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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Birinci oturumda yeter çoğunluk sağlanamadı. 
istanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa 

edecek ve işletecek Anon'm Ortaklığına Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün katılmasına dair kanun 
tasarısı görüşüldü ve tasarının kanunlaşması ka
bul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 
tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince hazırladığı Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin denetimi sonuçları hakkında raporu üzerin
de görüşmelere devam olunarak : 

Millî Korunma (Et ve Balık Kurumu ile 

Petrol Ofisin) Bilanço kâr ve zarar hesapları 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Aralıksız devam eden toplantıya Pazar gü
nü ara verilmesi ve toplantının Pazartesi günü 
saat 10 a bırakılması hakkında önerge kabul 
edildi. 

7 Haziran 1965 Pazartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

İhsan Hamit Tigrel Âdil Ünlü 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

Rapor 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuru

luş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 
22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-

GELEN KÂĞITLAR 

nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi : 2/696, 2/699; C. Senatosu : 
2/159) (S. Sayısı : 632) (Bitiş tarihi : 18.8.1965) 

»•-« 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılına saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Mustafa Yılmaz Inceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Genci Sekreterlikten 

3. YOKLAMA 

alman 
bilgiye göre, Partiler Kanununu tetkikle gö

revli Geçici Komisyon. Meclis binasında faaliyet 
halinde olduğu için nisap vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 
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4. — GÖRÜŞ 

1. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında ra
por (3/423) (S. Sayısı: 624) (1) 

D) Millî Korunma (Petrol Ofisi - Et ve 
Balık) Et ve Balık ile Petrol Ofisin iştirakleri : 

a) Millî Korunma işlem ve hesaplarına ait 
tadil edilmiş genel bilanço 

b) Et - Balık ve Petrol Ofisi Millî Korun
ma konsolide bilançosu 

BAŞKAN — Raporun görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

Bir takrir var, onu okutuyorum. 

Başkanlığa 
Konuşmaların, gruplar adına 20, şahısları 

adına da 10 dakika olarak kabulünü teklif ede
rim. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge sahibi 
yok. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Ben takabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız takriri kabul edi
yor, buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, bir önerge ile konuşmaların, gruplar 
adına 20 dakika, sayın üyelerin kendi adlarına 
10 ar dakika ile kayıtlanması istenmektedir. 
Görüşülmekte olan konular sadece bir İktisadi 
Devlet Teşekkülüne ait değildir. Çeşitli İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ve onların iştiraklerine 
aittir. Ya da iştirakler için ayrı ayrı konuşma 
imkânı verirsiniz ki, o zaman 10 ar dakika 
olarak, ayrı ayrı, 5 - 6 defa her teşekkül için 
söz istiyeceğiz Ve asıl o zaman, işin içinden 
çıkılmaz. Sayın Kangal. Bunların hepsini 10 
dakikaya sığdırmak istiyorlarsa ilâve edelim 
ki, çeşitli îştisadi Devlet Teşekküllerinin ve iş
tiraklerinin görüşülmesine üyeler adına 10 da-

(1) 624 S. Saydı basmayazı 1.6.1965 günlü 
87 nci Birleşim.Tutanak Dergisine bağlıdır. 

LEN ÎŞLER 

kika ile ve gruplar adına da 20 dakika ile 
takyidedilmesinin hiç görüşme yapılmamasını 
istemekten bir farkı kalmaz. Evvelâ onu tasrih 
etmek lâzım. Bu sadece bir İktisadi Devlet Te
şekkülü için mi olacak, yoksa ayrı ayrı mı ola
cak? Bu bakımdan önergelerini tasrih etmele
rini rica edeceğim. 

Meselâ, bugün burada Et - Balık Kurumu, 
Petrol Ofisi, Et - Balık Kurumunun 6 tane iş
tiraki görüşülecektir. Petrol Ofisinin iştirakleri 
görüşülecektir ve Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının da iştirakleri görüşülecektir. Bun
lar için görüşmeler yapılmıştır. Ve bir yeterlik 
önergesi gelmiştir. Yeterlik önergesi (6) üye 
konuştuktan sonra oya konacak ve bir kişi ko
nuşma imkânına sahibolacaktır. Komisyon ko
nuşmuştur, Hükümet için bir tahdit yoktur. 
Hükümet dilediği miktarda konuşma yapacak
tır. Muhalefet adına ve şahısları adına konuş
ma ise 10 dakika ile tahdidcdilmiş bulunacak. 
Arkadaşımızın buna nasıl gönlü razı olur? Sa
dece 10 dakikalık konuşma imkânı ancak mu
halefete verilmiş olacaktır. Arkadaşımız duru
mu bilmedikleri için takabbül ediyorlar bu şart
lar içinde de takriri takabbül etmekte acaba 
ısrar ediyorlar mı? 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Söz sırası Sırrı Atalay'm. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, bugün gündemde, şimdi görüşmek
te olduğumuz konular içinde Millî Korunma 
topluluğunun 195G - 1959 yılları arasındaki 
hesapların tetkiki, Et ve Balık Kurumunun ve 
Petrol Ofisinin muayyen yıllardaki denetimi ve 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 1959, 
1960, 1961, 1962, 1963 yıllarına ait bilanço, kâr 
ve zarar hesaplarının genel görüşmelerini yapa
cağız. 

Evvelâ Millî Korunma topluluğu üzerinde 
1959 yılma kadar devam eden görüşmelere ve 
bu arada Yüksek Denet]eme Kururlu ile ko
misyonumuzun hazırladığı raporlara iştirak et
mek istediğimi ifade ederim. 

Petrol Ofisine gelince : Yine Yüksek Denet
leme Kurulu ve Karma Komisyonun hazırladığı 
raporda işaret edilen hususlar isabetli ve yerin-
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dedir. Petrol Ofisi üzerine aldığı dağıtma, tev
zii ve satış görevlerini bilhassa çok uzun yıllar 
önce görevinin dışında ikinci derecede bâzı İli -
zıii.ıauz yerlere krediler açması ve teşebbüslere 
girilmesi yüzünden serbestisini kaybetmh ve 
dolayısiyle bugün çalışamaz bir hale gelmiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple Petrol Ofisinin hesap 
işleri sarih bir şekilde tesbit edilmiş değildir. 
Petrol Ofisinin, T. Petrolleri Anonim Ortaklığı 
içinde veyahut mevcut ve Meclise sevk edilmiş 
olan kanun tasarısında gösterildiği şekilde yeni 
bir hüviyet içinde çalışma imkânına sahibola-
cak şekilde hazırlanmasını zaruri görmekteyiz. 
Şahsım adına ifade ediyorum; 

Türkiye Petrol Ofisinin bir de iştiraki var
dır. Bu BELPET, yani Belediye ile Petrol Ofi
sinin iştiraki olduğu ve istanbul Belediyesinin 
10 arsası üzerinde servis istasyonları ve satış 
yerleri açılması imkânı ile kurulmuş olan bir 
şirkettir, maalesef ilk gününden itibaren 50 bin 
lira açık vermekte ve zararla çalışmaktadır. 

Et ve Balık Kurumuna gelince; o da Petrol 
Ofisi gibi, Millî Korunma Kanununa dayanan 
ve böylelikle kurulmuş olan bir müessesedir. 
Et ve Balık Kurumunun Yüksek Denetleme Ku
rulunca tesbit edilen çeşitli yıllara ait durumu
nu ve görevini yapabilmesi için neleri yapması 
gerektiğini gösteren hususları yerinde görürüm 
ve bunların bugüne kadar kurumca yerine ge
tirilmemesini de üzüntü ile işaret etmek iste
rim. Asıl Et ve Balık Kurumunun durumuna 
ait, genel görüşme yapıldığı bu sırada bir ko
nuya işaret etmek isterim. Et - Balık Kurumu, 
Ticaret Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Veteriner 
Umum Müdürlüğü Türkiye hayvancılığının öne
mine ve kalkınmada, bilhassa gelir artışındaki 
büyük rolünü nazarı itibara alarak yaptıkları 
bir çalışmada bu dört teşekkülün, yani dört 
Devlet dairesinin besicilik ve yetiştiricilik ko
nusunda uzun tartışmalar sonunda müspet bir 
şekilde birlcşemediklerini ve bir proje hazırlı-
yanıadıklarmı üzüntü ile ifade etmek isterim. 
Gerçekten. Ticaret Bakanlığı, Et - Balık Kuru
mu, Veteriner Umum Müdürlüğü ve Ziraat Ban
kası besicilik ve yetiştiricilik kredisi için kre
di açılma,smdan bunun denetiminin ne şekilde 
yapılacağına ait görüşmeler sırasında hepsi 
ayrı ayrı görüşleri müdafaa etmişlerdir. Et - Ba
lık ticari bir görüşü, Ziraat Bankası bankacı-
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lık görüşünü, Veteriner Umum Müdürlüğü ise 
gerçekten Türkiye hayvancılığının kalkınma
sını düşünerek ileriye sürdüğü hususlarda, bir 
noktada birleşememişler ve bu iş birkaç yıldan 
beri. bu müzakerelerin müspet netice vermemesi 
yüzünden bir noktada bırakılmış ve sahip çı-
kılnıamıştır. 

Et - Balık Kurumunun bu meseleyi ciddi
yetle ele almasını veyahut Türkiye'de bir et 
endüstrisi sanayii kurulması için Hükümetin 
gerekli teşebbüste bulunmasını zaruri görmek
teyim. Et ve Balık Kurumunun iştirakleri olan 
Antalya Mezba'lıacılık ve Soğuk Depoculuk 
Limited Şirketinde maalesef kuruluş tarihin
den bu yana kadar, zarar etmiştir. Kurumun 
merkezinin, asıl iş1 eri olan Antalya'ya nakli 
veyahut be1 e d iyeye devri hakkında Yüksek De
netleme Kumlunun görüşlerine iştirak etmemek 
mümkün deği'dir. 

Balıkesir Soğuk Depom Limited Şirketi 
1 î̂ 33 yılma kadar zarar etmiştir. Bursa Soğuk 
Depom Şirketi daima zarar etmektedir. Bun
ların da belediveve devri hususundaki YükseJk 
Denetleme Kurulunun görüşlerine iştirak et
mekteyiz. Gelibo1u Soğuk Depocu1 uk Şirketi de 
daima zarar etmektedir ve tasfiyesi -düşünülmek
te'lir. Zaten o hale gelmiştir ki, pornn.ve aşağı 
yukarı gitmiştir. Kendiliğinden bir infisah ha
lini almış bulunmaktadır. Bunlara işi ret et
tikten fîonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının faaliyetleri ve faaliyetleri sebebiyle petrol 
konusundaki şahsi görüşlerimi ifade etmeye ça
lışacağını. 

Bu husustaki görüşlerimi ifade ederken Cu
martesi günü burada Adalet Partisi Grupu adı
na yazılı konuşma yapan Saym Ertuğ'un pet
rol mevzuuna değinen calibi dikkat bâzı husus
larına işaret etmek isterim. 

Sayın Ertuğ dediler ki; petrol konusunda çe
şitli söylenti1 er vardır. ÖBir kanun teklifi mev
cuttur, Millet Meclisinde. Bu telâş ve endişeler 
nedir? Kanun teklifi gelsin ve kanun teklifi 
ve'i!ekiyle görüşlerimizi ifade ederiz, dediler. 
Demokratik bir düzende hukuka bağlı Devlet 
zihniyeti çeşitli, memleket meselelerine sadece 
yabama organının komisyonlarında ve Umumi 
Heyetlerinde görüşülmez. Anayasamızın iki 
Meclis sistemine ait kısmında da ifade edil
diği gibi, -demokratik zihniyet şu yoldadır ki, 
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çeşitli memleket meseleleri Parlâmentoya gel
meden önce fikir yuvalarında tartışma konu
su edilir, olgunlaştırılır ve ondan sonra Parlâ
mentoda aynı şekilde görüşmelere tabi tutulur 
ki, meseleler hakkında halk oyu geniş bir fik
re sahibolsun ve fikir yuvalarının hangi isti
kametlerde memleket meselelerini düşündü
ğünü ve neler dediğini Parlâmentonun bilmesi 
faydalı olur. Bu sebepledir ki, halk oyunda. 
petrol mevzuunda ortaya atılan fikirler ve dü
şüncelerin, - saklı ve maksatlı olanları hariç, -
bu memleketin menfaatinedir ve her hangi bir 
şekilde kanunda değişiklik yapıldığı sırada 
da, Parlâmentoya fikir verebilecek ve Parlâ
mentonun bunlardan istifadesine "bir ortam 
hazırlaması bakımından da önemli ve ehemmi
yetlidir. Bu sebeple, demokratik düzende, me
selelerin Parlâmentoda mutlaka görüşülür, 
onun dışında sizin haddiniz nedir; görüşme
nize ne lüzum vardır demeye imkân yoktur. Sa
yın Karaman'm da ifade ettiği gibi, yeni Ana
yasan? n getirdiği düzen, fikir ifadesi, fikir 
hürriyetidir. Bu özıgürlük içinde herkes sak
lı ve maksatlı o1 mam ak ve millî menfaatleri 
zedelememek kavıt ve şartiyle elbette ki dü
şüncelerini söyiiyecektir. Ve söylemesi bir mil
letin muayyen bir seviveye ulaştığını ve ger
çekten bu melekette hürrivet anlayışının ve 
ifade hürriyetinin mevcudolduğunu gösterir. 
Bundan ancak bir fayda duyabiliriz. 

Arkadaşımız dediler ki, «Gecekondu şeklinde 
kanunların olmaması...» Eğer kanunların gece
kondu olmamasını istiyorsak, kendilerinin de
diği şekilde Meclislere gelsin o zaman görü
şelim değil, fikir yuvalarında ve halk oyu 
önünde meselelerin uzun boylu, çeşitli cepheleri 
ve veçheleriyle tartışma ile mümkündür. Asıl 
gecekondu mahiyeti bunlardan uzaklaşıp Mec
lislerin dar çerçeve1 eri içinde, çeşitli siyasi 
partilerin görüşleri is4jkametnde bir neticeye 
götürmek suretiyle mümkün olur. Halk oyu 
önünde bunların tartışılması gecekondu ol
ması mahiyetinden kurtarır. Arkadaşlarımı
zın bu şekilde tezaılar içinde olduğunu ifade 
etmek isterim. 

Arkadaşım dediler ki, petrol konusunda ileri 
sürülen bu hususlar sosyalist mahiyette fi
kirler değildir. Men^eket m ̂ se1 eleri görüşü
lürken elbette ki bâzı zararlı akımlar da bu 
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meselelere kendi görüşlerini katmak isterler 
ve saklı, maksatlı fikirlerini yürütmek isterler. 
Bu mümkündür ve her cemiyette mümkün 
olan bir haldir. Ama buna yürekten inanmış ve 
hiçbir saklı ve maksatlı düşüncesi olmadan da 
petrolün devletleştirilmesini istiyen görüşler 
do bulunabilir. Nihayet bunlar bir görüştür. 
Hemen bu 'görüşlerin karşısına çıkarak, bunlar 
sosyalist görüşler değildir bunlar komünist 
toplumun 'görüşlerine hizmet etmektedir şek
linde itham etmeye de hakkımız yoktur. Sos-
yalist bir görüş müdür, değil midir? Bunun ilmî 
münakaşasını yapacak değilim. Ama istihsal 
vasıtalarının sosyalleştirilmesi demokratik 
usullerle yapılabiliyorsa, sosyalizmdir. De
mokratik usullerle eğer yapılamıyorsa o za
man komünist metotlar vardır ve bu tehlike
lidir. Arada bu kadar ince nüans farkları mev
cuttur. Binaenaleyh, mutlak surette çeşitli is
tihsal vasıta1 arının sosyalleştirilmesi, sosyal
leştirmeye alınmasını istemek, geçmiş devir
lerin tehlikeli komünict fikirlerinin yaygara
cılığını ve m'idafaacılığmı yapıyor şeklinde
ki bir iddia Vmî değildir. Ve gerçeye dayan
maz. Ama bununa demek istemiyorum ki, pet
rol konusundaki çeşitli fikirlerin hepsi faydalı 
ve verinde lir, sak1! ve maksatlı o7anlar da 
olabilir, mümkündür. Aama bunlar mümkün
dür diye bu mevzudaki bütün görüşlerin de 
tehlikeli ve zararlı o'abileceğini de ifade etmek 
şüphesiz ki yerinde değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisine bu arada 
C.K.M.P. n :n Sayın Sö-eüsü Haz-m Dağlı hak
siz o'a^ak samimiyetsizlik izp.fe ettiler. Dediler 
ki, üç buçuk yıl, i^ter pay'aş^nrş, ister takvive 
"IPm's b ;r iktidarda buhma Cumhuriyet Halk 
Partin kendi devrinde petrol konusuna ait me
şale1 e "i getirmedi, buncün ise bir fikirden yana 
T*hüküvo-\ binaenaleyh sam'mivetsizdir. Vatan 
kurtarın bir kahraman edasiyle bir siyasi par
tinin lideri de îsmir'd"* ""eren gün aynı şekilde 
Cumhuriyet Halk Partis'ni sam'miyetsizle ve bir 
sivas! ?,Yâk muhasebeci ile karşı karşıya getirmiş 
bulunmaktadır. 

Bu arada şuna işaret etmek isterim. Demokra
tik nizamda münakaşalar halk önünde, Parlâ
mento önünde yapılır. Parlâmento mensubu 
olan kişiler, hele bir siyasi parti lideri ve o 
parti lideri ki, bugünkü iktidarın beşte bir 
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Hükümet sorumluluğunu partisi üzerine almış 
bulunmaktadır. Köy, köy, kasaba kasaba ve san
ki muhalefette imiş gibi gittiği her yerde bin-
bir yalan ve ithamla memleket sathında kaba
dayılık jestleri, çeşitli iftira yığınları savur
maları cidden üzerinde ibretle durmamız lâzım-
gelir. Hattâ kendilerini muhalefette sanan ve 
durmadan dinlenmeden iftira edenlerin muha
sebesini Mecliste yapacağız. Deniliyor ki, petrol 
meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi Devlet
leştirme istemektedir. Cumhuriyet Halk Parti
sinin Devletleştirme istediği veyahut millîleştir-
mı yolunda teşebbüsü olduğunu kim söyledi? 
Dün Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Turgut şunları ifade ediyor ; «Mu
halefetin petrol konusunda ne istediğini, me
seleyi hangi istikâmete götürmeyi düşündüğü
nü sarih olarak bilmiyoruz.» Bir taraftan bil
miyorlar ama, bir taraftan da hükümler ve
riliyor. C. K. M. P., burada sözcüsü vasıtasiyle 
hüküm verdi. Millet Partisi İzmir'de, Genel 
Başkanı vasıtasiyle C. H. P. aleyhinde hüküm
ler vermektedir; C. II. P. su istikamettedir. Ama 
bir taraftan da C. II. P. nin hangi istikamet
te olduğunu bilmediğini mesul Bakan dün ifa
de edivor. Ve bu ifadesiyle diyor ki; bu mem
leket C. H. P. sinden hesap soracnktır. Hem 
C. II. P. nin hangi istikamette olduğunu bil
meksiniz, hem do şöyle dersiniz : Türk Milleti 
kendilerinden bunun hesabını her halde sora
caktır. Hem de her halde soracaktır. İktidar 
kanatlarının bu mevzuda nasıl peşin hüküm
ler içinde bulunduğunu, kendilerinden men
kul kerametler ile Cumhuriyet Halk Partisi
ni itham etmeye çalıştıklarını göreceğiz. Bun
lar ifade edilmiştir. Ve burada da yine Ada
let Partisi adına konuşulduğu sırada üstü ka
palı, açıkça değil, Cumhuriyet Halk Partisi
nin petrol konusunda muayyen bir istikamette 
olduğu ifade edildi ve şu deniyor; Cumhuri
yet Halk Partisi iktidarı devrinde üç buçuk 
yıl içinde petrol konusunda niçin çeşitli me
seleleri ele almadı da şimdi konuşuyor? De
mek ki, Cumhuriyet Halle Partisi petrol ko
nusunda hiçbir zaman ağzını açamıyacaktır. 
iktidarı paylaşan siyasi partilerin ve mesul 
kişilerin ifadesinden bunu anlıyoruz. Ne gü
zel ve ne sağlam bir düşünce prensibi. Demek 
ki, siz her hangi bir meselede önceden bir gö
rüşe sahibolacaksmız, iktidarınız zamanında, 
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devrinde bir teşebbüste bulunmıyacaksmız. On
dan sonra zinhar, o mevzuda bu memlekette 
çeşitli görüşler ortaya atıldığı zaman, fikirle
rinizi söylemiyeceksiniz. Gördünüz mü sağlam 
mantığı, gördünüz mü demokratik usulü? Kal
dı ki, bu kanun görüşülürken 1954 te ben Cum
huriyet Halk Partisinin genç bir mebusu idim. 
Petrol konusunda ileri sürülen fikirler ile ge
nel görüşme sırasında, 3 . 1 . 1964 tarihinde 
dün Bakanın bir ümit simidi olarak sarıldığı 
Genel Başkanımız Sayın inönü'nün nutukla
rına gidecek değilim. Şunu ifade etmek iste
rim. Bir mesele hakkında sarih görüşümüz 
şu veya bu şekilde belirtilmeden itham yoluna 
gidilmesi haksız olduğu gibi, Cumhuriyet Halk 
Partisinin muayyen meseleler ortaya atıldıktan 
sonra, fikirlerini söyleme yasağının ortaya atıl
ması da ayrıdır. Petrol konusunu son gün
lerde veyahut son aylarda, yani iktidar değiş
mesinden sonra C. II. P. mi kamu oyu önüne 
ve gün ışığına getirdi? Hayır, ancak bu mese
lelerin ifadesinden sonra C. II. P. milletvekille
rinden birkaçı kanun teklifi vermiş bulun
maktadırlar. Demek ki, petrol meselesinin ilk 
ortava atılmasını, iktidar partileri mensupla
rının; idida ettiği şekilde C. II. P. n'n bir is
tismar konusu olarak ortaya getirdiği fikri ve 
düşüncesi yanlıştır. Kamu oyuna basın va-
".ıtasivle gelmiş bulunmaktadır. Basın vasıta-
".ivle kamu ovuna gelmiş bulunan bir mesele
de C. H. P. nin mensupları fikirlerini söyle-
miyecekler mi? Ve bunu varaklamak için Ana-
vasa ile yahut sivasi ahlâkla ilgili han<ri ko
nuyu siz gösterebilirsiniz? Kaldı ki, Dünya 
netrol mevzuunda daimî olarak bir değişme 
içindedir ve son senelerde petrol konusu îtal-
v°.'da, Almanya'da, Fransa'da, Venezüella'da, 
Endenozya'dan tutun birçok memleketlerde ge
rek fiyat meselesinde gerek ruhsat meselesinde 
bütün dünvada petrolü ilgilendiren çeşitli ko
nularda yeni yeni mevzular gelmekte ve yeni 
fikHer ortaya atılmakta ve hükümetler ge
rekli tedbirleri almaktadırlar. Bir gelişme için
de iken Dünva bu gelişmenin muavven safha
larında fikirlerimizi elbette sövliycecğiz ve bunu 
söylemekte elbette b H kayıtlıyacak ahlâki, si
vasi bir engeli hiç, kimse hiçbir şekilde göstere
mez ve karşımıza çıkaramaz. 

