî kayba uğramasını ve 
bu arada Petrol Kanununun 85 nci maddesine aykırı 
olarak Türkiye hükümetlerini bir yıldan beri uğraş
tıran yabancı petrol şirketlerinin isteklerini yerine ge
tirmek suretiyle iptaline 6 gün kalan bu şirketlerin ra
fineri belgelerinin devamlılığını sağlamıştır. 

Petrol Kanununun 112 nci maddesinin 2 nci fık
rası ithal edilen ham petrolün fiyatının Bakanlar Ku
rulunca saptanacağını amir olup bu hükme dayanıla
rak çıkarılan 7/9131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesi ithal edilecek 34 graviteli hafif arap pet
rolünün fiyatını 10.095 dolar (36 graviteli pet

rol için 10.21 dolar/varil) olarak tespit etmiştir. Hal 
böyle iken Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Selâhattin Kılıç yukarıda da açıklandığı gibi Bakan
lar Kuruluna ait yetkiyi resen kullanarak ulusal ya
rarlarımız aleyhine ve yabancı petrol şirketlerinin çı-
kararlarının lehine varil başına 28,5 sentlik bir fazlalık 
sağlamıştır. Bu şirketler Türkiye'ye yılda 2,5 milyon 
tonluk ham petrol ithal ettiklerine göre kendilerine 
sağlanan çıkar döviz olarak yaklaşık 5,5 milyon do
lardır. Döviz olarak uğranılanın yanında yine yak
laşık olarak 80 milyon Türk Liralık bir kayıp meyda
na gelmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhattin . 
Kılıç: 

1. Petrol Kanununun 112/2 maddesi ile 7/9131 sa
yılı kararname hükümlerine aykırı hareket etmiş, yet
kilerini aşmış ve bu arada devleti yılda yaklaşık 80 
milyon TL. zarara sokmuş ve yabancı şirketlerin 5,5 
milyon dolarlık haksız döviz transferine neden olmuş
tur. 

2. Ege araştırmaları, hasat mevsimi gibi her kri
tik dönemde ulusal çıkarlara ters düşen yabancı petrol 
şirketlerinin sahibi bulunduğu Ataş Rafinerisinin, bel
gesinin iptaline mani olmuştur. 

Yukarıdaki nedenler Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Selâhattin Kılıç'ın siyasî sorumluluğu ge
rektirir nitelikte olduğundan kendisi hakkında Anaya
samızın 89 ncu maddesi gereğince Gensoru açılmasını 
saygılarımızla öneririz. 

1. Necdet Uğur istanbul Milletvekili Grup Baş-
kanvekili, 

2. Selçuk Erverdi Erzurum Milletvekili Grup 
Başkanvekili, 

3. Hüseyin Keçeli Konya Milletvekili (Gruo Sek
reteri) 

4. Mehmet Çan Adana Milletvekili 
5. Ilter Çubukçu Adana Milletvekili 
6. Reşit Ülker İstanbul Milletvekili 
7. Vecdi ilhan Kastamonu Milletvekili 
8. Kemal Ataman Ankara Milletvekili 
9. Cevat Atılgan Tokat Milletvekili 

10. Sadullah Usumi Balıkesir Milletvekili 
11. Turgut Altınkaya Artvin Milletvekili 
12. Necati Cebe Balıkesir Milletvekili 
13. Orhan Yılmaz Giresun Milletvekili 
14.. Tankut Akalın Kırklareli Milletvekili 
15. Hasan Çetinkaya Erzincan Milletvekili 
16. O. Orhan Çaneri Çanakkale Milletvekili 
17. Mahmut Türkmenoğlu izmir Milletvekili 
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18. Hasan Cerit Adana Milletvekili 
19. Emin Bilen Tümer Adana Milletvekili 
20. Mustafa Ok Manisa Milletvekili 
21. M. Şükrü Koç Aydın Milletvekili 
22. Coşkun Karagözoğlu îzmir Milletvekili 
23. Erol Çevikçe Adana Milletvekili 
24. Ali Sanlı Burdur Milletvekili 
25. Kemal Önder îzmir Milletvekili 
26. Alev Coşkun izmir Milletvekili 
27. Yılmaz Alpaslan Tekirdağ Milletvekili 
28. Yusuf Öztürkmen Gaziantep Milletvekili 
29. Mehmet Özmen Gaziantep Milletvekili 
30. Malik Yılman Hatay Milletvekili 
31. îsmet Ağaoğlu Kahraman Maraş Milletvekili 
32. Hüseyin Kadri Eyüpoğlu Trabzon Milletvekili 
33. Ömer Kahraman Tekirdağ Milletvekili 
34. Ali Kurt Tokat Milletvekili 
35. Haydar Ulusoy Tokat Milletvekili 
36. Doğan Öztunç istanbul Milletvekili 
37. Mehmet Dedeoğlu Kırklareli Milletvekili 
38. Kemal Okyay Kars Milletvekili 
39. Cevat Sayın Edirne Milletvekili 
40. Ali Nejat Ölçen istanbul Milletvekili 
41. ilhan Işık Edirne Milletvekili 
42. Hasan C. Ezman Bingöl Milletvekili 
43. Osman Aykul Burdur Milletvekili 
44. Vehbi Meşhur Amasya Milletvekili 
45. Süleyman Mutlu Afyon Karahisar Milletvekili 
46. Yusuf Ziya Yağcı Ankara Milletvekili 
47. Nurettin Karsu Erzincan Milletvekili 
48. Mehmet Özdal Kahraman Maraş Milletvekili 
49. Etem Eken Çorum Milletvekili 
50. Kemal Anadol Zonguldak Milletvekili 
51. Mustafa Güneş Gaziantep Milletvekili 
52. Zekâi Altınay Zonguldak Milletvekili 
53. Ahmet Durakoğlu Sivas Milletvekili 
54. Ahmet Şener Trabzon Milletvekili 
55. Tekin ileri Dikmen Muş Milletvekili 
56. Kenan Durukan Sakarya Milletvekili 
57. Cahit Kayra Ankara Milletvekili 
58. Cemil Erhan Ağrı Milletvekili 
59. Mustafa Aksoy Kırşehir Milletvekili 
60. ibrahim Hortoğlu Gaziantep Milletvekili 
61. Ali Döğerli Muğla Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bu
lunan gensoru önergesi üzerinde sırasıyla önerge sa
hiplerinden bir üye, siyasî parti grupları adına birer 
üye ile ilgili bakan konuşacaklardır. 
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imza sahiplerinden sayın üye 10 dakika, siyasî 
parti grupları ve sayın Bakan yirmişer dakika ile 
kayıtlı konuşacaklardır. 

Şimdi, önerge sahiplerinden Sayın Reşit Ülker'e 
söz veriyorum. Buyurunuz Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Önergemizde iki nedenden ötürü Sayın Kılıç'ın si
yasî sorumluluğu olduğunu belirtmiştik. Bunlardan biri, 
Petrol Yasasına göre bir Bakanlar Kurulu kararı ile 
varili 10.21 dolar olarak saptanmış bulunan (Ka
rarnamedeki esaslara göre) ithal petrol fiyatını, yet
kisi olmadığı halde 10.50 dolar olarak kabul etmesi 
ve Türkiye'yi yılda yaklaşık olarak 80 milyon lira 
zarara ve 5,5 milyon dolar döviz kaybına uğratmış 
olmasıdır. Bu konuda Bakan, hem yetkisiz ve hem 
de Türkiye'yi zarara sokması nedeniyle sorumlu
dur. 

Bakan yetkisizdir. Petrol Yasasının 112 nci mad
desinin 2 Nolu bendinde aynen şöyle denmektedir: • 

«Bakanlar Kurulu ithal edilen hampetrolün piya
sa fiyatını (diğer sözler var) tespitine yetkilidir.» 

Bu hükme dayanılarak, 6 . 12 . 1974 günlü ve 
7/9131 sayılı Kararname çıkarılmıştır. 

Kararname, Mobil ve BP rafineri şirketleri tara
fından ithal edilecek petrolün fiyatını, gene kararna
medeki esaslara göre hesaplamıştır, 10,21 dolar ola
rak saptanmıştır, 36 graviteli hafif Arap petrolü. 

Sayın Kılıç, 29 Nisan 1975 gününde yetkisini aşa
rak, yasa gereği Bakanlar Kuruluna ait bir yetkiyi 
kullanarak, Mobil ve BP'nin 10,50 dolardan petrol 
ithalini kabul etmiştir. Bu, tevile müsait olmayacak 
derecede açık bir kanunsuzluktur. Her ne kadar Sa
yın Kılıç, 10,50 dolarlık fiyatın üç ay vadeli olması 
nedeniyle, aslında 10,21 dolara geldiğini, bu nedenle 
de kararname sınırları içinde kaldığını ileri sürmek
te ise de, buna katılmaya olanarak yoktur. Kararna
me açıktır, kredi ve faiz hesaplanarak fiyat artırma 
yetkisi kararnamede yoktur. Nitekim, Sayın Kılıç'ın 
Bakanlığa gelmesinden bir kısa süre önce, Petrol işleri 
Genel Müdürlüğünce yazılan bir yazıda, «Kararna
mede faiz ve kredi uygulamasına yer verilmediğinden, 
kredili talepler yerine gettirilemez» denmekteydi. 
Böylece Sayın Kılıç, Bakanlar Kurulunu bir tarafa 
iterek, Bakanlar Kuruluna ait bir yetkiyi gasbederek, 
yabancı petrol şirketlerinin istediklerini yerine getir
miştir.. 
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Bakan Türkiye'yi zarara sokmuştur. Bilindiği gibi 
Türkiye'de dört rafineri vardır. Bunlardan ÎPRAŞ, 
Aliağa ve Batman rafinerileri, millî şirketimiz Tür
kiye Petrollerine aittir. Dödüncü rafineri ATAŞ'ın sa
hipleri ise Mobil, Shell ve BP isimli yabancı şirket
lerdir. Mobil % 5 hissesini, Marmara Petrol Ano
nim Şirketi adına bir Türk özel şirketine devretmiş
tir. ATAŞ'ın yıllık kapasitesi 4,4 milyon tondur. 
Bunun 2 milyon tonu yerli hampetrol, geri kalanı da 
ithal hampetrolü kullanılarak karşılanır. ATAŞ'ın iş
letme müsaadesinde, memleket ihtiyacını karşılamak 
üzere, hampetrol ithali yapmak yükümlülüğü açıkça 
belirtilmiştir. Bu açık hükme rağmen ATAŞ'ın Tür
kiye'nin kritik devrelerinde ülkemiz yararlarına, millî 
çıkarlarımıza ters düşen davranışlar gösterdiği mil
letimizce bilinmektedir. Nitekim 1974 Haziran ayın
da Ecevit Hükümeti zamanında, Ege kıta sahanlığı
mızda ilk defa petrol arama faaliyetine girişildiği, 
hasat mevsiminin başlaması nedeniyle de, Türk çift
çinin petrole çok ihtiyacı olduğu bir sırada, 11,32; 
11,46 dolar gibi aşırı fiyat istemleriyle Hükümete 
başvurmuşlar ve bu istemleri kabul edilmediği 
takdirde, hem petrol ithalini ve ATAŞ Rafinerisinin 
de üretimini durduracakları tehdidinde bulunmuşlar
dır. Ecevit Hükümeti, saptanan fiyatlarda ithalat yap
madıkları takdirde, Petrol Yasasının 132 nci mad
desini uygulayarak, belgelerinin iptal edileceği kesin 
biçimde kendilerine bildirilmiştir. 

Irmak Hükümeti zamanında şirketler fiyatı 
10,80 - 11 dolara kadar indirerek istemlerini tekrar
lamışlardır. Bu istemleri de reddedilmiştir. Bu ara
da, 6 .12 . 1974 günlü ve 7/9131 sayılı Kararname 
ile, petrol ithal fiyatı varil başına 10,21 dolar olarak 
tespit edilmiştir. Mobil ve BP bu karar aleyhine Da-
nıştaya buşvurmuşlardır. Mobil ve BP, 5 . 2 . 1975 
günün de bu fiyatla petrol getiremeyeceklerini bildir
mişler ve aynı günde sadece yerli hampetrol işleye
rek, ATAŞ'ın üretimini % 40'a düşürmüşlerdir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı da, 6.2.1975 
gününde Petrol Yasasının 132 nci maddesinin kendi
lerine uygulandığını bildirmiştir. Bu maddeye göre, 
Hükümetin kararlarına ve talimatlarına uyamayan 
şirketin işletme müsaadeleri, tebligatın yapılmasını 
müteakip 90 gün sonunda Enerji Bakanı tarafından 
iptal olunur. 

Bu uygulamadan sonra petrol şirketleri tekliflerin
de fiyatları indirmeye devam etmişlerdir. 7 Mart 
İ975'te 45 günlük kredi ile 10,70 dolar, 19 Mart 
1975'te 30 günlük kredi ile 10,40 dolar, 19 Mart 1975'te 

45 günlük kredi ile 10,36 dolar teklif etmişlerdir, 
bu tekliflerinin tümü Irmak Hükümeti zamanında ka-

j rarnamede saptanan fiyata aykırı görüldüğünden 
• derhal reddedilmiştir. 

Demirel Hükümeti güvenoyu aldıktan sonra, şir
ketlere verilen sürenin bitimine, yani ATAŞ'ın bu 
şirketlere ait olan hisselerinin millîleştirilmesine ya 

' da 10,21 dolarlık fiyatının kabulüne altı gün kala, 
29 Nisan 1975 gününde, Milliyetçi Cephenin milli
yetçi Bakanı Kılıç, Bakanlar Kurulunu bir kenara 
iterek, yasaları ve kararnameyi çiğneyerek, petrol 
şirketlerinin Danıştay'da açtıkları davanın sonucunu 
beklemeksizin, daha önce şirketlerin teklif ettikleri 
fiyatın da üstünde olan 10,50 dolar varillik fiyatı ka
bul etmiştir. 

I Bu karariyle, Türkiye'yi, önergemizde de belirtti
ğimiz gibi, 80 milyon lira zarar ve 5,5 milyon dolar 
döviz kaybına uğratmıştır. Alınan karar, yabancı 
şirketlerin, fiyatları boyna düşürdükleri bir sırada 
olmuştur. 

| Değerli arkadaşlarım, bu arada Almanyanın en 
ünlü siyasî dergilerinden biri Die Welt, bu hareketi 
yani aracısız petrol sağlama hareketini az gelişmiş 
ülkelere bir örnek hareket olarak değerlendirmiştir. 
Böylelikle Türkiye'nin izlediği politika, bütün tüke
tici ülkelere örnek bir hareket olarak ele alınıyordu. 

! Bu nedenle, de, İngiliz Büyükelçisi, Amerikan Ekono
mik ve Ticarî Müşaviri girişimlerde bulunmak zorun
da kalıyorlardı. 

tşin en ilginç yanı ise; 29 Nisan 1975 günlü în-
j giliz Financial Times gazetesinde yayınlanan bir ya-
I zıdaki, aynen, Şirketler arada sözler var, cümle ta-
| marnlanıyor Enerji Bakanının değişmesiyle sorunun 
| çözümlenebileceğini ummaktadırlar» biçimindeki ke

hanetini Sayın.Kılıç doğruluyordu. 
Sayın Kılıç'ın siyasî sorumluluğunun ikinci ne» 

deni; millî çıkarlara daima ters düşen, yabancı şirket
lerin sahibi bulunduğu ATAŞ Rafinerisinin belgesi
nin iptaline engel olmasıdır. Diğer bir deyimle; 
ATAŞ'ın millîleştirilmesine, tabiîdir ki, bu şirketlere 
ait hisselerin millîleştirilmesine engel olmasıdır. 

Yukarıda açıkladığımız gibi, ATAŞ Türkiye'de 
millî olmayan tek rafineridir, ikinci ve Üçüncü Beş 
Yıllık Planlar rafinerilerin ilke olarak, kamu kuruluş
lar elinde olmasını öngörmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen tamamlayınız 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bunun nedeni, ra-
I finenlerin çok kârlı bir iş olmasıdır. Bir rafineri iki 
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üç senede kendini amortize edebilmektedir. Örneğin 
AT AŞ 550 milyon liraya mal olmuş ve 2,5 senede 
kendisini amortize etmiştir. Bu kadar kârlı kaynağın, 
Türk Ulusunun elinde olması öngörülmüştür. 

29 Mart 1957 tarihinde Hükümetimiz iîe yaban
cı petrol şirketleri arasında yapılan mukavelede, ra
fineri belgesinin süresi 80 yıldır. Evet, maalesef 80 
yıldır. 2,5 yılda 550 milyonluk masraflarını çıkaran, 
yani yılda yaklaşık olarak 200 milyon kâr getiren bir 
rafineri, yabancı şirketlere 80 sene süre ile verilmiş
tir. Oysa, İPRAŞ işlemeye başladıktan itibaren on yıl 
sonra, millî kuruluş olan Türkiye Petrollerine devre
dilmiştir. 80 senelik sürede aldatılmamız yetmiyor
muş gibi, bir de 3,2 milyon ton olan yıllık kapasite
sini, 4,4 milyon tona çıkarmak isteği, yani, tevsii is
teği 1966'da kabul edilmiştir. 

Bu sırada, Cumhuriyet Halk Partisi bir Meclis 
araştırması istemiştir. Bu Meclis araştırmasına Mec
lis karar vermiştir. Bunun için kurulan komisyonun 
Başkanvekili Sayın Kılıç bulunuyorlardı. 31.1.1968. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, rica ediyorum efendim, 
lütfen bitirin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) 
Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen. 

Bitiriyorum Sayın 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu raporda şu söz
ler yer almaktadır. «Petrol endüstrisinde en kârlı ya
tırım rafinerilerdir. Hemen hemen snermaye için hiç 
bir risk yoktur. Bir rafineri kendisini iki üç sene zar
fında amorte etmektedir. Yani, her iki üç senede bir 
rafineri yeni bir rafineri doğurmaktadır.» Bunu sa
yın Kılıç da imzalamaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu satırları yazan ve al
tına imzasını koyan Sayın Kılıç'ın, Milliyetçi Cep
henin Bakanı olan Kılıç'ın, ne yapması gerekirdi?.. 
ATAŞ'ın petrol Yasasına göre, Türk milletinin eline 
geçmesini sağlaması gerekmez miydi, tabiîdirki hisse
lerinin?. 

İşte Milliyetçi Cephe'nin Milliyetçi Bakanı Kılıç, 
bunun tam tersini yapmıştır. Türk Devletinin daha 63 
yıl zarara uğramasını önlemek imkânını, Türk Devl-
letine on milyarlarca lira kazandırmak imkânım or
tadan kaldırmıştır. Mobil ve BP'nin isteklerini yerine 

getirmiştir. Bunları, sürenin bitimine 6 gün kala yap
mıştır. Bunları bile bile yapmıştır. Rapordaki kendi 
deyimi ile; her 2 - 3 senede bir rafineriyi şirketlere 
armağan etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, rica ediyorum. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitirdim sayın Baş

kanım. 
Bakanın sorumluluğu elle tutulur biçimde açıktır. 

Gerçek milliyetçi halkımız, konuyu ilgi ile izlemekte
dir ve izlemeye devam edecektir. Gerçek hedefine 
varmadan bu konuyu kapatmaya kimsenin gücü 
yetmeyecektir. Bizi, milliyetçilikte örnek olduğumuz 
ülkelerin gerisine düşüren bu hareketlerde Meclisin 
değerlendiriciliğine inanıyorum. 

10 Dakikada anc~k bunları açıklayabildim. Gen
soruyu gündeme alarak her şeyin açıklığa kavuştu
rulmasına olanak sağlayınız. 

Saygılarımla. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ülker. 
Demokratik Parti Grupu adına sayın Özer Ölç

men buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Erverdi, Uğur ve 59 arkadaşının, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı sayın Kılıç'ın petrol politika
sı ile Devleti zarara soktuğu gerekçesiyle hakkında 
verdikleri gensorunun, Millet Meclisi gündemine alı
nıp alınmaması konusunda Demokratik Parti Grupu-
nun görüşlerini arz edeceğim. 

Yıllar boyu ekonomik önemi yüzünden dünya si
yasetini etkilemiş bulunan petrol, son enerji krizinden 
sonra gerek devletlerin kendi içlerinde, gerekse ara
larındaki ilişkilerinde birinci sırayı almış bulunmak
tadır. Dünya enerji krizinden hem dolaysız hem dolay
lı yönden büyük ölçüde etkilenmiş olan ülkemizde de 
petrol sorununun siyasî gündemde ön sıralarda bulun
ması, bu açıdan tabiî görülmektedir. Yalnız, bu konu
yu tartışırken sınırını iyi çizmek ve hedefini iyi tayin 
etmek gereği vardır. Aksi takdirde, bu son derece kar
maşık konunun labirentlerinde kaybolma tehlikesi 
mevcuttur. 

Demokratik ülkelerde petrol konusuna eğilmeye 
çalışan ilk Parlamento biz olmadığımız gibi muhak
kak sonuncusu da biz olmayacağız. Fakat, şurasını 
da üzüntü ile belirtmek gerekir ki, özellikle çok ulus
lu, beynelmilel petrol şirketlerinin konu olduğu tah
kikatlarda, Amerika Birleşik Devletleri Parlamentosu 
ve Hükümetinin dahi istediği ayrıntılı malumatı her 
zaman toplayamadığı bir gerçektir. Bu açıdan genso
runun gündeme alınıp alınmaması müzakerelerinin 20 
dakikalık kısıtlaması içinde konunun, kamuoyu ve 
Meclislerimizde yeterince aydınlanabileceğim sanmı-
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yoruz. Bunun yanı sıra gensoru istemi de önerge sa
hiplerince bir yandan dar bir çerçeve içine sokulur
ken, öte yandan ideolojik bir yörüngeye oturtulmak 
istenmiştir. «Dar çerçeve» derken, fiyat tespitini; «ide
olojik yörünge» derken de Cumhuriyet Halk Partisi
nin kronolojik kompleksi olan devletleştirme komp
leksini kastediyoruz. Bu istek, kendini, önergenin son
radan bir evvelki cümlesinde; «Yabancı şirketlerin sa
hibi bulunduğu ATAŞ Rafinerisinin belgesinin iptali
ne mani olmuştur.» biçiminde ortaya koymaktadır. 

Biz Demokratik Parti Grupu olarak, yabancı şir
ketlerin haksız kazanç sağlamalarına ihmal ve bilgi
sizlik yoluyle de olsa imkân veren bir tutumun da, 
yurt yararına hizmet görme ihtimali olan yabancı 
teknoloji, emek ve sermayeyi; ideolojik saplantılar 
içinde kovmayı arzulayan bir tutumun da karşısında
yız. 

Bu çerçeve içinde, gensoru önergesindeki iddiaları 
tahlile tabi tutmaya çalışacağız. 

Bilindiği üzere 12 Mart hükümetlerince hazırlanan 
ve reform manzumesinden olarak Meclislere sunu
lan ve geçen dönem çoğunlukta bulunan muhterem 
Adalet Partililerce kabul edilen Petrol Reformu Ka
nunu, hükümetlere, ithal petrolünün fiyatını belirli 
şartlarla tespit yetkisi tanımakta ve bu da kararname
lerle yürürlüğe konmaktadır. 

Sayın Ecevit Hükümeti, böyle bir kararnameyi 
ilân etmeden görevden ayrılmıştır. O Hükümetin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı sayın Kayra; Mo
bil ve BP Şirketlerine 10 Haziran 1974 tarihinde bir 
tebligat yapmış ve 36 graviteli hampetrol için 9,80 
dolar, varil başına fiyat teklif ederek, buna 15 gün 
içinde müspet cevap almıştır. 

Bundan sonra, 1 Ekimde Irak Millî Petrol şirket
leriyle ÎPRAŞ arasında yıllık 6 milyon tonluk Anlaş
ma imzalanmış ve 1974 yılı için 3 ay vadeli olarak 
36 graviteli petrole varilde 10,50 dolar kabul edilmiş
tir. Bu baz fiyat üzerinden ve doların milletlerarası 
faizi hesaplanarak 3 aylık faiz ve 2 gravite farkı dü
şülerek, hafif Arap petrolü için varilde 10,095 dolar 
rakamı bulunmuş, sayın Kayra, «Olur» vermiş, fakat 
bu fiyat bir kararname ile ilân edilmemiştir. 

Şimdi, biz Demokratik Parti Grupu olarak, o za
man iktidarda olan önerge sahiplerinden soruyoruz: 

a) Mobil ve BP sizin 36 gravite için 9,80 dolar 
teklifinizi kabul ettiği halde, neden Irak'la daha pa
halı olarak 3 ay vadeli 10,50 lik bir anlaşma yapıl
mıştı? 

b) 10 Haziran ile 1 Ekim 1974 arasında dünya 

petrol fiyatlarının ve Kıbrıs krizinin menfi tesirinin 
hesaba katıldığını, bu suale cevap olarak verecekse-
niz; o zaman hesapladığınız bu 10,095 lik baz fiyatı 
Hükümetten çekilmeden niçin bir kararname ile açık
lamadınız? 

Sayın milletvekilleri, bu kararname bilâhara sayın 
Irmak Hükümeti tarafından 17 . 12 . 1974 te aç.k-
lanmıştır. Açıklamadan sonra ATAŞ Rafinerisinin 
hissedarlarından BP ve Mobil şirketleri bu fiyattan 
ithalât yapamayacaklarını bildirmişlerdir. Bu suretle 
ATAŞ'a hissedar olan ve yerli ürettiği hampetrolü 
ATAŞ'ta işleyen Shell firması tam randıman çalışır
ken, diğer yabancı iki ortak rafinaj randımanının ay
larca büyük ölçüde düşmesine ve memleket ekono
misinde kayba sebep olmuşlardır. 

Bu durum karşısında, Petrol Kanununun hüküm
lerine dayanarak Irmak Hükümetinin Enerji Bakanı 
sayın Işıl; BP ve Mobil'e 90 günlük mehil vererek, 
kararnameye uygun fiyatla ithalât yapmadıkları tak
dirde rafineri belgelerinin iptal edileceğini bildirmiştir. 
Bu kararnameden sonra sayın Irmak Hükümeti döne
minde Libya ile de 3 milyon tonluk bir anlaşma ya
pılmıştır. Burada bu anlaşmanın da biraz üstünde 
duracağım. 

Yanılmıyorsam 2 milyon tonu 36 graviteli, 1 mil
yon tonu da 37 graviteli olan bu malın varili 10,81 
dolardan ithal edilmiştir. Burada zamanın Enerji 
Bakanından sorulması gerekli husus, kendi 10,21 do
larlık kararnamesini 10,81 lik fazla fiyatla kendisi ih
lâl etmiş olmamakta mıdır? 

Ayrıca kamuoyuna ballandıra ballandıra iletilen 
Libya ile yaptığımız gizli müzakereler ve alınan neti
ce, anlaşmadan doğan bu yüksek fiyat mıdır? Grupu-
muz adına ben, dost ve kardeş Libya ile olan ilişkile
rimize en ufak bir gölge düşürülmesini arzu etmedi
ğim için, bu konuda yanılmayı canı gönülden temen
ni ederim. 

Dost ve kardeş Müslüman ülkeleriyle ilişkileri
mize verilmek istenen gayri ciddî veçheden ve bunun 
doğurduğu zararlardan ciddî endişeler duymaktayız. 
Bunu, başka vesilelerle dile getireceğiz. 

Ayrıca sayın Işıl'ın, iddia ettiği 10,36 ve 10,40 lik 
teklifler de; vâdeleri 45 günlük olduğu için, aslında 
kabul edilen baz fiyattan daha yüksek fiyatlı teklif
lerdir. Burada sayın Işıl'ın, bunun vadesini de kamu
oyuna açıklaması gerekirdi. Birisi 3 aylık vadelidir, 
birisi 45 günlük vadelidir. Tabiî vâde ile faiz doğru 
orantılı arttığı için bu fiyatlar aslında baz fiyat ola
rak daha yüksektirler. 
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Bilindiği üzere, çeşitli zorluklarla ve zorlamalarla 
sayın Demirel Hükümeti güvenoyu aldıktan 3 - 4 gün 
sonra adı geçen yabancı şirketlerin Enerji Bakanlığı
na, kararnamede öngörülenin çok üstünde bir fiyatla, 
yani 10,81 dolarlık müracaatlarına şahit oluyoruz. 
Bu, alenen bir yoklama demarşıdır ve sayın Bakan 
Kılıç tarafından reddedilmiştir. «Ret» yazısında sayın 
Bakanın lütfedip bana bizzat verdikleri bilgiye naza
ran, adı geçen şirketlere 6 Şubat 1975 tarihli Karar
name esasları dâhilinde, yani 34 gravite için 10,095, 
36 gravite için 10,215 dolar üzerinden derhal ithalâta 
geçmeleri tebliğ ediliyor. 

Bu arada Petrol Dairesi Reisliği de Bakana «olu
ra» sunulmak üzere hazırladığı teklifte birindi şık 
olarak peşin 10,21 dolar varil başına, ikinci şık ola
rak da 3 ay vadeli 10,50 dolar varil başına teklifte 
bulunuyor. Anladığımıza göre, ikindi şıkka da, yani 
3 ay vadeli 10,50'lik teklife de Bakan «olur» veriyor 
ki, 90 günlük mühletin bitmesine bir hafta kala BP 
'ile Mobil bunu kabul ederek ithalâta karar veriyor
lar ve mal - burası da enteresandır - mal ertesi gün 
hemen Mersin Limanına geliyor. Her ne kadar Si-
don Limanından yüklıeme ve Mersin'e boşaltına faz
la vakiit almıyorsa da, bu hazır oluş başka türlü de 
yorumlanabilir ve şüpheleri celbödeb'ilir. 

Nitekim, Hükümetlin 6 gün daha diretip 10,21 'ilk 
peşlin fiyatı kabul eMrebileceği tezini savunan yetkili 
kişiler mevcuttur. Burada 3 aylık vadeden doğan va
ril başına 28,5 sentlik fark, baihse konu fazla ödeme 
meblâğını doğurmaktadır; bu da, ithal edilecek ma
lın yıllık ton'ajı hesaplanırsa, 5 miltyon doları aşmak
tadır. 3 aylık vadeden doğan 28,5 sentlik farkın za
rar doğurmayacağını iddia eden ve kendisini savunan 
Hükümete yakın çevreler, bu paranın Merkez Banka
sında faizsiz olarak işleyeceğini iddia etmektedirler. 
Bundan başka da döviz transferlerinde 3 aylık bir 
zaman kazanma avantajının hesaba katılması gereği 
üzerinde durmaktadırlar. 

Bize göre bu gerekçelerin geçerliliği yoktur. Şöyle 
ki: Birincisi; hükümetlerin yabancı şirketlere ham 
pdtrol ithali için döviz tahsisi yükümlülüğü yoktur. 
İkincisi de, Petrol Kanununun 115 ille 118 nci madde
leri hükümetle şirketlerin hesaplaşmalarını yıl sonun
da öngörmektedir. Bu açıdan bakılmadığı takdirde 
dahi, mevcut döviz rezervlerimizle bu tediyatı peşin 
yapmamız ve 28,5 sent tasarruf sağlamamız, mantığın 
ve ticaretin bir gereği olmak icap öderdi. Bu faktörün 
dışında dünya petrol fiyatlarındaki son aylardaki dü

şüş eğilimini de hesaba kalmak gerekir. Dünyanın 
büyük enerji tüketicilerinden Amerika Birleşik Dev-
letileri, Japonya ve Avrupa'nın aldığı tasarruf tedbir
lerinin, enerji ve petrol tüketimini hissedilir bir oran
da azalttığı bir vakıadır. 'Bir müşahhas örnek vermek 
gerekirse, Amerikan Enerji Ofisinin, Amerika'daki ka
lorifer ısı vasatisini 6 fahrenhayt düşürmekle % 14'lük 
bir enerji tasarrufu sağladığının 'hesabım verebiliriz. 
Ayrıca Alaska petrollerinin ve Kuzey Denizi petrol
lerinin, batının yavaş yavaş Orta Doğu piyasasından 
çekileceğinin belirtiler1! olarak gösterilebilir. Buna 
mükaJbil petrol üreten ülkelerin istihsali artırmaları, 
arz talep dengesini son aylarda OPEC ülkeleri aleyhi
ne ve fiyatların düşmesini zorlayacak şekilde değiş
tirmiştir. Her ne kadar İran ve Venezüella OPEC için
de fiyatları yüksek tutma çabası içinde ise de, son 
iki üç aylık trentler düşüş göstermektedirler. Bu hu
susun yanı sıra, petrolün zor depolanır ve stoklanır 
bir madde olduğu düşünülürse, üretici ülkelerin fiyat 
düşüşlerine karşılık, alıcı ülkelere vadeli alıma zorla
malarından daha tabiî bir ticarî kaide düşünülemez; 
zira döviz ve para bolluğu içerisinde yüzen bu ülkeler, 
petrollerini faizlendirmiş ve daha yüksek bir fiyata 
satmış olmaktadırlar. Onlar için geçerli olan bu ticarî 
kaideye alıcı olarak uymamız gereği yoktu kanısında
yız. Bütün eritmelere rağmen, yurt 'dışı işçilerimizin 
sayesinde döviz rezervlerimiz henüz bir milyar dola
rın üzerindedir. 

Bu şartlar çerçevesi içinde Hükürhetin ciddî bir 
piyasa etüdü yapması ve vadeli alım yolunu tercih et
memesi yerinde olurdu kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, bu gün tükettiğimiz hampet-
rolün ancak dörtte birini yerli kaynaklardan üretebil
mekteyiz; bu oran maalesef üçte birden bugün dörtte 
bire düşmüş bulunmaktadır. Bu üretimde de millî şir
ketimiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının his
sesi, maalesef yabancı şirketlerden azdır. Bizim arzu
muz tümünün millî şirketimiz tarafından çıkarılması
dır; ancak, bugüne kadar izlenen yanlış politikalar ve 
ideolojik sal saplantıların bunda büyük Vebali vardır. 
Son yıllarda gelmiş geçmiş hükümetler yabancı tekno
loji ve sermaye konusunda bilgili, hesaplı bir sınır 
çizemedikleri için neyin yurit yararına, neyin zararına 
olduğunu tespit dahi edememişlerdir. Solun sermaye 
ve yatırım düşmanlığı baskısı altında $inen hükümet
ler petrol konusunda da aynı kompleks içinde de
nizlerimizde ciddî bir etüt daih'i yaptıramamışlardır. 

1972 yılında Meclislerimizde Petrol Reformu tar
tışılırken yine Demokratik Parti Grupu sözcüsü ola-
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fak istikbalin, deniz aramalarında olduğunu, bunun 
da kara sondajlarına oranla çok daha fazla sermaye ve 
teknoloji gerektirdiğini savunarak hükümetten, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu imkânlarına sahip 
olup olmadığını ve olmadığı takdirde nasıl mücehhez 
kılınacağını sormuş; fakat o zaman cevap alamamış
tım. 2,5 yıl sonra haklılığımız ortaya çıkmış, maalesef 
Yunanistan yabancı teknolojiden yararlanarak Ege'de 
petrol bulmuştur. Biz de şimdi, «Brüksel'e mi gMellim, 
Lahey'e mi gidelim?»1 diye düşünmekteyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 
Hükümeti zamanında ve akalbinde Türk millî hays'iye-
ti aylarca bir Norveçli kaptanın kaprisleriyle rencide 
edilmiş ve Hükümet, değil sismik araştırma yaptırt
mak, Norveç gemisini kıta sahanlığı sınırlarımıza da
hi sokamamıştır., 

Bütün bunları arz edibimin sebebi, konunun ide
olojik yöne saptırılması temayülüne karşı olduğumu
zu belirtmek içindir. 

Aynı şekilde, yabancı petrol şirketlerinin, petrolün 
kaymağı olan rafinajda devam ederken yeni kuyular 
aramadaki lâkaydiîerirü üzüntü ve nefretle karşılı
yoruz. 

•1974 yılının ülkemiz iç'in çok kritik günlerinde 
üretimi durdurmaları, hükümete fiyat baskısı yapma
ları, Türkiye hedefli gemilere rota değ'işitirtmeleri, ye
ni Hükümete, güvenoyundan dört gün sonra, yüksek 
bir fiyat teklifiyle gelmeleri, ondan sonra kendilerine 
uygun olan teklif kahul edilince hemen mal sevkıya
tına başlamaları bu şirketlerin lehine kaydedilecek 
hususlar değildir. 

Biz demokratik sağ muhalefet oîarak ne körükö-
rüne sermaye müdaföiliğinin, ne de körükörüne ser
maye düşmanlığının millî çıkarlarımızı sağlayacağına 
inanmıyoruz. Bu bakımdan bilimsel ve dkonomik te
mde dayalı akılcı bir yolun kalkınmamıza esas teş
kil etmesi gereğini savunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan nezaket göste
rip lütfettiler beni davet edip yanında yardımcıîarıyl'e 
bana bir buçuk saatlik bir brifirüg verdiler. Kendile
rine bu kürsüden de grupulm Ve şahsım adına teşek
kürlerimi bir daha sunmayı bir vazife addediyorum. 
İnşallah dış konularda da bir gensoru gelmesi beklenil
meden sayın Hükümetin aynı inceliği göstereceğine şa
hit oluruz. 

Parlamento düzeyi ve çerçevesindeki pströl konu
sunda mütevazı bir bilgiye sahip olmama rağmen b'ir 
buçuk saatte ancak dialog kurabildiğim bir konu için 
bugünkü yirmi dakikalık sınır gerek kamuoyunun ge

rekse MecMsimizin aydınlanması açısından yetersîz 
kalacaktır. 

Sayın Bakamdan aldığım izahatı naklettiğim Gni' 
pum, vadeli alımın zorunluluğu konusunda ikna olma
mıştır. Ayrıca, konu iyi aydınlanmadığı takdirde köy 
kahvehanesinden miting meydanına kadar Türkiye'yi 
alıp satmaya vardırılacak bir polemik konusu yapıla
caktır. Sol mihrakların, «Ulusal Petrol Savaşı» diye 
adlandırdıkları bu eğilime, Hükümete yakın çevreler 
de şimdiden girerek, «Petrol Kavgası» adlı müdafaa 
broşürleri bastırmaktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri, bu konu kavgayla, po-
lenfıkle değil, müzakere ve ikna yoluyle çözümlenebi
lir-

Bu anlayış ve yukarıda arza çalıştığım tahliller 
ışığında grupumuz, konunun istismarını önlemek ve 
aydınlığa kavuşmasını sağlamak için gensoru önerge
sinin gündeme alınmasında fayda mütalaa etmiştir. 
Bu bakımdan Hükümete mensup partilerin de bu 
olumlu anlayışa iştirakle gensoru müzakereleri sıra
sında kamuoyu ve Meclislerimizi tatmin etme yoluna 
gitmelerini kendilerinden rica ediyoruz. 

Bu anlayış içinde, benî dinlemek lütfunda bulun-* 
duğunuz için grupum ve şahsım adına saygılar suna
rım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Talât Oğuz. Buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Mardin) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grup başkanvekilleri Sayın Necdet Uğur ve Selçuk 
Erverdi ve arkadaşları tarafından; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında, Anaya
sanın 89 ncu maddesine dayanılarak verilen gensoru 
önergesi hakkında Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet 
Meclisi Grupunun görüş ve düşüncelerini arz etmek 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Partiler toplulu
ğunun oluşturduğu Hükümetin izlediği petrol politi
kası millî olup, Türk milletinin çıkarlarına tamamen 
uygun bulunmaktadır. Bu durum, Parlamento hu
zurunda okunan Hükümet Programı ile teyit edilmiş
tir. Hakkında gensoru açılması istenilen Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kıhç'ın yabancı 
petrol şirketlerine verdiği fiyat, yürürlükte bulunan 
Petrol Kanununa, yönetmeliklere, milletlerarası ku
rallara, anlaşmalara ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
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iktidarının tatbik ettiği ve istediği fiyata tamamen 
uygundur. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına uy
gulanan petrol politikası sebebiyle, petrol üretiminin 
200 bin tonu aşan bir şekilde düşüş kaydettiği kayıt
larla sabittir. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanın memleketi yaban
cı şirketin önerdikleri fiyatı kabul etmekle zarara 
soktuğu iddiasını kanıtlayan en ufak bir belirti mev
cut değildir. Milliyetçi Partiler topluluğu Hükümeti
nin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 
Kılıç yabancı petrol şirketleri ile ilgili olarak, daha 
evvelki hükümetler tarafından alınan kararların mu
teber olduğunu, bu kararların tatbik edilmemesi ha
linde müeyyidelerin tatbik edileceğini ifade eden ya
zılı tebligatta bulunduğu kayıtlarla sabittir. 

Dost bir ülke olan, siyasî ve iktisadî münasebet
lerin tesis edilerek geliştirildiği Irak Devletinden en 
uygun şartlarla petrol ithaline müsaade edilmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, yabancı şirketlerin yaptık
ları müracaat hukuk devleti ilkesinin ışığı altında 
kanun ve anlaşmalardan doğan hakların korunması 
gözönünde bulundurularak, Irmak Hükümeti döne
minde hazırlanan 6 Şubat 1975 tarihli tebliğ esasları 
dairesinde ithalata başlamaları lüzumu 25 Nisan 1975 
tarihinde Enerji Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. 
6 Şubat 1975 tarihli tebligatta, yabancı şirketlere pe
şin olarak 10,21 dolardan ithalat yapmaları; aksi 
takdirde, sözleşmenin ve bundan doğan hakların ip
tal edileceği ihtar edilmişti. 10,50 dolar fiyat millî 
şirketlerden îpraş'ın Irak Devletinden satın aldığı 
hampetrolün en düşük fiyatıdır. Bu fiyat, İpraş'a 
Irmak Hükümetinin Türkiye'ye olan dostluklarına 
dayanılarak verdiği bir fiyattır. Bu fiyat, Irak ile 
Türkiye arasındaki su hakkından doğan tavizli fiyat
tır. Nitekim, aynı tarihlerde Irak Devleti, başka 
ülkelere daha yüksek fiyatlarla hampetrol sattığı bü
tün dünya kamuoyunca bilinmektedir. Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarı zamanında îpraş'ın Irak'tan al
dığı hampetrol 3 ay vadeye bağlı bulunmakta idi. 
Vade faizi hesaplanmak, suretiyle alnıdığı takdirde 
10,50 doların 10,21 dolar olması gerektiği Sayın Ca
hit Kayra zamanında bir muciple tespit edildiği Ba-
aknlık kayıtları ile sabittir. Kararname bu mucibe 
ve bu hesaplamaya istinaden çıkarılmıştır. Demek ki 
İpraş, Irak Devletinden vadeli hampetrol aldığı 
zaman, varili 10,50 dolar üzerine hesap edilmesi ge
rekecektir. Hükümetin bugünkü uygulamasında 

yaptığını, aynen yabancı şirketlere uygulamaktan iba
rettir. 

Değerli milletvekilleri, yabancı şirketler petrolü 
peşin getirdikleri takdirde 10,21 dolardan; üç ay vade 
ile alnıdığı takdirde 10,50 dolardan ithalât yapacak
lardır. Vadeli ithalâtta şirketler, akreditif miktarla
rını Merkez Bankasına yatıracaklar ve ancak Merkez 
Bankası döviz transferlerini hampetrol gemiye yük
lendikten üç ay sonra transfer edecektir. 

Böylece transfer edilen miktarı Türk lirası olarak 
Merkez Bankası üç ay kullanmış olacaktır. Bu uy
gulama millî şirketlerle Irak Devleti arasında vaki 
olan uygulamanın aynısıdır. Görülüyor ki gerekçe
lere ve kayıtlara dayanarak arz ve izah ettiğimiz se
beplerden dolayı yabancı şirketlere çıkar sağlandığı 
iddiası doğru değildir ve varit değildir. 

Gensoru. önergesinin esasını teşkil eden petrol fi
yatları, 17 . 12 . 1974 tarihinde çıkarılan Kararna
meye dayanmaktadır. Daha evvelce hazırlanan teb
ligata dayanılarak yabancı petrol şirketlerine ithal 
müsaadesi verilmesi, yürürlükte bulunan yasalara uy
gun olarak verilmiştir. 

Yabancı petrol şirketleri 28 Nisan 1975 tarihli 
tebligat esasları dairesinde millî şirketlerin şartları 
ile ithalât yapabilecekleri Petrol İşleri Genel Müdür
lüğü tarafından yazılı olarak bildirilmişti. Bu durum
dan anlaşılıyor ki Sayın Cahit Kayra'nın tespit ettiği 
fiyatlarla, Sayın Kılıç'ın müsaade ettiği fiyatlar ara
sında gerek esas yönden ve gerekse usuli yönden bir 
fark mevcut değildir. Yapılan işlemlerde bir kanun
suzluk ve usulsüzlük yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, 6 . 12 . 1974 tarihli Karar
namenin hükümlerine, Petrol Kanununa tamamen uy
gun olup, millî şirketlerin temin ettiği en ucuz emsal 
fiyat tatbik edilmiştir. Uygulanan petrol politikası ile 
ATAŞ Rafinerisi tam kapasite halinde çalışmaya baş
lamış ve memlekette petrol sıkıntısı önlenmitir. Asıl 
mesele Türk ekonomisini tahrip etmeden, Hazineyi 
zarara sokmadan bir politika izlemektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde uy
gulanan petrol politikası ile üretim durmuş, Hazine 
yüz milyona yakın bir zarara maruz kalmıştır. 

Arz ve izah ettiğimiz sebeplerden dolayı takip edi
len petrol politikasında; yasalara, anlaşmalara, millî 
menfaatlere bir aykırılık görülmediğinden Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasında 
hukukî, fiîlî ve siyasî bir zorunluluk yoktur. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Gru-
pu olarak önergeye olumsuz oy vereceğimizi arz eder, 
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yüce Parlamentoyu saygı ile selâmlarım. (A. P., C. 
G. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Sel

çuk Erverdi. Buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÇUK ERVERDİ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sözlerime başlamadan evvel, Demokratik Parti 
adına konuşan arkadaşımızın Ege kıta sahanlığında 
araştırma yapması lâzım gelen Norveç gemisinin ora
ya gönderilmemesi hususuna değgin sorularını cevap
lamak istiyorum. 