Yine Adalet Partisinin sözcüsünün Cumar
tesi günü bu konuda bir husustaki beyanatına 
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dikkatlerini çekmek isterim. Şöyle dediler; 
Yabancı şirketlere değerin ve masrafların öden
mesi 'halinde petrol üretimiyle elde edilecek 
•kâr bunu karşılıyalbilir rnıi? Şimdi görüşler çe
şitli. Adalet Partisi adına yapılan »konuşmada 
deniliyor k i : Yabancı şirketlerin değer ve mas
raflarını millîleştirme sırasında ödeme ile üze-
rimiıze alacağımız yük ile petrolden elde edece
ğimiz geliri karşılaştırdığımız talkdirde bunu 
karşılıyabilece'k durumda, «mıyız? Bir (bakıma 
göre millete göz dağıdır bu. Şurada burada bu 
konuşmalar yükselmektedir. Bunu değiştirme, 
zinhar sakın 'bu yoldan gitme. Çünkü masraf 
ve yatırım karşılığı değerlendirmede de bü
yük yüklerin altına gireceğiz, ıbüyü'k «masrafla
rımız olacaktır. Ve elde edilecek kârla bunu 
karşılamaya imkân yoktur, sekilinde 'bir kapa
lı göz dağı verilmektedir. Nitekim dünkü be
yanatımda Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Bakanı 
da bunu başka bir şekilde ifade ediyor. Enerji 
ve Ta'biî Kaynaklar Bakanı diyor ki, yabancı 
şirketler Türkiye'de 270 milyon, şu kadar bin 
dolar yatırım yapmışlardır. Bunun 108 milyon 
doları rafineri tesislerinedir. 123 milyon 500 
(bin doları arama yatırımına, - dikkat buyurun 
arama yatırımlarına - aittir. 40 milyon doları 
da tevzi işlerine aittir. Yani 267 milyon dolar 
bir yatırım yapılmıştır. Millîleştirme sırasında 
bu yatırımların nasıl karşılandığını hesabet-
mişler. Sayın Bakan demek istiyor ki ve peşi
nen kabulleniyor ki, yabancı şirketlerin Tür
kiye'de 'bugüne kadar yaptıkları yatırımlar ye
kûnu 280 milyon dolara yaklaşmıştır. Simidi 
yer yüzünde demokratik bir nizam içinde han
gi memkkeitin Sanayi Bakanı, veya Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı hesaplarını yapmadan 
önce yalbancı şirketlerin kendi memleketinde 
280 milyon dolarlık yatınım yaptığını kabulle
nir ve bu açık bir bono olarak peşinen verilebi
lir. Bir Devlet mesuliyeti anlayışı içinde bunun 
nasıl ifade edilebileceğine hayret etmemek 
mümkün değildir. Peşinen kabullenmiş bulu
nuyoruz. 280 milyon dolara yakın "bir yatırımı. 
Bunların içinde masrafların gerçekten yapılıp 
yapılmadığı, olup olmadığı kesin olarak tesbit 
edilmeden mesul kişilerin açık ifadeleri İlle 280 
milyon dolarlık yatırım yapıldığını ifade etme 
lerinin gerçekten ben âti için çok zararlı bir ka
bullenme olduğunu açıkça ifade etmek isterim. 
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Ve bunun içindir ki, Komisyon raporunda mev-
cııdolmamasma rağmen, Komisyonun dağıtılan 
iki ciltten ibaret kırmızı renkli şu uzun cet
veller içinde sadece Denetleme Kurulunun 3460 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre iki ra
poru getirilmiştir. Bu iki rapor da sadece de
ğerlendirmeye aittir. Çok mesut bir tesadüf 
eseri olarak yer almış bulunuyor, 1963 senesi
nin murakabesi ve 1964 ile hiçbir surette ilgisi 
bulıınımıyan denetimi. Komisyonun getirdiği 
bu raporlar arasında rezervler de mevcut idi. 
Yani toprak altı petrolleri bulunduğu takdirde 
bunların da değerden hesabedilmesine ait Yük
sek Denetleme Kurulunun görüşünü de getir
miş bulunuyordu. Şimdi bütün bunlar arasın
da bir irtibat kurduğunuz zaman daha görüş
melerin ilk yapıldığı sırada endişelerimizi or
taya atmamızda ne kadar haklı ve ne kadar 
isabetli hareket ettiğimizin açıkça görüleceğini 
ümid ediyoruz. 

Şümdi 'ben şu kanıdayım ki ve açıkça ifade 
etmek isterim ki, iki hususu birbirinden ayıra
cağız. Devlet teşriî tasarruf yetkisini dilediği 
zaman kullanabilir ve dilediği zaman da kul
lanacaktır. Devletin teşrii tasarruf yetkisi ye
ni Anayasamızla ancak ibir şekilde kayıtlıdır. 
Kanunların Anayasaya uygunluğunu denetli-
yen Anayasa Mahkemesi.. Bunun dışında Dev
letin tasarruf yetkisi her hangi bir şekilde ka
yıtlı değildir. Bu kaydın bir balkıma göre ge
len bir şeklini görüyoruz. Zinhar, 280 milyon 
dolara yaklaşan veyahut rezerv hcsaplariyle 
ne olacağı belli olmıyan, zaten Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Turgut da 
öyle ifade ediyor - ibiraz sonra 'okuyacağım - di
yor ki, «bu hesaplar 280 milyon dolara varıyor 
ama, daha da belli değildir. Çok oldu diyor. Ha
yır, bütün bunlar bir Devletin teşriî tasarruf 
yetkisini engelliyen 'hususlar değildir. Ama 
hukukî anlayışımız da şudur ki, kanunilik pren
sibi teşriî tasarrufun getirdiği hataları, nok
sanları ve haksızlıkları ortadan kaldırmak, 
yani şunu ifade etmek istiyorum ki. teşriî ta
sarrufunu dilediği şekilde kullanan devletin 
bu arada hakkaniyet kaidelerine ve kanunun 
koyduğu çerçeveler içinde müktesep haklara 
riayet etmesi «mecburiyeti vardır. Ye bu ihlâl 
edilen hakların mutlak surette hukuka bağlı 
âdil ve büyük bir devlet tarafından nazarı 
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itibara alınması kadar taıbiî birşey yoktur. 

Bu kesin ifadelerin ışığında şunu ifade 
ötmek istiyeceğim ki, 'ben şahsan hicjbir zaman 
bugünkü şartlar içinde devletleştirme yahut 
millîleştirme yolunun bir zaruret olduğuna 
kaani değilim. Ben kaani değilim, partim de ini 
yolda her hangi bir sarih ve açık kanaatte 'bu
lunmamıştır. Buna rağmen C. H. P. nin devlet
leştirme istediği ve millîleştirmeye gitmek iste
diği yolunda iktidarı paylaşan partilerin 'bir 
yarışma halinde olduğunu esefle görmekteyiz. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile il
gili üç mesele hakkında görüşlerimi ifade ede
ceğim. Birisi sermaye artışı, birisi Emekli San
dığına hisse senetlerinin verilmemesi sebebi, 
birisi de Petrol Kanununda yapılacak değişik
lik hakkında görüşlerimi ifade edeceğim. Buna 
geçmeden evvel usule ve şekle ait bir hususu 
tedbi't otmek isterim. 

463 sayılı Kanunun üçüncü maddesi sarih
tir. Der ki, «Denetim Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına. Karma Komisyon vasıtası ile 
yapılacaktır. Karma Komisyon şu şekilde ku
rulur» der birinci >maddco'nde ve «Başbakan
lıktan gelen raporlar ile Yüksek Denetleme 
Kurulu raporları Türkiye Büyük Millet Mecli
sine verilir.» Türkiye Büyük Millet MecFcine 
raporlar gelecek. Hangi raporlar gelecektir? 
Yüksek Denetleme Kurulu raporları ile Başba
kanlığın vereceği diğer raporlar gelecek ve 
Karma Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
na - Esas ifade bu, kanundaki asıl 'İfade bu. -
E?as itibariyle bir yıl önceki hesapları tetkik 
edilecektir. Yani, karma komisyonun denetimi
nin hukukî mahiyeti nedir? Bir müfettiş mahi
yetinde değildir. Kamu İktisadi Karma Komis
yonu bir Devlet dairesine gidip teftiş etmek 
yetkisine saıhip değildir. İşlemlerine el koymak 
yetkisine sahip değildir. Bizim Anayasadaki 
kuvvetler ayrılığı prensipi de zaten »bunu ge
rektirir. Yani karma komisyon,, prensip ola
rak kendisine denetim için verilmiş olan bir yıl 
önceki hesapları tetkik etmekle görevlidir. Ve 
bu hesapları ne ile yapacaktır? Denetleme Ku
rulunun ve Başbakanlığın Kasım 'ayı sonuna 
karlar, dikkat buyursunlar. Kasım ayı i&onuna 
kadar yani bilâhara Komisyon Başkanı canı is-
tiyecek, rapor isteriz, gelsin rapor; canı i'stiye-
cek şu muamele gelsin. Hayır Kasım ayı sonu
na kadar. 
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Kanun sarih, Kasım ayı sonuna kadar T. B. 

M. Meclisine verilmiş olan... Noicri? Şu rapor
ları ile, şu raporları. Ondan sonra bitti. Devlet 
dairesine gidip teftiş yetkisi yok, tahkik yetkisi 
yok. Yani bir müfettiş her hangi bir şekilde ya
ni bir denetleme kurulu denetimi yaptığı sırada 
teşekküllerde veya iştiraklerinde bir yolsuzluk 
gördüğü takdirde onu inceliyebilir. Ama Denet
leme Kurulu, hayır. Bunu yapar ama Komisyon 
değil. Komisyonun vazifesini, yetkisini kanun 
tasrih etmiştir. Anayasanın espirisi ve felsefesi 
neyi gerektiriyorsa 127 nei maddesinin son fık
rası ile bunun hududunu aşamaz. Bir müfettiş 
gibi.. Eski tüzükte sarih hükümler vardı. Yasa
ma organında, icraya temenni önergeleri dahi 
verilemez ve öyledir de. Temenni önergeleri da
hi verilmez iken, bizim Karma Komisyonumuza 
1983 yılı hesaplarını denetim vazifesi verilmiş 
Ama geçici üçüncü maddeye göre denetimi yapıl
mamış veyahut bitirilmemiş 1959 senesi deneti
mi müesseselerde, ve diğer bâzı millî korunma 
gibi müesseselerde daha uzun yıllara ait deneti
mi esas itibariyle bir yönlüdür. 1964 yılma ait 
her hangi bir denetimi yapmak vazifesi yoktur, 
Karm*! Komisyonun. Karma Komisyon 1934 yı
lma ait kendisine tevdi edilmiş bu vazifeyi, ka
nun prensiplerine ve Anayasaya göre hiçbir de
netim yapmaması lâzımgelirken görüyoruz ki, iki 
hususta, her nedense iki hususta bir denetim 
yapmak ihtiyacını hissetmiştir ve bir müfettiş 
zihniyetiyle. Anayasaya aykırıdır. Anayasa tef
tiş yetkisi vermemiştir, icraya müdahale yetki
sini vermemiştir. Denetleme Komisyonu rapor
larını. Hangi raporlarını? 30 Kasıma kadar Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen rapor
ları tetkik etmek üzere yetki vermiştir. 30 Ka
sım göçecek 1963 yılı da olmıyacak, 1964 yılına 
ait ve 30 Kasımda verilmemiş, her hangi bir şe
kilde Komisyonda bahis mevzu olmamış, Komis
yon Başkanının lüzum hissettiği bâzı meseleler 
getirilecek ve rapora eklenecek. Hayır. Hayır ar
kadaşlarım, hangi kanuni sebep, hangi kanun: 
yetki ile? Ama bu demek değildir ki, biz bunla
ra dokunmıyacağız. Gelmiş bulunmaktadır, ge
lince üzerinde duracağız. Aslında bunların yeri 
yoktur. Bunlar lüzumsuz, fuzulî, kanuna aykırı 
vo Anayasa esprisi dışında getirilmiştir. Peki 
bunu getiriyorsunuz da şunu niçin getirmediniz? 
Kırıkkale Tüfek Fabrikası binasının 1955 yıhn-
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da bir şirkete devir ve tekrar geri alınması mü
nasebetiyle tezgâhların sökülmesi ve tekrar mon
te edilmesi ile tahassül eden zararın daha fazla 
sürüncemede bırakılmıyarak kesin bir sonuca 
bağlanması. Bir milyonun üzerinde bir zarar 
Ama bunu temenniler raporunun 12 - 13 neü 
maddeleri içinde görmüyoruz. Fakat her ne hik
metse, 1964 yılma aidolanları tamamen usulsih 
olarak raporlar içinde yer almış görüyoruz. Se
bebi ve hikmeti? Elbet bir gün, gün ışığına çıka
caktır ve üzerinde o zaman daha önemle dura
cağız. Ama madem ki, gelmiştir, o halde bir neb
ze değinelim. 

Emekli Sandığının hkse artışı sırasında rüç
han hakkını birinci defada kullanması diğer rüç-
han hakkını kullanmıyanlar arta kalan 38 mil
yon küsur liralık hisse artışının açıkta kalması 
sırasında niçin Emekli Sandığına verilmemesi 
söz konusu edilmekte ve raporda yer almaktadır. 
Şimdi bunun iyice anlaşılabilmesi için, Sayın 
Gündoğan ve Sayın Karaman bunu ifade etti
ler, ama ben tarih sırasiyle ifade edeceğim ki, 
iyice anlaşılsın, tarih sırasiyle geleceğim. 

20 . 7 . 1964 Temmuzun yirmrdokuzu. Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Kurulu 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanıyor ve 
sermaye artışına karar veriyor, oy birliği ile. 
Burada, ortaklar arasında bulunan Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı mümessili de, zanneder
sem, oy toplama işleri ile görevlendiriliyor. 
31 Temmuz 1964. Hemen iki gün sonra Ticaret 
Kanununun 394 ncü maddesi gereğince ve ana 
sözleşmenin 18 nci maddesi gereğince yeni hisse 
senetleri için gazetelere ilân veriliyor ve hak sa
hiplerine yani rüç.han hakları olanlara da ge
rekli tebligatlar yapılıyor. Bununla da yetinil-
miyor hissedarlar yani sermaye artışına ait or
taklık genel kurulu zabıtları teker teker gönde
riliyor. Karar nasıl verilmiştir, ne yapılacaktır? 
Bütün hissedarlara gönderiliyor. Ortaklardan, 
Hazine, Emekli Sandığı, Etibank, Ankara Sigorta, 
İstanbul Sigorta, Anadolu Sigorta şirketi rüçhan 
haklarını kullanıyorlar. Diğer bir kısım ortaklık
lar, ki bunların başında sermaye piyasasının mü
tehassısı sayılabilen îsbankası, Sümerbank, Yapı 
Kredi Bankası, îştaş ve altı kişi rüçhan haklarını 
kullanmıyorlar. Rüçhan haklarını kullanmıyanlar 
sermaye piyasasında söz sahibi olan resmî sektör, 
kLşilor olarak şirketler ve tam kişiler olarak da 
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6 kişi iştirak etmiyorlar. 3 Eylül 1964 tarihinde 
T. P. A. O. lığı îlaro Meclid kararı gereğince 
rüolıan hakkını kullanmıyan ortaklara ait 38 mil
yon 387 bin liralık hisse senedin'n rüçhan hak
larını kullanmış ortakların yazılı o'arak teklif.» 
tesbit ediliyor. 4 Eylül 1934 tarihinde yazılı ola
rak bu teklif yapılıyor. Bu teklife, yazılı tekli
fe kanunun öngördüğü süre içimle yalnız bir 
özel şiıiket cevap veriyor ve kanuni gereği yeri
ne getiriyor. Emekli Sandığı şifahi olarak yirmi 
milyonluk bir iştirakte bulunacağını ifade edi
yor. 

Fakat yazılı olarak teyidetmediği gibi her 
hangi bir teşebbüste de, bu tarühte, bulunmu
yor. 12 Ağustos 1964 tarihinde Ordu Yardım
laşma Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına müracaat ediyor, rüçhan hakları
nı kullanmıyan ortaklarm hisse senetlerine ta-
Hboluyor. Hukukan, yani Borç7ar Kanunu
nun hükümleri dairesine giren bir işlem ile 
kar.ii karşıya bulunuyoruz. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına müracaat vâki oluyor. Ne
reden? Ordu Yardımlaşma Kurumundan. 
Emekli Sandığının resmî bir müracaatı yok. 
Bir müracaat ,Ordu Yardımlaşma Kurumun
dan, 4 Eylül 1964 tarihinde aynı müraeaati Ma
liye Bakanlığına yapıyor. 25 Eylül 1964 tari
hinde Maliye Bakanlığı Ordu Yardımlaşma Ku
rumunun işbu teklifini yerinde görüyor ve ka
nun hükümleri dairesinde muamele yapılması
nı istiyor. Borçlar Kanunu hükümlerinin içe
risine girmiş bulunuyoruz. Muayyen bir ilân 
yapılmış bir davet olmuş, bu davete kabul 
vâki olmuş, bir müracaat olmuş ve artık Borç
lar Kanunu hükümleri işlemeye başlamıştır. 
Dokuz Ekim, beş Ekim 1964 tarihinde, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına satış muamelesinin ikmali 
için, yani artık kanuni diğer son formalitele
rini yapmanın müracaati içinde bulunuyor. Ve 
dört gün sonra da % 25 leri yatırıyor. Katili
ni muamele de ikmal ediliyor. İşte bu s^rada-
d'r ki 2 Ekim 1964 tarihinde Emekli SancVğı 
Maliye Bakanlığından rüçhan hakkını kullan
mak için izin istiyor. Demek ki bundan çok 
önce, Emekli Sandığm-n resmî müraeaatinden 
çok önce Ordu Yardımlaşma Kurumu müraca-
atte bulunuyor ve muamelelerin yapılmasına 
başlanıyor. Borçlar Kanununun icap ve ka
bul hükümlerine 3 ve mütaakıp maddelerine 
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göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile 
Maliye Bakanlığı, müddet geçtikten sonra, 
Ordu Yardımlaşma Kurumuna hayır, Emekli 
Sandığına evet demiş olsalardı işte o zaman Ma
liye Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının Borçlar Kanunu hükümleri, Ticaret 
Kanunu hükümleri ve Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının anasözl eşmesinin 18 ve müta-
akıp maddelerine göre, hiç bir hüküm bulun
mamasına rağmen, kanuni bütün süreler geç
tikten sonra, vâki bir müracaatı kabul ettik
ten sonra, kabul etmiş olsa idi, işte o zaman 
hukuka aykırılık, Borçlar Kanununa aybrıl ık 
ve dolayısiyle bir tazminat doğacaktı. Bu se
bep dolayısiyle o zaman gitmek lâzımdır. O 
zaman ancak, bir hukukî durum meydana ge
lebilir. O zaman bir kusur aranabilir. 

Şimdi, Emekli Sandığı Hazineye bağlı bir 
müessesedir. Ordu Yardımlaşma Kurumu ka
nunla kurulmuş bir kurumdur. Fakat serma
yesi serbesttir, Hazine emrinde değildir. Plân 
iktisadi hedeflerinin tesbitinde, kaynakları ara
ma işinde, bulunduğu bir devre içerisinde. 
kaynak olacak bir müesseseye yani, serbest 
bir yatırım kaynağı olan ve 38 milyon lira ge
tiren Ordu Yardımlaşmaya «hay'r» diyeceksi
niz. Ama, kaynağı Hazineye bağlı ve Hazine
nin dilediği şekilde kullanacağı bir sermayeyi 
buraya getirip bağlıyacaksınız. Hangisi daha 
iktisadi, hangisi daha ekonomik ve hangisi İk
tisadi Devlet Teşebbüslerine yatırım kaynakla
rı bulun diye yaptığımız telkinlere daha uy
gun bir yatırım kaynağı olur? Elbetteki, 38 
milyon liralık bir serbest yatTimm Devlet sek
törü içerisine girmesidir. İster Hazinenin is
ter Emekli Sandığının olsun Hazine istediği za
man kullanabilecektir. Demek oluyor ki, Or
du Yardımlaşma Sandı ğuım yatırdığı bu meb
lâğ i'e iktisadi Devlet Teşebbüsleri bir imkâna, 
bir güce sahiboluyor. Bu imkâna hayır, niçin 
verilmiştir- deniyor. Şimdi bir hususa daha ge
lelim. 1954 senesinde çıkan bir kanunla kuru
lan Türk Petrolleri Anonim Ürtakhg"ıvn ser
maye iştiraklerine katılan ortaklarndaıı başla 
iş Bankası olmak üzere, hangi ortak payun 
kanuni süre içir.de derhal yatırmışta. H'çbi-
risi yatırmaımştır. A!ti yıl içerisinde % <r>0 si
ni de kârdan hesabetmek suretiyle yatırmış'ar
dır, görüyor musunuz. Bir yatırım imkânı 
arıyorsunuz ve rüçhan haklarını kullanmaları-
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m istediklerimiz, ilk kurucu paylarını yatır
maları gereken sürede yatırmıyorlar ve İsken
derun'a kadar hat yapacaktır, geniş bir imkâ
na sahibolacak Türk Petrolleri Anonim Ortak
lığı için hazır olan ve istekli bir yatırıma im
kânı mı cazip olacaktır? Nazlı olan, bir türlü 
taahhütlerini yerine getirmiyen sermaye mi da
ha tercihe şayan olacaktır? İlk ortaklık, payı
nı altı yıl içerisinde kullanmıyan ve altı yıl 
içerisinde yüzde 50 sini kârla kapatan ilk rüç
han hakkı sahipleri yerine bu taahhüdün yüz
de 25 ini hemen yatıran ve Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına, bakiyesini istediğin an 
ve istediğin zaman yatıracağım diye taahhütte 
bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumunun yatı
rımı mı da'ha cazip ve kârlıdır; daha iktisadi 
ve daha caliptir? Bütün bunların hesabı ya
pılmadan hangi sebeple, niçin olduğunu bir 
türlü anhyamad'ğımız bir şekilde neden Emek
li Sandığına verilmemiştir, meselesinin «düğün 
yok, dernek yok, eniştem beni niye öptib mi-
rûllû ortaya atılmasını anlıyamıyorum, ger-
çekten anlıyamıyorum. Sebebi nedir? O anda 
Emekli Sandığı bu miktarda yatırımda bulu
nabilir mi idi, bulunamaz mı idi? Bunun ceva-
Irnı şu anda verebilecek durumda değilim. Ama 
cevabı verilmiştir. Maliye Bakanlığı yeni ikti
dar devresinde on maddelik yazılı cevabını 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verir
ken, o anda Emekli Sandığının hangi durum
da bulunduğunu, böyle bir parayı verip vere-
miyeeeğini belirtmiştir. Elbette ki, bu kadar 
hassas olarak, cımbızla arar gibi, a r ayp , bu
lunup buraya kadar, kürsüye kadar getirilen 
bu hususu komisyon tetkik etmiş ve araştırmış
tır. Emekli Sandığm-n ve Hazinenin verebile
cek durumda olup olmadığım komisyon başka
nı gecen gün burada geniş bir şekilde ifade 
ettiler. Varmış. Hazinenin verdiği cevap ve 
bu cevap bizim iktidarımız devrinde de veril-
rromntir. Bu 10 maddelik cevabı okurlarsa 
görcel^crdir ki, Hazinenin o zaman da böyle 
bir yatırımı Emekli Sand'ğ'na vermesine imkân 
olmadığmı da açıkea göreceklerdir. Esasen 
bunun üzerinde farda da durmaya lüzum gör
müyorum. Mc.^c o kadar sarih ve o kadar 
şeydir ki... Yabuz meselenin mühim olan tara
fı; getiriliş sebebidir. 