Norveç'ten Ege kıta sahanlığında araştırma yap
mak üzere gemi, bizim, Halk Partisi Hükümetinin de 
iştirak ettiği koalisyon döneminde çağrılmıştı; ancak 
geminin Türkiye karasularına varışı bizim hükümetten 
ayrılmamızdan sonra olmuştur. Müteaddit ikazlarımı
za rağmen, Ege için getirilmiş olan gemi Ege'de kıta 
•sahanlığındaki turlamaşı yerine Akdeniz'e gönderil
miştir. Tarihte arkadaşımızın bir yanılgıya düştüğünü 
zannederek bu hususu açıkladıktan sonra sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Petrol konusu, milletlerarası alanda büyük uğraş
lara yol açan, çok uluslu dev şirketlerin her şeyi yap
mayı göze aldıkları ve yaptıkları bir alandır. 

Sayın Feyzioğlu'nun, işin ehemmiyetini belirt
mek için sık sık kullandığı bir deyimle; «Petrol rengi, 
emperyalizmin hükümran olduğu bir alandır» veya 
Sayın Selâhattin Kılıç'ın 1967'lerdeki ifadesiyle; 
«Petrol; dış politika, Millî Savunma gibi çok yönlü bir 
beynelmilel meseledir. Böyle olunca, hadiseler bu 
şümul içerisinde ve beynelmilel rekabet kaidelerine 
göre cereyan edecektir. Bu kaidelerin ise, pek çok la
birentleri olduğunu ve bazı ahvalde hiçbir ahlâk öl
çüsü ve limiti tanımadığını bilmek zorundayız. Büyük 
devletlerin, büyük şirketlerin Türkiye'yi bu rekabet 
ve menfaat kaidelerinden istisna edeceklerini ve bi
ze hatır için özel muamele uygulayacaklarını zannet
mek ancak köksüz ve zararlı bir aldanma olur» 

Nasıl ki, bağımsızlığın temel ilkelerinden birisi ve 
en önemlisi, yurt topraklarının yalnız üstüne değil, al
tına da sahip oîmaksa, gerçek milliyetçilik de mem
leketin güvenliği ve ekonomisi bakımından büyük 
önem arz eden konularda ulusun imkânlarını yaban
cılara kaptırmamak, onların sömürülerine mani ol
maktır. 

Yine Sayın Feyzioğlu'nun ifadesine müracaat 
edersek; «Milliyetçilik, partiler yelpazesinde şurada 

burada oturanların inhisarında değildir. Yabancı pet
rol şirketinin pençesinden milletimin bir kuruşunu 
nasıl kurtarırım diye mücadele eden milliyetçidir» 
dememiz gerekir. Tabiî, bu söz de milliyetçilik kadar 
kolay olmayan, uğraş isteyen, fedakârlık isteyen, ger
çek yurtseverlik isteyen bir konudur. 

Bilindiği üzere, Türkiye'de ham petrol işleyen ve 
petrol ürünü elde eden dört tane rafineri mevcuttur. 
Bunlardan üçü millî şirketimize; ATAŞ rafinerisi ise, 
Mobil, Shell ve BP'nin iştirak halinde işlettikleri 
ATAŞ grupuna aittir. ATAŞ rafinerisinin iş
letme maddesine ait nihai proseverbalin iş
letme müsaadesiyle ilgili maddesinde; mem
leket ihtiyacını karşılamak üzere hem petrol ik
mali yapmak yükümlülüğü açıkça belirlenmiştir. Bu 
kuruluşun gayesine rağmen, söz konusu rafinerinin 
kritik dönemlerde ülkemizin yararına tam ters düşen 
davranışlar gösterdiği kamuoyu tarafından da bilin
mektedir. Nitekim, 1974 Haziran ayında Ecevit Hü
kümeti işbaşında iken, Ege Denizi kıta sahanlığında 
ilk defa petrol arama faaliyetlerine girişildiği sıra
larda, bu rafinen sahiplerinden Mobil ve BP şirketle
ri, ithal ettikleri ham petrolün fiyatını yükseltmek ta
lebinde bulunmuşlar, demin Sayın Reşit Ülker arka
daşımız tarafından verilen rakamları ifade ederek, 
Hükümetten petrol ithalindeki fiyatları yükseltmeyi 
istemişlerdir. Ecevit Hükümeti bu talepleri reddet
miştir. 

Yabancı petrol şirketleri Ecevit Hükümetinin bu 
kararlı davranışının üzerine, Hükümetin tespit ettiği 
fiyattan ithalâta devam etmek mecburiyetinde kalmış
lardır. 

Çok uluslu petrol şirketlerinin ekonomik ve hatta 
bazı ülkelerde politik etkilerinin ne denli önemli oldu
ğu herkesin malumu bulunduğundan, Ecevit Hükü
metinin sağladığı bu başarıyı ona göre değerlendirmek 
gerekir. Gerçekte, konu o tarihte Türk basınının. 
Türk kamuoyunun büyük bir kesimi tarafından bu bo-
yurt içerisinde değerlendirilmiştir. Aksi davranışlar da 
olmadı değil. Sözde milliyetçiliği çıkarları için, ka
zançları için vasıta eden kuruluşlardan bir gazete, (ki, 
bu gazetenin Hükümetin kuruluşunu temin için Sayın 
liderleri bir araya getirmek gibi bir tarihî görevi yük
lendiğini de hepimiz bilmekteyiz) Mobil ve BP tek
liflerinin Hükümetçe reddi üzerine, 18 . 6 . 1974 tari
hindeki yazısında şöyle diyordu; «Türk halk efkarı
nın petrol meselesinde gerçeği bilmesi için yabancı 
petrol şirketlerinin muhakkak açıklama yapması, it-
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ham edildikleri konularda, petrolünü işleyip, para ka
zandıkları ülkenin insanlarına gerçekleri söylemeleri 
lâzımdır. Hakikatler aneak bu şirketlerin konuşmasın
dan sonra ortaya çıkar. ATAŞ'ın ortaklarını önem
li bir görev beklemektedir. Suskunluk, suçlamaları 
kabul anlamına gelmektedir. Mobil ve BP, hatta şim
dilik Bakanlığın yanında görülen Shell bir araya gele
rek kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapmalıdır
lar» 

Millî çıkarlarımızı koruyan Hükümet kararına kar
şı çıkmayan Shell'i de, diğer şirketlerin yanında yer 
almaya, nöbete girmeye davet eden; vatandaşın ise, 
yetkili idarecilere değil, bu şirketlere inanmasını salık 
veren bu millî gazete, şirketlere ise, kendisini yalnız 
bırakmamalarını, haklarını birlikte savunmalarının 
uygun olacağını ifade ediyordu. Bu gazete ve bu ga
zete gibi sözde milliyetçilere hep birlikte sormamız ge
reken bir soru vardır: «Kimden yanaşınız?» 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sermayeden. 
SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Bu çağrıya 

rağmen, şirketlerin, verilen fiyatı gazeteyi mahcup 
edercesine kabul etmesi üzerine, ertesi günü aynı ga
zete; bu işin uzun sürmeyeceğini beyan ederek gön
lünü rahatlatıyordu. 

Petrol konusunda farklı düşüncelerin çoğu kez te
sadüfi olmadığı ve bazı şartların, bazı kişileri o şe
kilde düşünmeğe zorladığını dünya basınından da öğ
reniyoruz. 

Vaktinizi almamak için, Günaydın gazetesinde çı
kan: «Yabancı ülkelerde rüşvetsiz iş yapma imkânı 
yok, Amerikan petrol şirketi Golf Oil yabancı bir ül
kede politikacılara 60 milyon lira rüşvet dağıtmış» gi
bi, haddizatında bizim memleketle alâkalı olmayan; 
ama petrol şirketlerinin dünyada izlediği politikayı 
göstermesi bakımından önemli olduğu için bu konu
ları da burada arz etmek istiyorum. 

Irmak Hükümeti kurulduktan sonra, Mobil ve 
BP şirketleri gazetenin yazısını yalanlamamak için, 
Hükümete yeniden müracaat ederek fiyat artışı talep
lerini tekrarlamışlardır, ancak bu defa istedikleri fi
yat varil başına 10.80, 11.00 dolardır. Irmak Hükü
meti de bu talepleri kabul etmemiştir. Bu arada, 
6 . 1 2 . 1974 tarihinde 9131 sayılı Kararname ile Ba
kanlar Kurulu 1 Ekim 1974 tarihinden itibaren ham 
petrol ithal fiyatlarını, 36 gravite hafif ara petrolü 
için 10.21 dolar/varil olarak saptamıştır. 

Mobil ve BP adındaki yabancı petrol şirketleri, 
5 . 2 1975 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından 

saptanan bu fiyatlardan ham petrol ithal etmeyecek
lerini bildirmişler» aynı tarihte sadece yerli ham pet
rolü işliyerek ATAŞ Rafinerisinin üretimini ı% 40'a 
düşürmüşlerdir. Bunun üzerine, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı 6 . 2 . 1975 tarihinde, Mobil ve 
BP şirketleri hakkında Petrol Yasasının 132 nci mad
desinin tatbikini tebliğ etmiştir. 

Haklarında 132 nci maddenin uygulandığı, 6.2,1975 
tarihinde kendilerine tebliğ olunan Mobil ve BP şir
ketleri, uygulamadan sonra, hangisini yutturabilirim 
dercesine, birtakım fiyatlar teklif etmişlerdir. Bun
lar 7 Martta 45 gün kredili fob 10.70 dolar, 18 Mart 
1975 tarihinde 30 günlük fob 10.40 dolar ve bu tek
liften bir gün sonra da 45 günlük kredi ile fob 10.36 
dolar olarak teklifler gelmiştir. 

Burada bir noktayı dikkatlerinize sunmak istiyo
rum. Vadeleri aynı olan, farzımuhal 45 günlük kredi 
ile fob 10.70 dolara vereceğini söylediğini, yine 45 gün
lük kredi ile fob 10.36,5 dolara düşürmüştür. Demek 
ki, yalnız vadeleri, graviteleri değişmediği halde, pet
rol şirketleri önceden, neyi koparabilirim, neyi tuttu-
rabilirim diye müracaat etmekte, Hükümetin davranı
şına göre de fiyatlarda indirim yapmaktadır. 

Bu arada bir hususu daha takdirlerinize sunmak 
istiyorum. 

27 Mart 1975 tarihinde, Cephe Hükümetinin ku
rulmasından 3 gün evvel, BP şirketi Sayın Enerji Ba
kanına verdiği teklifi yine aynen Enerji Bakanlığına 
sunmuştur. Burada, kredi ile petrol ithaline müsaade 
istenmiştir. Verilen cevap şu: «Anılan kararnamede 
kredi müddeti, satışlarda uygulanan faiz oranı ve bu
na göre oluşacak faiz tutarlarının, saptanan petrol fi
yatına ilâve edileceğine dair bir hüküm bulunmadı
ğından, teklifinizin kabulüne imkân görülmemiştir.» 
Yani Sayın Selâhattin Kılıç'm, kararname hükümle
rine uygun olarak faizleri ilâve etmek suretiyle 10.21'e 
vardım dediği şeyin Kararnameye uygun olmadığı, 
kendisinin Bakanlığa gelişinden 3 gün evvel yine kendi 
Bakanlığının Petrol Dairesi Başkanlığınca reddedil
miş ve tebliğ edilmiştir. 

Milliyetçi Cephe iktidarının Hükümeti oluşturma
sından ve güvenoyu alınmasından sonra, Mobil ve BP 
şirketleri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Se
lâhattin Kılıç'a 36 graviteli Kerkük menşeli ham pet
rol için, 3 aylık vade ile fob 10.50 dolarlık teklifi getir
mişlerdir. 

Sayın Kılıç yabancı petrol şirketlerinin bu teklif
lerini, 29 Nisan 1975 tarihinde Bakanlar Kurulu ka
rarına aykırı şekilde kabul etmiştir. Alâkalı dairenin 
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aksi beyanlarına rağmen, basında yaptığı açıklamada 
Sayın Kılıç, 10.50 dolar teklifin, 90 günlük kredi dü
şünülürse, 10.21 dolarlık fiyatı değiştirmediğini açık
lamıştır. 

Bu noktada bir hatırlatma yapmayı faydalı bulmak
tayız. 

1967'lere dönerek Sayın Kıhç'ın ham petrol itha-
lindeki fiyat indirimi konusunda düşündüklerini bir 
kere daha gözden geçirmeyi faydalı bulmaktayız. Sa
yın Kılıç o zaman buyuruyorlar ki; - yani kendilerin
den fiyat indirimi talep ederek masaya oturacağımız 
dev şirketlerin bize öne sürecekleri sebepleri biz ken
dimiz söylemişiz - «Asıl pazarlık gücünü yok eden şey, 
şirketin size söyleyeceği şeyleri masa basma oturma
dan sizin deklare etmenizdir». Aynen bugün yaptıkları 
gibi. 

Yine, Karma Komisyonun raporlarının müzakeresi 
sırasında da Sayın Kılıç; gerçekten Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı bize direkt olarak döviz sağlayan 
bir faaliyet sahası olduğundan, ona verilecek dövizin 
adedi hendesî silsilelerle artan bir döviz tasarrufuna 
yol açacağını ve bu itibarla Hükümetin, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına vereceğimiz bir dolan kar
şılık birkaç dolarlık döviz sağlayacağı için, hususî bir 
statü tatbik edilmesi gerektiğine kani olduğunu ifa
de buyuruyorlar. 

Şimdi aynı Kılıç, bırakın Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına özel statü tatbikini, Kararnamede kre
dili ithalâta müsaade edilmediği halde ve bir millî 
şirketin imkânlarının mahdut olması sebebiyle, Irak'tan 
petrol alırken kullandığı ve neması Devlete kalan kre
di uygulamasını kendi anaşirketinden mal getiren Mo
bil ve BP'ye uyguluyor. Kâr şirketlerin olacak. Gerek
çe olarak da, «Siz millî şirkete getirttiniz, ben de ATAŞ 
grupuna sağladım» buyuruyorlar. Bu gerekçe karşı
sında insanın aklına, Sayın Feyzioğlu'nun A. P.'li bir 
Bakana sorduğu, «Siz Cumhuriyet Hükümetinin Ba
kanı mısınız, Mobil şirketinin avukatı mısınız?.* soru
su geliyor. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleıi, al
kışlar). 

Kalkınma planlarında ve petrol konusunda 
yapılan Meclis Araştırması sonucu verilen ra j 

porlarda, rafinerilerin münhasıran Devlete veya 
kamu iktisadî teşebbüslerine ait olması temel 
ilke olarak sapandığına göre, daha önce veril
miş yersiz bir imtiyazın ve tevzii için verilmiş isa-
rafinerinin hem millî menfaatlere, hem de hukuka uy-: 
gun şekilde belgesinin iptali imkânı doğmuşken, Sayın 
Feyzioğlu'nun yine bir genel görüşmede ifade bu
yurdukları gibi; petrol çıkaran şirketlerin yürürlük
teki Petrol Kanunu ile imtiyazları o kadar fazladır 
ki, hazır elimize fırsat geçmişken, tam yakaladım bir 
parçacık da buradan Devletime fayda sağlayayım den
mesi gerekmez miydi? Hakiki milliyetçilik bunu icabet-
tirmez miydi? 

Bu konuda Sayın Kıhç'ın cevabı şu : «Ben sorum
luluk taşıdığım sürece, kanunları maksatlı olarak uy
gulamayan, kahramanlık özentili çarpık fikirlere im
kân vermeyeceğim» olmuştur. 

Sayın Kılıç'tan önceki sorumlular, kanunları çıkış 
maksadına uygun olarak uygulamışlardır. Kanunu 
maksatlı olarak uygulamayan, uygulamak isteyenlere 
mani olan biri varsa, o da kendileridir. 

Kahramanlığa özenti duymaya gelince; hakkını tes
lim etmek gerekir ki, özenti duymamış, kahramanlık 
etmiştir, ama millî çıkarlar için değil, petrol şirketleri 
için. (C. H. P. sıralarından «Bravo;,, sesleri, alkışlar). 

Şimdi, çok uluslu petrol şirketlerinin, yukarıda 
kısmen değindiğimiz ekonomik ve hatta politik güç
leriyle ilgili bazı vesikaları bilgilerinize sunmak isti
yorum. 

Sayın Ülker'in de temas ettiği, 29 Nisan tarihli İn
giliz Financial Times Gazetesinde yayınlanan Mobil 
ve BP şirketlerinin ülkemizdeki durumuyle ilgili haberi 
okuyalım: «2 şirkete tanınan süre hâlâ geçerlidir. Ya 
7 Mayısa kadar Hükümetin kararname ile tespit ettiği 
düşük fiyattan ham petrol ithal edecekler, ya da ra
fineri tesislerinin millîleştirilmesine katlanmak zorun
da kalacaklardır. Şirketler, bir yandan verilen fiyat
larla ithalin önemli zararlara yol açacağını iddia eder
ken, öte yandan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 
değişmesiyle sorunun çözümlenebileceğini ummakta
dırlar.» 

îngiliz gazetesinin daha önceden şirketlere atfen 
verdiği haberin, Sayın Selâhattin Kıhç'ın tasarrufuy-
le doğrulanmış olmasını dikkatinize sunarım. 

Gerçekten, Mobil ve BP. şirketlerinin, Ecevit Hü
kümeti, Irmak Hükümeti zamanında da, anlaşmaz
lıkları lehlerinde çözmek için muhtelif seviyede, hat-

Söz konusu Kararname, kredi faizine dayanarak 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ham petrol 
ithal fiyatında artırma yetkisini vermemektedir. Böy
lece Sayın Selâhattin Kılıç, yasaları, Bakanlar Ku
rulu kararlarını çiğneyerek, daha önce Mobil ve BP 
şirketlerine uygulanan 90 günlük sürenin bitimine 
6 gün kala, bir şirketin ATAŞ Rafinerisindeki işletme 
müsaadelerinin iptaline, diğer bir deyişle ATAŞ'ın 
kamulaşmasına mani olmuştur. 
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tâ büyük elçiler aracılığıyle girişimleri olmuştur; ama 
o zamanki hükümetler bu girişimlerden etkilenmemiş
lerdir. 

Bütün bu girişimler, yasalara ve Bakanlar Kurulu 
kararlarına saygılı, gerçekten milliyetçi yetkililer gö
rev başında iken sonuçsız kalmıştır. Mobil ve BP. şir
ketleriyle Türk Hükümetlerinin anlaşmazlığı, Sayın 
Selâhattin Kılıç tarafından bu şirketler lehine hal
ledilmeden önce, yabancı basın konuya eğilmek ge
reğini duymuştur. 

Almanya'da yayınlanan, hem de sağ eğilimli ol
duğu tanınan 22 Mart tarihli Die Welt gazetesinde
ki, bu konudaki yorumdan kısaca parçalar sunmak 
istiyorum. 

«Ankara'da ulusal petrol piyasasına egemen olma 
isteği tomurcuklanıyor». Bundan 30 gün önce, Bri-
tish Petrolün kumpanyasının Londra'daki kodaman
ları gözlerine inanamadılar, masalarının üzerinde An
kara'nın bir savaş ilânı duruyordu. British Petrol, bu 
90 gün içinde ya petrolün varilini 10,21 dolara indi
recekti ya da Türkiye'deki petrol hakları kamulaştı-
rılacaktı. 

Yeryüzünde pek az petrol fazlasına sahip tröst
lerden biri olan bu firma, gazetelerde ilânlar vererek, 
varili 10,21 dolardan petrol aradığını belirtmeye baş
ladı. Böylece Ankara'ya, «bakın kimsede bu fiyattan 
petrol yok» diyerek, ültimatomun geri alınmasını sağ
lamaya başvurdu. 

Bir noktasında da; «Aslında BP, haydi eyvallah 
dese, bundan malî zararı pek büyük olmaz. Ancak 
BP çarpışmadan, Mersin rafinerisinden ve öbür ya
tırımlardan elini çekecek olursa, bu tröstün dünya 
çapındaki ağında önemli bir delik açıldığı anlamı
na gelecektir. Çünkü, petrolcü ülkelerde uğradığı fi
yat yenilgisinden sonra, tüketici ülkelerde de böyle 
bir saf dışı edilme aleyhine olacaktır» buyuruyor. 

Görüyoruz ki, konu dış basın tarafından, çok 
uluslu petrol şirketlerinin yalnız Türkiye için değil, 
petrol tüketen diğer ülkeleri de içeren şekliyle tartı
şılıyordu, ama Almanya'nın sağ eğilimli gazetesi ne 
bilsin ki, 22 Mart tarihinde bu şekilde yorum yapar
ken, birkaç gün sonra Türkiye'de sağcı Demirel Hü
kümetinin kurulacağını ve Hükümetin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhattin Ktlıç'ın gü-
venoyundan sonra ilk uygulama olarak, yabancı pet
rol şirketlerine, hem de sürenin bitimine 6 - 7 gün 
kala rafinerlerini hediye edeceğini bilmesi mümkün 
değildi, ama gerek bu yazıdan, gerekse İngiltere'de 
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çıkan yazıdan anlaşılan şu ki, yabancı petrol şirket
leri gerçekten güçlüdürler ve sorunlarını milliyetçi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına çözümlete-
ceklerini önceden ilân etmekten çekinmemektedir
ler. 

Yapılan tasarrufun malî yönden de mevzuatımıza 
uygun olmadığını arz etmek istiyorum. Çünkü, ta
sarruf hali mevzuatımız bakımından da imkânsız ol
duğu için, Sayın Kılıç'ın yaptığına yasal imkân ver
mek için, Maliye Bakanlığı 29 . 5 . 1975 günü Res
mî Gazetede ilân ettiği talep tebliğiyle, mal muka
bili ödemede yalnız hampetrol ve fuel - oil için iki 
aylık mal bedelinin transfer süresini üç aya çıkar
mıştır, yani, malî mevzuat bakımından şirketlerin 3 
aylık krediyi kullanma olanakları yoktu. Sayın Selâ
hattin Kılıç, 3 aylık vadeyi tanıdıktan sonra, ithal 
rejiminde değişiklik yapılarak, (Maliye Vekâleti ta
rafından) 29 . 5 . 1975 tarihinde buna olanak sağ
lanmış, sonradan olmaması mümkün olan şey, olur 
hale getirilmiştir. 

BAvŞKAN — Sayın Ervcrdi, tamamlayın lütfen 
efendim. 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Bitireyim efen
dim. 

Özetlersek; Sayın Bakan, daha önceki Türk hü
kümetleri zamanında, yüksek fiyatla petrol ihtali is
tekleri kanuna ve kararlara aykırı görülerek yerine 
getirilmeyen yabancı petrol şirketlerine boyun eğmiş
tir. Yabancı petrol şirketlerinin isteklerini yerine 
getirirken, Petrol Yasasının 85, 112, 132 nci madde
lerinin ve 9131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hüküm
lerine aykırı davranmıştır. Bu hareketi neticesinde, 
Hazineyi 80 milyon Türk lirası zarara sokmuş ve 
yabancı petrol şirketlerinin yılda 5,5 milyon ton hak
sız döviz transferlerine izin vermiştir. 

Bütün bu yasalara ve Bakanlar Kurulu kararla
rına aykırı davranışların ardından, »Selâhattin Kılıç 
Mobil ve BP şirketlerinin Ataş rafinerisine ait işleme 
müsaadelerinin iptaline, yasaya göre verilen sürenin 
bitimine 6 gün kala mani olmuştur. 

Olayın, Türk Hükümeti ve Türk halkı için hüzün 
verici tarafı, 29 Nisan 1975 tarihli İngiliz Gazete
sinde, yeni Bakanın bu işi yabancı petrol şirketleri
nin lehine halledip, rafineriyi kurtaracağını daha ön
ceden yorum halinde duyurabilmesidir. 

Yabancı petrol şirketlerinin sorununu çözümleye
ceği ve rafineriyi millîleştirmekten kurtaracağı ya
bancı basında önceden duyurulabilen bir şahsın Ener-
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ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı makamında göre
vine devam etmesi, kendisini miliyetçi ilân eden Hü
kümet için çelişkidir. 

Sayın Selâhattin Kılıç bu uygulama ile gerek Türk 
miliyetçiliğine, gerekse ulusal çıkarlarımıza ters düş
müştür. Konunun teferruatıyle tespiti, gensorunun 
gündeme alınması ile mümkün olacaktır. 

Siyasal sorumluluğu tespit edilmiş bir bakanın 
kabineden uzaklaşması, Hükümetin zaafı değil, kuv
veti olacaktır. Oylarınızı rica eder, saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi. 
Diğer iki grup, Sayın M. S. P. ve Sayın A. P. 

Grupu sözcülerini bildirmediler 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Ab-

durrahman Unsal konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Unsal, Millî 

Selâmet Partisi Grupu adına, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 

UNSAL (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Çeşitli yönlerden büyük önem taşıyan petrol ko
nusunda verilmiş bulunan bir gensoru önergesi vesi
lesiyle, Millî Selâmet Partisinin görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızda yer almış bulunuyorum. 

Petrol ve petrol ile ilgili meseleler, özellikle son" 
10 yıldır siyasî bayatımızın önemli konularından biri 
haline gelmiş ve çeşitli vesilelerle bu konu üzerinde 
kamuoyunu geniş ölçüde işgal eden münakaşa ve 
polemikler yer almış bulunmaktadır. 

Kamuoyumuzun haklı olarak çok hassas olduğu 
bu konuda bugün yeni bir siyasî münakaşa ve istis
mar konusu ile karşı karşıya bulunmaktayız. Geç
mişteki kısır siyasî münakaşa ve polemiklerin mem
leketimizin bir enerji ve petrol politikasında zararlı 
ve yanlış tesirler doğurduğunu yakından müşahede 
etmiş olarak, bu konuda memleketimiz ve milletimiz 
için en yararlı ve en salim bir yol tutulmasına yar
dımcı olma gayesiyle Millî Selâmet Partisinin temel 
görüş ve müşahedelerini ana hatlanyle aşağıda arz 
edeceğim. 

Önce bazı mühim hususları tespit ile mevzua gir
mek istiyorum. 

1. Türkiye'nin ekonomik kalkınması için sana
yileşmesi, sanayileşmesi için de çok daha kesif bir 
şekilde enerji kullanması lâzımdır. Gelişmiş mem
leketlerin geliri, kullandıkları enerji miktarı ile oran
tılıdır. Kullanılan her 1 liralık enerji, gayri safi mil
lî hasılada 25 liralık bir artış sağlamaktadır. Bugün 

memleketimizde kullanılan bütün enerji çeşitleri fert 
başına 750 kg. petrolle eşdeğerdedir. Batı ülkelerin
de ise bunun 10 mislini aşan değerler vardır. 

2. Türkiyen'in fert başına enerji kullanmasının, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan ile 1987'de 1400 kilograma 
çıkarılması öngörülmüştür. Aslında mütevazi olan 
bu kalkınmanın bile gerçekleştirilebilmesi büyük gay
retlere bağlıdır. Yapılan planlamaya göre, Türki
ye'nin halen 30 milyon ton hampetrole eşdeğeri olan 
enerji kullanmasının 1987'de 76 milyon tona çıka
rılması da gerekmektedir. 

3. Yapılan etütler, Türkiye'nin bilinen kömür ve 
hidrolik imkânlarının, bu enerji ihtiyacının en fazla 
% 32'sini gerçekleştirebileceğini göstermiştir. Bu 
durumda Türkiye 1987'deki enerji ihtiyacının % 70'ini 
petrol ve nükleer enerjiyle karşılamak mecburiyetin
dedir. 

Nükleer enerji gelişimi, en hızlı şekilde ele 
alınsa bile, zaman, imkân ve teknolojik sebeplerle 
% 5'i geçmeyeceği kabul edilirse, geriye kalan 
% 65'inin petrol ve tabiî gazla karşılanması gerek
tiği ortaya çıkmaktadır. 

4. Bu rakam 47 milyon ton petrol eşdeğeridir. 
Türkiye'nin hâlen ürettiği yerli hampetrol ise 4 mil
yon tonu aşmadığına göre, önümüzdeki yıllar boyun
ca, karşılanması gereken büyük açık 43 milyon ton 
hampetrole ulaşmaktadır. Cari fiyatlarda 1 ton 
hampetrol 80 dolar civarında olduğuna göre, Türki
ye'nin, 4 milyar dolara ulaşabilecek bir enerji açığı
nı kapatma gibi büyük bir meseleyle karşı karşıya ol
duğu görülmektedir. 

Meselenin bu kadar önemli ve vahim olmasına 
rağmen, petrol konusunda, özellikle siyasî platform
da ortaya atılan iddiaların, yapılan hücumların ve 
koparılan polemiklerin, memleketimizin bu önemli 
millî petrol davasını çözmeye yardımcı olmaktan çok, 
kısa vadeli, siyasî çıkar sağlamak maksadıyle yapıl
dığının açık bir delilidir. 

Halk Partisi Grupunun vermiş olduğu gensoru 
önergesi, petrol davamızın, siyasî maksatlarla ve 
memleket menfaatlerini zedeler şekilde nasıl istismar 
edilebileceğine yeni ve bariz bir örnek teşkil etmek
tedir. Samimiyetten ve millî davalara yardımcı ol
maktan ne kadar uzak olduğunu, biraz sonra açıkla
yacağımız, Halk Partisinin petrol politikası anlayış 
ve uygulamasının isabetsizliğini iki temel sebebe bağlı 
görmekteyiz: 

A) Bu meselelerde vukufsuzluk ve lüzumlu bilgi
leri öğrenme gayretinden yoksun olmak, 
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B) Bazı önemli gerçekleri, siyasî çıkar sağlama 
gayesiyle örtmek ve gizlemek. 

Enerji Bakanı Sayın Seîâhattin Kılıç'm Ataş Ra
finerisi ve ithal olunan petrolle ilgili olarak aldığı 
karar üzerinde koparmış olduğu yaygara içinde, Halk 
Partisi sözcülerinin bu meseledeki vukufsuzlukları 
kadar, bazı önemli gerçekleri gizleme gayretleri de 
açık ve seçik olarak ortadadır. 

Beyan ve bildirilenlerin her cümlesinde tespit 
edebildiğimiz bu vukufsuzluğun ve gerçekleri örtme 
gayretlerinin sadece bazılarını Yüce Heyetinize arz 
etmek isterim. 

Bir taraftan, gerçekleri açıklığa kavuşturacak, di
ğer taraftan da içten olduklarını iddia edenlerin, ha
kikatte ne kadar gayri samimi olduklarını... 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Yazdığını 
okuyamıyorsun daha, yazdığını. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen rica ederim. 
Sayın Unsal bir dakikanızı rica ediyorum. 
ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Ka

muoyu ve tarih önünde bir defa daha tescil etmiş 
olacağım. Petrol mevzuunda kendinden... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal bir daki
kanızı rica ediyorum. Değerli arkadaşlarım, önemli 
bir konu müzakere ediyoruz. Konunun önemiyle 
mütenasip şekilde de bir müzakere şu ana kadar ce
reyan etti. Rica ediyorum, aynı şekilde devam etti
relim lütfen. Buyurun Sayın Unsal. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Pet
rol mevzuunda, kendinden menkul birtakım rivayet
lerle, ikide bir istismarcılığa yeltenen Cumhuriyet 
Halk Partisinin, hasbel kader Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerinde vazife aldığı her dönemde yapmış 
olduğu icraatın ne kadar yararsız ve çoğu zaman 
zararlı olduğunu bazı rakamları ifade etmek sure
tiyle huzurunuza getireceğiz. 

Halk Partisinin iktidarda olduğu 1961 - 1965 dö
nemi, petrol faaliyetlerimiz (için bir durgunluk ve 
başarısızlık dönemi olmuştur. Özellikle, kamu kuru
luşu olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
bu dönemdeki faaliyetleri içler acısı rakamlarla do
ludur. 

Halk Partisinin iktidara geldiği 1961 yılından, ik
tidardan uzaklaştığı 1965 yılına kadar dört yıllık sü
rede, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı çalışma-
larıyle, meselâ bunu takip eden 1966 - 1970 döne
mi dört yıllık Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
çalışmalarının mukayesesi, Halik Partisi iktidarı za
manında, özellikle millî petrol şirketimiz çalışmala

rının ne kadar kısır ve yetersiz bir hale sokulduğunu 
açık bir şekilde göstermektedir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 1962'de 
40 tane olan araştırma ruhsat sayısı, dört yıllık Halk 
Partisi iktidarı devrinde sadece iki tana artarak: an
cak 42'ye çıkartılabilmiştir. 

Bunu takiben 1966 - 1970 döneminde ise ruh
sat sayısında 44 artış olmuş, toplam arama ruhsa
tı 86'ya ulaşmıştır. 

Jeolojik ve jeofizik etütlere gelince; petrol arama
larının kalbi mesabesinde olan bu çalışmalar 1962'de 
57 ekip/ay iken, Halk Partisi iktidarı zamanındaki 
tutarsız politika neticesinde 1966'da 39 ekip/aya 
inmiştir. Müteakip dönemde ise bu rakam iki mis
line yakın bir değere yükselerek, 77 ekip/aya çık
mıştır. 

Arama sondajlarında da durum aynıdır. 1962'de 
29 bin metre olan arama sondajı, Halik Partisi iktida
rının zihniyetiyle, 1966'da 28 bin metreye düşmüş
tür. 1970'deki arama sondajları ise 40 bin metreyi 
aşmıştır. 

Halk Partisi iktidarı zamanında Türkiye'de bir 
metre deniz içi araması yapılmamıştır. 1970ı'te ise 
iki bölgede... 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, ko
nu, arama faaliyetleri ile ilgili değil. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Cebe, müda
hale etmeyiniz efendim. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — ...İki 
bölgede, İskenderun ve Karadeniz'de olmak üzere, 
altı kuyu ile deniz içi sondajları yapılmıştır. 

,Ege Denizindeki petrol aramaları için Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının Hükümete ilk müra
caatı ve Yunanlıların tutumu hakkımdaki uyarıları 
da 1971 senelerine rastlar, Adıyaman ve Trakya 
petrol sahalarının keşfi de gene 1970'te başarılmışıtır. 

Halk Partisi iktidarının dört senelik döneminde 
yerli petrol üretimimiz toplam ihtiyacımızın '% 34'ünü 
karşılayamaz durumdayken, 1969'da yerli petrol üre
timi, toplam rafineri hampetrol ihtiyacının % 55'ini 
karşılar hale gelmiştir. 

1962'de, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
kontrolündeki rafinerilerin toplam kapasitesi 1,5 
milyon ton. iken, dört sene zarfında buna ancak 
700 OıOO ton ilâve edilmiş ve rafineri kapasitesi Halk 
Partisi iktidarı zamanında 2„2 milyon tona çıkarıl
mıştır. 

398 — 



M. Meclisi B : 83 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bülte
nini okuyor. 

(BAŞKAN — Sayın Unsal, biraz konu ile ilgili 
devam buyurun rica ediyorum. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Bunu 
takip eden dört sene zarfında rafineri kapasitesi 4,5 
misline, bir başka tâbirle 9,4 milyon tona çıkanla-. 
rak, Türkiye'deki toplam rafinajın % 71'inin ka
mu sektöründe olması sağlanmıştır. 

Halk Partisi dönemindeki kötü uygulamanın ne
ticesi, millî petrol şirketimizin kârlılığı da büyük 
ölçüde zedelenmiştir. 1962'de 72 milyon olan şir
ket kârı 1966'da 66 milyon liraya düşmüştür. Buna 
mukabil 1966 - 1971 döneminde şirketin kârı tam ye
di misli artarak 450 milyon liraya ulaşmış bulun
maktadır. 

Petrol alanındaki yatırımlarda da durum böyle
dir. Halk Partisi döneminde şirket ve iştiraklerinin 
en büyük yatırımı, bir senede 500 milyon Türk Li
rası seviyesini aşmazken; yalnız 1970 senesinde ya
pılan yatırım miktarı 1,5 milyar Türk Lirasıdır. 

Bütün üretim ve hizmet değerlerinde, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığını böylesine çıkmaza so
kan Halk Partisi iktidarının, bu dönemde artırabil-
diği tek rakam, şirketi daha da çıkmaza sokmak 
ve politik çıkar sağlama maksadıyla habire adama 
iş bulmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, konuyu anlatmak 
için bazı detaylara girebilir; ama sizinki bu sınırı 
taştı efendim. Konuya dönmenizi bir daha rica edi
yorum. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Sayın 
Başkan, şümullü bir mevzudur. Bu mevzua gir
mek bakımından, mevzuun daha iyi bir değerlen
dirmesini yapmak bakımından bazı izahları yapmak
ta zaruret vardır. 

Bu itibarla bazı istatistik! rakamlar vermek 
mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Unsal; ancak ko
nuyu ifade etmek için bu gibi şeylerle misaller vere
bilirsiniz. Ağırlığın yine bugünün konusu üzerinde 
olması gerekir. Onu istirham ediyorum. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Baş-
üstüne Sayın Başkan. 

C. H. P. devrinde Türkiye'nin ithal ettiği ham-
petrol, diğer ülkelere göre en pahalı olmuştur. 
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1962'de hampetrolü afişe fiyatlarından alarak, ül
keye büyük zarar ihraz eden Halk Partisi iktidarı, 
piyasalarda fiyatların hızla düşmesine rağmen ancak 
35 sentlik bir indirim yapabilmiştir. 

Müteakip dönemdeyse, hampetrol fiyatlarının 
hızla yükselmesine rağmen, 65 sente kadar ulaşan 
indirimler gerçekleştirilebilmiştir. 

Böylesine güzel neticelere rağmen, 1971'de Ener
ji Bakanlığını ifa eden Halk Partisine mensup bir 
bakanın, Mısır'dan fevkalâde pahalı bir petrolü 
ucuz zannederek ithal edip, sonunda pahalılığı mey
dana çıkınca kalkıştığı tevil ve çabalar ve bunun 
ekonomimize verdiği zarar hâlâ hafızalardadır. 

Gene aynı bakanın çok kısa süren icraat döne
minde, Ege'deki petrol haklarımız korunamamış, 
petrol, petro - kimya ve gübre alanında da önemli 
sanayi teşebbüsleri durdurularak üç seneyi aşan 
gecikmelere ve milyarlarla ölçülecek zararlara yol 
açılmıştır. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — îyi okuyan birine 
verseydiniz şunu. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, rica ediyorum. 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — 1974 
senesinde Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koa
lisyon Hükümetinin ilk aylarında, Bakanlrklararası 
Ekonomik Kurulda görüşülerek, ATAŞ Rafinerisi
nin ürünlerinde afişe fiyatlardan % 18 bir indirim 
yapılması karara bağlanmış ve bu husus 25 Şu
bat 1974 tarihli Resmî Gazetede, Enerji ve Maliye 
bakanlarının ortak tebliği olarak yayınlanmıştır. 
Aradan altı ay bile geçmeden, gene aynı bakanlık
ların Resmî Gazetede yayınlanan tebliğleriyle, bu 
indirim nispetinin % 18'den % 12'ye indirildiğini 
görmekteyiz. Bu kararı almış olan bakanların, ko
nuyu daha önce olduğu gibi Bakanlıklararası Eko
nomik Kurula getirmeden kendi başlarına karara 
bağlamış olmaları» fevkalâde dikkat çekici bir hu
sustur. 

Halk Partisi kanadı bakanlarının, kendi başları
na Hükümetten karar veya talimat almadan Hazine 
aleyhine ve ATAŞ grupu şirketleri lehine sağladığı 
fayda, bu kararla 100 milyon mertebesindedir. 

Böylesine açık ve seçik şekilde şirketler yararına 
hareket eden C. H. P.'nin, şkrıdi bu önergeyi verip, 
sureti haktan görünmeye kalkışmasının izahını yap
mak elbette ki zordur. Bunun olsa olsa bir izah 
yolu vardır ve o da, kendi yaptığı bu icraatı unut
turmak ve o sahadan dikkati dağıtmaktın 
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Gensoru konusu olan hampetrol meselesine ge
lince, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisinin sa
mimî olmadığı ortadadır. Petrol Kanununun 112 
nci maddesinde, Türkiye'ye ithal edilen hampetro-
lün fiyatını tespite Bakanlar Kurulu yetkili kılın
mıştır. Cumhuriyet Halk Partisi kanadı ise, herhan
gi bir Bakanlar Kurulu kararı almadan ATAŞ grupu 
şirketlerinin ithal fiyatlarının 9,38 dolardan 10,50 
dolara çıkarmış ve bu fiyatlardan fiilen ithalât yap
mıştır. Bu konuda sonradan bir kararname çıka
rılmış olması, Cumhuriyet Halk Partisinin usul ve 
mevzuata aykırı olan davranışını örtbas etmez. 
ATAŞ dışındaki rafinerilerin tescil edilen en düşük 
fiyat üstünde ithal yapabilmeleri ise- sorumlulara 
tevcih edilecek önemli bir sualdir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin mesnetsiz ve itham
larla dolu olan gensoru önergesine, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhattin Kılıç'ın delillere 
ve gerekçelere dayanarak gerekli cevabı vereceğine 
elbette inanıyoruz. Biz, sadece şecaat arz etmek
ten ibaret olan, samimiyet ve millî menfaatlerle zer
re kadar alâkası olmayan böyle bir gensoru önerge
sinin gündeme alınmaması istikametinde oy kullana
cağımızı arz eder ve Millî Selâmet Partisi Grupurnuz 
adına Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlar, huzuru
nuzdan ayrılırım. (M. S. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Refet Sezgin, 

buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
A. P. GRUPU ADINA REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhat

tin Kılıç hakkında, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun vermiş bulunduğu ve biraz önce oku
nan; okunduktan sonra önerge sahibi bir sayın arka
daşımız tarafından izah edilen görüşlerini ve diğer 
parti grup sözcülerinin konu ile ilişkili mütalaalarını 
dinlemiş bulunuyoruz. 

Adalet Partisi Grupu adına gensoru önergesine ce
vabımızı arza gayret ederken, evvelâ meselenin ha
zırlık safhasında her murakabe yolunun, her genso
runun, her Meclis Araştırması önergesinin, her soru 
önergesinin tahtında hangi maksadın yattığını'; bu gen
soru önergesinin tahtında da ne olduğunu düşünmek
ten kendimizi alamadık. Hele gensoru önergesinin da
yandığı Bakanlar Kurulu Kararnamesine aykırı bir iş
lemin icrası meselesini tetkik ederken, kararnamenin 
hazırlanış şekline ve kararnamenin içerisinde bulunan 

unsurlara göz attığımız zaman, bu meselenin, Türki
ye'de gerçekten Hazinenin iddia edildiği gibi zarara 
uğratılmasından mütevellit bir murakabe yolunun işle
tilmesi değil; Türkiye'nin millî çıkarlarına aykırı ola
rak ATAŞ rafinerisinin millileştirilmesi - ki, yanlıştır 
bu tabir, onun üzerinde bilâhara duracağım - imkânı
nın gerçekten kaçırılmış olması değil, asıl mesele, Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi beni mazur görürse, 
her muhalefete düştükleri devrede ve o devrenin baş
langıcında takip ettikleri yolun bir devamıdır. Şöy
le ki: 1965 senesinde Dördüncü Koalisyon kurulur
ken, yani merhum İnönü'nün son Hükümeti düşürül
dükten sonra işbaşına dörtlü bir koalisyon geldi; onu 
hemen, Cumhuriyet Halk Partisinin Petrol Kanunu ile 
ilgili bir meselesi takip etti. Burada bir imaj yaratıl
mak isteniyor, o şudur; Adalet Partisi, - daha açık bir 
tabirle - daha o günden beri, Cumhuriyet Halk Par
tisinin karşısında bulunan siyasî kuruluşlar, genellik
le petrol konusunda Türkiye'nin millî menfaatlerini 
gözetmemektedirler.. (C. H. P. sıralarından, «Doğru, 
doğru» sesleri) Petrol konusunda Türkiye'nin millî 
menfaatlerini gözetme imtiyazı, inhisarı, tekeli Cum
huriyet Halk Partisine aittir. İddiaları ve memlekete 
yaymak istedikleri düşünce bu. 

Bu yanlış. Bunun yanlışlığını huzurunuzda ispata 
gayret edeceğim, görevim bu, buna izin vermenizi rica 
ederim. (A. P. sıralarından, «Bravo», C. H. P. sıra
larından «ver, ver» sesleri). 

Evet, vereceğim. 

Sayın sözcülerinizin ifade buyurdukları, Gensoruya 
tekaddüm eden günlerde, basında ortaya koyduğu
nuz konularla, bundan bir iki gün evvel Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Genel Başkanının Doğu gezi
sinde, tahsisen Van'da yaptığı konuşmada da, «bizim 
takip ettiğimiz petrol politikasının millî olamaya
cağı» na dair beyanı, bizi, kimin millî olmayan petrol 
politikasını takip ettiğini kendi beyanları ile ispata 
sevk etmektedir, o görevi yapacağız. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri; sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi ile bir Koalis
yon kurduğu, yani 1973 seçimlerinden sonra iktidara 
geldiği vakit, 16 . 10 . 1974 tarihinden itibaren; Pet
rol Kanunu hükümlerine göre, süre bittiği tarihten iti
baren, ithal petrolü fiyatını tespit bakımından bir 
kararname sevk etmek suretiyle, petrol ithal fiyatlarını 
bu Bakanlar Kurulu Kararnamesinde tespit edilecek 
esaslara göre tespit etme görevi ile yükümlü iken, ik
tidarının son günlerine kadar böyle bir hazırlığa gir
memiş; ancak ve o tarihe kadar birtakım karışık usul-
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lerle davalara, ihtilâflara meydan veren bir biçimde 
petrol ithali devam etmiş. İktidarlarının son günlerin
de, Petrol Kanununun emrettiği üzere bir kararname 
hazırlamışlar. Bu kararnamenin hazırlıkları Sayın Ener
ji Bakanı Cahit Kayra'nın zamanında.. Fiyat tespitleri 
yapılmış, vadeli alımların fiyatlarının tespitleri yapıl
mış - arkadaşlarım izah ettiler, 20 dakikalık zamanı 
tasarruf ederek söyleyeceklerimi söyleme bakımından 
o fiyatları arz etmiyorum, önemli noktalarına böylece 
işaret ediyorum - vadesiz fiyatı tespit etmişler; evve
lâ 20,21 dolarlık nazarî bir fiyattan hareket etmişler, 
ki, böyle bir ithalât hiç bir zaman yapılmamıştır, böy
le bir ithal fiyatı bahis konusu değildir, vadeli ithal 
fiyatını da dikkate almışlar, birtakım esaslar bulmuş
lar; Hükümet düşmüş; Sayın Irmak Hükümeti geldik
ten sonra da kararname tekemmül etmiş. 