Diğer bir konu da; gerçek değer meselesi
dir. Bu da, tıpkı diğeri gibi ortaya atılmış 
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değer denmektedir. Gerçek değerin uzun boy
lu tartışmasını Sayın Karamanla ve Sayın Gün-
doğan burada ifade ettiler. Üzerinde artık 
fazla durmıyacağım. Zamanınızı asla almamak 
için petrol konusuna geçmek isterim. 

Petrol konusundaki tartışma bugün dört fi
kir etrafında dönmektedir. 

Birinci fikire göre; millîleştirilsin, petrolü
müz millîleştirilsln. 
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bir meseledir. Hisse artışında neden nominal 
sermayeye göre hareket edilmiş de, gerçek de
ğere göre hareket edilmemiştir? Hisse senet
lerinin hukukî, mahiyetleri ve mesnetleri bi
linmektedir. Oy hakkı verir sahibine, kârdan 
hisse verir, tasfiye halinde de iştirak eder. Oy 
hakkı, burada ticari hukuk içerisindeki diğer 
hisse senelerinden farklıdır. Arkadaşlarımı
zın bunu çok iyi düşünmeleri lâzımdır. Ticar: 
hukukta hisse senetlerinin hukukî mahiyet ve 
mesnetleri bakımından, buradakinden farklı
dırlar, bunu arkadaşların bilmeleri lâzımd'r. 
Takyidcdilmiştir burada. Hisse senetleri (A) 
ve (B) grupu diye ayrılır. Tabiî buradaki 
(B) grupu, ne miktarım ister, Devlet sektörü 
ister, özel sektör, Hazine dışında sahibolursa 
olsun idareyi ele geçirmesine ve idarede o nis-
bette söz sahibi olmasına imkân yoktur. Bu-
rada bir anonim ortaklığı kurulmuştur, kendi
sine âmme hizmeti verilmiştir. Bir özelliği var
dır. Genel görüşmesi de burada yapılmakta
dır; bir ayrı karakteri mevcuttur. Hisse se
netlerinin de oy hakkı bakımından bir takvidi 
mevcuttur, sınırlıdır. Diğer ticari, hukukî sa
halarındaki hisse senetleri mahiyetinde değil
dir. Kâr; kâr da aynı şekilde sınırlıdır. Kâr, 
muayyen şu veya bu gibi hususlar çıktıktan 
sonra bugüne kadar tatbik edilen kanunun, 
anasözleşmenin öngördüğü usul yüzde 10 dan 
fazla bir imkân mevcut değildir. O halde ser
maye piyasasında yer alan taleplerin arz kar
ş ı m d a düşünecekleri hususlar cihetteki bunlar 
olacaklardır. Kârda sınırlılık nedir ve kârın 
hukukî mahiyeti nedir? Oy nedir, oyun hu
kukî mahiyeti ve mesnetleri nedir? Kâr sınır
lı, oy şekli sınırlı, ve hudutlu. Böyle olunca. 
şüphe yok ki, sermaye piyasasında söz sahibi 
olan ortak!ar1 n muayyen bir davranışları ola
caktır. Nitekim sermaye piyasasında tecrübe
li olan, ilk rüç/han hakkı olanlardan bir kısmı 
haklarını kullanmamışlardır. Böyle olunca ser
maye artışında nominal değer yerine gerçek de
ğer hesabedildiğinde, hisse senetlerinin ne nis-
bette cazibolacağı, ne nisbette rağbet bulup bu-
lunmıyacakları ve sermayeye muhtaç bir teşek
külün sermayesinin artışı sırasmda güçlükler
le karşılaşıp, karşılaşrmyacafrnm elbotteki he-
sabedümesi lâzım gelirdi. Bütün bunların lıc-
sabedilmesi gerekirken, düşünülmeden, gerçek 

İkinci fikir; Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanının dünkü beyanatiylc açık ni
yetini bulan hususdur: Hiçbir değişikliğe, hiç
bir teşebbüse lüzum yoktur. Mevcut hüküm
ler yerindedir ve tamdır. Bir teşebbüse lüzum 
ve ihtiyaç yoktur, fikridir. 

Diğer bir fikir, millî menfaatlerin istika
meti dâhilinde hukuka dayanan bir gözden 
geçirme, diğer bir görüş de Petrol Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılmasıdır. Petrol Kanu
nunda her hangi bir değişiklik yapılmasını is» 
tiyen fikirlerin bir kısmında çok ileridir. 

Meselâ, Jeolog Dr. Esat Karslıoğlu isminde, 
kıymetli bir ilim adamının dünkü şu yazısı çok 
calibi dikkattir. «Petrol mevzunda Amerika ve 
Avrupa memleketleriyle ilmî bakımdan boy öl-
çüşemiyecek durumdayız. Atom mevzuunda ne 
kadar söz sahibi isek, petroldeki durumumuz 
da buna yakındır» yani petrolde o kadar geri, 
o kadar cahiliz ki, tıpkı atomda ne kadar geri 
isek, ne kadar söz sahibi değilsek petrol mev
zuunda söz sahibi olmaya hakkımız yok.» Gö
rüyor musunuz görüşleri? Petrol sahasında söz 
sahibi olmaya hakkımız yokmuş. Yabancı şir
ketlerin Türkiye'den atılmasını istemek, pet
rolcü olarak en hafif tabiriyle akılsızlıktır; ya
bancı şirketlerin de. aksıyan taraflarını düzel
telim şeklinde yapılan konuşmalar... Petrollerin 
araştırılmasında ve petrol meselesinde Dünya 
bugünkü günler de dâhil, bu mevzuda meseleyi 
çeşitli istikametlerde halletmektedir. Araştır
madan, satışa kadar, dünyada petrolün millî-
leştirilmesini istiyenler araştırılmasını vardır ve 
tahakkuk edenler olmuştur Kanuni tedbirlerle 
Devletin müdahalesini istiyenler vardır. Ve bu 
müd-ıhahyi yapanlar olmaktadır. Millî ortak
lıkları himaye eden teşebbüsler vardır ve bun
da muvaffak olanlar da olmuştur. Arama ^ iş
letmede yabancı şirketlerin, millî bir ortaklık -
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la, işbirliği etmesini mecburi kılan teşebbüsler 
vardır ve bunda muvaffak olanlar vardır. 

Diğer bir tatbikat tarzı da vergilerin mem
leket bünyesi içindeki, Gelir Vergisi veyahut 
Kurumlar Vergisi gibi çeşitli gelir vergilerini 
artırmak suretiyle, % 50 yi aşan bir şekle çı
karmak suretiyle petrol konusunda bâzı müda
halelerde bulunan görüşler mevcuttur. 

Devletleştirme; Endonezya yabancı şirket
lerin bütün tevzi ve satışları Devlete aittir. 
Bunlar bir plân dâhilinde tahakkuk ettirilmek
tedir. Suriye tamamen devletleştirmiştir, ara
madan, ruhsattan, satışa kadar Devlete aittir. 
Iran tevzide başka şekil, aramada başka şekilde 
devletleştirmiştir. Bu arama izni, biraz sonra 
izah edeceğim gibi, birtakım büyük takyit hü
kümleri getirmiştir. Fransa'da araştırma son 
zamanlarda yapılan teşebbüsler sonunda Fran
sa, bir kararname ile, petrol araştırması yapa
cak şirketler karşısında millî politikasını bir 
noktada düğümle iniştir ve bâzı kayıtlar koy
muştur. Ve bu araştırma sırasında, bu kayıtla
rın birisinde de Fransız sermayesinin ortaklı
ğım şart koşmuştur. Rafineri için de rezervler 
bulundurmayı şart koşmuştur. Fransız teknele
riyle ham petrolün rafinelerine getirilmesini, 
yani nakliye şartım koymuştur. Ve Fransa mil
lî menfaatlerinin göstereceği hükümleri teker 
teker getirip koymuştur. 

i talya; araştırma italya'da İtalyan şirketle
rine aittir. Ancak, yabancı şirketler merkez
leri italya'da olmak şartiyle, yani yabancı şir
ket merkezini italya'ya getirirse, ancak araş
tırmaya iştirak edebilir ve standart işletme yön
temlerini uygulamak zorundadır. Merkezini ge
tirdiği takdirde bunu yapacaktır ve bir de mun
tazam raporlar vermek mecburiyeti vardır. 
Kendi millî müessesesi olan ENl için ise hiçbir 
kayıt, hiçbir bağlayıcı hüküm yoktur. Ecnebi
ler bağlıdır. 

Seylân, akar yakıt tevzi ve satışında çeşitli 
takyit hükümleri koymuştur, özel firmalara 
hiçbir hak tanımaz. 

Iran, petrol aramasında yabancı şirketlere 
yüzde 25, millî şirketlere yüzde 75 kâr oranı 
koymak suretiyle büyük bir takyit ve kendi
sine büyük bir imkân sağlamıştır. Ve son za
manlarda Fransız grupları iran'da beş yıllık 
bir arama ruhsatı almak için yüzde 85 ve 15 
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oranında yani yüzde 15 yabancı şirket, yüzde 
85 iranlı şirket olmak şeklinde anlaşmaya var
mış bulunmaktadır. 

Venezüella'da da aynı şekildedir. Ve orada 
hususi şirketler satış yapabilir, ama Devlet di
lediği zaman onu geri almak hakkına sahip bu-
lunmaktadu'. Amerika da son günlerde büyük 
şirketler karşısında kendi mahallî küçük şir
ketlerini koruyabilmek için hükümler getirmiş 
bulunmakta:1ıı. Demek ki, Dünya petrol konu
sunda millî menfaatleri koruyabilmek için ge
niş bir çalışma içindedir ve ilerleme içindedir. 
Bu ilerleme memleketlerin millî menfaatleri yö-
nündendir. 

Amerika'da uzun yıllar 7 büyük firma pet
rol arama işini dünyada bir kartel halinde ida
re ediyordu. Son senelerde bâzı şirketlerin bu 
kartelin karsısına çıkması sebebiyle ve demin 
de arz ettiğim gibi, birçok memleketlerde mil
lî şirketlerin rafineri işlerini üzerlerine alma
ları ve aramalarda millî menfaatlerini gözet
meleri sebebiyle, kartelin afiş ve fiyatları ve 
dikte ettiği fiyatlar yavaş yavaş gerilemek zo
runda kalmıştır. Uzun zamanlar kartel varil 
başına 2 - 8 sent artma veya eksiltme yapmak 
suretiyle Dünya petrol fiyatlarını dilediği şekil
de tanzim etmek hakkına sahip idi ve bunu fii
len yapmakta idi. Fakat, dediğim gibi, yeni 
şirketlerin, bilhassa Amerika'da yeni şirketle
rin kartelin karşısına çıkması, millî şirketlerin 
memleketleri tarafından himaye görmesi ve ka
nunlarla takviye edilmesi sebebi ile yavaş ya
vaş kartelin İm çemberi yarılmış bulunmakta
dır. Batı - Almanya fiyatlar üzerinde % 20 - 30 
nisbetinde indirme yapmaya muvaffak olmuş
tur, ENl ve ESO mücadelesi sırasında. ENl 
Libya limanlarında % 20 nisbetinde indirme 
yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Avrupa 
memleketlerinin, demirperde hariç hemen hepsi 
son senelerde petrol fiyatlarında indirme yap
maya muvaffak olmuşlardır. Ve Dünya petrol 
sahasmda memleketler millî menfaatlerini ko
rumak yolundadır. Bizde de petrol fiyatlarının 
indirilmesi yolunda, son zamanda Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Tur
gut'un ifade ettiği gibi, teşebbüsler vardır. Me
selâ Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bir 
milyon ton ham petrol ithali için yaptığı teşeb
büse aldığı cevaplar yüzde 20 civarında bir in-

350 



0. JSenatosu B : 92 
dirim talebi karşısında henüz neticelenraiyen 
bu taleplerin Hükümet tasarrufu olarak da ay
rıca bir teşebbüs olarak yapılması lâzımdır. 
Şimdi Dünya petrol fiyatlarında son zamanlar
da memleketler teşebbüslere girişir ve fiyat 
indirimleri yaparken, C. II P. nin ve ona men
sup kişilerin çıkıp bu petrol fiyatlarındaki in
dirimlerde, bizim Devlet değil, Hükümet tasar
rufu olarak bâzı şeyler yapmamızı söylememiz, 
bu sözleri kullanmamız, bu ifadelerde bulun
mamız hakkımız olmıyaeak mıdır, bunu istemi-
yecek miyiz1? Hayır, siz yıllar yılı iktidarda kal
dınız; binaenaleyh, son gelişmelerde de olsa 
Dünya petrol fiyatlarında değişikliklerde olsa, 
mademki, siz iktidarınız devrinde bir şey yap
madınız bundan sonra da yapmıyaeaksmız... 
Biz ham petrolün Türkiye'ye ithalinde, sanki 
Devlet bu ithali yapıyormuş gibi döviz vermi
yor muyuz, döviz muamelesi yapmıyor muyuz f 
Bunları söylemek yasak mı olacaktır? 
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içinde hepsini Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı karşıhyabilsin. Ben şahsan mahallinde 
gördüm ve cesaretle ümidediyorum ki, kanun
da değişiklik yaparsak, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığını takviye edersek, ruhsat, arama 
ve kapalı bulunan bölgeleri münhasıran Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verirsek, 
yabancı şirketlerin ruhsat, arama, zamanlar 
bakımından, kâr ve fiyat bakımından çeşitli 
şekilde aksıyan ve yerine getirilmiyen ve Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının çalışmala-
riyle tezat halinde bulunan mevzuattaki deği
şiklikleri cesaretle ve süratle yerine getirebi
lirsek, oradaki teknisyenlerimiz, iş adamları
mız biraz önce okuduğum bir jeologun dediği 
gibi, hiç de Dünyadan çok geri değil, aşağı -
yukarı kendilerine yeni araçlar bulduğumuz 
takdirde, süratle bu ihtiyacımızı karşılıyacak 
seviyede ümitli ve cesaretli bulunmaktadırlar, 
hevesli bulunmaktadırlar ve bunu yapabilecek
lerini açıkça ifade etmektedirler. Bu şekilde ge-

' niş imkânlarımız olmasına rağmen, bizi, ne göz
dağı vermek suretiyle, ne de güçlükler çıkar
mak suretiyle bir imkânsızlık şeddi önünde bı
rakmanın tercihleri yerine hepimiz, siyasi parti 
farkı görüşlerimizi bırakıp, petrol mevzuunda 
muayyen bir millî görüşe varabiliriz. Müzake
relerle, demokratik usuller içerisinde tesbit 
edilemiyecek müşterek yollar yoktur. Müşterek 
yollar daima bulunabilir. Petrol konusunda da 
Parlâmentoyu teşkil eden siyasi parti grupla-
riylo, gruplar ilim adamları ve teknisyenler bir 
arada meseleyi ele aldıkları takdirde millî bir 
görüşümüz olabilir ve bu millî görüşümüz mem
lekete büyük faydalar sağlar. 

Şimdi sözlerimin başına döneceğim; Devlet 
tasarrufunda bulunabileceğiz ve hiçbir kayıt 
ve şart bizi Devlet tasarrufundan vazgeçire-
mez, alıkoyamaz ve mümkün değildir. Ama bu 
demek mutlaka meselenin millileştirilmesi, dev
letleştirilmesi demek değildir. Buna zaruret ol
madığına da inanıyorum. Fakat yabancı şirket
ler yönünden Petrol Kanununda, mevzuatta de
ğişiklik yapmaya lüzum ve zaruret vardır, za
manı gelmiştir. 

T. P. A. O nın gerek imkânları bakımın
dan, gerek araştırma bakımından, gerek ürün
lerinin garanti edilmesi bakımından ve gerekse 
kuyu başına petrol fiyatından tutun bugün 

Kâr durumuna gelince; Türkiye'deki kâr 
durumu; Kurumlar Vergisi % 20 inmektedir. 
Kurumlar Yergisinin % 20 indirimindrn sonra. 
% 20 Gelir Vergisi indirilmektedir. Böylelikle 
Kurumlar ve Gelir vergileri indirimi % 3G yi 
bulmaktadır. Yıpranma payı % 27,5 tanındık
tan sonra % 30 a düşmektedir. Hisselerin kâr
ları, bundan önce söyledim, bizde ne nisbette, 
diğer memleketlerde ne nisbette, fiyat politika
sında Dünya hangi görüşte, biz hangi görüşte
yiz? Bu görüşlere gitmenin ne nisbette bizim 
için bir zaruret halini aldığını kısaca ifade et
mek istedim. Bu durum karşısında Türkiye'
nin petrol meselesinin gözden geçirilmesinde 
bir zaruret olup olmadığı kendiliğinden ortaya 
çıkmaz mı? 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
diyor ki, T. P. A. O. himaye de görmektedir. 
Yani kanun o kadar mükemmel ki, lüzum da 
yok, T. P. A. O. ayrıca himaye görüyor. Yani 
nerede ise himaye de görüyor, bu himayeyi de 
kaldıralım, gibi. T. P. A. O. nın güç şartlar 
içinde üretiminin cesaretli tahmini 1 milyon 
tonu bulacaktır. Ve plân kendisine yatırım va
zifeleri vermektedir. Biz gönülden isteriz ki, bu 
milletin bütün mensupları arzu eder ki, ihti
yacımızı, senede 4 yüz bin ton civarında artan 
tüketim ihtiyacımızı da karşılamak üzere mem
leketin bütün ihtiyacım ilerdeki beş, on yıl 
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Kapalı bulunan Sivas ve Erzurum petrol bol
leri açıldığı takdirde mutlak surette Türkiye 
Petrolleri açılması bakımından çeşitli hüküm
leri teşriî tasarruf olarak yerine getirdiği de
ğiştirmenin zamanıdır ve zaruretine inananlar
dan birisiyim. Ama, millileştirmenin yerin
de ve zamanında olmadığı kanaatindeyim. Fa
kat bu demek değildir ki, büyük meblâğlar, 
bir bakanın peşinen ifade ettiği, hiç sebepsiz 
olarak peşinen bulup çıkardığı ve kabullendiği 
hesaplar yüzünden değil. Büyük bir Devlet, 
gerekirse bu hesapları da ödeyebilir, yatırım 
öder. Ama şişirilmiş hesapları ödemek mec-
burivetindc değiliz. Zaruret haline gelirse, bu 
millet gerekirse, ama mutlaka hukukî bir za
ruret, hissi heyecan kaynaklarından gelen za
ruretlerle değil, millî menfaatlerin öngördüğü hu
kukî zaruretler gerektirdiği takdirde şişird-
miş hesapların dışında, kanunilik prensibi için
de ihlâl edilen meşru hakların tazmini ciheti
ne gidilmek suretiyle, teşriî bir tasarrufun ge
rektirdiği tedbirler yerine getirilebilir. Ama. 
ş'mdi buna lüzvtm yoktur. Demin sövlediğim 
şekilde ve bu istikâmette Devlet teşriî tasar
rufta bulunabilir ve bu mümkündür. 

Bu arada Sayın Eneri i ve Tabiî Kaynaklar-
Bakanımn da ifade ettiği gibi, fiyat ve kâr 
mevzuunda Hükümet tasarruflarının da ele 
alınması ve bu tasarrufun yerine getirilmesi 
de elbetteki isabetli olacaktır. 

Petrol mevzuunda silisi görüşlerimi bu şe
kilde özetlemiş ve Yüksek Heyetinize arz etmiş 
bulundum. Zamanınızı aldım, saygılarımı su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis

yonunun bu defaya mahsus olmak üzere 
yaptığı tetkikat 1959 - 1963 yıllarına ait bulun
masına ve komisyon raporunun 117 nci sayfa
sında dere cd'lmiş bulunan Yüksek Denetleme 
Kurulunun 10 ncu madde raporunun 168, 463 
sayılı Kanunda adı geçen Büyük Millet Mec
lisi denetlemesine tabi tutulan hesap neticesi 
ve bilanço raporu mahiyetinde bulunmaması 
hasebiyle 1964 yılma ait bulunduğundan ve 
Karma Komisyon Başkanı dâhil bütün grup 
sözcüleri ve diğer konuşmacılar yeraltı rezerv
lerinin hiçbir suretle aktiflere dâhil edilmiyc-
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ceğini kesinlikle belirtmiş olduklarından, adı 
geçen raporun Karma Komisyon raporundan çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu C. II. P. Grupu 
Başkanı Başkan V. 
Kocaeli Kars 

Lûtfi T-okoğlu Mehmet Hazer 
Millî Birlik Kontenjan Grupu 

Grupu Başkanı Başkanı Y. 
Tabiî Üve Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

Fahri özdilek Necati özdeniz 
Y. T. P. Topluluğu C. K. M. P. Topluluğu 

adına adına 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Çankırı 

Hasan Kangal Hazım Dağlı 
Bağımsızlardan Sosyal D. Parti Grupu 

Ankara adına 
Niyazi Ağırnaslı Sıtkı Ulay 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında. Takririn aleyhinde. 

BALKAN — önerge sahiplerinden önerrreyi 
izah etmek istiyen arkadaşımız var mı? (Gü
rültüler.) 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Ben 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden kimse 
konuşmak istemiyor. Efendim, size söz vere-
miveceğİm Savın Ağırnaslı. Çünkü letüzüp-ün 
92 nci maddesi takrir verenlerden birine Hü
kümete ve komisyona 10 dakika konuşma hakkı 
verılivor diyor. 

NİYAZİ AĞIPvNASLI (Ankara) — Tak
rirde benimde imzam var. 

BAŞKAN — O zaman oldu. Buyurun efen
dim. 

NİYAZİ AttlftNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlar, sadece bizim neslimizin 
bugünkü 30 milvonun değil, nüfusumuz artıkça 
50 milyonluk, 60 milyonluk, 80 milyonluk ya
rınki Türkive'nin yani torunlarımızın torun
larının da hakkı üzerine ipotek vazma vol aça
bilecek olan bir şüpheli ifade tarzının metinleri
mizden, raporlarımızdan kazınıp atılması za
ruretinde mutlak surette Yüce Senatonun it
tifak edeceğine, iştirak edeceğine inanıyorum. 
Biz, gerçekten bugün böyle bir yolda, bura
da bir raporda bir ifadenin kalmasından ne 
olur diyemey|z. Sütten ağzı yanan bir mille-
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tiz ve elbete yoğurdu suyu üf'eriz... Yarm zayıf 
bir ganimde Lâhey Adalet Divanından böyle bir 
rapor geçmiştir. Parlâmentoda da bir şeyler kar
şılaşmamıştır. Binaenaleyh siz kabul ekmişsiniz. 
akademik bir heyetin izin ifadesi budur diye 
önümüze bir delil çıkarabilirler. Bu itibarla eğer 
raporun bu ifadesinin metinden çıkarılması... Bir 
kere bu metne girmesini bir iyi niyet olarak 
ka'bul ediyoruz, aksini düşünmeye katiyen vic
danlarımızda, yüreklerimizde bir noktada bi'e 
razı olmaz. İyi nivetle sadece Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı yeni hissedarlar alırken 
böyle bir değerlendirmenin lüzumuna işaret için 
TDU metne, bu rapo~a bu nokta dercedilmiş diye 
düşünüyoruz. Aksi halde yabancı şirketlerin de 
icabında harb çıkartma kudretinde, dünyayı 
birbirine katma kudretinde olan birtakım tröst
lerin hakkı savunulsun, savunulabilsin şek
linde bir ibare kulanılabileceğini hatırı haya
limizden elbette ki geçirmeyiz. Böyle düşün
mek hiç şüphe-'z vatan ihanetinin tipik bir ör
neği o'urdu. Öyleyse niçin bu endişeye düşüyo
ruz? Kıymet değerlendirilmesi hususunda, yeni 
hissedarlar alınırken yapılmalı idi. Teorikman 
bu doğru, ama rezervlere sirayeti değil. Yer
üstü serve^erinc sadece istismar edilebilen kı
sımlara sâridir. 

Nitekim yerin altında ne1 erin olduğunu bu
günden keşfedeni iyen milletler, on'arı istismar 
elemiven milletler, başka milletlerin, başka mem
leketlerin sömürgesi olma durumuna düşmek
tedirler. Bizim hakkımız sadece kendi devrimiz
le, kenli neslimiz, kendi kuşağınız içinde 
sömürebildiğimiz kısma yani, yeraltından istih
sal edebildiğ::miz kısma sirayet eder. Buradn 
Ordu Yardımlaşma Derneğin;n hisseli iVri sü
rülerek daha çok bu mütalâaya varılmıştır. 
Ordu Yardımlaşma Kurumu da Emekli Sandığı 
gibi bir kurumdur. Yarın topyc'kûn 30 milyon 
insanın malıdır diye millî1 eştirme yoluna gidi
lirse ve sadece verilmiş o7an değerlerle bera
ber % 10 u geçmiyeeek şekilde yılda bir kazanç 
verilmesi milletçe ve Parlâmentoca kabul edi
lirse, bunun karşısına Ordu Yardımlaşma Ku
rumu çıkar mı? Gayet tabiî öbürleri gibi, ma
demki hususi şahıs1 ar bile vardır elbette helâl 
olsun, on1 ar da bulunsun içinde, ne çıkar? 
Hattâ bunda şu fayda bile vardır, karşısında çok 
kuvvetle, çünkü bunun misalini çok yakın tarih

lerde gördük. Bir şirketin 10 milyonluk ala
cağı için Senatoyu zorlama yoluna gitmiştir. 
Yüce Senato elemle bunun müzakeresini yaptı. 
Yarın böyle bir millîleştirme halinde... 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, hiç kimse Se
natoyu zorlıyamaz. Böyle bir ifadeyi Senato da 
kabul edemez. 

NİYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Böyle 
bir ihtimali hatıra getiremiyeceğimiz için Ordu 
Yardımlaşma Kurumu da elbette ki böyle bir şe
ye giderse Parlâmento buna rıza gösterir. Ya
rın beynelmilel Lâhey Adalet Divanında veya 
ihtilâflarda önümüze .delil o1 arak sürülebilecek 
olan bu ibare döküntülerinden, kırıntılarının 
bile mutlak surete raporda, tâli raporlarda, 
Umumi Murakabe Heyeti raporunda kalmaması 
zaruretine Yüce Senatonun ittifakla katılacağı 
ümidiyle saygıyla huzurunuzu selâmlarım. 

(Usul hakkında söz istivoruz sesleri) 
BAŞKAN — Tcsbit edilen, devam eden bir 

mul bakında söz verilemez, bir usulsüzlük yok
tur. Tesbit ettim ve devam ediyorum. 

ıSavm ÜnaHı. bu vurun Komisyon adına. 
MEHMET ÜNALDI (Adr.na) — Şahsım adı

na efendim. 
BAŞKAN — Şahsınız adına mı? Şahsınız adı

na size söz veremem. 02 nci madde sarih, öner
ce sahillerin"1 en biri Komisvon ve Hükümet adı
na verilir. Hükümet ve Komisyon söz istiyor 
mu? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Komisyon 
adına istiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Savın Ege, şimdi size şu sani
yede usul bakında söz veremem. Bir usul devam 
ediyor ve doğru olarak devam ediyor. 

Buyurun Sayın Ünal di. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU ADINA MEHMET ÜNALDI 
(Adana) — Muhterem arkadaşlarım, iki günden 
beri devam eden müzakerelerin merkezi sık-
]eM; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hak
kında Yüksek Denetleme Kurulunun tanzim et
miş olduğu 10 neu madde üzerindedir. Burada 
10 ncu maddenin ne şekilde, 10 ncu maddeye gö
re ne şekilde rapor tanzim edileceği ve bu 
raporların nasıl bir muameleye tabi tutulacağı, 
muhterem arkadaşlarım tarafından fikir olarak 
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bu kürsüden beyan bııyuruldu. Bunlara cevap 
arz edilecektir. 

D'.ğer taraftan yeraltı rezervlerini kıymet
lendirmek mevzuunda raporda bir pasaj bulu
nup bulunmadığı mevzuu vardır. Bâzı arka
daş1 arımız sanki, raporda yeraltı rezervlerinin 
kıvmetlcndirip aktife alınması mevzuu derpiş 
edilmiş gibi telâkki ederek bu fikir üzerine ten-
kidlerini bina ettiler. Halbuki, ne Yüksek De
netleme Kuru1!! 10 neu madde raporunda, ne de 
Karma Komisyon rapo-unda yertaltı rezervle-
rin'n kıvmetlcnlirilmeslne dair bir hüküm ve 
bir iddia mevcut değildir. Ancak 10 neu mad
de raporunun sonarına doğru bir pasaj var
dır. Bu pasajda yeraltı rezervlerinin bmi zik
redilmektedir. Fakat yeraltı rezervlerini kıy
metlendirilmedi mevzuu değil, bir fikrin izah1 

sadedinden konmuştur. Ama arkadaşlarımız 
sadece bu pasajm verdiği ürküntü Te bunun 
rapordan çıkarılmas-m amı ediyorlarsa biz Ko-
m'pvon olarak buna iştirak ederiz. (Bravo ses
leri) Ama. diğer meseleler burada âriz ve âmik 
konuşulup, Komisyon olarak biz fikrm'zi beyan 
etmeden 10 neu madc raporla birlikte, hepsi
nin rapordan çıkarı1 mavm asla terv:e?tmivoruz, 
rıza gö^teremeviz. Biz'm do ileri sürülen ten-
klcTero verilecek ccvaplarm-z vardır. Muhte
rem arkadaşlarımız bu cevapları dinlerler ve 
ona göre bir fikir sahibi olarak reylerini kalb 
huzu-u irer's'ndc kullanırlar. 

Hürmetlerimle. 

KAMU Î K T Î T \ O t T F ^ E B B Ü ^ E R t KAT?. 
MA KOMİSYONU B \SKANI BAKÎ GÜZEY 
(Bursa) — Komisyonun hakkı 10 dakikadır, mü
saade ederseniz arkadaş-m dm sonra bu 10 daki
kalık müddet içeririnde noksan kalan bir hususu 
izah elevlm. söz ist'yomm. 

BAŞKAN — Bu vurun Savın Gihev. 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAK

MA KOMİSVONÜ BARKANI B \ K Î GÜZEY 
(Bursa) — Muhterem. B-şkan, muhterem ü veler, 
Senatoda mü-akere edilecek olan husus kanunun 
3 ne", maddesinin 2 mi fıkrası gereğince Komis
yon raporudur. Eğer Komisyon raporunda bir 
iddianız var^a değiştirebilir, çıkarabilirsiniz. 
Fakat, Komisyon raporunda mevcut olmıyan bir 
hususu, literatür o^rak, malûmat olarak alman 
bir raporu çıkaramazsınız. Çünkü, esasen o ra
porun buradan alınıp alınmaması, müzakere edi-

7 . 6 . 1935 O : 1 
lip edilmemesi hususu Heyeti TJmunılyenin salâ
hiyeti dâhilinde değildir. 

Binaenaleyh, o raporun aradan çıkarılması
na. imkân yoktur. O rapor bir bilgi içindir. Eğer 
bunların hepsi söylenmek isteniyorsa, nihayet za
bıtlara geçmiş olur ve bu raporun çıkarılmasına 
lüzum yoktur. Heyeti Umumiyenin, Komisyonun 
ve Hükümetin beyanı dediklerimizin, dediğiniz 
maksadın husulüne kâfidir. Ayrıca bundan son
ra ek raporun bu rapordan çıkması, çıkarılması 
arzusunda bulunuyorsa Heyeti Umumiye o za
man Komisyona hakikaten itimadı olmama-sı lâ-
zımgelir. Çünkü, Komisyonda mevcut değildir. 
Mevcut olmadığını mütaaddit defalar beyan et
tik. Fakat illâki rapora, bu Komisyon raporunun 
esasına dokunmak arzu ediyorlarsa bu Komisyo 
na itimadın kalmamış olması demektir. O zaman 
yeniden bir Komisyon seçilmesi lüzumu hâsıl 
olur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sorular var Sayın Güzey bir 
dakika. Buyurun Sayın Yetkin. 

NÜVtT YETKİN (Malatya) — Sayın Ko-
mİT'on Başkanından istirham ediyorum. 10 neu 
maddeye müsteniden verilmiş o^n ara rapor bu 
rapora müstenit midir. Bu kitabın mesnetlerin
den midir? Bunun ferilerinden midir, değil 
midir? 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Devamla) — Onun Fer'i sayılmaz, size balg; 

vermek, bu mesele müzakere edilirken Heyeti 
Unrınvveyo bilgi vermek için bunu nazarı iti
bara aldık. Komisyon raporu şudur: Bu mesele-
rb Hükümetin dikkat nazarını çekmek, hattâ 
Heyeti Umumiye de müzakeresi dahi değil. Bi
naenaleyh, bu nereden gc^m'ş'ir, fikrini, muhte
rem üyelerin orada bulabilmeleri için konulmuş 
bir husustur. Yoksa, müzakereye alınmış bir 
rapor parçası değildir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Müsaade 
ederseniz b :r hususu daha arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yetkin. 
Efendim biraz sükûneti muhafaza ediniz, din-

lemci1: imkân1, veriniz. 
NÜVlT YETKİN (Ma'atya) — Komisyon 

Başkanının buyurduğu bu 10 neu maddeye müs
tenit rapor aslında, bizzat yüksek murakabe ku
lu tarafından evvel Hükümete gönderilmiştir. 
Yeni Hükümetin dikkatini çekmek için verilmes: 
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bahis konusu olamaz. Bu kitap Hükümeti ikaz 
için değildir, Senato üyelerine rapor tam fer'i-
leriyle, tam ve muhtevası ile ve bilançosu ile bir
likte bir rapor muhtevası olarak gelmektedir. Bu 
itibarla bunun buradan çıkarılması Komisyon ra
porunun çıkarılması mahiyetindedir. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Mütalâanız si
zin o beyanınız mealinde olabilir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sizinki nedir Sayın Ege?.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen

dim yine bir usul meselesi ortaya çıkıyor. Bizim 
burada hangi raporu müzakere etmekte olduğu
muzu kati olarak tesbit etmemiz lâzımdır. Biz 
Alt Komisyondan veyahut da şu komisyondan 
bu komisyondan gelmiş olan raporların müzake
resi esnasında lehinde veya aleyhinde söylenmiş 
olan veyahut da not olarak verilmiş bulunan ma-
lûmatların burada müzakeresini yapamayız. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Kanunun ver
miş olduğu hak doğrudan doğruya 50 kişilik ko
misyonun hazırlamış olduğu bir kitabın başında 
mevcut 19 sayfadan ibaret olan rapordur. Bu 
raporun içinde mevcutsa ve bunun içinde haki
katen tadil teklifleri varsa mevzuubahsolabiİir. 
Aksi takdirde mevzuubahsolamaz. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası böyle. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Bcv sualim var 

efendim. 
Bx\ŞKAN — Sayın Güzey bir dakika sorular 

var. Buyurun Sayın Isıtan. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Komis

yon Başkanı buyurdular ki, bizim umumi rapo
rumuzda yer almıyan fakat Alt Komisyon rapo
runda yer alsa bile bu konuşmanın mevzuunu 
teşkil etmez. Bizim umumi raporumuzda da bu 
Alt Komisyonun mütalâasına asla iştirak edece- i 
ğino dair bir karar yoktur. Binaenaleyh bunun j 
rapordan çıkarılmasına lüzum yoktur, derler. 
Fakat umumi raporun 16 neı sayfasında baştan 
bir ve ikinci satırlarda aynen şöyle yazılıdır: 

«Raporumuzun ekini teşkil eden Alt Ko
misyon raporlarından yer almış temennilerin ku
ruluşlar tarafından yerine getirilmesi üzerinde 
durulması Komisyonumuzca da uygun görülmüş
tür. Binaenaleyh Alt Komisyon raporunda bu 
olduğuna göre Umumi Komisyon da bu raporu 
kabul etmiş demektir. Şimdi, bunun çıkarılma
ması halinde acaba bu bir vesika olarak tarihe 
yadigar kalacak mahiyette midir, değil midir? 

— 355 

7 . 6 . 1965 O : 1 
BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, bu yazının teşekküllerce nazarı itiba
ra alınması hususu hakikaten bizim diğer husus
ta raporlarda şu yapılmamış, bu yapılmamış gibi 
şuna buna ait birçok hükümler vardır. Alt Ko
misyon raporlarında. Bunların teşekküllerce na
zara alınması da bizim bir temennimizdir. Bina
enaleyh bu, raporun muhtevası değildir. Kaldı 
ki ne Alt Komisyonda ne Komisyonda ve ne de 
burada rezervlerin hesaplanması meselesi Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı için mevzuu-
bahsolmamıştır. Beyefendiler eğer endişe ediyor
sa, hakikaten ilmin koyduğu değerlendirme ma
hiyetinde ise ve yarın endişelerimizi arkadaşlar 
izhar ederken yarın bir Divanı adalete gitmek ve 
saire gibi bütün bunlar eğer ilmin metodları dı
şında ise aldığımız karar buradan bu raporu 
çıkarırsak dahi ilim ve saire bunları kabul etmiş 
ise, mevzuat ve kanunlarımız bunları kabul et
miş ise bizim burada bu raporu çıkarmamız bir 
mâna ifade etmez. Heyeti umumiyesi itibariyle 
evvelâ ben şunu arz edeyim ki, 440 sayılı Ka
nunun geçici ikinci maddesinde değerlendirilme
ye aidolan hükmün, Hükümetçe yeniden düzen
lenerek getirilmesi ve orada bu hususun mevzuu-
bahsodilmesi lâzım. Kanun tadili yapılması lâ
zım. Eğer o kısımdaki kanunu nazarı itibara 
alırsanız biz burada kanunun uzun boylu müca
delelerini yaptık, kanun noksandır. O kısımda 
hakikaten bu fikre bir hüviyet verilirse o zaman 
olur. Aksi takdirde bu madde yani geçici ikinci 
madde böyle kaldığı ve değerlendirme, ilmî işlet
mecilik ilmi de mevcudolduğu müddotçe bu ra
poru çıkarsak da çıkarmasak da bir mâna ifade 
etmez. Yalnız benim endişe ile üzerinde durdu
ğum cihet burada söylenen Komisyon güya1 de
ğerlendirmeye bir ehemmiyet vermiş. Neden ol
duğu bizce malûm olmıyan -, Sayın Sırrı Ata-
lay söylediler. - Neden bunun buraya dercedil-
diği bizce malûm olmıyan ama onlarca malûm 
bulunan yani bir ma'ksadı mahsus üzerine Ko
misyonun çalışmış olması noktası üzerinde Ko
misyon Başkanı olarak ısrarla duruyorum. Eğer 
bu nokta üzerinde bir mutabakata varmışsak çık
maması lâzım. Yok eğer hâlâ Komisyonun bir 
maksadı mahsusla çalıştığı fikri varsa o zaman 
'bize istifa düşer, ayrılmak düşer. Daha iyi bir 
komisyonun gelip bunu tetkik etmesi yerinde 
olur. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Hükümetin bu konuda bir dü 

şüııeesa var mı? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SÜLEYMAN DEMÎREL — Yoktur. 
BAŞKAN •— Hükümetin bu hususta bir dü

şüncesi yoktur. 
Sayın Isıtan bu raporun 16 neı sayfasından 

bahsediyor. Sayın Yetkin ekidir, feridir, cüzü
dür, bu itibarla Komisyon raporu içindedir di
yor... 

MEHMET ÜN ALI )1 (Adana) — Komisyo
nun saidedden çıkıp çıkmadığı hakkında beyan
larda bulunuldu, ileri sürülen tenkidlere Komis
yon eeVap verse de ondan sonra bu takriri reye 
koysanız... 

BAŞKAN — Z ahâliniz kendinize göre yeni bir 
usul bularak bu sorulardan sonra tekrar konuş
ma hakkımız vardır, diyorsunuz. Ben de. öyle 
bir hakkın olmadığını ifade ediyorum, takriri 
tekrar okutup oyunuza sunacağım.. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz hak 
kımızı kullanmadan reye koyarsanız Komisyon 
olarak yapılan tenkidlere cevap vermek mecbu
ri yetimdeyiz, zabıtlara geçmesi lâzım, tek taraflı 
müzakere olmaz... 

BAŞKAN — Tek taraflı müzakereyi Senato
nun yaptığı tüzük tâyin ediyor. Diyor ki, tak
rir sahiplerinden biri, Komisyon adına ve Hü
kümet adına .10 ar dakika konuşabilirler, diyor. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Esas hak
kında konuşmadık, takrir hakkında konuştuk. 

BAŞKAN — Aman efendim siz beni usul 
hakkında yanıltmaya kalkıyorsunuz. Sayın Ün
al di ben yanılabilir miyim, böyle bir hususta 
İki defada 1.0 dakikayı dolduracağım dediniz 
tüzüğü biraz da tefsir ederek size ve Bakı Beye 
söz verdim efendim. Tekrar size söz veremem, 
böyle bir usulsüzlük yapamam. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ GÜZEY 
(Bursa) — O zaman müzakerenin bitmiş olması 
lâzım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takriri okuyunuz. Takrir ba
kımından müzakere bitmiştir. Sayın Güzey lût-
!en fazla konuşmayınız. Oylamaya geçeceğim faz
la 'konuşmayınız. Riyaseti de böyle müşkül duru
ma sokmak istemeyiniz, sizin gibi bir komisyonun 
Riyasete daima yardım etmesi lâzımıdır. j 

KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ KAR- i 
MA KOMİSYONU ADINA MEHMET ÜNAL- j 
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1)1 (Bursa) — Yardım etmek istiyoruz. 

BAŞKAN —• Etmiyorsunuz, bu durumda be
ni köstekliyorsunuz. 

Okuyunuz takriri. 
(Grup başkanları tarafından verilen takrir 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri kaJbul edenler... Etini-

yenler... Takrir dört oya karşı büyük bir ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

İkinci bir takrir var onu okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nu raporunun 117 nci sayfasında dercedilmiş 
bulunan Yüksek Denetleme Kurulu 10 ncu mad
de raporu, Senato Grupları Başkanlığının ortak 
imzaları altında verilen önerge ile rapordan çı
karıldığına göre; 

Senato kürsüsünde yaptığım açıklamada be
lirttiğim sebeplerle, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu raporunun VII nci bölüm 
3 ncü maddesiyle, VIII nci bölüm 13 ve 14 neü 
maddelerinin de metinden çıkarılmasını ara ede
rim. 

Taibiî Üye 
Suphi Karaman 

BAŞKAN — Bu takriri oylamadan evvel bir 
usul meselesi karşımıza çıktığı için bir istifa 
takriri var, onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Karma. Komisyon Başkanlığından istifa etti

ğimi saygılarımla arz ederim. 
Bursa 

Baki 'Güzey 

BAŞKAN — Karma Komisyon Sözcüsü bura
da mı? (Yok, sesleri) Sözcü Sayın Muhlis Ete'-
dir. Komisyon Başkanı Baki Güzey her halde.mü
zakerelerin şiddetinden olacak istifa etmiştir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şiddetin
den değil, taraf tuttuğunuzdan. 

BAŞKAN — Kimse taraf tutmuyor. Size ih
tar veriyorum, Sayın Ünaldı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) -—..Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulsüz olan usul hakkındaki 
söz taleplerine söz verilemez. 

Bu durumda Karma Encümen Başkanı ve 
Sözcüsünün teşekkülüne intizaren Birleşimi saat 
14,30 a bırakıyorum. 

Kapanma saati: 11,55 
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Açılma saati : 14,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Mustafa Yşlmaz İnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Oturanın açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Bu ısahafoki gerekçelerle nisap 

vardır. Oturumu açıyorum. Buyuran Sayın öz-
dilek, 'zaptı saibık hakkında, (buyurunuz. 

MÎLLÎ BİRLİK GRUPU BAŞKANI FAH
Rİ ÖZDÎLEK (Talbiî Üye) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, öğleden evvelki celsede devam 
eden konuşmalar sırasında verilmiş bir takrir 
ile Komisyon Başkanı Muhterem Baki Güzey 
arkadaşımız kendi şahsına müteveccih bir du
rumdan alınaraktan vazifeden ayrıldı. Halbuki 
muhterem arkadaşımızın 3 - 4 gün,-evvelki ko
nuşmasında rezervler 'hakkındaki düşüncelerini 
'burada âriz ve asilik izah ettiği ımalûmunuzdu r. 
Hepimiz ıbunu işi'tnıiştik. Verilmiş olan takririn 
mahiyeti, Güzey arkadaşımızın 'beyanınla iptina 
eden 'bir takrirdi. Binaenaleyh, arkadaşımızın 
alınmasına lüzum yoktur. Hazırlanmış olan 
komisyon raporunun aşağı - yukarı bu vaziyete 
girmesinde arkadaşımızın da 'büyük hizmeti 
sebketmiş olduğunu da (bilmekteyiz. Arkadaşı
mıza "müteveccih bir şey bulunmadığına göre, 
Başkanlık Divanından arkadaşımızı vazifeye 
davet (.İanesini rica ediyorum. Bunu grup arka
daşlarımı adına Ibeyan ediyorum, tahmin ediyo
rum ki, diğer arkadaşlarımız da aynı şeyi ter-
vieedeceklerdir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem senatör arkadaşlarım, evvelâ 
şunu 'bilmemizi arz ederim. Hepinize ayrı ayrı 
hürmetim vardır ve her sözünüz de h en imi için 
bir emirdir ve emir telâkki ederim. Bu vazife
yi de 'bir angarye şeklinde değil, Senatonun 
hana vermiş olduğu 'bir vazife olarak kalbul et

tim ve öyle devam etmekte idim. Bunları söyle
mekten maksadım 'şudur: Salbahleyin ayrılmam 
ve Komisyon Başkanlığından istifa etmem ne 
bir asaibiyet, ne bir sinirlilik, ne de bir alıngan
lıktır. Eğer takriri dikkatle okuyacak olursa
nız, takririn mahiyeti şudur: Yeraltı rezervle
rinin hesaplanmasına dair Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporunda (bulunan 10 ncu madde
nin komisyon raporundan çıkarılmadı mahiye
tinde idi. Ve istifamın sehelbi de komisyon ra
porundan çıkarılması üzerine idi. Komisyon ra
porunda olmadığına: göre ve [böyle hir şey zorla 
kalbul ettirilmek gübi telâkki edilerek ve komis
yon raporunda varmış hissini uyandırmak mak-
sadiyle. verilmiş (bir takrir telâkki içinde istifa 
ettim. Eğer arkadaşlarım da komisyon rapo
runda höyle 'bir şey var telâkkisi içinde iiseler 
beni affetmelerini tekrar rica edeceğim. Aksi 
takdirde... (Alkışlar) Bütün arkadaşlarınım 
alkışları ile bana gösterdikleri teveccühleri kar
şısında vazifeye devam edeceğimi1 hürmetlerim
le arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşımız Senatonun 
arzusu ile vazifesine dönmüş (bulunuyor, istifa
sını geri almış sayıyoruz. Vazifesinde (başarılar 
dileriz. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim ? 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — İstifa key

fiyeti üzerine İçtüzüğümüze göre, yapılan mu
amelede 'bir hataya düşmek ihtimali vardır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayııi Güzey 'arkadaşımız, sabah
leyin bir takı-irin kalbul edilinesinden bir ıbaşka 
mâna istihraç ederek, istifasından, üzüntü du-

— 357 — 
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yan arkadaşlardan Ibir tanesi de benim. Bunu 
kendisi her ne kadar kendi hissim değildi, fer'i 
değildi, diyorsa da hir teessür eseri olduğu ka
nısındayım. Ancak istifa keyfiyeti şüphesiz 
şahsa bağlı Ib'îr tasarruftur ve istifa keyfiyeti
ni (benim anladığıma göre İçtüzüğümüze göre 
Heyeti Aliyeye, Yüce Senatoya Riyaset tara
fından arz edildiği andan itibaren kesinleşir. 
Binaenaleyh, bu istifasının geri alınması, hizim 
İçtüzüğümüzün, 'benim arz ve kanaatime mes-
nedolan maddesi, Senato İçtüzüğünün 161 nci 
maddesidir. 