Elbette, bu yapılan iş, kararname hazırlığı, sonra
dan kararnamenin tekemmül etmesi normal bir Hü
kümet görevi idi, iktidarlarının son zamanlarında bu 
yapılmış. 

Ham petrol ithal eden petrol şirketlerinin bu ara
da müracaatları, devam etmiş. Bir muamele çok ente
resan: Haziran ayı içerisinde şirketlerin bir müracaatı 
olmuş, 10 Haziran 1974 tarihinde Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
ifadesiyle 60/4674 sayılı bir yazı ile bu ithalci şirketlere, 
belirttikleri, beyan ettikleri fiyattan petrol ithaline 
müsaade edilmeyeceğini bildirerek, teklif edilen fiyata 
göre ithalat yapmadıkları takdirde, 15 gün sonra Pet
rol Kanununun 132 nci maddesini tatbik etmek mec
buriyetinin hâsıl olacağını beyan etmişler. Henüz Kıb
rıs harekâtı da yok, hiç bir mesele yok.. Ortalık, 
petrol bakımından güllük gülistanlık. Evet; 15 gün 
geçmiş aradan. 15 gün sonra; müddetin hitamından ev
vel, çok enteresan bir noktadır, bir iddianın, sami
miyet ölçüsünün delili olma bakımından bunu arz edi
yorum, münakaşa sebebi orada; şimdi bir bağlantısı 
olacak bunun. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) Bilahare, müddet geçiyor, şirketlerin teklifi ka
bul ediliyor; «ithal edin şu dolardan veya mutabık 
kalınan fiyattan..» Sayın Kılıç bu işlemi yaptığı za
man, 6 gün kala, «Siz neden 6 gün kakı buna müsaade 
ettiniz, siz 6 gün kala müsaade etmeseydiniz, ATAŞ 
Şirketinin - kendi tabirleriyle ATAŞ Grupu Şirketle
rin, ki, burada bazı arkadaşlar resmen düzelttiler - hiç 
olmazsa petrol ithal eden ATAŞ Grupu Şirketlerinin 
hisselerini millîleştirmek imkânı elde edilmiş olacak
tı» diyorlar. Bu itham konusu bu. 

O halde ben şimdi soruyorum: 10 Haziran 1974 
tarihinde, BP Şirketine yazı yazıyorsunuz, mehil ve
riyorsunuz, «132 nci maddeyi tatbik edeceğim» diyor
sunuz; 15 gün sonra bu işlemden vazgeçiyorsunuz. 
O zaman niçin millîleştirmediniz de, Sayın Selâ-
hattin Kılıç'a söylüyorsunuz bunu? Samimiyet bunun 
neresindedir; bunun samimiyetle bağdaşır tarafı var 
mıdır? Bu bir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

İkincisi muhterem milletvekilleri, Petrol Kanunun
da, millîleştirme diye bir mesele yoktur. Bir mese
leyi doğru bilmeye mecburuz. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Millîleştirme yok
muş? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Belgesinin 
feshi var. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Evet efendim, 
açalım okuyalım: «Yokmuş» diye arkadaşım oradan 
söylüyor. Belgesinin feshi var, okuyalım efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
meyiniz. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Siz devam edin. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Tabiî efendim, 

devam edeceğim. 

Madde 132: «90 günden az ve 180 günden çok ol
mamak üzere, geçici olarak durdurabileceği gibi, mü
saade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya 
belgenin doğrudan doğruya feshi için Bakana teklifte 
bulunur.» Petrol Dairesi, fesih için.. Fesih nizamını da 
vazıı kanun Petrol Kanunu içerisinde tanzim etmiş. 
Buna riayet etmezse, verdiğiniz mehile bir petrol şir
keti riayet etmezse, bunu feshetmeye kalktığınız za
man, yabancı petrol şirketi bu Kanun hükümlerine 
tevfikan, rafinerinin bir kısmını veya tamamını söküp 
götürebilir. Bu hak da burada yazılı. Mahkemeye mü
racaat edebilir. 

Şimdi tasavvur ediniz, Sayın Selâhattin Kılıç su
nunla itham ediliyor: «Altı gün vardı, Mobilin tek
lifini kabul etti.» «Mobilin teklifini kabul etti» değil, 
Mobilin, Kararnameye uygun olarak yapılmış bulunan 
işleme mutavaat edeceğini beyan etmiş bulunuyor. 
O sebeple, elbette ki, müddet vermişsiniz, Sayın Işıl 
zamanında 90 günlük mehil verilmiş, onun içinde çe
şitli teklifler olmuş, gelmiş gitmiş; en son demiş ki, 
«Ben, Sayın Kayra tarafından esasları tanzim edil
miş, oluruna imza atılmış bulunan vadeli alım fiya
tından petrol getirmeyi kabul ediyorum.» E, bunu de
dikten sonra, Sayın Kılıç ne yapacaktı? Yapacak 
başka bir şeyi var mıydı? Normal olarak yoktu. 
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Ama Sayın Kılıç birşey daha yapmış orada. Tedbirli 
davranmış; ileriyi de düşünmüş; «Petrol fiyatları dü
şebilir, bizim millî petrol şirketlerimiz daha ucuz fi
yatla petrol ithal edebilir, o halde, Kararnamenin ge
çerlik süresi içerisinde muteber olmak üzere, 
fiyat farkını Hazineye kazandırmak için ne yapmak 
lâzım?» • Onun tedbirini almış, onun tebligatını yap
mış Sayın Kılıç. Buna hiç bir sözcü arkadaşım de
ğinmedi. Niçin değinmedi acaba? Şöyle yapmış: Karar
namenin geçerlik süresi içinde, millî şirketlerin Karar
name fiyatının altında ithalât yapmaları halinde, yani 
piyasa fiyatı düştüğü takdirde, bu değişikliğe. yabancı 
şirketler de Kanun hükmü gereğince uyacaklardır. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). Bunu da söylemiş Sayın Kılıç; Sayın Kılıç 
görevini yapmış. Sayın Kılıç, bu görevini dikkatle 
yaptığı için, tebrike şayan olduğu halde, şimdi ve as
lında Sayın Kılıç'ın şahsında Adalet Partisi ve Koalis
yona dahil bulunan - arkadaşlarımın çok sevdiği ta
birle - «Cephe Partileri, Milliyetçi Partiler Topluluğu» 
Türk vatandaşlarına, Türk Milletine jurnal edilmekte
dir; bu haklı değildir. (A. P. sıralarından alkışlar, «Bra
vo» sesleri). 

Şimdi eğer, «olur» Sayın Kayra'nın ise, Saym Kı
lıç, Kayra'nın hazırlamış bulunduğu - ki, doğru ola
rak hazırlanmış, Sayın Irmak Hükümeti tarafından 
da imzalanarak tekemmül ettirilmiş - bir kararna
meye göre, petrol ithali işlemini tamamlıyor ise ve 
Sayın Cuhuriyet Halk Partisi sözcüleri ve Sayın Ge
nel başkanları bu ef'alden dolayı bizim milliyetçi ola
mayacağımızı, düşüncemiz itibariyle milliyetçilikle ilgi
mizin bulunmadığını ifade ediyorsa, konuşmasını ay
nen aldım, buradadır. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Örneklerden birisi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

REFET SEZGİN (Devamla) — O zaman eğer, 
yaptığımız fiil, bu ise, bundan dolayı biz milliyetçi 
değilsek, fiilin inşacısı, onun mimarı sizsiniz; milliyetçi 
olmamak size raci olur. İşte bunu söylemek istedim 
karşınızda. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). Ama ben, meseleyi bu kadar ucuz bir zemin üze
rinde halletmenin isabetli olduğuna kani değilim. 
MiUiytçilik meselesinin de, böyle tasarruflarla ortaya 
konacak kadar küçük bir mefhum olmadığını biliyo
rum; onun üzerinde dikkatle konuşmak lâzım geldiğini 
biliyorum; öyle konuşulması lâzım geldiğini de belirt
mek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, petrol meselesi Türki
ye'nin önemü bir meselesidir; çok önemli bir mesele
sidir, hayatî bir meselesidir. Bizim, bir petrol politi
kası anlayışımız vardır. Bu anlayışta farklarımız ola
bilir. Bütün mesele, evvelâ, Türkiye'yi dışarıdan petrol 
ithal eder bir memleket durumundan kurtarmaktır; 
mesele bu. (A. P. sıralarından alkışlar). Bunun için, 
her imkândan millî menfaatlerimiz ölçüsünde istifade 
etmeyi düşünürüz; daima düşündük, bundan böyle de 
düşünmeye devam edeceğiz. «Biran evvel Türkiye'nin 
ihtiyacına yeter petrolü kendi kaynaklarımızdan temin 
etmek» Sayın Kılıç da böyle düşünüyor. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Peki, dahilde istih
sal ettiğimiz petrol? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, yerinizden bu 
şekilde müdahale etmeyin efendim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Dahilde istihsal 
etmekte bulunduğumuz petrol, ithal edilen petrolün fi
yatından 7 de 1 nispetinde ucuzdur; yani ithal petrolü 
7 misli pahalıdır. 

O halde, Türkiye'de millî petrol politikası, her 
şeyden önce Türkiye'nin menfaatlerine dikkat etmek 
suretiyle, hassasiyetle dikkat etmek suretiyle, memle
keti biran evvel, ihtiyacına yeter petrolü bulmanın 
tedbirlerine kavuşturmaktır. Yapılacak olan budur, ta
kip ettiğimiz şey de budur. Bunun için, bütün kay
nakları seferber etmekte yarar vardır. Biz, iktidarda 
olduğumuz dönem içerisinde bunu yaptık. 

Türkiye'de petrol istihsali bizim zamanımızda 3,5 
milyon tona yükseldi. Ben, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcülerine bir sual tevcih ederek şunu desem-, 
«İktidarınız döneminde o kadar ilgisiz idiniz ki, 
millî petrol istihsaliniz 200 000 ton aşağıya düştü. 
Bunun Türkiye'ye iras ettiği zararı acaba düşünebiliyor 
musunuz?» 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Mobil'in sözü, 
ithal etmek için. Mangalda kül bırakın.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Ve şunu söyle
sem, «iktidara geldiğinizden sonra, petrol fiyatları 
bakımından bir kararname çıkarma lüzumu aşikâr 
iken; bunu geciktirmek suretiyle bir kararnamenin çık
maması yüzünden; ahiren de, 1 7 . 2 . 1975 talihin
den itibaren devam eden petrol fiyat müzakereleri se
bebiyle, ATAŞ'ın istihsalinin i% 40 nispetinde düşü
şüne sebebiyet verilmiş olmasının Türkiye'ye iras et
tiği zarar, vergi kaybı bakımından 25 milyon lira, 
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fona ödenecek para bakımından 120 milyon lira ve 
ürün ithali mecburiyetinden dolayı 25 milyon dolar, ki 
450 milyon liraya varan bir zararı Türk Hazinesi
ne, Türk Milletine çektirmek bu politikada milliyet
çilik midir? Yürümesi gereken milliyetçi politika bu 
mudur?. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
C. H. P. sıralarından gürültüler) Biz bunları yapmı
yoruz.. (C. H. P. sıralarından «Mangalda kül bırakma
dın» sesi). 

Beyefendi o tabirinizi.. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın. 
REFET SEZGİN (Devamla) — O tabirinizi size 

iade ediyorum. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Anlayamadım efendim. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Bir milletvekili

ne yakışmayacak bir tabire burada muhatap olduğu
mu ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Rica ederim.. 

REFET SEZGİN (Devamla) — «Mangalda kül bı
rakmamak» tabiri, yakışıklı bir milletvekiline yakışan 
tabir değildir sayın arkadaşım. İsminizi bilmiyorum; 
ama.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, devam bu
yurunuz. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Kendi ef'alinizi 
başkasına izafe etmeyiniz rica ederim. Şair öyle di
yor: «Sorsanız zalime mazlumu, gaddar kendin gös
terir.» 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Bakanlığın 
zamanından bahset; ne yaptın? 

BAŞKAN — Rica ederim Saym Üretmen, müda
hale etmeyin efendim. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Maden Daire
sinde hepsi yazılı. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar 5 sözcü konuştu, 
hiç müdahale olmadı; rica ediyorum efendim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bakanlığım dev
rinde ne yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız, Türkiye' 
deki.. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Ben biliyo
rum sizin yaptıklarınızı. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen.. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim? 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Bakanlığınız 
zamanında. t 
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REFET SEZGİN (Devamla) — Türkiye'deki pet
rol istihsalinin en yüksek seviyeye çıktığını rakamlarla 
söyleyebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, size bir uyarı ceza
sı veriyorum. 

REFET SEZGİN (Devamla) — 5,5 milyon tona o 
zaman çıkmıştır. Evet. 

BAŞKAN — Size bir uyarı cezası veriyorum 
Sayın Üretmen. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bakanlığımız za
manında İPRAŞ, millî rafineri şirketi 2 - 2,5 milyon 
tondan 5,5 milyon tona tevsi edilmiştir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bakanlığımız zama
nında İPRAŞ'ın tevsii iiçn kredi anlaşması yapıldığı za
man - teknisyenlerin bir kısmı buradadır - (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, rica ediyorum efen
dim. Nerede oturduğunuzu biliniz. Rica ediyorum. 

REFET SEZGİN (Devamla) — kredi anlaş
masının şartı olarak, CALTEX'e, ileride yapılacak 
ham petrol ikmali bakımından anlaşmayı imzalama
nın tek şartı olarak, gayri vazıh bulunan 957 prose-
verbal hükmünün, yani İPRAŞ hisselerinin tamamının, 
CAL.TEX hisselerinin Türkiye'ye devrinin 11 Mart 
1971 tarihine konulmasının şart olduğu tarafımdan 
emredilmiştir ve şöyle temin edilmiştir, öyle temin 
edilmiştir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) İşte mil
liyetçilik budur. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, lütfen susunuz. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

REFET SEZGİN (Devamla) — Milliyetçilik bu
dur; ama siz.. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Ruhsat saha
larını söylesin. 

BAŞKAN — Susunuz Sayın Üretmen, susun; size 
ceza verdim; eğer cezaya lâyık değilseniz, geri ala
yım. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bugün Türki
ye'deki.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — ATAŞ ne oldu? 
REFET SEZGİN (Devamla) — Onu da arz ede

yim. Bugün Türkiye'deki rafinaj kapasitesinden bura
da bahsedenler, «Türkiye'de 14 milyon ton rafinaj ka
pasitesi var» diyenler.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — ATAŞ'dan bahset. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Bahsediyorum 

efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, rica ediyorum efendim, 
rica ediyorum. 
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REFET SEZGİN (Devamla) — Sizin arzu etti
ğiniz şeyleri söylemeyeceğim; ama ciddî bir mevzuu 
olduğu için söyleyeyim Sayın Ülker, ATAŞ'tan da bah
sedeyim, İPRAŞ'tan da bahsedeyim, ALÎAĞA'dan da 
bahsedeyim, arz edeyim. 

O zaman Türkiye'nin imkânları. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — ATAŞ'tan da bah

set. 80 yıl. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, rica ediyorum. Size 

yakıştıramıyorum, İçtüzüğe aykırı hareketi. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Ben yapmadım 

onları, ben yapmadım beyefendi. 

«Türkiye'nin imkânlarını, Türkiye'nin kıt imkânları
nı atıl rafinaj kapasitesi için harcıyorsunuz» diye Bütçe 
Komisyonlarında, Meclis komisyonlarında âdeta yaka
mızdan yapışırcasına söyleyenler sizlerdiniz; ama bil
miyordunuz; ama unutuyordunuz veyahut işinize gel
mediği için söylemiyordunuz: Türkiye'de, yılda % 12 
nispetinde, asgarî ı% 12 oranında petrol istihlâk hızı 
vardır. Rafineriler her zaman tam kapasite ile çalışa
maz. Grev olur, sel olur... Bunları dikkate almak su
retiyle, c/c 20 nispetinde bir rafinaj kapasitesine ihti
yaç vardır. Biz bunu dikkate aldık ve rafinaj, bildiği
niz ve bir konuda kullandığınız üzere, petrol ameliye
sinin en kârlı sahasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, lütfen tamamlayın 
efendim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

En kârlı yeridir. 
Konuşmamın tamamını yapamadım maalesef, zaman 

az. İşte, en kârlı olan rafinaj ameliyesinden, memle
ketin ihtiyacından fazla ürün elde edilirse, onu sat
mak suretiyle memlekete gelir kazandırma, döviz ka
zandırma bizim poltikamızın esası idi; bunu da siz 
kabul etmiyordunuz; ama beyin hükümetlerinde gö
revli, «Millî petrol kahramanı» diye takdim ettiğiniz 
kişiler... (C.H.P. sıralarından «Vakti doldu» sesleri). 

BAŞKAN — İkaz ettim efendim, farkında ola
madınız herhalde, ikaz ettim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — İPRAŞ'tan senede 
300 milyon liralık mahsul satmanın övüncü içinde ol
dular. 

Sözlerimi bağlıyorum. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Onlar kahraman, 

gerçek kahraman. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Muhterem millet

vekilleri, kimin kahraman olduğu burada belli. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, çok rica ediyorum 
efendim, yapmayınız. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Muhterem millet
vekilleri, Adalet Partisi Grupu olarak, münhasıran, çok 
güçlükle kurulmuş bulunan ve kurulduğu tarihten bu 
yana memleketin önemli davalarına memleketin ihtiyaç
ları istikametinde el atmak suretiyle meseleleri çözüme 
kavuşturan ve el atma sırası gelmeyenleri de çözüme ka
vuşturacağı belli olan Hükümeti yıkma denemesinin 
başlangıcı olarak, bir murakabe duygusu içerisinde de
ğil; ama bu Hükümeti mutlaka yıkmak düşüncesi içeri
sinde bu gensorunun verildiği açık bulunmaktadır. 
Yoksa, soruşturma istikametinde verilen önergenin ne
ticesini bekleyerek onunla yetinmek gerekirdi; grupu-
muz bu kanaate vardı ve sayın Enerji Bakanı, sadece 
müellif Cumhuriyet Halk Partisinin hazırlamış olduğu 
ve Irmak Hükümeti tarafından tekemmül ettirilen ka
rarnamenin gereğini ve görevini yerine getirdiği cihet
le de, önergenin aleyhinde rey kullanacağımızı arz 
eder, saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
Enehji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhat-

tin Kılıç; buyurun efendim. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisine mensup bir grup sa
yın arkadaşımızın verdiği bu gensoru önergesini bir 
dakikada bitirmek mümkündür. Polemiklerden ayık
larsak, gensoru önergesinin hukukî müstenidatı, karar
namede verilen yetkileri aştığım iddiasıdır. Yalnız, 
Cumhuriyet Halk Partisi iki noktayı kamuoyundan 
ve çok mümkündür ki kendi grupundan da gizlemiş
tir. Bu iki nokta şudur : 

Bahis konusu olan Kararnamenin 4 ncü maddesi
ne göre, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Bakanlar 
Kurulu kararı alınıncaya kadar, geçici ithal müsaa
desine yetkilidir. Şirketlere verdiğim müsaadenin 3 ncü 
maddesi de, değişiklikler makable şâmil olmak üze
re, geçici ithal yetkisidir. İşte mesele burada biter. 
Bundan gerisi polemiktir, bundan gerisi demagojidir, 
bundan gerisi petrol sakızı çiğnemektir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hakşinas olunuz, başka hukukî dayanağınız yok
tur. Tek yanlı zorlamalar yapacaksınız ve itham ede
ceksiniz, «ecnebi şirket», «petrol» deyince, güya sem-
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pati kazanacaksınız... Türkiye çok değişmiştir. (C. H. 
P. sıralarından «Doğru» sesleri.) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul). — Değiştirin Bakan
lar Kurulu Kararını. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisinin petrol politikası, iktidarda iken petrol 
bulamama, muhalefette iken de petrol buldurtmama-
ya dönüktür. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Ak
si halde, şu aşağıda ifade edeceğim hususları bile bile 
bir gensoru önergesine teşebbüs etmemeleri gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, Petrol Kanununun 113 ncü 
maddesine göre, Kararnameye esas olacak fiyat, fiilen 
teşekkül etmiş, devamlı olarak alınabilir, gerçek bir 
fiyat olacaktır. 10.21,5 fiyatı böyle bir fiyat mı? 
Hayır. Gerçek fiyat, fiilen alınabilir, ulaşılabilir, ka
nunun tarif ettiği fiyat 10,50'dir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değiştirin kararı. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, karşı

lıklı müzakere usulü yok efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — petrol anlaş
maları gizlidir. Petrol anlaşmaları gizli olmasaydı, 
Cumhuriyet Halk Partisi bu gensoru için bir zahirî 
sebep dahi bulamayacaktı ve 10.50'ye 3 aylık vadeli 
kararnameyi getirecekti. 

DAGAN ARASLI (Kars) — Gizli oturumda açık
layın. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bir dakikanızı 
rica edeyim... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değiştirin. 
BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale et

meyin, demin de ifade ettim; bu şekil bir müzakere 
cereyan etmedi şimdiye kadar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Gizliliği sağla
mak için ve gerektiğinde peşin fiyatla petrol alabilme 
imkânı olduğundan, o fiyattan yukarı alınmasın, bir 
taban olabilsin diye geriye doğru dönülerek 10.21,5 
fiyatı tespit edilmiştir. Bu bir fiktif fiyattır, bu bir 
nazarî fiyattır. Türkiye'nin böyle bir anlaşması yok
tur, böyle bir fiyattan ithal edilmiş bir gram petrolü 
yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.> 

Şimdi, kamuoyu önünde, güya 10.21,5'tan fiyat 
varmış da, Koalisyon Hükümetinin Enerji Bakanı 
10.50'den fiyat almış gibi, son derece demagojik ve 
hatta yakışıksız bulduğum polemiklere girilmiştir. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — 10.21 yoktu; 
10.50'yi nasıl buldunuz?. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, sayın Erverdi, siz ko
nuştunuz, şimdi de Bakan konuşuyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sizin muhte
rem Bakanınızın parafiyle dosyadadır o fiyat. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Nasıl buldu
nuz? 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin sayın 
Erverdi, rica ediyorum efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Peşin fiyatla 
aldığınız takdirde, sınır 10.21,5'tur. 10.22 dolarlık bir 
fiyat, kararnamenin üstünde bir fiyattır. Ancak, 10.50 
dolarlık, üç ay vadeli bir fiyat Kararnameye uygun
dur. 

Şimdi, demagoji yapmak isterseniz, «10.22 ilâ 
10.50 arasındaki 28 sentlik farkı yabancı şirketlere 
verdin, filân memlekete verdin, Irak'a verdin, Lib
ya'ya verdin» diyebilirsiniz; ama 10.22'lik peşin fiyat 
Kararnameye uygun değildir, 10.50'lik üç ay vadeli 
fiyat Kararnameye uygundur. 

İşte, Cumhuriyet Halk Partisi de bu aldatmacayı 
bir aydır kamuoyunda kullanmaktadır. Bu gensoru 
önergesinin verilmiş olduğuna çok memnunum. 