161 nci madde senatörlükten istifa hususu
nu derpiş etmiş, hükme bağlamış ve istifanın 
kendisinin imzası ile yapıldığı, kendisine ait 
'bulunduğu, Riyanet Divanınca tahkik edildik
ten sonra Heyeti Umumiyeye (bildirilince bu is
tifa kesinleşir hükmünü taşımaktadır. (Sena
törlükten istifa etmiyor ki, sesleri) Müsaade 
buyurun noktai nazarımı arz edeyim. Şimdi 
emsal olmasından endişe duyduğum için bunu 
arz ediyorum. Sayın Baki Güzey'in sabahki 
noktai nazarından rüeu ederek istifasını geri 
almış ve vazifesine (başlamış olmasını memnuni
yetle karşılarım. Yüce Senato; tüzüğüne de hâ
kimdir, icabederse teamüller tesis eder, icabe-
derse bu tüzüğünü de değiştirdbilir. Sadece !bu 
hâdisede hir komisyon (başkanının ist ifasından 
rüeu etmesinin Başkanlık Divanınca «istifası
nı 'geri aldı, mesele kalmadı» diye geçiştirile-
miyeceği, hiç olmazsa Senatonun tasvibine su
nulması zaruretine kaaniim. Böylece teamül te
sis edelim ve hu hir emsal olmasın arkadaşla
rım. Yoksa Güzey arkadaşümızm vazifeye dön
mesinde 'bilâkis ben de fayda görürüm. Çünkü 
komisyon sözcümüz yoktur, •müzakerenin deva
mına imkân olmıyacaıktır. 

Arzım; istifa şahsi hir tasarruftur, aim>a on
dan rüeu etmek keyfiyeti başka türlü kalbil de
ğildir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz 
durumu ben izah edeyim. 161 nci madde Sayın 
Yetkin'in bahis buyurduğu, matlabmdan da 
anlaşılacağı üzere üyelikten çekilmedir. ?dün-
derecatı da Cumhuriyet Senatosundan ayrıl
mak istiyen üyenin çekilmesi dilekçesi Başkan
lık Divanınca, çekilme isteminin gerçekliği tes-
bit edildikten sonra Genel Kurula arz edilir. 
Bu ayrı bir şeydir. Kaldı ki, dördüncü bölüm, 
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»bu maddenin raevzuuibabsolduğu bölümdür, 
onun başında da daimi ve geçici görev, üyelik
ten çekilme, tedavi başlığı vardır. Yani Senato 
Üyeliğinden çekilme; Sayın YtOidırin buyur
duğu gilbi, gerçekliği tedbit edilirse hurada böy
le hir Senato Üyeliğinden istifa ediyorum, diye 
bir istifa olursa, hu istifa geri alınamaz. Baş
kanlığın kanısı da budur. Ancak hu işte bir hu
susiyet vardır. Şahsan 'benimle, diğer arkadaş
larla Sayın Güzey şiddetli hir münakaşaya tu
tuşmuştur ve ben de istifa ettikten sonra, «her 
hal do müzakerelerin şiddetinden istifa etmiş
lerdir,» demişimdir. Burada zabıtlarda yazılıdır, 
hu da doğrudur. Hemen, yani istifası okunur, 
okunmaz da küçük bir 'münakaşa ile doğrudan 
doğruya celse tatil edilmiştir. Bu madde ile alâ
kası yoktur. Fakat Sayın Yetkin'in huyurduk-
dukları hir husus doğru olaibilir. Alkışların sa
yısının kaç olduğu belli olmadı. Bu istifanın 
geri alınması oylansın mı, oylanmasın mı tekli
fi doğru olaibilir. Bu iti'barla hunu oylarınıza... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Eğer oya koya-
caksanız, oylanamıyacağı hususunda fikrimi söy-
liyeceğim. 

BAŞKAN — İşte (böyle olur, huyurun beye
fendi. Oylamak istiyorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, mese
leleri birbirinden ayırmaya mecburuz. Sayın Gü
zey'in hakikaten bu komisyondaki insan üstü 
gayreti, çalışmaları komisyondaki bütün arka
daşlar tarafından bildirilmiş, ifade edilmiştir 
ve raporun 'buraya kadar gelmesinde büyük pa
yı vardır. Bunu kalbul ederim. Hakikaten şahsi 
çalışmaları, gayreti büyüktür. Komisyon Baş
kanı olarak kalmasını arzu edenlerin 'başında
yım ve içindeyim. Ama, meseleleri ikiye ayır
mak mecburiyetindeyiz. Bir heyetin h aşk anı 
olarak, seçimle gelen hir kimsenin usule uygun 
olarak hu yönetim yerinden çekilmesi nasıl bir 
şekle hağlı ise ve tekemmül etmiş ise, ondan 
sonra hu hizmete tekrar dönmesinin de >bir usul 
ve şekli vardır. Biraz önce Nüvit Yetik!n'in ifa
de ettiği husus gerçekten üyelik içindir, fakat 
tüzükler başkanlar şöyle olacak, komisyonla
ra şöyle üye seçilecek demez. Prensipler vaz'c-
der. Bu prensipler de vaz'edilen husus, üyelik
ten istifayı, komisyonda Akif Eyidoğan Bey 
hatırlarlar hunun münakaşasını yaptığımız za
man, hattâ ben istifalar Umumi Heyette okun-
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madan dahi sadece istifa eden üyenin bu isti
fasını resmî bir m erciye, meselâ postaneye 
vermesi anından itibaren hüküm ifade edece
ğini söylemiştim. Haklı olarak kendileri ve Os
man Bey o toplantıda var mı idi bilmiyorum, 
çeşitli şeylere yol açacak, dendi. Umumi heyet
te okunmasını ve okunduğu anda kesinleşece
ğini ve 'bir daha her hangi bir şekilde geri al
mak imkânı olmadığı üzerinde duruldu. Gerçek
ten de öyle. Bir mevkiden istifa tekemmül ettiği 
andan itibaren kesinleşmiştir. Tekrar o yere rüeu 
ancak o yere yapılacak seçim veya tâyin ile te
kemmül eder. Umumi Heyette Sayın Baki Gü-
zey'in burada Başkanlığın ıttılaı ile vâki olan 
çekilmesini, karma komisyonun yerine kendisi
ni ikame ederek, seçim olmadan tekrar seçme 
mahiyetinde ne oylamayla, ne de Başkanlığın 
daveti ile tekrar vazifeye davet edilemez, bu 
mümkün değil. Çekilme şekli ne olursa olsun. 
ister fevri olsun, ister şu veya ıbu şekilde olsun, 
çekilme burada ıttıla ile hukukan yerini bul
muştur. Tekrar Sayın Baki Güz ey'in yerini ala
bilmesi için ancak karma komisyonun toplana
rak Sayın Baki Güzey'i yeniden Başkan geçme
siyle mümkündür. Hukukî yol budur. Ama, gö
nül arzu ediyor ki, bu çalışmalar devam etsin, 
Nüvit Yetkin'in ifade ettiği gibi, emsal olma
mak kayıt ve şartiyle olursa 'buna bir itirazı
mız olmaz. Ama oylamakla bu işin pekleştiril
mesi, teyidettirilmesi mümkün değildir. Umu
mi Heyetin ayrıca hakkı ve yetkisi olmadan 
karma komisyonun yerine kendisini kaim ede
rek bu sefer ben seni tekrar vazifeye getiriyo
rum, demeci mümkün değildir. Yani oylama, 
fakat bir defaya mahsus olmak üzere, emsal 
teşkil etmemek kayıt ve şartiyle, yani gelenek 
haline gelmemesi ve emsal gösterilmemesi ka
yıt ve şartiyle ancak bir itirazımız olmaz. Ama 
şahsan ben şayet oylama ile yapılırsa, oylama 
ile yapılan muamele umumi heyette bir tescil 
muamelesi olduğu için, bu sefer birleşimlere 
şahsan iştirak etmeyi ve umumi heyetin vazife
sinin dışına çıkarak kendisini karma komisyon 
yerine koyarak bir işlem yapması gibi bir se
viyeye gelmesiyle, tüzüğe aykırı bir muamele
den dolayı ayrı bir jestin yapılması gerekir. 
Umumi heyet tasvibetmesin ama, emsal olma
mak kayıt ve şartiyle, gelenek haline gelmeme
si suretiyle hiçbir itirazımız olmıyacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, görüyoruz 

kî, bütün mesailde olduğu gibi, ulemanın işü-
had i'htilâfı mevcuttur. Şimdi lütfetsinler, da
ha da dört arkadaş söz istemiştir. Bu dört ar
kadaşın (beyanlarından sonra 'bir ısekiz arkadaş 
daha söz istiyelbilir. Kamu iktisadi Teşekkülle
rinin 60 milyarlık bütçesi bir tarafa, bir isti
fa doğru mudur, değil midir münakaşasına lüt
fen izin verin girmiyelim. Doğrusunu yaptım, 
bir arkadaş söz istedi itiraz etti. Bu alkışlar bu
nu gösteriyor dedik yerine ikame ettik, bu sefer 
başka bir itiraz oldu. Bunun üzerine Sayın Ar-
tüs, Sayın Sarıgöllü, Sayın Ege söz istediler. 
Lütfetsinler, vazgeçsinler sözlerinden, istifanın 
geri alınması işinin tekemmülü sessiz bir şekilde, 
itirazsız kabul edilsin müzakerelere devam ede
lim. (Müzakerelere devam edelim, sesleri) Kabul 
(buyuruiduğu anlaşılıyor, müza/kerelere devam 
ediyoruz, kimseye söz vermiyorum. (Alkışlar) 

Suphi Karaınan'ın önergesini tekrar okutu
yorum. 

(Suphi Karaman'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın Tuna, kıymetli (bir hu
kukçu arkadaşımızsınız.. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bir takrir 
vardır. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, (bir de tüzük 
vardır. Tüzük tatbik edilir. Tüzük vardır. Bir de 
kanun vardır, kanun tatbik edilir, bir de Ana
yasa vardır, Anayasa tatbik edilir. Bunu bildi
ğinizi zannediyorum. 93 ncü maddeyi açık oku
yunuz. Takrir sahibi söz istiyor mu? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Evvel
ki yaptığım konuşmalarda açıkladım. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Tuna. Ne 
usulünü görüşeceğiz? Burada yazıyor. Bakınız 
burada yazıyor; «Komisyon raporunun onan
ması veya geri çevrilmesini istiyen önerge veya 
önergeler verilmişse, değişik önergelerden sahip
lerinin her birisine Hükümete ve komisyona 
10 dakikalık konuşma hakkı verilir, önergeler 
oya konur.» Neyin usulünü, neyin müzakere
sini istiyorsunuz 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Kanunla 
tüzük çarpışıyor. Halihazırda Başkanlığın tutu
mu hatalıdır. 
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BAŞKAN- — Buyurun o halde. I 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, şu müzakerelerin başladığı ilk gün
den itibaren muhtelif vesilelerle ifade ettim, 
dedim ki; 468 sayılı Kanunun çıkmasından da
ha evvel tüzük çıkmıştır. (Binaenaleyh, tüzükle 
kanun arasında bir mutabakatsızlık var. Tü
zük Senatonun tasarrufudur, kânun Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tasarrufudur, ikisi 
birbiriyle karşılaştığı zaman kanunun tatbik 
edilmesi lâzımdır. Şimdi nerede çarpışıyor? 
468 sayılı Kanun Denetleme Kuruluna, 8460 
sayılı Kanunun verdiği vazifelerden başka.. Kar
ma Komisyon kurduğu 'zaman, Karma Komis
yonun vazife ve salâhiyeti erin i teshil etmiştir. I 
Arkasından Senatoda nelerin konuşulacağı tes-
bit edilmiştir. Senatoda neler konuşulacak? Her 
kamu İktisadi Teşebbüsünün tasarruflarının 
tümü hakkında müzakere açıldıktan sonra, en 
son şu malî durum kâr ve zarar hesaplarının 
tasvibe lâyık olup olmadığı hakkında karar ve- I 
receğiz. Demekki Senatonun oylıyacağı önerge- I 
lerin, lehteki, aleyhteki önergelerin muh assai ası I 
bilançonun tasdikine, bilançonun tasvibedilip 
edilmemesine münhasırdır. Şimdi biz şu muza- I 
kerelerin sonunda bilançoyu tasvibedip etmiye- I 
ceğimizi mevzuubahsettiğimiz vakit, tutuluyor I 
temennilerin de çıkması, 10 ncu madde raporu- I 
nun da çıkması gibi birtakım kanunun kabul I 
etmediği, kanunun tecviz etmediği, mesaimiz I 
münhasıran malî durum raporunun tasvibi, kâr I 
ve zarar hesabının tasvibi olduğu halde bunun I 
dışına çıkan bir tutum karşısındayız. Binaen
aleyh, bu müzakerelerin sonunda temennilerden, 
tasviplerden çıkarmanın mümkün olmadığını de
falarca ifade ettik. Halbuki bugün bakıyoruz, 
bu raporların oylanması dışında, temennilerin I 
çıkarılması talebedilmektedir. Arkadaşlar, çok 
yanlış bir yoldayız. Temenninin tasvibedilmesi 
teklif edilirse, temenninin tasvibedilmemesi, hak- I 
kında da teklif verilir. Muhtelif arkadaşlar ko- I 
nuştular, teşriî makamlar temenni kararı ala- I 
maz. Yalnız komisyon raporudur, bunu ko- I 
misyon dermeyan etmiştir. Hükümet buna uyup 
uymamakta, icabını yerine getirip getirmemekte 
muhtardır. Ancak Yüksek Heyetin tasvibede-
ceği husus kâr ve zarar bilançolarıdır. Bunun I 
dışında bir takrir verilmesi ve oylanması mimi- I 
kün değildir. 468 sayılı Kanun bunu gösteri- | 
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yor. Tüzükte, daha evvel yapıldığı için, hatalı 
hükümler vardır. 

Şimdi, nihai talebim şu; Sayın Başkan 468 
sayılı Kanunu tatbik etsin. Ondan sonra bu 
13 ve 14 ncü maddelerin çıkarılması hakkında 
takrir vardır, bu takririn aleyhinde bana yöz 
verilmesini istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, tenevvür bakımın
dan bir şey sorabilir miyim? 468 sayılı Kanu
nun hangi maddesi? 

NUSRET TUNA (Devamla.) — 3 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası. 

BAŞKAN — 8 ncü maddenin 2 nci fıkrası 
aksini savunuyor, buyurunuz, öyle mi? 

NUSRET TUNA (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
Sayın Melen. 
SUPU t KARAMAN (Tabiî Üye) — Takriri

mi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Takrir geri veriliri iştir. 
Şimdi bir kifayeti müzâkere takriri var, onu 

okutuyorum. 

Başkanlığa. 
Mevzu aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve teklif 

eyleriz. 
Eskişehir Yozgat 

Ömer Ucuza! İsmail Yeşilyurt 
Erzurum 

Udip S'omunoğlu. 

Senato (Başkanlığına' 
Mevzu aydınlanmıştır. Yeterliğin oya ko

nulmasını arz ve talebederim. 
Sivas 

Hulusi Söylemezoğltı 

BAŞKAN ---- Sabahleyin saat onu on beş geçe 
Sayın Melen şu talep ile kifayet önergesi aley
hinde söz istemişti : «Cumartesi günü verilen 
yeterlik önergesi aleyhinde söz istemiştim. Dile
ğimi teyidediyorum.» d'iyor. O itibarla kendisi
ne söz veriyorum, buyurun. 

Yeterlik kabul edilirse teamülümüz veçhile 
komisyona, Hükümete, sırada bulunan son bir 
üyeye söz vereceğim. Sorulara gelince, soru ni
teliğinde olan sorular sorulabilir, bu hak mah
fuzdur. 

SRR1 AT ALAY (Kars) — Sual sormak için 
şimdiden kayıt lâzım mı efendim? 
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BAŞKAN — Efendim, şimdiden kayıt lâzım 

olduğu da evvelki müzakerelerde tesbit edildi, 
öyle tefhim ettin böyle tefhim ettin dendi, za
bıtlar getirildi. Sarih olarak tefhim ediyorum, 
sözler bittikten sonra sorular sorulabilir. Som
lar soru mahiyetinde olmak şartiyle... 

Buyurun Sayın Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar. Bu grup içerisinde has
sasiyetimizi mucibolan bir mevzu vardı ve bu
nu uzun boylu tartıştık. Biraz evvel, öğleden 
evvel kabul edilen bu takrirle de bu mesele kısmen 
halledildi esasında. Bu takririn mahiyeti zan
nediyorum şu idi : Bu mesele 1964 hesaplariyle 
birlikte tetkik edilecek bir mesele olduğu için 
Yüce Senato bu takriri kabul etti. Daha çok 
esbabı mucibesi o idi. Biraz evvel Sayın Nus-
ret Tuna arkadaşımız da temas etti. Şu halde 
mesele önümüzdeki sene gelecek ve tetkik ede
ceğiz Hükümet bu mesele üzerinde Yüksek Mu
rakabe Heyetinin raporunu nazara alarak ge
rekli muameleyi yapar, veya yapmaz bu 
mesele tekrar huzurunuza gelecektir. Ancak 
bu mesele üzerinde çok da konuşuldu arkadaşla
rım. Aslında bu meselenin bu kadar geniş bir 
tartışma mevzuu oluşu biraz getirilişindeki 
usulsüzlükten de doğmuştur. Benim kanaatime 
göre. Eğer bu, bu yıl gelmeyip de gelecek 
seneki raporlarla gelse idi şu olacak idi; bir 
defa Hükümete verilmiş olan bu rapor üze
rinde Hükümet bir vaziyet alacaktı, müessese 
bir vaziyet alacaktı, Maliye Bakanlığı vaziyet 
alacaktı, Başbakanlık bir vaziyet alacaktı, bir 
karar verecekti. Ve bu kararlar ile birlikte 
huzurunuza gelecekti. Aslında İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin umumi heyetlerinin bilançola
rım ciddî bir tetkike tabi- tutabilmek için şun
lar lâzımdı, vaktiyle de bunlar yapılabilirdi, 
bu defa ihtimal birinci senesi olduğu için bâzı 
usulsüzlüklerle karşılaştık. 

1. Müessese idare meclisi raporunun eli
mizde bulunması; 

*2. Yüksek Denetleme Kurulunun raporu
nun bulunması; 

3. Yüksek Murakabe Heyetinin ileri sür
düğü tenkidlere karşı müessesenin, teşekkülün 
ne söylediğini gösteren cevabın elimizde bulun
ması, 

4. Yine bu tenkidlere, karşı, Hükümetin 
ne düşündüğünü gösteren ynzıh mütalâası, ki 
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teamülen böyle cereyan ediyor bu zaten. Bun
ların elimizde bulunması lâzım. 

Bunlar elimizde bulunduğu takdirde bu mü
zakere salim cereyan eder. Ama bugün bu mü
zakereyi sadece biz bir taraflı olarak yaptık. 
Yüksek Murakabe Heyetinin bir raporunu ko
misyon almış, raporuna koymuş. Usulsüzlüğü 
iddia edildi ve çıkarıldı. Ve onun üzerine 
yaptık buna karşı teşekkül ne demiştir? Bir 
muamele tenkid ediliyor. Hattâ komisyon baş
kanının ifade ettiği şekilde aynen kullandığı 
tâbir, bir yolsuzluk var diyor. Yolsuzluk ola
rak tavsif ediliyor. Bu yolsuz denen muameleyi 
yapan teşekkül ne düşünüyor? Niçin yapmış 
bunu? 

2. Bu yolsuz denen muamele hakkında ilgili 
bakanlık ne düşünüyor? 

3. Bu yolsuz denen muameleye karışan Ma
liye Bakanlığı ne düşünüyor? 

4. Nihayet Hükümet olarak ne düşünüyor
lar?... 

Bunların hepsi ortaya konmadan Yüce Se
natonuz elbette bu mesele hakkında bir karara 
varamaz. îşte bu müzakerelerin noksan tarafı 
odur. Ne Hükümet bir şey söylemiştir, ne de 
bilhassa teşekkülün noktai nazarını dinlemek 
lâzımdır, o bir şey söylemiştir. Maliyenin nok
tai nazarını söylemesi lâzımdır. Hattâ no do 
ismi karıştırılan Emekli Sandığı, yapılan it-
tiham hakkında bir şey söylemiştir, onu dinle
memiz lâzımdır. Onları dinlemeden evvel bu 
müzakereyi kapatırsak bu müzakere onların 
dinlenmesi, zapta geçmesi lâzımdır. Mecliste de 
aynı ateşi ile, aynı harareti ile yeniden başlı-
yac aktır. Aynı itirazlariyle karşılaşılacaktır. Arz 
ettiğim gibi muamele noksandır, tekemmül et
memiştir. Başta Maliye, teşekkül, Emekli San
dığı mümessilleri ve nihayet ilgili bakanlık nok
tai nazarlarını beyan etmelidirler ki, Yüce Se
nato bir karara varsın. Faraza değerlendirme 
mevzuu ele alınıyor. Değerlendirme yapmak 
lâzım mıdır, değil midir? Yapılırsa rezervler 
hakkında bir şey söylemiyeeeğim. Senato kara
rını verdi, hassas olması sebebiyle. Sermaye 
tezyidinde, yeni değerlendirmenin bir tesiri ol
malı mıdır, olmamalı mıdır? Yeni değerlerin 
hisse senetlerine aynen intikal ettirilmesi münı 
kün müdür, değil midir? Yoksa, değerlendir
me yapılmadan da sermaye tezyidine bir şirket. 
nihayet bir pazarlık mevzuudur, hisse senetle 
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rinin satılması, hisse senetleri piyasada satılır. 
borsada satılır, bu kote olmadığına göre de ni
hayet alıcı ile karşılıklı bir pazarlık mevzuudur. 
Benim aktiflerim değerlenmiştir, binaenaleyh 
ben bunu eski fiyata vermem yeni fiyatla alır
san veririm şeklinde. Bu da olabilir. Bunlar ne 
dereceye kadar mümkün? Hâdisemizde müm
kün müdür, değil midir? Bütün bunlar birer 
ilmî tetkik mevzuudur. Ve ilim adamları ne di
yor, teknisyenler ne diyor, mütehassıslar ne di
yor? Eğer Hükümetin cevaplarını zabıtlardan 
komisyon toparlayıp bize getirmiş olsaydı bun
lar hakkında sorulacak ve söylenecek birçok 
şeyler vardı. Onu nazara alırdık. Ben ümüde-
diyorum ki, gelecek sene nasıl olsa bu mevzu ge
lecektir, o zaman Hükümet bütün bunların tet
kikini yaptırmış olarak gelir. Çünkü mevzuu-
bahsolon mesele bir prensip kararı vermek me
selesidir. Meclisin temayülü anlaşılırsa değer
lendirme yapılması lâzımdır ve bu değerleme 
sermaye tezyidi hallerinde aynı nisbette hisse 
senetleri değerlerine ilâve edilmek lâzımdır yo
lunda bir temayül, bir prensip kararıdır. Dün 
konuşan Sayın Şevket Akyürek arkadaşım, 
A. P. adına konuştular, çimento sanayii için, 
böyle bir prensibin konulmasını Adana'da bir 
fabrika için mevzuubahsolmuş zannederim, ten-
kid ettiler, hatırımda yanlış kalmadıysa. O da 
böyle bir değerlendirmenin yapılmasını, hisse 
senetlerine intikal ettirilmesini doğru görme
diklerini ifade ettiler. Bu sebeple tamamen ilmî 
bir tetkik mevzuu olan bu mesele hakkında ev
velâ arz ettiğim gibi ilgilileri dinlememiz lâzım
dır. Sonra Komisyon Başkanı beyanlarında ob
jektif de olamamıştır, maalesef. Bu maksada 
bağlamıyorum. Faraza; 

1. Olayları olduğu gibi anlatırken Emekli 
Sandığı rüçhan hakkını kullanmamıştır demiş
tir. Halbuki kullanmış. Bunda' bir zühul var-
drı. 

2. Yüksek Murakabe Heyetinin raporu ko
misyona geldi, sonra tetkik ettik. Sonra anla-
şıldıki kendisi komisyon mesaisini bitirdikten 
sonra istemiş. 

3. Emekli Sandığı bu tezyidi sermaye ya
pıldığı zaman, kendilerine teklif edildiği zaman 
130 milyon lira bir parası vardı diyor. Yanlış. 
Nereden almışlar bu malûmatı bilmiyorum. 
Çünkü Emekli Sandığının muayyen bir anda, 
ayın ortasında 130 milyon lira bir parası olabi-
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lir, ama Emekli Sandığı Umum Müdürü daha 
yakın zamonda bana ifade etmiştir ki, ertesi ay
başı, 130 milyon parası var ama, ertesi aybaşı 
faraza 140 milyon tediye yapmaya mecbur. Bi
naenaleyh bunu hesaba katmadan Emekli San
dığının muayyen bir miktar parası var demesi, 
bu şekilde komisyon adına resmen beyanda bu
lunması gerçeklere uymıyan bir ifadedir. Ve Yü
ce Senatoyu hakikaten yanlış bir yola sevk eder. 

Bütün bu sebeplerden dolayı arz ettiğim 
gibi, Hükümetin Maliyenin, Emekli Sandığının 
ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının din
lenmesinden sonra karar verilmesini rica edece
ğim. Kifayet takririni ben bu mânada anlıyo
rum, Yüce Senato bu kayıtla kabul buyurursa, 
o vakit - hakikaten üzerinde fazla konuşulmuş
tur - mesele de kalmaz. 

Bu arada bir noktayı arz etmek istiyorum. 
Bu muamele benim Maliyenin başında oldu
ğum zaman cereyan etmiştir. Filvaki Maliye 
mümessilleri komisyonda duyduğuma göre, be
yanda bulunurken, tamamen bunun kendi ser
vislerinin noktai nazarı olduğunu söylemişler
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben böyle anlıyo
rum bakanlığı, şüphesiz bâzı arkadaşlarım d:ı 
hövle a^byu'lardır. Bir bakan karar mevkiin
dedir. Mühim kararlar bajkanm mesuliyetini 
rıüstelzimdir. Servis filvaki hizmet etmiştir 
Benim Bakanlığımda alman bu gibi kararların 
hepsinde mesuliyeti ben taşırım. Yapılan işler
den bir şeref payı varsa bu, bana yardım eden 
arkada'lara aittir. Çünkü, hiç şüphesiz, bilgi 
ve iş onlardan gelmiştir. Ama bu gibi kararla 
rın mesuliyeti bana aittir. Bu itibarla beni de 
dinlemenizi istirham ederim. Hürmetlerimle. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza ar i 
ediyorum... Kabul edenler... Etmiycnler... Kifa
yet takriri 28 oya karşı 32 oyla reddedilmiştir. 
Devam ediyoruz şimdi. 

KAMU İKTÎSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKÎ GÜZEY 
(Bursa) — Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Hemen şimdi mi? 
BAKI GÜZEY (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun efen
dim. 
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KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA KOMİSYONU BAŞKANI BAKÎ GÜZEY 
(Burca) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım, sabahleyin verilmiş olan takririn Heye
ti Umumlyece kabulü ve orada zikredilen esbabı 
mucibe bilhassa millî varlıklarımızın muhafazası 
ve yarınki endişeelrimize matuf idi. Bu itibar
ladır 'ki, mevzuun, takrir kabul edildikten 
sonra, mevzuun 1964 senesine aidolan bir mev
zuun rapora dercedilmiş olmasından müte
vellit olarak kabul ettirilmesinin tescilinin is
tenmelini görüyoruz. Mesele 1964 senesinin 
muamelatı, 1963 senesinin muamelâtiyle birlik
te görülemez şeklinde bir takrir olsaydı elbette 
ki bu takrir iltifat görmezdi. Bu takririn ilti
fat görmesinin hususiyetlerinden birisi bilhassa 
millî hislere hitabetmiş obasından ve hakika
ten hepimizin de bu millî his1 ere sahibolmamız-
dan mütevellit kabul edilmiştir. Şimdi bu tak
rir kabul edildikten sonra burada hesap sone
sinin muamelâtının dışında, kanunun emretti
ği bir hususun dışında bir teamül tesis edi
lerek, gerçek senelerde bilhassa 1964 mua
melâtı tetkik edilirken 1965 semine aido^arak 
bir 10 ncu madde raporunun konuşulmaması 
teamülünün tesisi istenmektedir. 

Bu itibarladır ki, muhterem arkadaşlarım, 
verilen takririn kabulünden sonra aldığı mahi
yeti ve onun tefsir tarzını bilhfisa Heyeti 
Umumivenin nazarı dikkatine arz etmek iste
rim. Me.se1 e doğrudan doğruya yeraltı reze-
rvlcdd'r. Eğer yerüstü rezervlerinde de de
ğe--1 en d irme yapamaması icabeder, diye es
ki Ma1 ive Bakfiıı Sayın Ferid Melen burada 
bir beyanda bulunurlarsa, o zaman bu mev
zuu münakaşa edebiliriz. Yani bunu 1964 se
nedi muamelâtı olarak kabul etmiş değiliz. 
Arkadaş1 arım teker teker de icabederse bunu bu
rada izah edebilirler. Binaenaleyh, kanun dı
şında yanlış bir teamül tesis etmeye doğru 
gittiğimiz zamanlarda demin hüsnüniyetle ve
ri1 mis o1 an takririn politik mahiyeti doğru
dan doTruya kend'iğlnden ortaya çıkmış olur. 
Ve divorlar ki, Başkan objektif olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Başkan o kadar ob
jektif olmuştur ki; hakikaten arkadaşlarımızın 
burada millî hislerle dile getirdiği meseleyi 
daha. üç ay evvel Komisyonda burada yapıla
bilecek olan ki, biz açmadık arkadaşlar, Ko-
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misyon açmamıştır objektivitesine bilhassa na« 
:arı dikkatinizi celbederim; Komisyon yeraltı 
rezervleri veyahut da umumi konuşma açıl
masını Senatoda müzakere edilmesini bu me
selenin diye bir mevzu getirmemiştir. Ne yap
mıştır?.. Hükümetin nazarı dikkatini çekmek is
temiştir. Eğer bu mesele üzerinde bir grup ken-
liliğinden doğrudan doğruya bu mevzuu açma-
va ve ondan istifadeye kalkmamış olsaydı; çün
kü, objektif değil diyorlar. Ben objektivitenin 
Tısında kalmış oluyorum; açmamış olsalardı, 
bu böylece Hükümetin nazarı dikkatini eelb 
suretiyle geçecek ve burada uzun münakaşa-
1arın ve zabıtlarda da birtakım fikirlerin, re
zervler hakkındaki birtakım fikirlerin serd 
edilmesine de lüzum kalmıyacaktı. 

Demek oluyor ki. Komisyon kendilerinin ar
l a r ı n ı n çok üstünde ve bundan üç ay evve
linden başlamak suretiyle objektif olmaya 
çalışmış ve bu meseleyi, bu millî meseleyi vazi-
fefni tam mânasiyle yapabi'menin vicdan hu
zuru içerisinde bunları raporuna dereetme-
mek suretiyle de millî vazifesini de, vicdani va
zifelini de yapmıştır. 

Binaenaleyh, yanlış teamül tesisine doğru 
ödememesini ve Komisyonun katiyen 1964 ra
porlarına müzakere edilemiyeceği kanaatin
de o1 madiğini buharca tebarüz ettirmek isterim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, üye olarak konu
şacaksınız. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 10 ncu madde ra
porunun 1964 yılma aido1 ması dolayısiyle 1963 
vılı muamelâtının tetkiki sırasında ele alına
bilir mi, alınamaz mı mevzuunun cevabını ay
rıca arz edeceğim. 

Sözlerime başlamadan önce, bir mevzuu açık
lamak isterim. Yüksek Denememe Kurutunun 
tanzim etmiş oMuğu 10 ncu madde raporu mü
nasebetiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının sermaye tezyidi meselesine Karma Ko
misyon raporunda yer veri1 mis olması, ne gü
nün aktüel mevzuu haline getirilmek istenen 
petrol dâvası veya petrol politikasını huzuru
nuza getirmek, ne de bu ortaklığın yeni hisse
darı bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumunun 
durumunu yermek maksadını asla taşımamak
tadır. Bu hususa böylece işaret ettikten sonra; 
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1: : : Yüksek Denetieme Kurulu nasıl ve hangi 

esaslara göre çalışır? 
2. Karma-Komisyon, nasıl ve hangi'esaslara 

»öve çalışır 
3. Yüksek Meclisiniz, hangi raporu müza

keresine esas alır? Ve nihayet; 
4. Türkiye Petrolleri Anonim, Ortaklığının 

sermaye tezyidi muamelesi üzerinde hangi sebep
lerden Karma Komisyon durmuştur? 

Bu hususları arz ve izah ettikten sonra mese
lenin ikinci cephesi olan değerlendirme ve yeraltı 
rezervleri hakkındaki görüşlerimi arz ve izah 
edeceğim. 

Bu hususlar vuzuha kavuşunca meselenin hal
li de kolay olur kanaatindeyim. Bu sebeple bu 
mevzulara bilhassa dokunmak istiyorum. ' 

Yüksek Denetleme Kurulu kanunla kurulmuş, 
yetkisini kanundan alan ve denetimine tabı ik
tisadi-teşebbüsleri- ve müesseselri yine kanunun 
çizdiği hudut içerisinde teftiş ve murakabe eden, 
ve raporlarını, objektif esaslara göre, kanunun 
tayin ettiği ilgili mercilere tevdi eden bir kurul
dur. Binaenaleyh, bu kurulun, denetimi, İktisadi 
Devlet .Teşekküllerinin malî, iktisadi, hukukî, 
idari yönelrden murakabesidir. Murakabe He
yetinin teftiş, teftiş demiyelim de, tahkikat 
a (rina yani cezai yönden, hukukî yönden, idari 
yönden tahkikat açmaya yetkisi yoktur. An
cak bu gibi yetkisi dışında olan meselelere 
ıttıla kesbettiği takdirde onuncu madde rapo
ru, zira Murakabe Heyeti bir yıl öncenin mua
melâtını murakabe ettiği için murakabesi sıra
sında salâhiyeti dışında tahkik mevzuu olar 
meselelere ıttıla kesbettiği takdirde 8460 sayılı 
Kanunun onuncu maddesine göre onuncu mad
de raporu yazmak mecburiyetindedir. Onun
cu madde raporunun sebebi hikmeti nedir?.. Se
bebi hikmeti; âcil bir sene sonrasını beklemiye-
•cek kadar tahammülü olmıyaıı meseleleri ilgili 
mercilere duyurmak ve ilgili mercilerin nazarı 
dikkatini çekmektir. Mesele bundan ibarettir. 
Binaenaleyh; şimdi Karma Komisyona gelelim. 
Karma Komisyon hepimizin bildiği gibi 468 sa
yılı Kanuna göre kurulmuş bir komisyondur. 
Kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinden Kar
ma Komisyonların ne iş yapacakları, sarahaten, 
dikkatli okununca sarahaten anlaşılmaktadır. 
Ama, görüyoruz ki, bu kürsüde konuşan birçok 
arkadaşlarımız bu meseleleri yanlış tefsir et-
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mekte veya yanlış anlamakla.,. Belki, biz yanlış 
anlıyoruz. 

Şimdi 468 sayılı Kanunun Karma Komisyona 
verdiği vazifeleri tekraren okuyalım, ikinci 
maddenin, ikinci fıkrası : «Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin durumunu yani, umumi durumu.» ge
nel iktisa.1 politikası, işletmecilik faaliyetlerinin 
mevzuata «faaliyetlerinin mevzuata» uzun vadeli 
Kalkınma Plânına ve plânın uygulama program
larına uygunluğu noktalarından incelerler.» 

Şimdi, esas vazifesi, bu. 
Üçüncü maddesi; «Türkiye Büyük .Millet 

Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu, Yüksek Denetleme Kurulu raporları 
ile... İşte mesele burada. Yüksek Denetleme Ku
rulu raporları ile; muhterem arkadaşlarım biz 
bundan raporları tâbiri i çeri sin d e. 10 ııcu mad
de raporunun da in ünde m i çokluğu kanatinde-
yiz. Raporları ile Başbakanlığın sevk edeceği 
diğer raporları inceler. Her teşebbüsün bilan
çosu ile netice hesaplarını kapsaması gereken, 
şimdi muhterem arkadaşlarım, bu rapor bir ev
velki maddede1 okuduğum hususah ihtiva et
tiği gibi, bilançolar ve netice hesaplarını da 
kapsıyacak. Bu, bu .demektir. Yoksa sadece 
Karma Komisyon, netice hesaplarını ve bi
lançoları tetkik etmekle mükellef değildir, 
vazifeli değildir. 2 ne i maddede saydığım iş
leri yapacak ve bu raporlar, bilanço ve netice 
hesapların] da kapsıyacak. Yoksa münhasıran 
bilanço ve netice hesaplarını tetkik edecek mâ
nası değildir. Bu meseleyi böylece arz ettikten 
sonra onuncu maddeye geçelim. 

Onuncu madde raporu; onuncu madde rapo
runun demin de arz ettiğim gibi sebebi hikmeti 
muhterem arkadaşlarım, tahammülü olmıyaıı me
seleleri ilgili makamların ıttılaına arz etmek, tah
kik mevzuu ise tahkikata geçilmesini, tetkik 
mevzuu ise tetkikata geçilmesini temin etmek
tir. Şimdi arkadaşlarım derler ki; burada diğer 
teşekküllere ait onuncu maddelerden eser yok da 
neden bu var; kasitle getiriyorsunuz, ki, 
bunu açıkça ifade eden arkadaşlar da oldu. 
Derhal arzı cevabedeyim ki; böyle bir kasit yok
tur. Raportörler Komisyonu, biz ona Alt Ko
misyon diyoruz, Alt Komisyon teşekküllerde 
tetkiklerini icra ederlerken her teşekkül için Mu
rakabe Heyetinden sormuştur. Onuncu madde 
raporu var mıdır ve hepsini görmüştür. Tier Alt 
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Komisyon bu raporları görmüştür. Ama, ne ya- I 
palım M; diğer teşekküllerdeki 10 ncu madde ra
porları işleme tabi tutulmuş; tahkikat safha
sına, tetkikat safhasına girmiş. Binaenaleyh, 
meseleyi olduğu yerde bıraktık. Bizim mevzuu-
muz dışına orada çıktı. Ama, tetkike tabi tutul
mamış olan bu mesele de tesadüfen buraya geldi. 

E... Şimdi bunda kasıt aramak kanaatimce I 
'haksızlık olur arkadaşlar. Yüksek Denetleme 
Kurulu raporları, Karma Komisyon tarafından I 
tetkik ediliyor. Karma Komisyon, Yüksek De- I 
netleme Kurulu raporlarında mündemiç birçok I 
hususatı tetkikten geçiriyor. Bunun içerisinde 
iştirak ettiği mevzu oluyor, onu raporuna alı
yor; iştirak etmedikleri oluyor, raporun dışın
da bırakıyor. Binaenaleyh, bir süzgeçten geçmiş 
olduğuna göre Yüksek Murakabe Heyeti raporu, 
Murakabe Heyeti raporunda var da, komisyon 
raporunda neden yok, gibi konuşmalar, fazla 
konuşmalardır arkadaşlar. Çünkü Yüksek He
yetinizin tetkikine arz edilen komisyonun, Kar
ma Komisyonun raporudur. Karma Komisyon 
raporunda yok da, Murakabe Heyetinin rapo
runda varsa o demektir ki, Karma Komisyon 
tetkiki sırasında iltifat etmemiştir o mevzua ve 
raporuna almamıştır. 

Binaenaleyh, 1960 ve 1963 yılları .ırasında 
Yüksek Heyetiniz adına murakabe eden Yüksek 
Denetleme Kurulunun raporlarını burada ten
kide mevzu yapıp ve bu yönden Murakabe He
yetine tenkid tevcih etmek kanaatimce haksız
lık olur Murakabe Heyetine. Zira Murakabe He- I 
yeti bu yıllar arasında tetkikini Yüksek Heye
tiniz namına yapmıştır ve meseleleri Yüksek I 
ITeyetiniz gözüyle görmüştür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mevzuun en 
önemli noktasına geldik. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının sermaye tezyidi muamele
si üzerinde hangi sebeplerden durulmuştur? 
Onu da arz edelim de mesele iyice vuzuha ka
vuşsun. Devlet iştiraki olan anonim şirketler
de umumi heyette Devlet hissesini temsil eden
ler memur arkadaşlardır. Binaenaleyh o anonim 
ortaklığın hissesi ile, varlığı ile şahsan, doğ
rudan doğruya ilgili değildirler. Kendisine do
kunan bir tarafı olmaz. Ama bir hususi anonim 
ortaklıkta hissedar o ortaklığın kâr ve zararı ile, 
bütün mameleki ile nefseıı irtibatlıdır ve ona 
göre kararlarda teyakkuz içindedir. J 
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Şimdi, bu Devlet hissesini temsil eden umu

mi heyet azaları biz istedik ki, hata yapmasın
lar ve yaptıkları hataları diğer teşekküller için 
ileriki senelerde bir emsal teşkil etmesin, Bu
nun için hatalı gördüğümüz bir mevzuu rapora 
dercettik ve arkadaşlarım, Devlet malının sa
hibi görünen hissedar teşekküllerin haklarının 
mevcut mevzuata göre korunması, yani eski 
ortaklara Ticaret Kanununun hükümleri gere
ğince, yeni ortaklardan farklı bir hak tanın
ması gerekir kanaatiyle aldık. Nitekim bundan 
evvel de aynen Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına ortak olan Ordu Yardımlaşma Kuru
mu, Adana Çimento Fabrikasının hisselerinden 
mubayaa etmiş, oraya da hissedar oluştur. Ama 
o teşekkül biraz daha dikkatli davranmış, bâzı 
hükümler koymuş. Umumi heyet kararını maz
but almış, ondan sonra tütmuş,dem'iş ki; yeni 
hissedarın bir rey hakkı vardır, eski hissedar-
larvn iki rey hakkı vardır. Sayın Sırrı Atalay 
rey hakkı mevzuuna temas ettiler. Değişiktir, 
falan dediler. Fakat ne de olsa arkadaşlarım, 
Türk Ticaret Kanunu ortadadır. Anonim ortak
lık olduğuna göre Türk Ticaret Kanunu hü
kümlerine tabidir. Şimdi ne yapmış? Bu benim 
kanaatime göre fazla ehemmiyet taşımaz, ne 
yapmış? Demiş ki; kârın yüzde 40 mı yeni or
tağa vereceğim, eski ortaklara yüzde 60 mı ve
receğim, demiş. Ve yeni ortak da hisse senedini 
mubayaa ederken bu şartlara uymuş, bunları 
kabul etmiş. Ve bu şekilde ortaklık kurulmuş. 

Şimdi, bu fikri bir misalle izah edersek da
ha kolay anlaşılacaktır muhterem arkadaşlar, 
ortakların hakkı yönünden. Faraza 100 milyon 
lira sermayeli bir anonim şirket kabul buyurun, 
falan şahıs bu 100 milyonluk şirkete 20 milyon 
lira koymakla yüzde 20 hisseye sahiptir. 

Şimdi arkadaşlarını, bu şirket sermaye tezyi
di cihetine giderse ve bu ortak rüçhan hakkını 
kullanamaz durumda ise ve faraza sermaye 
500 milyon liraya çıkarılıyor, hissedar ortak 
rüçhan hakkını kullanmak durumunda değil. 
Ve 500 milyona çıkınca ne oluyor arkadaşlar? 
Bu ortağın hissesi otomatikman yüzde 4 e dü
şüyor. Ama, diyeceksiniz ki, 100 milyonun 
yüzde 20 si ile, 500 milyonun yüzde 4 ü yine 
20 milyon eder. Yok öyle değil, arkadaşlar. Va
ziyet şu; 100 milyon liralık şirketin ihtiyatları 
var, birikmiş amortismanları ve birtakım kıy-
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metleri var ve 300 milyon lira faraza mameleki 
var. 300 milyon mameleki, itibari nominal ser
mayesi 100 milyon. Bunun yüzde 20 hissesi 20 
milyon ama mamelekte 60 milyon hisse sahibi
dir o ortak. Şimdi bu şirketi 500 milyona çı
karalım. Ne yapacak, 100 ile 500 arasında 400 
milyon ilâve edecek mameleke, mamelek olacak 
700 mityon. 700 milyonun yüzde 4 ünü alırsak 
28 milyon eder. îşte ortağın hakkı böyle kaybo
lur. Bu bakımdan umumi heyetlerde karar alı
nırken ortakların şirketin umumi durumunun 
tes'biti mutlak surette zaruridir. 

Sonra, yapılan sermayede tezyidi bâzı nok
talardan hatalı görülmüş, komisyonca ve bu 
söbeple de Murakabe Heyeti tarafından Hükü
metin dikkati çekilmek istenmiştir. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Umumi Heyeti ka
rar vermiş, fakat karara dışardan yeni ortak 
alınacağına veya alınabileceğine dair bir hüküm 
koymamış. Anonim ortaklık ne yapmış? Bu 
kararı almış, ortaklara müracaat etmiş, ortak
lardan rüçjıan hakkını kullanan kullanmış, kul-
lanmıyan kullanmamış ve rüçhan hakkını kulla
nanlarla bir miktar artmış. Bu artan miktarı 
rüdlıan hakkını kullanan ortaklara, ki Sayın 
Melen, komisyon başkanı yanlış ifade ettiler, 
rüçihan ıhakkını kullanmamış, dediler. Her hal
de komisyon başkanı bir sürçü lisan olarak bu 
vaziyete düşmüştür, dediler. Rüçhan hakkını 
kullanan ortaklara teklif yapılmış, almıyan 
ortakların, rüçhan hakkını kullanmayan ortak
ların hisselerini alır mısınız denmiştir. Emekli 
Sandığı almak istemiş, alamamış. Bu mesele de 
ayrı. Ama, şimdi burada bir kusur görülüyor. 
Ama vardır bu kusur, ama yoktur. Bunu bilmi
yor ve içine girip öğrenmeye de muktedir deği
liz. Kusur var mıdır, yok mudur? Varsa kim
dedir, kimde değildir? Bu meseleyi ilgili merci
lere duyurmak istemiş Murakabe Heyeti, komis
yon da buna ilti'hak etmiş, raporuna almıştır. 
Ama, bu tetkik neticesinde kusurlu çıkar, çık
maz, hiçbirisi kusurlu değildir. Âmenna, arzu 
edilen de budur. Ama, kusur varsa bu kusuru 
da tasrih etmek lâzımdır. Mesele bundan iba
rettir. 