Aslında, yedi ay içerisinde... 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Halk da çok memnun 

oldu. 
BAŞKAN — Efendim, yerinizden niçin müdahale 

ediyorsunuz? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bakınız, bu ha
dise Cumhuriyet Halk Partisinin zamanında cereyan 
etseydi, övünmeden yeri göğü birbirine katarlardı. 
Neden? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Çünkü, yedi ay evvelki en ucuz fiyatla, arada daha 
pahalı fiyatlar olduğu halde, en ucuz fiyatla petrol 
ithal edilmiştir. Türkiye'nin ödeme gücü yedi ay ev
velkine nazaran, bugün maalesef daha azdır; o hal
de, çıkacaktınız kamuoyu önüne, «rafinerileri çalıştır
dık, en ucuz petrolü temin ettik, bir kere daha, sizin 
yapamadıklarınızı yaptık» diyebilecektiniz ve gerçek 
de budur ve ayrıca, bu kararımla, yani 10.50, üç ay
lık vadeli kararımla, yapılan muameleyi her plâtform
da savunulabilir hukukî bazına irca etmişimdir. 

Sayın milletvekilleri, aslında bu izahatı gereksiz 
bulmanız mümkündür. Çünkü, şirketlere verdiğim it
hal müsaadesi, geçici ithal müsaadesidir. Fiyata, 10.50 
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deyiniz, fiyata 11 deyiniz, 12 deyiniz, 9 deyiniz, 8 
deyiniz; benim şirketlere verdiğim ithal müsaadesi 
geçicidir ve Kararnamenin 4 ncü maddesine daya
lıdır. Şimdi, yegân yegân okuyacağım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bakanlar Kurulun
dan karar çıkarın, değiştirin. 

BAŞKAN — Hep konuşacak mısınız beyefendi
ler? Hep yerinizden müdahale edecek misiniz? Bu
nun bir içtüzük hükmü yok mu, bir Meclis adabı yok 
mu? İstirham ediyorum efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Siz onu Gru-
punuza sorun, onlar Kararnameyi çıkaranlar... 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin 
petrol politikası 1954'e kadar uzanır. O zaman, Pet
rol Kanununu çıkaran, aynı günde ve aynı tarihte, bir 
numaralı farkla, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığını kuran Demokrat Parti, yurdu yabancı şirketlere 
açmakla ve her tarafta yabancı şirketler tarafından 
işgal edilmekle itham edilmiştir. Şu ketmedilmiştir: 
Demokrat Parti zamanında petrol ihtiyacı artarken, 
bir taraftan millî kaynakları seferber etmek için Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığını kurarken, bir taraf
tan da uygun yabancı sermayeden yararlanılmıştır. 
Ama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının De
mokrat Parti tarafından kurulduğu ve mümkün, muh
temel bütün millî kaynakların seferber edildiği hiçbir 
zaman söylenmemiştir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Aslında, aynı şekilde, tıpatıp benzer şekilde, 1965 
Koalisyonunda da, o zamanki Dördüncü Koalisyon
da da sayın Mehmet Turgut'un şahsında bugünkü gi
bi, petrol meselesi sayın Mehmet Turgut'un şahsında, 
Hükümeti tahrip vasıtası olarak kullanılmıştır. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler; «O zaman sen de Cumhu
riyet Halk Partiliydin» sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Kusura bakma
yın, yanılmış, bir yere girmişim siyasetin karanlığın
da; akşamda canım; ne var yani? (A. P. sıraların
dan alkışlar), Akşam karanlığında bir yere girmişim; 
sabah gördüm ki, o yer bana göre değil; çıktım, gel
dim canım.... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bunu mu söy
leteceksiniz? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Eski beyan
larınızda bu yoktu. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bunun cevabı 
çok. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bu gensoru önergesinin bir 
özel sebebi de, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğında yaptığım değişikliktir. 

ALİ SANLI (Burdur) — Yüzün de mi kızarmı
yor sayın Kılıç... 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, rica ederim efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığını bir parti ocağı gibi değil, bir 
devlet müessesesine çevirmeye kararlıyım. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

İlk tahammülsüzlük, sayın Ecevit'in Çeşme konuş-
masıyle gelmiş ve onun ardından Cumhuriyet Halk 
Partisinin yandaşları türlü yollarla beni itham etmeye 
başlamışlardır. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Çiftlikteki ye
mekler nedir peki?.. 

. BAŞKAN — Sayın Sever, rica ederim efendim, 
oturun, müdahale etmeyiniz efendim, rica ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Soru, gensoru 
ve soruşturma gibi, Parlamento denetiminin bütün tür
leri en kısa zamanda kullanılmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisinin hırslı idarecileri, galiba dördüncü, beşinci 
tür Parlamento denetiminin olmadığından da üzgün
dürler. 

Değerli arkadaşlarım, olay şöyle cereyan etmiştir: 
Şirketlere, 7/9131 sayılı Kararname fiyatı tebliğ edil
diği zaman, bu fiyattan petrol alamayacaklarını iddia 
etmişler ve 5 Şubatta da rafinerideki faaliyetlerini ken
di hisseleri için durdurmuşlardır. 6 Şubatta 90 gün
lük ve 90 günün sonunda da belgenin feshedilmesi 
için Enerji Bakanına müracaatta bulunacağı tebligatı 
yapılmıştır. 

Şirketler bu arada birçok yüksek teklifler vermiş 
ve o zamanın Enerji Bakanı bunları geri çevirmiş
tir. 

Kamuoyunda ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
önergesinde, B«ahsedilen 10.36,5 ve 10.40 fiyatları, 
güya 10.50'den küçüktür» gibi bir demagojik hava 

| yaratılmak istenmektedir. Bunların faizi ve vadeleri 
ka'le alındığı zaman görülür ki, bu üç aya irca edi
lirse 10.50'nin üstünde, peşin fiyata irca edilirse de 
10.21,5'un üstündedir ve teklifler de gayrî ciddîdir, 
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bir gün sonra dönülmüştür. Türk Hükümetine ülti-
matim verilmiş gibi, «24 saat vadeli» denmiştir; çir
kindir, reddedilmiştir. 

Yalnız, vazife anlayışımın ve dürüstlüğün bir ge
reği olarak şunu ifade etmek istiyorum: Benden ev
velki arkadaşlarımın tecrübelerinden, tutumlarından, 
davranışlarından yararlanmam tabiî olmakla bera
ber, Türkiye'yi petrolsüz bırakmamaktan sorumlu 
bir Bakan olarak, kanunların bana verdiği yetkileri 
geçmişte nasıl kararlar alınmış olursa olsun, onları 
tetkik ederek, inceleyerek, yanlışlığına kani olduğum 
takdirde, doğrusunu almakta bir dakika tereddüt et
mem. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Enerji Bakanı olduktan sonra, 25 Nisan tarihin
de, şirketler, kararnamenin üstünde, kararnamenin 
özüne aykırı bir fiyatla geldiler ve bizzat kendi im
zamla, eski kararların uygulanacmağmı ve 90 gün zar
fında, yani 6 Mayıs'a kadar ithalâta başlamadıkları 
takdirde rafineri belgelerinin iptal edileceğini ben bil
dirdim. 

- ALÎ SANLI (Burdur) — Mahmut Macit de se
nin gibi düşünüyor. 

BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı, size bir «Uyarı» 
cezası veriyorum. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Başkan, 
ilk defa mı üye konuşuyor bu Mecliste? 

BAŞKAN — Rica ederim, kaç seferdir müdahale 
ediyor, ikaz ettim kendisini, rica ederim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Buyurun, devam buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — 29 Nisan tari
hinde, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — «Mahmut Ma
cit» demenin cezası mı var? 

BAŞKAN — Sayın Birgit rica ederim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, anla

yamadım, İçtüzüğümüzde «Mahmut Macit» deme
nin cezası mı var? 

BAŞKAN — Yerinden müdahale ettiği için sayın 
Birgit. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır efendim, 
«Mahmut Macit» dedi. 

BAŞKAN — Devamlı müdahale ettiği için bu 
«Uyarı» cezasını verdim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır efendim, 
«Mahmut Macit» demek niye suç oluyor, anlayamı
yorum?. I 

BAŞKAN — Rica ederim saym Birgit, siz de bu 
davranışınızla İçtüzüğü ihlâl ediyorsunuz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — «Mahmut Ma
cit» demeyelim mi? 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale ettiğiniz için. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Müdahale etmi

yorum, «Mahmut Macit» demenin suç mu olduğu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Oturunuz lütfen, oturunuz efendim, 
oturunuz. (C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar, gü
rültüler.) 

Oturunuz efendim, sayın Aykul oturunuz efen
dim, oturunuz efendim. 

Buyurunuz sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Saym Başkan, 
29 Nisan tarihinde... (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Hatibi dinleyemiyorum efendim, 
müsaade buyurun. 

Devam buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Saym Başkan, 
29 Nisan tarihinde, 3839 ve 3890 sayılı, Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünün imzası ile, Kararname esasları
na uygun olduğu belirtilerek, eğer peşin fiyattan ithale 
müsaade verilirse 10.21,5, üç ay vadeli fiyattan itha
le müsaade verilirse 10.50 ve her iki şıkta da, ma
kable şamil olmak ü ere ithal müsaadesi «olur» u 
bana teklif edilmiştir. Bilginiz için arz ediyorum 
ki, bu teklifi yapan Petrol İşleri Genel Müdür Ve
kili ve Genel Müdür Muavini arkadaşım, Sayın Ca
hit Kayra'nın tayin ettiği ve o zamandan beri bu 
konuyu başından sonuna kadar, kararnamesiyle, ka
nunu ile bilen arkadaşımdır. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Adı ne, Sa
yın Bakan? 

BAŞKAN — Saym Erverdi, rica ediyorum efen
dim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — İsmini öğ
renmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — İllâ isim verme mecburiyeti var mt 
efendim, rica ediyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Şadan Din-
çer. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — İhtilâf var, 
doğruluğunu öğrenmek için öğrenmek istiyorum Sa
yın Başkan. 
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BAŞKAN — Mecbur değil Sayın Bakan, niçin 
ısrar ediyorsunuz? Rica ediyorum efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Şadan Dinçer, 
efendim. 

Bakınız sayın arkadaşlarım, gelelim yetki tecavü
zü meselesine. 

Şimdi, Irak petrol fiyatı, yani 10.50, 31.12.1974 
tarihine kadar muteberdir. 1 Ocak 1975'ten itibaren 
muteber olmak üzere yeni bir petrol fiyatı anlaş
ması yapılacaktır. Bundan sonra da Libya anlaşma
sı yapılmıştır ve Libya anlaşmasının fiyatı bundan 
değişiktir. 

O halde, Kararnamenin 4 ncü maddesinde ya
zılı şart tekevvün etmiştir; yani, «serbest rekabet fi
yatlarındaki değüşklik vukubulduğu takdirde» O 
halde 4 ncü maddesini... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — O zaman, 
«Kararnameye uygundur» diyemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, rica ediyorum 
efendim, sizi, size şikâyet ediyorum efendim, yap
mayın. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — 4 ncü mad
desini uygulayabilmek hakkı bende vardır. Ama bu
nu uygularken, Sayın. Refet Sezgin'in de dediği gibi, 
1 Ocaktan itibaren Irak fiyatı muteber olacağı için, 
ileride yapabileceğimiz bir ucuz anlaşmaya, petrol 
şirketlerinin de bu anlaşmaya zorlanabilmesi ve uy
masını sağlamak için, petrol şirketlerine verdiğim 
ithal müsaadesi makable şamildir, geriye doğru te
per... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Bunu sizden 
millet soracak. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — işte bu, bütün 
yönleriyle 4 ncü madde, makable şamil oluş, bilâkis 
kanunları sadece 10.50 ve 10.21,5'a değil, 4 ncü mad
deye de ve memleket menfaatlerine de uyarak, ka
nunları koruduğumun delâletidir, hiç bir yetki teca
vüzü yoktur. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gözüküyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Dün kararname 
almaya gidebilirdim, bugün gidebilirim, yarın gidebi
lirim; ama gitmeyeceğim. Çünkü, bu millî menfaat
lere aykırıdır. Irak petrol fiyatları, muhtemelen ve 
çok mümkün ki, en ucuz petrol fiyatları olacağından, 

bugünkü fiyattan daha az olacağından, bu fiyat üze
rinden kararname almaya giderek, şirketlerin de en 
ucuz fiyattan Türkiye'ye petrol ithal etmelerini sağ
lamak kararındayım. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Hadise Cumhuriyet Halk Partisi zamanında da ce
reyan etmiş, insaf ediniz. Bu izahatımdan sonra, de
mek ki, kanunları ve nizamları bozmadığım ve mem
leketin menfaatlerini koruduğum açık açık gözük
mektedir. Kerem ediniz, bari bunu kabul ediniz. 

11 ay Sayın Ecevit Hükümetinin Enerji Bakanı 
olarak Sayın Kayra'nın, Kanunun 112 nci. maddesi 
açık açık, «Türkiye'ye petrol ithali Bakanlar Kurulu 
kararıyîe yapılabilir» dediği halde, hiç bir Bakanlar 
Kurulu kararı istihsal etmeden, aşağılı yukarılı çok 
değişen fiyatlarla ithal müsaadesi vermeye yetkisi 
oluyor da, Kararnamenin 4 ncü maddesine göre geçi
ci ithal müsaadesi vermeğe benim niye yetkim ol
muyor? (A. P. sıralarından «Bravo» seslen, alkışlar). 
Yani sizin marifetiniz; hem de o kararnamenin çıka
rılmasını başka bir hükümete devretmişsiniz. Siz ya
parsanız mubah, biz yaparsak günah!.. E, yapmayın 
bunu canım. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yanlı gazeteler şa-
şıracakîardır. Çünkü, makable şâmil olmak üzere mü
saade verdim. «Petrol fij'atı arttı» mı desinler, «azal
dı» mı desinler? Azaldı dese, iyi ya o az fiyata alıp 
geriye doğru teptireceğim. Şaşırdılar yani. Eskiden 
«azaîd?» dii'orlardı değil mi? «Azaldı» diyorlardı. 
«Arttı» deseler, bugün en ucuz fiyat tekevvün etmiş, 
yine ondan, petrol almış oluyorum. Şaşırmışlardır, 
kararınızı verin. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

Bakınız, benim hakkımda gensoruya grupunuzda 
karar verdiğiniz gün, Ulus Gazetesinde ne diyor : 
22 Mayıs Ecnebi şirketlere menfaat sağlamışım, yük
sek fiyatla kabul etmişim «Petrol fiyatı % 15 ora
nında artıyor». 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Ulus Gazetesi okuyor musunuz? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Broşürlere 
de bastırmışsınız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Evet, broşüre 
de bastırdık. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Bunun para
sını kim verdi diye merak etmiştim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Evet, karar ve
rin karar, hangi yolu takip edeceksiniz? (C. H. P. 

.sıralarından gürültüler). 
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Bir de 6 gün kala meselesini izah etmem gere
kiyor. 

Sayın milletvekilleri, ne 6 gün kalması, ne 6 saat 
kalması hukukî mevzuatı değiştirmez. Petrol şirket
leri, Hükümetin ve Enerji Bakanlığının şart koştuğu 
fiyatları kabul ettikten sonra, onu kabul etmek ki, 
benim yerimde başka birisi de olsaydı yapacağı baş
ka bir muamele yoktur, ben de onu yaptım. îş tabiî 
mecrasında cereyan etti. 6 saat kala kabul etseydim 
bu defa da diyeceklerdi ki - çünkü bir kısmının ka
fasında bu müddetin bitiminde, bu rafineri listesi
nin devletleştirileceği, hatta bir kısmının kafasında 
da bedava zaptedileceği fikri var - «A canım 6 saat 
daha sabret de, zaptedelim şu rafinerileri». Bunları 
demeye getirilecek kadar yazılar yazılmıştır. 

Bakınız durum ne idi : ATAŞ rafinerisinin iki ay 
24 gün çalışmamasından dolayı; akaryakıt istikrar 
fonu 75 milyon lira, direkt vergi geliri 25 milyon li
ra ve yine bir kısım malları dışarı satabilecektik ve 
bir kısım değişik malları dışarıdan alabilme zorunlu
luğundan dolayı da 5,1 milyon dolar Türk ekonomi
si ve Türk maliyesi zarara maruz 'kalmıştır. Türki
ye'nin stokları ki, evet yer yer cüzî sıkıntı oldu; çok 
büyük sıkıntı olmadı, doğru; ama nasıl oldu; Türki
ye'nin stoklarının önemli bir oranda eritilmesi paha
sına. Ben Türkiye'nin bugünkü şartları altında pet
rol mamul stoklarının eritilmesine imkân vermem; 
gerekirse sorumluluğu üzerime alırım; bu benim ba
kanlık anlayışımdır, bu benim millet anlayışımdır, 
devlet anlayışımdır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar). Hasat mevsimi gelmiş, turizm mevsimi 
gelmiş, sonra âdeta bir komplo gibi, Batman rafine
risini Mayısın ortasında revizyona sokacaksınız; 
«sokmam» derseniz, bakan olarak, kırılabilir, 3 sene 
tamir ister; İPRAŞ rafinerisini Haziranın başında 
koyacaksınız; sonra. ATAŞ'ı da muallakta bıraka
caksınız ve Türkiye'yi petrolsüz bırakacaksınız.. 
(C. H. P. sıralarından «Niye muallakta bırakıyoruz; 
devletleştirin» sesleri). Hayır, sayın milletvekilleri ka
nunî yetkilerimi iyi niyetle kullandım ve ATAŞ ra
finerisini çalıştırdım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç tamamlayın lütfen. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Mahmut Macitle ne yaptınız? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTIN KILIÇ (Devamla) ; - Çirkinleşmeyi-
niz.... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Karaosmanoğlu. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 

SELÂHATTIN KILIÇ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Türkiye'nin rezervi azalmaktadır; yıllık üreti
mi azalmaktadır. Yılda 12 milyon ton - bu yıl - ve 
bir milyar dolarlık ithal mecburiyeti vardır; petrol 
ithali Türkiye'nin kanını kurutmaktadır. Keçi kılın
dan salyangoza, tütünden pamuğa kadar 40 milyon 
ton, 365 gün çalışıyoruz ve bunun üçte ikisini bir tek 
kaleme, petrole veriyoruz. Buna gönlünüz razı mı? 
O halde millî politika Türkiye'de petrolü bulmaktır; 
Türkiye'de bulunmuş petrol, kim tarafından bulunur
sa bulunsun, özel şirket, yabancı şirket, devlet... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler). 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Olmaz öyle 
şey, olmaz. 

BAŞKAN — Oturun Sayın Üretmen, rica ede
rim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTIN KILIÇ (Devamla) — Anlamadım, 
affedersiniz... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — Önemli de
ğil mi kim tarafından bulunması? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTIN KILIÇ (Devamla) — Kim tarafın
dan bulunursa bulunsun, bir dolar 65 senttir; dışarı
dan ithal edilen petrol 10 dolardır, 10,5 dolardır, 11 
dolardır, piyasasına göre. O halde milliyetçi politi
ka... 

NECATI CEBE (Balıkesir) — «Kim bulursa, bul
sun» sözünü geri alsın Sayın Başkan, milliyetçilikle 
bağdaşmaz. 

BAŞKAN — Sayın Cebe oturunuz, rica ederim 
oturunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTIN KILIÇ (Devamla) — O halde millî 
politika, Türkiye'de bir an evvel petrolün bulunması
dır; biz bu politikanın takipçisiyiz. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Sizin izlediğiniz politika o. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — «Kim bu
lursa bulsun» diyen, millî politika izleyemez. (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın Saltık, Sayın Öztunç rica ede
rim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Biz ATAŞ ra
finerisinin indirim oranlarını sizin gibi % 18'den 
c/c 12'ye indirmeyeceğiz; tam aksine mümkün oldu-
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ğu nispette % 12'den % 16'ya 17'ye, mümkün olur
sa 18'e tekrar çıkarmak üzere hazırlıklar yapmakta
yız. 

BAŞKAN — Ricamı tekrar ediyorum Sayın Kı
lıç, lütfen bitiriniz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTÎN KILIÇ (Devamla) — «Ne derler» 
kuşkusuna kapılmadan, «En doğrusu hangisidir» ara
yışı içerisinde kanunların bana verdiği yetkiyi ve tak
dir haklarımı, hiç korkmadan ve inançla, milletimin 
ve memleketimin yararına kullanacağımı beyan eder, 
Yüce Meclise beni sabırla dinlediği için saygılar su
narım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynak Ba
kanı hakkında gensoru açılmasına dair önergenin ön-
görüşmesi tamamîanmışttr. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, söylemediğim bazı şeyler Sayın Bakan tarafın
dan bana izafe edilerek ben ve Grupum töhmet altın
da tutulduk. Buna açıklık getirmek için İçtüzüğümü
zün 70 nci maddesine göre müsaadenizi rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Bu konuda Sayın Kayra'nm da ta
lepleri var. Zabıtlan istettim; sizinle ilgili zaptı da 
istetip gerekli muameleyi yapacağım efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı hakkında gensoru açılıp açılmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, talebimin oylamaya etkisi olacaktır. Lütfen za
bıtları getirtin. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 70 nci maddesine göre 
söz istediniz. 70 nci maddeye göre de neticesini lüt
fen bekleyiniz efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — O zaman bu 
iş bitmiş olacak... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 70 nci mad
deye göre bekleyiniz. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Bekleyeceğim 
Sayın Başkan. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, ifa
deniz yanlış olmuştur. «Gensoru açılıp açılmaması» 
dediniz. Oysa «Gensorunun gündeme alınıp alınma
ması» şeklinde olacak. Lütfen tashih ediniz. 

I BAŞKAN — Hayhay efendim. 
Rahat konuşma, ifade imkânı verilmediği için bil 

yanlışlık olmuştur. İkazınıza teşekkür ederim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, kabahat bizim mi oldu? Bu, bizim suçumuz mu? 
Kendi kusurunuzu bize yüklüyorsunuz. 

BAŞKAN — Görüşmelerin son kısmında rahat 
bir müzakere yapamadık her halde. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı hakkında gen
sorunun gündeme alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza sunacağım. Gensorunun gündeme alınmasını ka
bul edenler... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kan, lütfen ayağa kaldırır mısınız efendim? 

BAŞKAN — Lütfen sıralar arasına girilirse daha 
salim bir sayım olacak. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ayağa 
kaldırın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Saysınlar, bir 
uyuşmazlık olursa icabını yaparız. 

Gensorunun gündeme alınmamasını kabul eden
ler... (C. H. P. sıralarından «Senatörler kaldırmasın» 
sesleri). 

Rica ederim efendim, bir itham gibi konuşmayı
nız. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Ba
kan, korkmuyordun da şimdi niçin parmak kaldırı
yorsun? 

BAŞKAN — Efendim, Divan Üyeleri arasında 
fark doğmuştur. Bu sebeple... (C. H. P. sıralarından 
«Ad okunarak yapılsın» sesleri). 

Rica ederim efendim. Bu hususta bir önerge yok 
efendim. İçtüzüğümüze göre ayağa kalkmak suretiyle 
sayım yapacağım. 

Gensorunun gündeme alınmasını kabul edenler lüt
fen ayağa kalksınlar ve sıralar arasında dolaşmasın-

I 1er, rica ediyorum... Gensorunun gündeme alınmasını 
kabul etmeyenler... Gensoru önergesinin gündeme 
alınmaması hususu kabul edilmiştir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Oy sayısını açıklayınız 
Sayın Başkan. 

I DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan oy-
.larm sayısı nedir? (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, Divan Üyeleri ve benim 
ı sayım arasında net olarak bir rakamda birleşilmemiş-

tir. (C. H. P. sıralarından gürültüler, sıra kapakları
na vurmalar) Efendim bir dakika rica ediyorum, sı-
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ra kapağına vurarak oylamaya itiraz edilmez, bunun 
içtüzükte şekli var, rica ediyorum. 

Sayım neticesi söylediğim şekilde; böylece ekse
riyetle gündeme alınmaması kabul edilmiştir. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Oy sayısını 
niye söylemiyorsunuz? 

BAŞKAN — Arz ettim efendim, rakam hususu
nu arz ettim. Divan Üyeleri arasında fark olduğunu 
da söyledim. Benim de bu defa sayman neticesinde 
iki Divan Üyesi... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan; Divanda iki üyenin sayısı arasında uyuşmazlık 
vardır. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, biriniz ba
ri konuşun da anlaşalım efendim, biriniz konuşun 
da anlaşalım efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Divanda iki üyenin sayımları arasında bir uyuş
mazlık vardır. 

BAŞKAN — Her üyenin değil, Sayın Çetin ile 
diğer iki arkadaş olarak bendenizin ve diğer Divan 
Üyesi arkadaşımın arasında fark var. Benim ile Sayın 
Akova'nın arasında fark yok. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

Bağırmayın efendim, Meclisteyiz, rica ediyorum, 
konuşuyoruz. Nerede olduğunuzu unutmayın rica 
ederim, başka türlü nasıl yürütürüz? Rica ederim. 

Oylama tamam olmuştur Sayın Erverdi, İçtüzüğe 
göre herhangi bir itiraz da yapılmamıştır. Rica ede
rim efendim buyurun oturun. (C. H. P. sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — İçtüzüğe uy
gun değildir, Tüzüğü uygulayın. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan 
gensoru açılmasına karar verildi aslında. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayıları niye söy
lemiyorsunuz? 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Başkan, 
lütfen rakamları açıklayınız. (C. H. P. sıralarından 
kürsü önüne yürümeler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim oturunuz. 
Bu şekilde müzakere cereyan etmez, oturun lütfen. 
Oturun efendim, İçtüzüğe uygun cereyan etsin ya
pacağınız hareket. Rica ediyorum efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Divanda ihtilâf var. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kurtaramazsınız 
böylece Selâhattin Kılıç'ı. «Müzakere bitti» dediniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Rakamı 

açıklayın. 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun, bir 

yere gittiğimiz yok, buradayız. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, lütfeder misiniz? 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, bir kişi lütfen. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, ön

ce yerlerine otursunlar. 
BAŞKAN — Efendim müsaade ediniz. 
Lütfen ayakta olan arkadaşlarımız otursun da 

rahatlıkla anlaşalım efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, Tüzük, işarı oylamada ihtilaf vaki olursa aya
ğa kalkmak suretiyle, onda da ihtilaf vaki ojursa ad 
okumak suretiyle oylama yapılacağına amird r. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Müsaade eperseniz 
bir hususu söyleyeyim. 

İçtüzükte, ihtilâf olduğunda yalnız ayağa kalkma 
durumu var; buyurduğunuz son kısım yok. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Zâtıâliniz, 
oylama sırasında tasnif eden arkadaşlarımız n, kim 
olursa olsun, bir noktada birleşemediklerini ifıde bu
yurdunuz. Bizim anladığımız şu : Bir arkaç aşımıza 
göre reddedilmiş, bir arkadaşımıza göre kabul 
neticesi doğmaktadır. Bu ise, zatıâlinizin Baş 
insiyatifini birtakım kişilerin lehinde kullanmakıız için 
sebep değildir, bitaraflığınıza yakışan bir c avranış 
değildir. 

İhtilâf vardır, açık oylama önergesi vercik, lüt 
fen oylamayı o şekilde yapın 

BAŞKAN — Açık oylama önergesi oylambya ge
çildikten sonra verilmez.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) 
memiştir.. 

BAŞKAN — Verilmez efendim, başka tjir çare 
arayabilirim. Ben, Meclisin kararma herhangi bir 
gölge düşmesini ve hele hele demin ifade < ittiğiniz 
şekilde, benim takdirimi bir yanlış yönde kullandığı
mın söylenmesini katiyen istemem. 

SELÇUK ERVERDİ 
Bizde ki hâkim kanaat o. 

BAŞKAN — Böyle bir yola gitmem efendim, 
müsaade buyurun. 

edilmiş 
canlığın 

Oylama bit-

(Erzurum) — D üşüyor 

Şimdi İçtüzüğe göre yapabileceğimiz harek 
ayrı partiden iki Divan Üyesi daha rica 
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ayağa kalkmak suretiyle yeniden sayım yaptıracağım 
efendim. 

Bir hususu tekrar edeyim. Demin söylediğiniz şe
kilde her birimizin ayrı bir beyanı olmadı, bir arka
daşımız ekalliyette kaldı, bunu ifade ettim; ama söy
lediğim şekilde Yüce Meclisin kararına herhangi bir 
gölge düşmemesi için.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
oylama bitmiştir. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, rica ediyorum. 

Yüce Meclisin kararına gölge düşmemesi ve be
nim tarafsızlığımı ihlâl etmediğimin ispatı için Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisinden bir Divan Üyesinin da
ha Divana gelmesini rica edeceğim. 

ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurursanız... 

BAŞKAN — Efendim, muameleye geçiyorum, ri
ca ederim efendim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
117 nci maddeyi tatbik ediniz. 

ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, 
biraz önce oylama neticesini ilân ettiniz. Önergenin 
gündeme alınmayacağını net olarak ifade buyurdunuz. 
Bu ifadenizden sonra, «Bu mesele neticelenmiştir» 
diye arkadaşlarımızdan bir kısmı Meclisi terk etmiş
lerdir. 

BAŞKAN — Efendim, itiraz vaki oldu. 
ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Biraz önce net 

olarak ifade buyurdunuz. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, 117 nci maddeyi bir kere daha okuyun. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 117 nci 
madde benim de elimde. Rica ediyorum; ama habi-
re ad okumak suretiyle oylama istiyorsunuz Sayın 
Erverdi. Mümkün mü? Mümkün değil. Anladım efen
dim. İtirazınızı nazara almadım mı? Rica ediyorum. 
Müsaade edin efendim rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Usul hakkında ko
nuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İtirazınızı nazara almadım mı? Ri
ca ediyorum. Müsaade edin efendim, rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Usul hakkında ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Oylama arasında usul olmaz efen
dim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Oylama arası değil 
Sayın Başkan, usul hakkında konulacağım efendim, 
usulsüzlük yapıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Sayın Battal, oylama arasında usul 
olmaz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bu 
yolu açarsanız... 

BAŞKAN — Müsaade edin okuyayım efendim. 
Konuşamazsınız usul hakkında. Hayır efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — İçtüzüğe uygun de
ğil. Bu yolu açarsanız bu Meclisten hiç bir Kanun 
çıkmaz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, İçtüzüğe uygun ta
lepte bulundular. Rica ediyorum. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — 209'a 211 
kabul olunduğuha dair bir kanaat var. 

BAŞKAN — Daha evvel de yaptım efendim. Da
ha evvel de yaptım efendim, 117'nin son fıkrasını 
tatbik edeceğim. (Gürültüler) Efendim, bir dakika 
efendim, bir dakika efendim, sayım yapacağım efen
dim. 

117 nci maddenin son fıkrasını okuyarak bunu 
tatbik edeceğim. 

«Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvurulma
sından hemen sonra bir arada ayağa kalkan beş mil
letvekili sonucun açıkça anlaşılmadığı gerekçesiyle 
oylamanın tekrarlanmasını isterlerse, oylama salonda 
ikiye bölünmek suretiyle yeniden yapılır.» 

Daha evvel de bizzat ben böyle bir tatbikat yap
tım Şimdi sayın milletvekillerinin, kolaylık olması 
için, sayın müstâkillerin ve Sayın Güven Partili ve 
Millî Selâmet Partili milletvekillerinin salonun bu 
tarafına... (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Partili milletvekil
lerini mi çağırıyorsunuz? Hukuken milletvekili mev
zubahistir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bağımsızlar ne
den ayrı gitsin? 

BAŞKAN — Anlayamıyorum efendim ne buyu
ruyorsunuz? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, ar
kadaşlarımız ismen müstakillerdir. Nasıl rey verecek
lerini ne biliyorsunuz da çağırıyorsunuz o tarafa? 

BAŞKAN — Oy kullandılar onun için efendim. 
Gördüğüm için. Kullanılan oya göre çağırdım. Baş
ka nasıl yapabilirim? 
, İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Lehte oy 

verecekler bu tarafa, aleyhte oy verecekler bu tarafa 
ayrılsın dersiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Nasıl dersi
niz bunu? Kabul edenler demediniz, müstakiller de
diniz. («Açık oylama istiyoruz, önerge var» sesleri). 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. Önerge veril
mez efendim. Yapmayınız. Müsaade buyurun. 

Efendim, oylamada nasıl oylarını izhar ettiklerini 
gördüm, size kolaylık olsun diye öyle dedim efen
dim. (Gürültüler). 

Grup yöneticileri rica ediyorum, salim bir neti
ceye varmak için yapıyorum. Rica ediyorum efendim, 
rica ediyorum, yardımcı olun. 

Rica ediyorum, şimdi gensorunun gündeme alın
masını kabul edenler deyince ve siz bu tarafa geçince 
sizi nasıl ayıracağım? Kolaylık olsun diye yapıyo
rum. Reylerini izhar ettiler. Cayacaklar mı ne bile
yim? Cayacaklarsa kalırlar. 

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul 
buyuranlar lütfen bu tarafa teşrif etsinler... (A. P. sı
ralarından «Açık oy» sesleri). 

Olmaz efendim, oylamaya geçtikten sonra olmaz. 
Nefes tüketiyorum efendim, içtüzük mani. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, açık oylama yapın, açık oy teklif ediyoruz., 

•BAŞKAN — 119 ncu maddenin 2 nci fıkrası ba
kın ne diyor : 

«Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden 
önce Başkanlığa verilmiş olması gereklidir. Başkan, 
oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu 
bildirir ve önerge sahiplerinden en az onbeşinin Ge
nel Kurul salonunda bulunup bulunmadığını tespit 
eder.» 

Yapmayın efendim. Lütfen. 

Salonun sağ tarafına diyorum, ben size pratik yol 
söyledim, beni başka türlü anladınız; ne yapayım? 

Lütfen kabul edenler sağ tarafa geçsinler... 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa

yın Başkan, Divan üyeleri sıraların arasında dolaşa
rak saysınlar. 

BAŞKAN — İçtüzük böyle diyor Sayın Avşargil; 
ne yapayım İçtüzükle bağlıyım. Yoksa ben istemez 
miyim? icabında açık oy yaparım, ismen yaparım. 
Mümkün değil. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Reddedenler 
de bu tarafa gelsinler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söyledim Sayın Durakoğlu. Başka 
türlü anladılar beni, biliyorsunuz. (A. P. sıralarından 
«İsim okuyarak oylama yapın» sesleri, gürültüler). 

Efendim, İçtüzüğe karşı re'sen takdir yapamam 
ki... (Gürültüler). 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, herkes istiyor, ismen yapalım, önergeyi oya ko
yun. (Gürültüler). 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Tefhimden 
sonra ne oylaması Sayın Başkan?.. (Gürültüler). 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bü
tün partiler ittifak halinde, ismen yapılması isteminde 
bulunuyorlar. Lütfedin yapın... (C. H. P. sıralarından 
«Ne ittifakı» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen dinler
seniz anlaşmak kabil olur. 

İçtüzüğün 119 ncu maddesinin 2 nci fıkrası : «Bu, 
husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden önce Baş
kanlığa verilmiş olması gereklidir. Başkan, oylamaya 
geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu bildirir ve 
önerge sahiplerinden en az onbeşinin Genel Kurul 
salonunda bulunup bulunmadığını tespit eder.» di
yor. 

Ancak, bütün parti gruplarının beyanları ve bu 
husustaki talepleri ortada. Önerge geldi. 

Ben bununla, salim bir neticeye varılamayacağı 
kanaatine vardığım için, Başkan olarak re'sen takdir 
yetkimi kullanacağım... (C. H. P. sıralarından «Ma
şallah» sesleri). 

Teşekkür ederim maşallah sözünüze... Size de 
maşallah efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

İçtüzüğe göre rica ediyorum Sayın Övet, zatıâli-
niz mi sarf ettiniz?... Rica ederim.. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Maşallah kötü 
bir şeyi mi Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Ben de aynen tekrar ettim, kendileri 
için de iyi ise, iyi; kötü ise, kötü. 

Salim bir neticeye varmak için ve emsal teşkil 
etmemek üzere isim okumak suretiyle oylama yapa
cağım efendim. (Gürültüler). 

Lütfen oturunuz efendim... 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını, daha 

doğrusu eski alışılmış tabirle, gensoru açılmasını ka
bul edenler kabul... (A. P. sıralarından gürültüler). 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Gündeme 
alınması hakkında demeniz lâzım Sayın Başkan. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Yanlış söylüyor
sunuz. «Gensorunun gündeme alınmasını kabul eden
ler» diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim, açıkça ifade ediyorum. 
Gensoru açılmasını kabul edenler «kabul», redde' 
denler «ret» ifadesini kullanacaklardır. (Gürültüler). 
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Efendim, beyan ettim. Gensoru önergesinin gün
deme alınmasını kabul edenler «kabul» diyecek, ka
bul etmeyenler «ret» diyecek dedim efendim. 

İsim okumak suretiyle oyların toplanmasına Ada-
na'dan başlıyoruz. 

Sayın Sezgin, rahatsızlığınızı ifade ediyorsunuz; 
zatıâliniz önceden kullanmak istiyor musunuz efen
dim? 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin buyurun, ifade buyu
run. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Gündeme alın
masına ret. 

BAŞKAN — Ret. 
Sayın Ökmen?... 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Kabul. 
(Adana Milletvekillerinden itibaren oylar toplan

dı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşım var 

mı?.. Yok. Oy toplama işlemi bitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yapılan oy toplaması neti
cesinde gensoru önergesinin gündeme alınmaması 
hususu 219 oy toplamış, alınması hususu 208 oy 
toplamıştır. Bu suretle gensoru önergesinin günde
me alınmaması kabul edilmiştir. (A. P., M. S. P. ve 
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın 
Başkan, bu Divan Üyesi istifa etsin; Ona itimâdı
mız yok bizim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Oturum de
vam ediyor. Yanlış sayma olabilir, rica ediyorum 
Sayın Değerli. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Ceza veriniz Sayın 
Başkan, o arkadaş edep dışı konuştu. (C. H. P. sı
ralarından ayağa kalkmalar, gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Topuz, oturum 
devam ediyor. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Ama o arkadaş 
Başkanlık Divanına hakaret ediyor. (C. H. P. sırala
rından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Cevap verdim 
efendim. Yanılabilir insan dedik, bir şey demedik. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — O hakaret ediyor, 
siz rica ediyorsunuz. 

DİVAN ÜYESİ İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — 
Sayın Başkan.... 
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I BAŞKAN — Divanda bulunuyorsunuz. Ne de-
I diğini duymadım. «İstifa etmelidir» dedi o kadar; 
I başka bir şey demedi. (Gürültüler). 

MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Biz de say
dık, 210'a 218 çıktı. 

I BAŞKAN — Efendim, ben demin tam 218 say
mıştım. Bir rey daha eksik saymışım demek ki. 

DİVAN ÜYESİ İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — 
I Benim de takdirim var. 
I BAŞKAN — Hayır, benim üzerimde konuşuldu 
I da. Rica ederim, Divandasınız. 

DİVAN ÜYESİ İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — 
I Efendim, aşağıdan hakaret edenlere de müsamaha 
j etmemeniz lâzım, «Sahtekârlık ediyor» diyor. 
I BAŞKAN — Rica ederim, duyduğum şeyi söy-
I lüyorum. 
I (Divan Üyesi Yozgat Milletvekili İlhami Çetin 
I Başkanlık Divanındaki yerini terk etti.) 

I (A. P. sıralarından «Yuh» sesleri, gürültüler). 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupun-

I dan bir sayın Divan Üyesinin, oturuma devam ede-
I bilmek üzere Divana teşrifini rica ediyorum. (C.H.P. 
I sıralarından gürültüler.) 
I Yapılan oylama benim ne kadar gerçeğe yakın 

olduğumu, bir oy farkıyle yakın olduğumu ifade etti. 
I Rica ediyorum bunun münakaşasını yapmayalım 
I efendim. İsmen yaptık gözünüzün önünde, açık... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Biz ondan bahsetmi-
I yoruz; Divanın haysiyetini koruyamıyorsunuz. (C.H.P. 
I sıralarından gürültüler). 
I BAŞKAN — Beyefendi oturunuz efendim. Rica 
I ediyorum nerede olduğunuzu bilin canım. Oturunuz 
j lütfen. 
I Bir ricada bulundum. Bir sayın Divan Üyesinin... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş-
j kan, Divan Üyesine huzurunuzda hakaret edildi. 
I BAŞKAN — Efendim, «İstifa etmelidir» dedi; 
I ben «Yanlış sayılabilir» dedim. Diğer sözünü duy-
I madım efendim. Duysaydım icap eden şeyi söyler-
I dim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Ama sayın 
Başkan, bir başka şey daha söyledi. Şeyhin kerameti 

I kendinden menkul. Divana hakaret etti, o hakaret 
size de raci. (Gürültüler) 

I BAŞKAN — Bana söylediler de ona cevaben 
I söylüyorum. Rica ediyorum. Sayın Erverdi müsaade 
I buyurun da devam edeyim oturuma. 
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SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Oraya kâ
tip çıkmaz. 

BAŞKAN — Bekleyeceğim efendim. 
SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Beklersiniz 

yarın sabaha kadar. 
BAŞKAN — Eğer Cumhuriyet Halk Partisinden 

Divan Üyesi arkadaşımız gelmezse, teamüle ve İçtü
züğe göre en 'genç bir arkadaşı rica edeceğim. Çün
kü Divanda bu şekilde bir tertip yapılması İçtüzük 
icabıdır. (Gürültüler) 

Bir Divan Üyesi rica ettim, en genç bir üye de 
rica ettim. Yok mu efendim?... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş
kan, demin A.P..'li kâtip kaç saydı? 

1. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman' 
in, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin Sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. 
(7/471) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri ve Kooperatifler 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

25 . 3 . 1975 
Bingöl Milletvekili 
Hasan C. Ezman 

Soru : Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığınca 
1975 malî yılı içinde Bingöl iline yapılacak yatırımlar 
ve programlar nelerdir? Ayrıntıları ile bildirilmesi. 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler 2 . 6 . 1975 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: H. 12 - 1233 05007 
Konu : Bingöl Milletvekili H. Celâlettin 
Ezman'ın yazılı soru önergesi. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
ilgi : 31 . 3 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/471 - 2097/18358 sayılı yazılarınız. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
demin 254 saymış. 

BAŞKAN — Divanın teşekkülü eksik olduğu ci
hetle oturuma devam edemeyeceğimizden... 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — 254 oy saydı A.P.'li 
Divan Üyesi sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yarın, 4 . 6 . 1975 Çarşamba günü 
saat 15.00'te yapılacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısından sonra toplanmak ve 
gündemdeki seçimi yapmak, denetimle ilgili konuları 

görüşmek üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.40 

Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ez
man'ın «Bingöl ilinde, 1975 malî yılında Bakanlığı
mızca yapılacak yatırımlara ilişkin» Bakanlığımıza 
yöneltmiş oldukları yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy işleri Bakanı 

Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ez
man'ın «Bingöl ilinde, 1975 yılında Bakanlığınızca 
yapılacak yatırımlara ilişkin» yazılı olarak cevaplan
dırılması istemiyle yönelttikleri soru önergelerinin 
cevabıdır. 

Bingöl ilinde, 1975 yılında Köy İşleri Bakanlığın
ca yapılacak yatırımlar, kuruluşlarımız itibarîyle aşa
ğıda gösterilmiştir. 

YSE Genel Müdürlüğü : 
153 Km. Köy yolu tesviye yapım;" 110 Km. Köy-

yolu stabilize kaplama ve 537 Km. Köyyolu bakım; 
toplam uzunluğu 270 Mt. tutan 24 adet 10 Mt. den 
küçük ve toplam uzunluğu 254 Mt. tutan 9 adet 10 Mt. 
den büyük köprü işi ile 82 yerleşim ünitesinin içme-
suyu işi yapım; 8 yerleşim ünitesinin içmesuyu da ik
mal programlarına alınmıştır. 

VI. — SARULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZIL! SORULAR VE CEVAPLARI 

- 415 — 
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Topraksu Genel Müdürlüğü: 
1975 yılında 3'ü geçen yıldan devreden 11 adet 

münferit sulama projesi uygulanmak suretiyle 319 
Ha. saha sulanacaktır. 

1 000 TL. 
Münferit Sulama Saha Ha. 1975 Yılı Yatırımı 

Kığı-Duranlar 
» Merkez-Güneyağıl 

Merkez-Güngören 
Merkez-Bahçeli 
Merkez-Akdurmuş 
Kığı-Akçadamlar 

» Çatma 
» AdakluGüngörsün 

(140) 70 
(199) 100 

25 
39 
12 
23 
20 
30 

500 
650 
410 
610 
135 
200 

90 
740 

1974'ten 1975'e Devreden Projeler : 

Merkez - Kiran (Küçüksu) 106 
Kığı - Adaklı 1. Ks (Küçüksu) 430 
Genç - Sürekli (Küçüksu) 344 

Toplam 319 4 215 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü : 

1. — 1757 Sayılı Kanunun 11 nci Maddesi uyarınca 
merkez ilçenin Büyükbaşköy köyünde, 14 000 dönüm, 
Karlıova ilçesinin Karapazarı köyünde 36 000 dönüm 
olmak üzere toplam 50 000 dönüm mer'anın tahsis 
işlemleri yapılacaktır. 

2 — Yürürlükten kaldırılan 4753 sayılı Çiftçiyi 
topraklandırma kanunu ile topraklandırılmış çiftçiler
den 47 aileye, 235 000 TL, yıllık işletme ve donatım 
kredisi verilecektir. 

3 — 1306 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi uyarın
ca merkez ilçenin içpınar ve İncesu ile Karlıova ilçe
sinin Hacılar köyünde yatırım öncesi çalişmaları biti
rildiği takdirde kredi uygulaması çalışmalarına başla
nacaktır. 

Solhan ilçesinin Dilektepe köyünde 41 ailenin nak
li ile ilgili olarak 41 konut ve tarımsal işletme tesisinin 
yapımı için 1 435 000 TL. ödenek ayrılmış bulunmak
tadır. 

Kredi ve Pazarlama Genel Müdürlüğü : 
Bingöl ilinden 1975 yılında ön programa teklif 

edilen bir asil bir yedek kooperatifin desteklenmesi 
mümkün olabilecektir. 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
pamukların maliyet fiyatının altında devredileceğine 
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ilişkin sorusu ve Başbakan Süleyman DemireVin ce
vabı. (7/500) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına izinlerinizi saygıyle arz 
ederim. 