Şimdi arkadaşlarım, hisse senedi ihracedi-
lirken değerlendirme yapılabilir mi, yapılamaz 
mil Burada konuşan arkadaşlar bu mevzu üze
rinde uzun uzadıya fikir beyan ettiler, yapı 
lamaz, dediler. Hisse senedi ihracedilirken 
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değerlendirme yapılabilir mi, yapılamaz mı? 
Bu mevzu üzerinde duralım, mesele vuzuha 
kavuşsun. Veyahut da değerlendirme yapılmalı 
mı, yapılmamalı mı, bu da bir mevzudur, 
onu da tahlil edelim. 

Burada konuşan bir saym arkadaşım de
ğerlendirme yapılamaz, zira bizim memleketi
mizde esham borsası yoktur, hisse senetleri 
kote edilmemiştir, binaenaleyh, bunun nomi
nal değerinden fazla olup olmadığım nereden 
bilinir? Bilinemez, buyurdular. Biz aynı ka
naatte değiliz muhterem arkadaşlar. Bir ano
nim ortaklığın hisse senedi kote edilmiş olsun, 
edilmemiş olsun, o anonim ortaklığın bir bi
lançosu vardır, bu bilançoda kıymetleri apaşikâr 
gözükür; bilançoya baktığımızda o anonim ortak
lığın sermayesini görürüz, kaç lira olduğu bili
nir. İhtiyatlarını görürüz, sabit kşymetlerini gö
rürüz, birikmiş amortismanlarını görürüz borç
larını görürüz, alacaklarını görürüz. Bu kıymet 
rakamları arasında, elbette ufak bir emek sarf 
edersek anonim ortaklığın hisse senedinin no
minal değerden yukarı mı, aşağı mı kıymet 
taşıdığını kolayca tesbit edebiliriz. Misal ola
rak, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığını ala
lını. Bunun hisse senetlerini değerlendirebilir 
miyiz, dcğenlendiremcz miyiz? Sermayesi 150 
milyon lira. 326 milyon öz kaynakları var. Ya
ni bu aradaki fark, 176 milyon lira ihtiyatları 
var demektir. 347 milyon lira sabit kıymetle
ri var. 140 milyon birikmiş amortismanları 
var ve bunlara karşılık da istifade ettiği yüz 
milyon lira yabancı kaynaklar var. Demek ki, 
bu rakamları birbirine karıştırıp, şöyle bir hal
li hamur edersek, neticede bir kıymet meyda
na çıkar. Yani o kıymet de anonim ortaklığın 
mameleki olur. Binaenaleyh, bir ortaklığın 
sermaye tezyidine giderken mamelekini değer
lendirmesi icabeder. Aksi halde hisse senedi 
dışarı satılırken eski ortakların hakları zıyaa 
uğrar ve bu bir teknik meseledir, bunun tet
kiki yapılabilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mâruzâtı
mın son kısımlarına geliyorum. Mühim olan 
mesele petrol sahalarındaki yeraltı rezervleri 
hesabedilir; edilir mi, edilmez mi? Edilmiş mi
dir, edilmemiş midir? Rezervlerin hesabedile-
rek kıymet hesaplarına alınması ve değer nis-
betinde hesaba katılması istenmiş mi, istenme-
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miş mi? Bu hususları arz edelim. Bütün bu 
suallere cevap vermeden önce şu hususu ifaclr 
ve tesbit edelim ki ne murakabe heyeti rapo
runda, demin de arz ettiğim gibi, ne de Kar
ma Komisyon raporunda yeraltı rezervlerinin 
hesabedilmesi iddiası mevcut ve münderiç de
ğildir. Zaten bu sebepten de arkadaşların gös
terdiği hassasiyete uyduk. Yalnız murakaV 
heyeti raporunda T. P. A. O. nın sermayesi teş
kil edilirken petrol bulunmuş sahaların sıf>r de
ğer üzerinden ortaklığa devredilmiş olduğunr 
işaret edilmiştir. Yani bundan evvel, bu or
taklık kurulmadan evvel MTA birçok masraf-
lar yapmış, bu masrafların neticesinde birçok 
kuyularda petrol bulamamış, bâzı kuyulardr 
petrol kulmuş, sadece yaptığı masrafı serma
yesine devretmiş, rezerv bulunan sahaları s1-
fır kıymetten ortaklığa devretmiştir. İşte mu
rakabe heyeti raporunda sadece bir fikri izah 
sadedinde bu noktaya temas etmiştir Yan* 
demek istemiştir ki, meseleyi kısa bir m isa1 

ile arz edeyim; bir şirket tasavvur edin 5 mil
yon lira sermaye ile kurulmuş, iki milyon li
raya makina almış ve petrol aramaya başlamış. 
Tabiî iki milyon lirayla falan alınmaz, ben ra
kam olarak, misal olarak veriyorum. İki mil
yon liraya makina almış üç milyon lirayı da 
petrol arayacağım, diye toprağa dökmüş ve ne
ticede hiçbir şey bulamamış. Muhterem arka
daşlarım, oturup bu şirketin hisse senctleriııir 
hesabı, çalışırsak görürü,-, ki, bu 5 milyonluk 
şirketin hisse senetlerinin yekûnu etse etse hr~ 
milyon eder. Neden? Çünkü, iki milyonluk ma
kina almıştır, calısırmıştır; butPar eskimiş
tir, bir milyon liralık an^ak kıymeti kalımışt^ 
Ancak bu şirketin değeri de odur. Ama bir di
ğer aynı 5 milyonluk şirket, iki milyonluk ma
kina almıştır. 3 milyonHık da masraf yapmış
tır ve zengince olduğu kanaatine varılan. Çün
kü arkadaşlar demin noksan bırakmış bulun
duğum bir hususu arz edeyim. Rerezvler he-
sabedilemez kanaatindeyim. Rezervler tahmin 
edilir. Hattâ bu tahminler de çok defa doğru 
çıkmaz. Umumiyetle doğru çıkmaz. Şimdi zen
gince tahmin edilen yataklar bulmuş. Ne ola
cak bu takdirde ? Bu şirketin hisse senetlerine 
bakarsak 'her halde ne 2 milyon eder, ne de 
5 milyon eder. Biraz fazla eder. Neden? Çün
kü 3 milyon masraf yapmıştır, zengince tah
min edilen yataklar bulmuştur, Bu şirketlerin 
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hisse senetleri, hisse senetlerinin kote olduğu 
nemleketlere baş yapar. Bu bir bedahettir. 
İşte bu fikri izah sadedinde murakabe heyeti 
bu rezerv kelimesini kullanmıştır. Yoksa ne 
murakabe heyetinin, ne onun raporunu tetkik 
eden Karma Komisyonun bir kasdı olduğu ka
naatinde değilim. 

Muhterem arkadaşlar,burada birçok sayın 
arkadaşım bâzı meselelere de temas ettiler. Ben 
işin politika kısmını ilgilendiren mevzulara gir
mek istemiyorum. Fakat dediler ki, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının kâr tevzii yüz
de 10 dan fazla değildir ki itibar etsin başkala
rı bâzıları yüzde 10 dur, dediler. Bilmiyen, ka
nunu okumamış olan arkadaşlar elbetteki böyle 
ise mesele yok kanaatma haklı olarak varırlar. 
Ama ben arz edeceğim bir husus ile meseleyi 
biraz açmış olacağımı ümidediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının Kanununda kâr 
tevziine ait iki hüküm vardır. 65 nci maddenin 
3 ncü fıkrası birinci tevzide % 10 dan fazla kâr 
dağıtılamaz diyor. Ama yine aynı maddenin 
bir de 5 nci fıkrası var. Onda da kalan kârın 
petrol arama işlerine sarf edilmesini gösteriyor. 
Ve tatbikatta umumiyetle bu böyle oluyor. Ka
lan, yüzde on tevzi edildikten sonra kalan kâ
rın, diğer kısmı petrol arama işlerine sarf edi
liyor. Ama umumi heyet karariyle her zaman 
bu kâr dağıtılabilir. Kalan kâr da dağıtılabi
lir. Ve bunun emsali de vardır. 1959 yılında 
kalan kâr da dağıtılmıştır, umumi heyet ka
rariyle. Şimdi umumi heyet kararı zaten his
se çıkarken alınmış hissenin, yeni ortağa satı
lırken, çünkü birinci kararda, umumi 'heye
tin birinci kararında hisse tezyidi hakkında, 
sermaye tezyidi hakkında karar vardır. Fakat 
dışardan ortak alınacağına dair bir hüküm yok
tur. Ne olmuş bu birinci karara dayanarak 
Emekli Sandığı alamayınca ikinci defa rüçhan 
hakkını kullandıktan sonra kalan kısmı alama
yınca dışardan ortağa müracaat edilmiş, ne ile 
müracaat edilmiş? Arkadaşlarımızdan bu hu
susa hiçbir arkadaşım temas etmediler. Ne ile 
müracaat edilmiş? İdare Meclisi kararı ile. 
İdare Meclisi kararı ile olamaz. Yeniden umu
mi heyeti toplayıp, umuhi heyetin kararı al
ması icap ve iktiza ederdi. İşte kusurlu olan 
noktalar bu arz ettiğim noktalardır, Eğer Yük-

— 367 



0. Senatosu B : 98 
sek .Heyetinize kâfi malûmat arz edebildimse 
ne mutlu. Hepinizi beni dinlemek lûtfunda bu
lunduğunuz için hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bozealı buyurunuz. 
ÖMER LÛTFİ BOZÜALI (İzmir) — Muh

terem Başkan kıymetli arkadaşlarım, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinde ve iki 
noktaya münhasır olmak üzere kısaca maru
zatta bulunmak istiyorum. 

Bunlardan birincisi, biraz önce kıymetli 
arkadaşımız Mehmet (İnaldı'nın işaret ettiği 
gibi kuruluşunda vâz'edilm'iş bulunan 150 mil
yon lira sermayenin, aradan çok uzun zaman 
seçtikten sonra 500 milyon liraya çıkarılması 
sırasında bu 150 milyonun esas ittihaz edilmesi, 
gerek ilk kuruluşun ve ilk kuruluşu temin 
eden 3460 sayılı Kanuna, gerekse bu kanun 
kaldırılırken yerine kaim olan 440 sayılı Ka
nun ve gerekse ki, bilhassa şirketler mevzuu
na temas eden Türk Ticaret Kanununun hü
kümleri sarahati karşısında hatalı 'bir yola gi

dilmiştir. Zira bir şirketin, sermaye tezayüdü 
yoluna gideceği zaman 'mamelekinin ne-olduğu
nu bilmesi iktiza eder. Mamelek ise, para ile 
ölçülebilen Iher değerdir ki, o zaman şirketin 
bilançosu 326 milyon liradır. 500 milyon lira
ya çıkarıldığı zaman bu 326 milyon lira üzerin
den en az hesabedilımesi lâzımdır. Kaldı ki, 
biraz evvel Sayın Mehmet Ünaldı arkadaşımın 
işaret ettiği gibi diğer mameleke tesir eden, 
kıymetlerin de nazarı itibara alınması iktiza 
ederdi. Bu bahis üzerine arkadaşım uzun uzun 
işaret ettiler. Ben bu kadar beyanla iktifa edi
yorum. Bu bakımdan komisyonumuzun rapo
rundaki bu hususa taallûk eden kısımlar yerin
dedir. 

Diğer bir husus umumi görüşmelere sebe-
bolan ve gerek efkârı umumiyede ve gerekse 
Yüce Senatoyu ilgilendiren yeraltı ve yerüstü 
servetlerini muhafaza vazifesi ve buna göste
rilen titizlik ve bundan önceki Hükümet için
deki bakanların ve buna-mütenazır olarak bâzı 
kimselerin gazetelerde yayınlanan bir kısım 
beyan ve yazıları üzerinde de durmak istiyorum. 

Eski bir Bakanın 15 . 5 . 1965 tarihli Milli
yet gazetesinde petrol başlığı altında şöyle bir 
yazısı neşredildi; arz ediyorum. 

«Petrol Kanunu ile yabancı devletlere değil, 
devletlerin de üzerinde yabancı kuvvetlere imtiyaz 
tanınmıştır, Bu imtiyazlar da kapitülâsyon ni-
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teliğindedir. Bu imtiyazlar bağımsızlığımızla da 
çelişkendir. Bu imtiyazlar Türkiye'ye bic şey 
kazandırmamaktadır. Petrol Kanunu Devlete 
kendi petrolünü bulup, çıkarmasını yasak etmiş
tir.» Denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını bu beyan hiçbir 
şekilde gerek mevcut mevzuatımız ve bilhassa 
Anayasamızla kabili telif değildir. Çünkü bu 
zat imtiyazdan bahsediyor, kapitülâsyonlardan 
bahsediyor. Petrolünü, Devletin petrol arama
sını yapamıyacağmdan bahsediyor. Halbuki 3460 
sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekkülleri 
kuruluşunda bu işler- tamamiyle Maden Tetkik 
aramaya ki, bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür 
verilmiştir. Bunun gerek bu Kanunun, 1954 
teki Petrol Kanunu ve gerekse 1957 de Maden 
Tetkik Arama Enstitüsüne verilmiş olan bu 
vazifenin seyyanen diğer şirketlere de verilmesi
ne mütedair olan kanunun kapitülâsyonlarla hiç
bir alâkasını ben görmüyorum. Bu gibi söz
lerin yerinde olmadığı gibi, bütün bunların han
gi kasıtla söylendiğini de bilmiyorum. Devle
tin petrolü aramıyaeağından bahsediyorlar, bu 
da yerinde değildir. Arz edeyim ki,... 

BAŞKAN — Sayın Bozealı, siz Milliyet ga- -
zetesinde intişar eden bir eski bakanın yazı
sına mı cevap veriyorsunuz, yoksa Scnatomuz-
daki Karma Komisyon raporunun müzakeresine 
esas olabilecek fikirleri mi serd ediyorsunuz? 
Eğer ınüstemirren o makaleden bahsedecekseniz, 
sizi sadede gelmeye davet edeceğim. Çünkü 
ben bir nebze bugün Türkiye'nin bu konu mü
him bir davasıdır dive Senatoda bu makaleden 
bahsedilebilir diye aslında bahsedilmez ama, 
işin ehemmiyetine binaen size müsamaha edi
lebilir. Ama dönüp dolaşıp aynı şeyden bah
sederseniz sizin sözlerinizi kesmek mecburiye
tinde kalacağım. Burada cereyan eden fikir
lere ve rapora cevap vereceksiniz (lazctede çıkan 
bir yazıyı tekzip gazete ile olur. 

ÖMER LÜTFÎ BOZOALI (Devamla.) — 
Efendim konuya dönüvorum. İkazınıza teşek
kür ederim. 
Bu petrol mevzuu üzerinde kanunun bize ta

nımış olduğu salâhiyetlerin üzerine, dışına çık
mamak kaydiyle mâruzâtımı arza çalışacağım. 

Bu petrol Kanununun tatbikatı üzerinde mâ
ruzâtta bulunuyorum ve. bu makaleyi de sadece 
bir misal olarak arz etmiş bulunuvorum, Va-
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bancı petrol şirketlerinin faaliyetleri Petrol Ka
nunu hükümlerine göre yürütülmekte bunun 
değiştirilmesinin dahi her hangi bir bakan ve
ya Hükümet tarafından da düşünülmediği bu 
kürsüden mütaaddit defa ifade edilmiş bulun
maktadır. Hal böyle olduğu gibi mer'i olan Ana
yasamızın 1.30 ucu maddesinde arama ve işlet
menin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi sure
tiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliy
le yapılması kanunun açık iznine bağlıdır, hük
mü Anayasanın meriyeti sırasında mevcut ve 
mer'i olan Petrol Kanununun bulunmuş olması
na ve bu kanunun mevcudiyeti karşısında, ikin
ci bir özel kanuna, lüzum görülmemesi sebebine 
müstenittir. Bâzı arkadaşlarım Anayasanın 
130 ncıı maddesini başka yönden mütalâa ve 
tetkik ettiler ki, o görüş sadece yeraltı ve yer
üstü servetlerinin Devlet eliyle işletilmesine mü
tedairdi. Halbuki kanun sarihtir. Devletin bu 
işleri her hangi bir şirketle de yapabileceği sa
rihtir. Petrol Kanununun mevcudiyeti karşı
sında da ikinci bir özel kanuna gidilme
miştir. Şu durum karşısında Anayasanın 
bu maddesi mevcutken Petrol Kanunu tat
bik. edilmez yolundaki hükümler bugüne 
kadar Anayasaya aykırılığı da iddia edil
mediğine göre, şayanı itibar olmaması ik
tiza eder. Petrol Kanunu Devlete kendi pet
rolünü bulup çıkarmasını yasak etmemiş, müte
madiyen teşvik etmiş ve vazifelendirmiştir. Zi
ra. 120 nci madde hükmü gayet açıktır. Petrol 
arama, istihsal ve tasfiye gibi petrol ameliyesi 
ile alâkalı bütün iştigal haklarını tanımakta
dır. Türkiye Petrolleri A. O. lığı da bu mad
deye dayanılarak sermayesinin yüzde 98 i Dev
lete aidolmak üzere kurulmuş bir şirkettir. 8u 
durum karşısında efkârı ıımumiyeyi karıştır
mak yolundaki beyanlar, gerek burada, gerekse 
dışarda yerinde değildir. Arkadaşlar bu husus
ta uzun uzun konuştular. Ben vaktinizi fazla 
almak istemiyorum. Bu şirketin mer'i olan hü
kümler dairesinde ve Devletin de vatana ve 
memlekete faydalı olacak şekilde müdahalele
riyle birlikte yürütülmesi yerinde olacağı ka
naatiyle cümlenizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın DikeçligiJ. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, petrol mevzuunu bütün arka
daşlar dile getirdi, bu hususta çok konuşma ol
du, onun için bendeniz çok konuşacak değilim. 

7 . 6 . 1966 O : 2 
Fakat şurasını işaret edeyim ki, bu petrol mev
zuu bir millî meseledir, yalnız bunu gündelik 
meseleler içerisinde halledeceğimize kaani de
ğilim. 15 sene önce bendeniz gizli harbler seri
sinden petrol harbi diye bir kitap okumuştum. 
Hakikaten korkunç, şeydir, petroleularııi: yap-
mıyaeağı bir şey yoktur, buna kaani oldum. 
Şimdi bizim Türkiye'mize sirayet etti bu pet
rol meselesi. Ve dolayısiyle Türkiye'nin bir pet
rol sahası olduğu idrak edildi, bulundu. Ve 
onun için Türk hükümetleri, ben ona kaaniim 
ki, elbette Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığını himaye edecek, koruyacaklardır. Bu za
ruridir. 1912 senesinde Irak'ta, Musul'da-Süley
man. Nazif Bey Musul Valisi idi. Hükümeti çok 
uyarmaları olmuştur: Ve hakikaten İngilizler 
burayı koparmak için olanca' gayret ve;parayı 
dökmüşlerdir. Şimdiki gördüğümü/ Barzani 
hareketini yaratanlar yine o zamanki, petrol 
kıralları yani Irak petroierine saihibolan İn-
gilizlerdi. Bunları bilmek iktiza eder. Ve bilin
melidir. Ve dolayısiyle bu hareket olmuştur. 
Ama bugün hâlâ görüyorsunuz ki, bu mevzu ile 
uğraşılıyor ve körükliyenler var.-Babası oğluna 
vasiyet etmiştir böyle işlere karışma diye. Bu
gün Barzani babasının bu vasiyetini tut.mıya-
rak bu tahriklere kapılmış ve İrak'ı karıştır
maktadır. Ve İngilizlere de yâr olmamış, niha
yet Rusların eline düşmüştür. Ruslar şimdi bu
nu oyuncak olarak kullanıyorlar. Irak petrol
lerinin hâkim sahası Türklerdir bu havalide. 
Bir milyondan fazla Türk vardır. Buradaki 
Türklerin imhası maalesef gene dış tesirlerle 
Nuri Sait Paşa ile başlar. İmha edilmiştir ve 
edilmektedir. Onun için Türk çocukları bu pet
rol meselesinde hassasiyetle durmalı ve çok şü
kür Senatodaki arkadaşlar petrol meselesinde 
hassasiyetle durmuşlar komisyon başkanı, söz
cüsü arkadaşlarımız yine burada Ordu Yardım
laşmanın hisse senetlerini almasının doğru ol
duğunu, mâkul olduğunu ve dolayısiyle bunun 
katılmasını kabul -etmişlerdir. Ten petrol har
bini okuduğum kitapla mukayese edecek olur
sam ben Ordu Yardımlaşma -Sandığının bu işe 
girmesini-.maalmemnuniye'" kabul eder .':ve. des
teklerim. 7 