14 . 4 . 1975 
Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

Soru : 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Hükümet 

kurma görevi Adalet Partisi lideri olarak zatilanize 
verildikten sonra büyük sermayeyi temsil eden ünlü 
iş adamlarımız Ankara'nın büyük otellerinde yanınız
da kulise girmişlerdir. Millî Cephe Partileri dışın
daki partili ve bağımsız milletvekillerini güçlü ikna 
metotları ile ikna etmeye çalıştıkları, söylenmekte
dir. 

Hükümetiniz büyük sermayedarlarımızın Cephe
nin güvenoyu almasında gösterdikleri gayretlerin ödü
lü olmak üzere devletin birliklere taban fiyatı vere
rek satınaldırdığı pamuğu maliyetinin çok altında 
ki dünya piyasa fiyatından devredeceği Hükümet 
programının Meclis müzakereleri sırasında Demak-
ratik Parti Sözcüsü Sayın Altınsoy tarafından iddia 
edilmiş ve bu husus 13 Nisan 1975 tarihli Milliyet 
Gazetesinin düşünenlerin formu başlığı altında yapı
lan açık oturuma katılan Türkiye Sanayi Odaları Ko
mitesi Başkanı Sayın Sakıp Sabancı'nın (Bu istihsal 
vergisindeki ziyanların önlenebilmesi için iş başına 
vergi ihtas edilmesi veya birlikler eline toplanmış 
pamukların dünya fiyatlarından sanayicilere aktarıl
ması sırasında) diyerek açıkça bu iddia kuvvetlendi
rilmiştir. 

1, Sanayicilerin pamukları maliyetinin çok altın
da ki dünya piyasa fiyatları üzerinden devrerilece-
ğine dair Hükümetinizin bir taahhüdü var mıdır? 

2. Bir kilo çekilmiş pamuğun devlete maliyeti 
kaç liradır?. 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 5 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-483/2687 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16 . 4 . 1975 tarih ve 7/500-2215/19062 sa
yılı yazınız. 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, pamuk
ların maliyet fiyatının altında devredileceğine ilişkin 
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yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümeriin yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 
1. — 23 . 5 . 1975 t a t* ve 7/9944 sayılı Bakan

lar Kurulu Kararıyle; Dünya serbest piyasa pamuk 
fiyatları, destekleme surdtüyle alınmış inalların o ta
rihteki maliyetinin altına düştüğü takdirde, bu pa
mukların; 

a) Cari dünya fiyat seviyeleri üzerinden, gerek 
doğrudan doğruya birliklerce ve gerekse ihracatçı ka-
nalıyle dış piyasalara, 

b) Ortak içi alım fiyatları üzerinden iç piya
saya, satışına müsaade etmeye Ticaret Bakanlığı yet
kili kılınlmaktadır. 

2. — 8 . 10 . 1974 tarihli ve 7/8966 sayılı Karar
namede belirtilen kütlü pamuk destekleme alım fi
yatlarının tekabül ettiği mahlıç fiyatları Kooperatif 
'•birliklerine göre aşağıdadır : 

Mahlıç 
Kooperatif Pamuğun tip(? Fiyatı 

Birlikleri (Kg./TL.) 

Tariş . Ege St. I. Beyaz 18 30 
Amtbirlik Antalya St. I. Beyaz 18 49 
ÇükobirDik Çukurova St. I. 'Beyaz 17ı 55 

Yukarıda belirtilen mahlıç fiyatlarının hesaplan
masında çiğit fiyatı Tariş için 2.15 Kg./TL., Aht'birlik 
'için 2.00 Kg./TL. ve Çüköbirlik için 2.20 Kg./TL. ola
rak alınmıştır. 

3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Pet
rol Ofisi Genel Müdürünün görevden alınması s'e-
beplerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/510) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enlerji ve Talbiî Kaynaklar Ba

kanı Sayın Selâhalttin Kılıç tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 
1 8 . 4 . 1975 

Giresun Milletvekili 
Orhan Yılmaz 

Soru : 
.1. — 17 Nisan 1975 tarihli gazetelerde Çiftlik lo

kantasında bir iş yemeği yediğiniz ve bu yemekte, ya
nınızda, Kubilay tmer, Nuri Bayar, Sabit Osman Av
cı ve Refet Sezgin giib'i tanınmış parlamenterlerden 

'başka benzin işleriyle uğraşian A.P.'li Maihmut Macit, 
Şinasi Bilgin'lerinde 'bulunduğu ve Mahmut Mac'it'in 
12 Mart öncesi Demirel Hükümeti zamanında Pet
rol Ofisten 16 milyon lira kredi aldığı, bu paranında 
ödenmediği, Maihmut Macifin Kızılaydaki kredili 
olarak aldığı Petrol Ofis bayiliğini kredi koşüllarıyle 
birilikte, D. P.'den Milliyetçi Cephe Hükümetinize 
oy koparmak için evinde karargâh kunduran ve ele-
başlik yapan Ata Bodur'un oğlu Şükrü Bodur adına 
devrettiği ve diğer kişi Şinas'i Bilgün'in ise Petrol Ofis
le 10 milyon liradan fazla bir kredi için mahkemelik 
olduğu doğru mudur? 

2. — Üyesi bulunduğunuz Cephe Hükümetinin 
desteklenmesi ve güvenoyu alması içlin D. P.'den 9 
milletvekili istifa ettikleri tarihten yani gününden bir 
gün önce A. P. milletvekili Refet Sezgin ile Ata Bo
dur 'un Petrol Ofisi Genel Müdürüne giderek Ata Bo-
dur'la Petrol Ofis arasında ihtilaflı olan Ankara - Po
latlı yolundaki 7 ndi Km.'de bulunan benzin istasyonu 
konusunda Refet Sezgin'in tavassutta bulunduğu ayrı
ca Ata Bodur'un oğlu üzerine kayıtlı Kızılaydaki ben
zin istasyonunda tevsii ve otomobili balkım servisine 
kredi talep öttükleri bunda da Refet Sezgin'in aracılık 
yaptığı doğru mudur? Bdyle 'bir olay cereyan etmiş 
mildir? Ata Bodur için kredi talebi olmuşsa bu talep 
Petrol Ofisçe nasıl karşılan mışdır? Petrol Genel Mü
dürünü görevden almanızda bu kredi talebi olayının 
veya Ata Bodur'a daha önce verdiğiniz bir sözün et
kisi olmuş mudur? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 22 . 6 . 1975 

Bakanlığı 
Sayı : 72/053.53/579 

Konu : Giresun Milletvekili 
Sn. Orhan Yılmaz'ın yazılı 
soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 21 . 4 . 1975, 12 . 5 . 1975 gün ve 7/510-2259/ 

19287 sayılı yazılarınız. 
Giresun Milletvekili Sn. Orhan Yılmaz'ın, Petrol 

Ofisince yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Giresun Milletvekili Sn. Orhan Yılmaz'ın Petrol 
Ofisince yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi
nin cevabıdır. 
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Soru : 1. 17 Nisan 1975 tarihli gazetelerde Çift
lik Lokantasında bir iş yemeği yediğiniz ve bu ye
mekte; yanınızda Kubilay Imer, Nuri Bayar, Sabit 
Osman Avcı ve Refet Sezgin gibi tanınmış parlamen
terlerden başka, benzin işleriyle uğraşan A. P.'li Mah
mut Macit, Şinasi Bilginlerin de bulunduğu ve Mah
mut Macit'in 12 Mart öncesi Demirel Hükümeti za
manında Petrol Ofisden 16 milyon lira kredi aldığı, 
bu paranın da ödenmediği, Mahmut Macit'in Kızılay-
daki kredili olarak aldığı Petrol Ofis bayiliğini kredi 
koşullariyle birlikte, D. P.'den Milliyetçi Cephe Hü
kümetinize oy koparmak için evinde karargâh kurdu
ran ve elebaşılık yapan Atâ Bodur'un oğlu Şükrü Bo
dur adına devrettiği ve diğer kişi Şinasi Bilgin'in ise 
Petrol Ofisle 10 milyon liradan fazla bir kredi için 
mahkemelik olduğu doğru mudur? 

Cevap : 1. Giresun Milletvekili Sn. Orhan Yıl-
maz'ın 18 . 4 . 1975 tarihli yazılı sorusunda; bazı ger
çek dışı olaylar ve yakıştırmalar ile ön yargılar ve Ba
kanlığımız dışında olaylar mevcuttur. 

Soruya mesnet teşkil eden bu hususlar ayıklan
dıktan sonra, Bakanlığımızı ve görevimi ilgilendiren 
hususlar hakkındaki cevabım, aşağıda sunulmuştur. 

Çiftlik Lokantasında, A. P.'li parlamenterler ve teş
kilât mensupları ile ve bir çoğunun raslantı sonu
cu, orada masa ilâvesi suretiyle katıldığı öğlen yeme
ğine, «İş yemeği» diyebilmek, çirkin bir iftiradır. 

Petrol Ofisin 1 500 bayii gibi, Mahmut Macit de, 
temin ettiği kredili müşterileri ve sattığı mal nispe
tinde Ofise borçlanmıştır. Bilâhare Ofisçe borçlan
maya esas olan rakamın tespitinde, resmî satışların 
satış rakamlarından tenzili suretiyle kredi azaltıl
masına gidilmiş ve aradaki farklar da bir itfa pla-
niyle bayilerden talep edilmiştir. 

Bayi ile Ofis arasında tespit edilen itfa planına 
göre, tahsilat yapılmakta olup, tediyesi meşrut bir 
hesap durumu şu anda mevcut değildir. 

Şinasi Bilgin'le ilgili 3 firmaya 6 milyon lira kre
di verilmiştir ve bunun 2 milyonu, Sn. İhsan Topal-
oğlu'nun Bakanlığı zamanında açılmış kredidir. Ko
nu herkese uygulanan usuller dahilinde takip edilmek
tedir. Ancak, Petrol Ofisinin faiz, şartı ceza ve ten
zilâtın iptali ile cem'an hesabına borç kaydettiği 
4 125 000 liraya bayi itiraz etmiş ve konu mahkeme
ye intikâl etmiş ve dava devam etmektedir.. 

Mahmut Macit'in Şükrü Bodur'a istasyonun devir 
işleminde Petrol Ofisi tarafından hiçbir taviz veril
memiştir. Usulsüz hiçbir işlem yapılmamıştır ve Ofi

sin bu hususta bayi ile hiçbir problemi yoktur. Esa
sen bu devir işlemi, Hükümetimizin kuruluşundan 
iki yıl evvel 10 Nisan 1973 tarihinde yapılmıştır. 

Soru : 2. Üyesi bulunduğunuz Cephe Hüküme
tinin desteklenmesi ve güven oyu alması için D. P.' 
den 9 milletvekilinin istifa ettikleri tarihten yani gü
nünden bir gün önce, A. P. Milletvekili Refet Sezgin 
ile Atâ Bodur'un Petrol Ofisi Genel Müdürüne gi
derek Ata Bodur'la Petrol Ofis arasında ihtilaflı olan 
Ankara - Polatlı yolundaki 7 nci Km.'de bulunan ben
zin istasyonu konusunda Refet Sezgin'in tavassut
ta bulunduğu, ayrıca Ata Bodur'un oğlu üzerine kayıtlı 
Kızılaydaki benzin istasyonunda tevsii ve otomobil 
bakım servisine kredi talep ettikleri bunda da Refet 
Sezgin'in aracılık yaptığı doğru mudur? Böyle bir olay 
cereyan etmiş midir? Ata Bodur için kredi talebi ol
muşsa bu talep Petrol Ofisçe nasıl karşılanmıştır? Pet
rol Ofis Genel Müdürünü görevden almanızda bu 
kredi talebi olayının veya Ata Bodur'a daha önce ver
diğiniz bir sözün etkisi olmuş mudur? 

Cevap : 2. Ankara Polatlı yolunda 7 nci Km.'de-
ki istasyon, Hükümetimizin kuruluşundan bir yıl ön
ce 20 . 3 . 1974 tarihinde Ofisçe yapılan ihale sonun
da Bayi Şükrü Bodur'a verilmiştir ve Sn. Refet Sez
ginle de hiçbir ilişkisi yoktur. 

Petrol Ofisi Genel Müdürü görevden alınmamış
tır, halen işine devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, Van -
Nusaybin demiryolu hattının Hakkâri'ye uzatılması 
ile hu ilde bir havaalanının yapılmasına ilişkin soru
su ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşenin yazılı ce
vabı. (7/534) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygı
larımla. 

2 . 5 . 1975 
Hakkâri Milletvekili 

Mikâil îlçin 
1. Van'a ve Nusaybin'e kadar uzanan Devlet 

Demiryolunun bu iki koldan birinin geri kalmış yö
relerin öncülüğünü yapan Hakkâri'ye kadar uzatıl
ması hususunda Genel Müdürlükçe bugüne kadar 
herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa 
bu konu düşünülmekte midir? 
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2. İki yabancı ülkeye hem hudut bulunan Hak
kâri iline bağlı Muş gibi bir ovaya sahip yüksek 
ova ilçesinde bir havaalanının yapılması düşünül
mekte midir? 

T. C. 28 . 5 . 1975 
Ulaştırma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
ÖKM : 639-1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar 

Müdürlüğü 6 . 5 . 1975 gün ve 7/534-2331/19668 sa
yılı yazı; 

Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Van - Nu
saybin demiryolu hattının Hakkâriye uzatılması ile 
bu ilde bir havaalanının yapılmasına ilişkin yazılı 
soru önergesi cevabıdır: 

* 1. Van - Nusaybin Demiryolunun Hakkâri'ye ka
dar uzatılması yeni bir demiryolu yapımı konusu 
olduğundan Bayındırlık Bakanlığının görev ve yetki
leri içinde bulunmaktadır. 

2. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin
de tahsis olunan ödenekle yurdumuzda inşası ön
görülen havaalanları arasında Hakkâri havaalanına 
yer verilmemiştir. 

Ancak, Bakanlığımızca çalışmalarına devam olu
nan FEEDER - LINE projesi çerçevesinde ulaşım 
ihtiyaçları gözönüne alınarak yurdumuzun uzak nok
talarında bulunan bazı yerleşim merkezleri meya-
nında Hakkârinin de bu 'imkândan faydalandırılma
sı hususu mümkün olabilecektir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
5. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'-

in, Yugoslavyadan gelen göçmenlerin mallarına ilişkin 
Dışişleri ve Maliye Bakanlarından sorusu ve Dışişleri 
Bakan Vekili ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ya
zık cevabı. (71537) (1) 

2 . 5 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığınca 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Dışişleri Bakanı ve 
Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Manisa Milletvekili 

M. Gündüz Sevilgen 

Sualler : 
1. 1955 yılından evvel Yugoslavyadan memleket

inize hicret eden ve malları Yugoslav Hükümeti ta
rafından mâMleştkilenlere verilmek üzere bir para 
gelmiş midir? Geldi ise miktarı nedir? 

2. Geldi ise bu para hak sahiplerine dağıtılmış-
mıdır? Dağıtılmadı ise neden dağıtılmamıştır? Da-
ğıtılacaksa ne zaman ve ne şekilde dağıtılacaktır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 
AİGM Gn. Md. 

Sayı : 510.063 - AİED - 61 
Konu : Manisa Milletvekili M. Gündüz Se-

vilgen'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 6 . 5 . 1975 tarih ve 7/537 - 2337/19655 

sayılı yazıları. 

Manisa Milletvekili Sayın M. Gündüz Sevilgen'in, 
yazılı soru önergesi ile istediği bilgiler aşağıda sunul
muştur. 

1. 10 Eylül 1957 tarih ve 7050 sayılı Kanunla 
onaylanan 13 Temmuz 1956 tarihli «Yugoslavya'da 
Devletleştirilen Türk Mal ve Menfaatlerinin Tazmi
nine Müteallik Anlaşma» ile, Yugoslav Hükümeti, 
1949 ve 1948 yıllarında çıkardığı kanunlar uyarın
ca millileştirdiği Türk Emlâkine karşılık 3 750 000 
Dolarlık tazminat ödemeyi kabul etmiştir. 

Tazminat tutarı Yugoslav Hükümeti tarafından 
transfer edilmiş ve Maliye Bakanlığımızca millî ban
kalarımıza yatırılmıştır. 

2. — Tazminatın, tesbit edilecek hak sahiplerine 
tevzii görevi, 17 Mart 1969 tarihli ve 1135 sayılı 
«Türk Vatandaşlarına Ait Olup Yugoslav Federatif 
Halk Cumhuriyetine Millileştirilmiş. Bulunan mal, 
Hak ve Menfaatlerin Tasfiyesi Hakkında Kanuncun 
5 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına bağlı Tak
dir ve Tevzi Komisyonuna verilmiştir. 

Arz ederim. 
Seyfi Öztürk 

Dışişleri Bakanı V. 

(1) Bu yazılı soru ile ilgili Maliye Makanlığının 
cevabı 28.5.1975 tarihli 81 nci Birleşim Tutanak Der
gisinde yayınlanmıştır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu Başkaır eksileri Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ve İstan
bul Milletvekili Necdet Uğur ile 59 arkadaşının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Selâhattin Kılıç hakkında, 
uyguladığı petrol politikası ile Devleti zarara uğrattığı iddksıyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarmca gen

soru açılmasına ilişkin önergesi 11 /.2)'nc verilen oyların sonucu : 

(Gensoru önergesinin gündeme alınmaması kabul edil
miştir.) 

Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 427 

Kabul edenler : 208 

Reddedenler : 219 

Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 18 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

tlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümcr 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Necdet Evliyagil 
Mustafa tmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özcelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usum i 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Hasan Cclâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Ereelik 
Hasan Korkmazcan 
Hiiclai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Rccai İskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cçvat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetin kaya 
Nurettin Karsu 
Cevat Önder 
Feraha Fatma üztürk 
Önder Sav 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet üzmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal .Çilesiz 
İbrahim Eteni Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlgin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlıı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
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Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abudurralıman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz' 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 

Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

' KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
İsmet Büyükyaylaeı 
Muzaffer Demirtaş 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Dclikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celal Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUÖLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Aznui Yavuzalp 

ORDU 
Mehduh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Ferda Güley 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat unsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zil an 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret üvet 

SÎVAS 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
Ismaiil Hakkı BMer 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Gmel 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Yılmaz Hoe&eğlu 
Selâhatim Kılıç 
Mehmet Hulusi Ûzksû 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil A^ar 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan AsiMrk 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurrahim Erdem 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Al ver 

İlhan Aytekkı 
Cihat Bil^ehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hat'iboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Genç oğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Halit Kahraman 
Mahmut Kepolıı 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Rasim Kücükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıîkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 
Zökâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
0'urgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Rega 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 

Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin öfzdemir 
Osman ömr 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekfeel 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
ismail Ta§lı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARÂŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altnıışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk Imamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahgi 
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KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilây îmer 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak' 

ADANA 
Battal Koksal 
AFYON KARAHÎSAR 
ibrahim Elmalı (t.) 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

Sşk. V.)' 

İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı • 
Ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Uner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemıal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Nadir Lâtif İslâm 
ismail Müftüoğlu 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatb 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
FeyzTiHalh Değerli 
Ali Şevki Erek 

BURSA 
Hüseyin Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 

[Oya katılmayanlar] 

Ayşe Aliye Koksal 
GAZİANTEP 

imam Hüseyin Incioğlu 
Orhan Tokuz 

İZMİR 
Orhan Demir Sorguç 

KAHRAMAN MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 

[Açık Üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Eskişehir 
Niğde 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 

URFA 
Mehmeit Aksoy 
Mehmet Oelâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Telkin Müftüoğlu 

KARS 
Kemal Güven (Başkan) 

RİZE 
Sami Kumbasar (t. Ü.) 

SİVAS 
Mustafa TimM 

ZONGULDAK 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

83 NCÜ BİRLEŞİM 

3 . 6 . 1975 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
1. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 

Grupu Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Selçuk 
Erverdi ve istanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 
59 arkadaşının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç hakkında, uyguladığı petrol politikası 
ile Devleti zarara uğrattığı iddiasıyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (U/2). 

3 
SEÇÎM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4-
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes 
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanmasi 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye

ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı rutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğü 
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek. 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci tMillet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 
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9. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, tçel - Alata Teknik Bahçivanlık vfe Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve Nokullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen'Tümer ve 13 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil tlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. —- Muğla Milletvekili Ahmet Buldatdı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi, (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul MiHetvekili Engin Unsal "in, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çeiebi'nm. 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardra Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35). 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

<*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir* 



18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19., — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağn Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili llyas Kdıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'run, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'run, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

31* — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-
uı önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66). 

3 — 

33, — İçel Milletvekili Nazam Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

34j — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru öaergesi (6/72) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

365 — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Oençlİk ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki* 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü SOTU 
önergesi (6/78) 

40. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

41.: — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'in, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

45. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Dev
let dairelerinde çahşan personelle yeni müşavir kadro.-



larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ye Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözîü soru 
önergesi (6/88) 

50. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

51. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar 
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş 
bakan ve İmar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nıa, 
C. H. P. Siverek îlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit, kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan mü-m sü/iü 
soru önergesi (6/96) 

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/104) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü- soru önergesi (6/103») 

.66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'mn, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

70. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151 

71. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
öğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

72. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giıen milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

73. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
ioru önergesi (6/120) 

74. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 



75 — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

76. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

77. — îstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

78. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

79. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

80. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/128) 

81. — îzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

82. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/130) 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

85. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

86. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

87. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

89. — içel Milletvekili Nazım Baş'm, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

90. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Of Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 

93. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

94. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nirı Göknash Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

95. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

96. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

97. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/154) 

98. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soı-u önerge
si (6/155) 

99. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

100. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 



101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

103. — Mardin Milletvekili. Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü sofu önergesi (6/163) 

104. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

105. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

106. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

107. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

108. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin tmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

109. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

110. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

111. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

112. —• İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

1T3. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan"ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

114. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

115. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) ( * ) • ' ' 

116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

117. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

118. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

119. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

120. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

121. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

122. — Urfa Milletvekili Abdükadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

123. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

124. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

125. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) (*) 

127. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/198) (*)' 



— 7 — 

128. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (*) 

129. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

130. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

131. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

132. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi., (6/192) 

133. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Akade
misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve-
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 
1. — ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve içtimaî 

Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 1974) 

2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayıh Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci. fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or

man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayıh Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6.1974) 

3. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayıh Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi ; 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 2 4 . 6 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

5. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayışı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

6. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

7. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm . 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
i 11 . 1974) 

8. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 nci 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
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tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği- ' 
siklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

9. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1975) ' 

10. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Antlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 113 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık, fmar, Ulaş- J 
tırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporu 
(1/195) (S. Sayısı : 164); (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1975) 

11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ba
zı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin Ka
nun tasarısı ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, Samsun Milletvekili Fuat Uysal'ın, Eskişehir 
Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 21 arkadaşının, İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve 5 arkadaşı
nın, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 ar
kadaşının, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
7 arkadaşının, Ankara Milletvekili H. Turgut Toker 
ve 4 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 2 arkadaşının, 
ve İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici ve ek 
maddeler eklenmesine dair Kanun teklifleri ve Sağ-
l'k ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. 
(1/253, 2/93, 2/153, 2/154, 2/175, 2/177, 2/236, 2/274, 
2/331, 2/345) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma Tarihi : 
3 0 . 5 . 1975) 
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