Yerinde1 hareket dolayısiyle akımlara" bu 
millî şirket muhafaza edilecek,, hissedarlar, da 
uyanık olacaklar demektir. Yerinde de, juüta-
Jaâ ettik ve gördük ki, Türk petrbMnd'ev çalışan 
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arkadaşlarımız ve her hükümet bunu destekliye-
cektir, samimiyetle bu işi destekliyorlar. 1887 
den itibaren Türkiye petrollerine dışarda arama. 
ruhsatı verilmiştir buna kaaniim. Dünya akır. 
cereyanı karşısında eğer bunu mütalâa edecek 
olursak bulunmıyacaktı, bulamıyacaktır. Elbetto 
ki petrolcüler pazarlarında Türk çocukları bu
nun üzerine eğildikten ve çalışmaya başladıktan 
sonra az bir sermaye ile bulmuşlardır ve nihayet 
geliştirmişlerdir. Yerinde tetkiklerimizde gördük 
ki; baştaki idarecilerimizle, bu memleketin çocuk
ları bu mevzu üzerine samimiyetle eğilmişlerdir. 
işçisi teknisyeni susu, busu hepsi. Bu petrol har
binde istidlâlen söyliyobilirim ki, arkadaşlar ora
da yabancı şirketin uzmanı bize izahat verdi, 
gezdiğimiz o Şelmo bölgesinde. îsîm lâzım değil, 
izah edenin. Ama dikkat nazarlarınızı çekmek 
isterim ki, bu arkadaş orada 25 yıl Türkiye Pet 
rollerinde çalışmış olduğunu söyledi. Ve aynı za
manda karış karış burada ayaklarının izi oldu
ğunu beyan etti. Her kayada da çekicinin sesi 
olduğunu söyledi. Ama, dikkat buyurun arkadaş
lar en güzel petrol sahası da nasıl buraya git
miş düşünmek lâzım. Gidebilir çünkü bu bir pet
rol harbidir, kolay bir mesele değil. Onun için 
Türk Milletinin Parlâmentosunun bu mevzuda 
gayet hassas olması iktiza eder. Bu petrol mese
lesinde Türkiye bir ihtilâtlar memleketi olmaya 
getirilebilir. Hükümetlerin uyanık olması iktiza 
eder. Millî dâva bu. Ama bunu başka kuvvetler 
de istismar edebilir. Atatürk'ün söylediği gibi, 
eğer bir insan damarlarında asil Türk kanı ta
şıyorsa bunu komünizmin bir tahriki olarak ka-
hul etmemelidir, Molla Barzani meydanda ve 
bundan uzak kalmalı Millî dâvalara millî bir şu
urla eğilmeli, üzerinde durulmalı. Ama diğer ta
raftan arkadaşlar bu işlere gülünebilir ve göre
ceksiniz ki, hâdiseler gayet girift gelişebilir. 
Onun için Dünyada bu petrol sahasında olabile
cek bütün ihtimalleri düşünmek lâzımdır. Eğer 
Hükümet, iktiza ediyorsa, Türk Milletinin men
faati onu icabettiriyorsa kanunda da tadilât ya
pılır. Ama bu hususta Türk petrolleri mutlaka 
ve mutlaka anonim ortaklık olmuştur. Hiçbir şa
hıs da devletleştiriılsin demiyor. Oradaki teşkilât
ta Batman Rafinerisinde çalışan bütün arkadaş
larımız Türk petrolleri devletleştirilsin diye bir 
şey yok. Böyle bir şey yok, böyle bir arzu ve 
endişeleri de yoktur. Bu başka yerlerden esen 
cereyanlardır, ortaya atılan fikirlerdir. Parlâ-
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mentoda şöyle bir hava yok. Yalnız T. P. A. O. 
lığı biraz himaye görsün keyfiyeti var. 150 mil
yon lira sermaye ile çalışamazdı bu ortaklık. Bu
günkü petrol meselesinde 500 milyon da azdır. 
Bir kuyunun 400 - 500 bin lira ile açıldığını dü
şünecek olursak ve Türkiye'nin perollerine hâıkim 
olmak istiyorsak ve bunun işletilmesini arzu edi
yorsak bu müessesenin sermayesinin artırılması, 
geliştirilmesi iktiza eder. Bu işte çalışan insan
lara, petrol gizli harbi tetkik edilecek olursa, 
bühtanda buluna/bilir, kötülenebilir de. Şu ola
bilir bu olabilir. Hükümetlerin idare edenlerin 
ve hepimizin bu hususta hassas olması ve hassa
siyetle üzerinde durulması benim kanaatimce 
yine millî bir vecibe ve millî bir vazifedir. Ge
rek Komisyon raporu gerekse arkadaşlarımız bu 
tartışmalarda higbiri&i, şuna kani oldum ki, Türk 
petrolü şöyle olsun demiyor. Himaye edilmesini 
istiyor, arzu ediyor. Ve hakikaten bizim de va
zifemiz Türkiye petrollerinin himayesi vo geliş
mesidir. Bu gelişmesi esnasında eğer korunması 
iktiza ediyoraa, kanunda tadilâta lüzum varsa 
elbette Hükümetler de gotireeaktir ve Parlâmen
toda görüşülecek, alınacaktır. Yalnız, benim is
tirhamım, hassas olan, yanıcı bir mevzu olan bu 
meseleler ortaya atıldığı zaman cemiyete akse
dince yanıcı hâdiselerde çıkarılabilir, yani alev
lenir. Onun için bunu dışarıya dökmek de doğru 
değildir. Hassasiyetle memleket meselesine çok 
daha ciddî olarak samimiyetle eğilmek iktiza 
eder. Ve böyle olmuştur. Bu konuşmalarımı şu
rada bağlıyorum: Hakikaten samimiyetle, ciddi
yetle, kalb birliğiyle çalışan Türk Petrolleri Ano
nim Ortaklığını samimî kalbimle tebrilk ederim. 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığındaki teknis
yenlerinin işçileriyle samimî bir hava içinde 
olmaları da bizi memnun bıraktı. Bu sözlerim 
yalnız onları teşvik babında olduğu gibi, aynı 
zamanda bizim için bir vicdan borcudur . 

Biz millî mücGS'Cöelerimiz'i yıkmak değil, yık
tırma değil, onun ihyasını şiar edinmiş insanla
rız. Hükümetler de bunun böyle olmalını arzu 
ediyorlar. Siyasilerden istirhamımız, bununla 
beraber, bu meseleyi çok çekiştirmemelidirler ve 
kendi taraflarına yontmamalıdırlar. Partiler 
oğer aralarında münakaşalarla bu işi hallederiz 
düşüncesinden hareket ederler ve hizmet ediyo
ruz zannederlerse, hizmet etmemiş olurlar. Bilâ
kis onu içine gömeriz. Senatonun da şu samimî 
havasına güvenerek istirham ediyorum, bunu po-
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litik tutumdan çıkaralım, esasen memlekete ma-
lolmuş bir meseledir. Emin olunuz öğretmeni 
ile, işçisi ile, Diyarbakır havalisinde <ayrı ayrı 
görüştüm, Türk Milletinin kendi kaderini ken
disinin çizeceğine kaanidir millet. Biz de k.ıani-
iz. Ama bununla beraber, yabancı şirketler de 
bizim aleyhimize bir gelişme değil, aynı zaman
da da memleketimize hizmet etmek duygusu İle 
onu da serbest bırakabiliriz. Ve bunu söyledim 
ama bu sebeple bizi boğmak, yani çok daha ken
di menfaatlerine kazanç temin etmek meselesi 
elbette olmıyacaıktır. Ve bunda Türk Milleti 
umumiyet itibariyle hassastır. Bu hususta eme
ği geçen ve hakikaten ciddî mesailer gösteren 
arkadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı su
narım. Aynı zamanda Murakabe Kurulu da ra
porunu vermiş. Onlar da bu meselede samimî
dirler. Türkiye Petrollerinin gelişmesini elbette 
istiyorlar ve istiyeceklerdir. Şunu kaydedeyim 
ki, gördüğümüz bölgelerde, Şelmo bölgesine Hü
kümetin, dolayısiyle ilgililerin eğilmesini istir
ham ederim. Sıhhi tesisler dahi kurulmamıştır. 
Aynı zamanda yeni faaliyete başladıklarından 
tankerlerle petrollerini taşımaya başlamışlardır. 
Ve Türkiye'nin dövizi akmaması için onları mut
laka bizim ham petrollerimizi işleme istikameti
ne doğru sevk etmek vazifemiz olacaktır ve ol
malıdır. Ve aynı samanda şuna şahit oldum; 
onlar elbette rezervri yüksek olan petrolü işleti
yorlar. Ama asfaltlı petrolü işletmek istemiyor
lar, size devredelim diyorlar. Ağızlarından din
ledim. Arzu ederiz ki, yabancı şirketler rezervi 
düşük olan petrollerimizi de işletsinler, iyiyi iş
letip de kötüyü bize bırakmak gibi bir havanm 
içinde olmamalıdırlar ve olmamaları iktiza eder. 
Türk hükümetleri bunları kontrol edecektir ve 
etmelidir. Ben petrolü Türk Milletinin hayatî 
noktasından aldığım ve gördüğüm fikirlerimi 
böylece sizlere kemalî samimiyetle ifade etmiş 
oldum. Bu memleket davasıdır. Tekrar arkadaş
larımdan istirham ediyorum, böyle bir millî 
mevzuu parti çekişmesi konusu yapmıyalım. 
Bu millî mevzuumuza el birliğiyle hep beraber 
eğilelim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır, 
bunu okutuyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlandı. Kifayetini teklif ederim. 
Maraş 

Cenap Aksu 

BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Baysoy. Buyu
run. 

•FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 
arkadaşlar, iki celsedir umumiyetle petrol mev
zuu üzerinde hatip arkadaşlarımız konuştular. 
Pek haklı.olarak bizim bu yeraltı servetimiz bu
gün günün aktüel bir konusudur, millî bir da
vamızdır. Elbette bu kadar geniş yer alması ga
yet tabiîdir. Anca'k bir de yerüstü ser
vetlerimiz, canlı servetlerimiz vardır. Bu
günkü program içinde Et ve Balık Ku
rumu da var. Bugün 70 milyon hayvanı
mız vardır. Bunlardan her birinin tanesini yüz 
liradan kıymetlendirecek olan yedi milyar lira 
eder ki, 100 liraya bugün sade bir kuzu alınabi
lir. Binaenaleyh lütfedin de biraz da Et ve Ba
lık Kurumu üzerinde görüşmek jştiyen arkadaş
lara fırsat tanıyalım. Yeterlik önergesinin yal
nız petrol mevzuuna aidolmasını teklif ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, tevhiden müzakere 
ediyoruz meseleyi. Başından beri arz ediyoruz, 
Sayın Baysoy arkadaşımız kendi cephesinden 
haklı olabilir. Kaldı ki, yerüstü serveti diye be
yan buyurdukları hayvancılık hakkındaki ihtisa
sını bütün Senato, bütün arkadaşlar takdir eder
ler. Yeterlik önergesini oya arz edeceğim. Talep
lerini, o mevzuda konuşulup konuşulmadığını 
Senato takdir edecektir. Durum budur. Yeterli
ği oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 19 oya karşı 33 oyla kabul edilmiş
tir. 

Evvelâ Komisyona, ondan sonra Hükümete 
ve son söz olarak da sıradan bir arkadaşa söz 
vereceğim. 

Komisyon konuşmak istiyor mu? 
Sıradan Ağırnaslı söz istemişti fakat burada 

yoklar. Sayın özdeş söz istemişler kendileri bu
rada. 

RÎPAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Efendim ben 
yalnız soru soracağım. Söz sıramı Sayın Tuna'-
ya veriyorum. 

BAŞKAN — Söz sıranızı Sayın Tunaya ve
riyorsunuz, mümkündür, önce Hükümete söz 
vereceğim. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SÜLEYMAN DEMlREL — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığının hesaplarını tetkik eden 
komisyon raporu dolayısiyle iki gündür cereyan 

• e;lon müzakereleri dikkatle dinledim. Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı arkadaşım Mersin'de 
inşasına başlanmış bulunan Termik Santralinin 
temci atma törenine gittiği için, petrol mevzuun
da ortaya konulmuş bâzı hususlarda, müsaade 
buyurursanız, ben maruzatta bulunacağım. 

Muhterem senatörler, evvelâ şurasını arz et
mek isterim; Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının hisse senetlerinin satışı dolayısiyle Yüce 
Senato'da uzunca bir münakaşa cereyaa etti. 
Muhterem komisyonun büyük bir titizlikle bu 
meseleyi huzurunuza getirdiğine kaaniim. Bu
nun yanında dosyaların tetkiki, arşivlerin tetki
ki ve mesul Devlet memurlarının bize verdiği 
izahat da vardır. Zannediyorum ki, bu müuaka-
snvı ook kısa h'v sakilde kanatmak mümkündür. 
Şöyle ki; Hükümet olarak komisyonun bu 
mevzuu buraya getirmesinde bir kasıt vardır, ne 
de muamelenin komisyonun getirdiği şc'kilde ce
reyan edişinde bir kasıt vardır. Bu itibariÜ ko
misyon Yüce Heyetiniz namına murakabe vazi
fesini yaparken büyük bir titizlik göstermiş, 
böyle bir hususu buraya getirmiştir. Mevzuun 
tetkiki bize göstermektedir ki, bir çok formalite
ler vardır, yapılmıştır. Noksanlar olabilir, şun
lar olabilir; fakat bunların hiç birisinde bir 
maksat mevzuubahis değildir. Mcudeyi böylece 
muhterem Heyetinize arz ettikten sonra, günün 
konusu olmakta devam eden petrol mevzuuna 
Yüce Heyetinizde temas edildiği mabette temas 
etmek isterim. 

Petrol mevzuu üzerinde sizlere ariz ve amik 
mâruzâtta bulunacak değilim. Sadece muhterem 
senatörlerin mevzua dokunduğu mabette ben de 
temasta bulunacağım. 

Petrolü millîleştirmek namı 'altında başlıyan 
bir münakaşa çok elektrikli bir hava içinde Par
lâmento içinde ve Parlâmento dışında cereyan 
etmiş ve halen de etmektedir. Bu münakaşalar 
o kadar hızlı, o kadar asabi1 bir hava içinde 
yapılmaktadır k i ; âdeta fikir ve mütalâa beyan 
etmekte, fikirler beyan edilmekte, zihinler hür
riyetini kaylbetmek istidadmdadır, Bu şekilde-

,ki bir münakaşalardan 'büyük faydalar ümidet-
me'k zordur. Meseleleri his plânında değil, akıl 
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plânında,, bilgi plânında, tecrübe plânında r e 
bunların hepsinin üstünde Türkiye'nin ıbugün-
'kü ve yarınki millî menfaatleri plânında mü
talâa etmek gerekir. Petrolün ınıillîlestirilmesi 
diye başlıyan bu mesele, bugün petrol meselesi 
veya petrol dâvası olarak adlandırılıyor. Aca-
ıba bu nedir, bu petrol meselesi ve petrol dâva
sı? Petrol kanunu ile 'birtakım haklar verilmiş 
bulunan şirketlerin muayyen tazminatlar öde
nerek bulmuş oldukları rezervleri veyahut da 
yapmış oldukları keşifleri ellerinden almak mı
dır? Yani petrol kaynaklarının Devletleştiril
mesi midir? Yoksa Petrol Kanununda tadilât 
yapılması mıdır? Yoksa, hiç'bir şey yapılmama
sı mıdır? Şayet Petrol Kanununda tadilât ya
pılacaksa bunun vüsati ve şümulü ne olacak
tır? Bu »mevzua müteferri olarak petrol mesele
si münakaşa edildiği zaman bir de ham petrol 
fiyatları münakaşa edilmektedir. Bu münaka
şalar Yüce Senatoda da yapılmıştır. Şurasını 
da kaydetmek lâzımdır ki, konunun şu veya bu 
şekilde münakaşasında birtakım istismarlar 
vâki olmakta ve hakikaten üzücü birtakım it
hamlar, birtakım yermeler mevzuuba:hsolmak-
tadır. Ben bunların tamamen üstüne çıkarak 
meseleyi bir millî vazife, millî mesuliyet şuuru 
içinde mesele nedir sizlere arz edeceğim. 

Muhterem senatörler, Türkiye'nin petrol ih
tiyacı ıher sene büyük bir hızla artmaktadır. k 

Türkiye 1933 «senesinden beri petrol peşindedir. 
Gelişen ekonomilerde bugün artı'k petrolün kıy
meti inikâr edilemez. Türkiye'nin ithalât rakam
ları tetikik edildiği takdirde petrolün çok bü
yük bir yekûn tuttuğu görülür. Mühim olan 
•mesele Türkiye'yi biran evvel bu 'büyük rakam-
lan dışarıya ödemekten kurtarmaktır. 1970 se
nesindeki ihtiyacımız 9 milyon tonun üstünde 
olacaktır, ham petrol olarak. Bugünlkü istihsa
limizi, yani millî müessesemiz olan Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının ve şirketlerin 
istihsali dâhil 'bugünkü istihsalimizi, önümüz
deki 5 sene zarfında ki, 5 sene uzun bir zaman 
değildir, 3 ilâ 4 misline çıkarsak dahi ki, olduk
ça iddialı bir İştir, yine 1970 senesinde 4 ilâ 4,5 
milyon ton ham petrol almaya mecburuz. 

Yapılan 'bir hesap şunu gösteriyor. Bir pi-
peline yapılacak. Bu pipeline en iyi şartlarla 
1968 senesinde işletmeye girecek ve en iyi şart
larla derken ıbir miktar realist olmak için 1967 
nin ortalarını (kalbııl etmeik doğru olacaktır. Bu 
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pipeline ile üç - dört milyon ton ham petrol 
nakledilecektir. Bütün tedbirlerimizi senelerde 
alsak, istihsal rakamları bu seviyeye çıkacak, 
işte 1968 senesinde kendi kaynaklarımızdan is
tihsal edeceğimiz ham petrol dört milyon ton
dur. Bunu nazarı dikkate alarak 1970 e kadar 
ham petrol için ödiyeceğimiz mdblâğ 400 mil
yon dolar civarındadır. 1965 ten 1970 e kadar, 
yani kendi ham petrolümüzü üç - dört misline 
de çıkarsak, dışarıya ödiyeceğimiz mi'ktar 400 
milyon dolar civarındadır. 

Muhterem senatörler, Türk Milleti olarak ve 
Türk Devletinin hükümetleri 'olarak en başta 
nazarı dikkate almamız lâzım gelen şey, evvelâ 
en 'kısa zamanda bu dörtyüz milyon doları dı
şarıya ödemekten kurtulmak, sonra da 1970 ile 
1080 arasında daha bunun g-jbi birkaç misli pa
rayı dışarıya ödemekten kurtulmak olmak ge
rekir. Hakikaten kalkınmamızın fevkalâde 
muhtaç bulunduğu dış paralar, dövizler böyle
ce istihlâk maddelerine giderse 'kalkınmamız
daki düşündüğümüz hızı s ağlamamız a imkân . 
yoktur. 

Ben meseleyi şöylece vaz'edeceğim; 1970 se
nesinde 403 milyon doları harice çıkarmamamız 
için neler yapmamız lâzım? Mutlaka bugünkü 
rafinaj kapasitemiz 4,5 milyon tondur. Yani 9 
milyon ton ham petrolü istihsal dahi etsek, bu
nu işliyecek rafinaj kapasitemizde yoktur. 1970 
de pipe - line yapsak yine nakliyat kapasitemiz 
4 ilâ 4,5 milyon ton olacak, bunu da naklede-;. 
cek durumda değiliz, öyle ise 1970 in ihtiyaçla
rının icaplarını yani rafinaj kapasitemizi, nak
liye kapasitemizi, işleme kapasitemizi arttırmaya 
mecburum. Memleketimizde petrol dâvasını, sa
dece millîleştirme, veya Devletleştirme şeklinde 
almak ve Türkiye'yi uzun seneler dışarıya bü
yük paralar ödemeye mecbur etmek hakikaten 
üzerinde hassasiyetle durulacak bir meseledir. 

ölçüp biçmemiz lâzımdır. Benim şahsan pet
rol işi ile uğraşan mühendis meslektaşlarıma, 
petrol mütahassıslarma namütenahi itimadım 
vardır. Şayet yapabilecek isek, yani Türkiye'yi 
büyük paralar ödemeye, dışarıya büyük paralar 
ödemeye mecbur etmiyecek isek o zaman herşe-; 
yin icabını düşünmek lâzımdır. Daha doğrusu 
meseleyi, Türkiye'yi biran evvel büyük paralar 
ödemeye mecbur olmaktan kurtarmak şeklinde 
ele almak lâzımdır. 
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Muhterem senatörler, petrol bizim millî ser

vetimizdir. Petrol nerededir? Yerin altındadır. 
Bugün artık ekonomi yerin altında bulunan ser
vetleri muhafaza, fakat üzerinde fakrü zaruret 
içinde oturmak şeklinde değildir. Bu kaynakları 
işletmeye mecburuz. Bu kaynakları işletirken, 
Türkiye'de hiçbir ferdin gönlü razı olmaz ki, 
birtakım ithamları, şu veya bu şekildeki sözleri 
hakikaten gayriciddî telâkki etmek lâzımdır. 
Türkiye'nin petrol kaynaklarını, maden kaynak
larını, Türkiye'nin toprağını, taşını, ağacını, ku
şunu birisine verelim. Bunu düşünmeye imkân 
yoktur muhterem senatörler. Türkiye'nin men
faatleri üzerinde hepimizin bilaistisna, hangi si
yasi kanaatte olursak olalım, hangi partiye men-
subolursak olalım, hangi Hükümete mensubolur-
sak olalım, hepimizin hassas olduğunu kabul et
meye mecburuz ve bu böyledir. 

Muhterem senatörler, gayet tabiî ki, hürri
yet nizamı içinde bu mevzular konuşulacaktır. 
Gayet tabiîdir ki, bu mevzuların esasen Parlâ
mentolarda, konuşulmasına mâni olmaya hiç kim
senin gücü yoktur. Gayet tabiîdir k i ; Türk 
basınında bunlar münakaşa edilecektir. Bun
ları çok görmek veya müsamaha etmemek gibi 
bir durum mevzuubahis değildir. Bütün mesele 
bu münakaşalar yapılırken bu münakaşaların 
dozunu hakikaten muayyen bir seviyede tutma
ya mecburuz. Ancak bu takdirde salim yolu 
bulabiliriz. Şayet bu dozu mâkul bir seviye içe
risinde tutamazsak, o zaman his plânında ha
reket etme durumu hâsıl olur ki, sonradan bü
yük vebal altında kalacağımız birtakım karar
lara gideriz. İşte üzerinde hassasiyetle durmak 
istdiğim nokta budur. Bu mevzu açılmıştır. Bu 
mevzu bir kanun teklifi seklinde Parlâmentoya 
getirilmiştir. Esasen hepimiz de sarih olmak 
mecburiyetindeyiz. Yani, siyasi partiler olarak, 
Devletleştirme mi istiyoruz, kanunda tadilât mı 
istiyoruz, tadilât istiyorsak ne vüsatte istiyoruz, 
yoksa hiçbir şey yapılmasın mı diyoruz. Bun
ların hepsi hakkında fikir ve mütalâa beyan 
edenlerin gayet sarih olması lâzımdır. 

Tabiîdir ki, bir devletleştirme mevzuubah-
solduğu zaman bu, hukukî yollardan olacaktır. 
Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türk Dev
leti ve Türk Hükümetleri, Devletin itibarına 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana en büyük 
itinayı göstermişlerdir. Türkiye Devleti sadece 
bugün var olan bir Devlet değil ki, Türkiye 
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Devleti ilelebet payidar olacak bir Devlettir. 
Türkiye, dünyada yalnız başına değil ki, Tür
kiye bir insanlar camiasının ve bir Devletler 
mecmuasının bir parçasıdır. Türkiye Devletinin 
muayyen mevzularda, muayyen hususlarda hak 
verdiği ve hak tanıdığı hak sahiplerinin hakları, 
Türk Hükümetlerinin ve Türk Devletinin hu
kuk rejimi teminatı altındadır. Bu itibarla bir 
devletleştirme düşünürken, gayet tabiîdir ki; 
muayyen bir kompansasyon düşünülecektir, 
muayyen bir tazminat düşünülecektir. Bunun 
dışında bir şeyi Türkiye'de kimsenin düşünme
sine imkân yoktur. Bunu, sadece mesele vuzuhr 
varsm diye Muhterem Heyetinize arz ediyorrr-
Millet Meclisine bir kanun tasarısı gelmişti' 
bütçenin müzakeresi sırasında Hükümet olara1 

bir araştırma açılmasını teklif ettik, bir gevr^ 
g-örüşme teklifi yine Millet Meclisinde vardı-
Bütün bu m e ş e l e r Millet Meclisinin ye Y\vr 

Senatonun çatı-a a ^ n d a görüşülür, Türkiye'
nin millî menfaatleri, yine arz ediyorum, la?-
veva uzun vadeli menfaatleri, ölçülür, bicili^ 
ve bir karara varılır. Gayet tabiîdir ki, mille-
iradesiyle meydana gelen Meclislerin kararlar-
Türkiye için her zaman en iyi karar olmuştur 
ve olmaya da devam edecektir. 

Bîr iki hususta da, petrol fiyatları mevzuun r 
temas edeceğim. Muhterem senatörler, petrol 
fivatları üzerinde de büyük spekülâsyonlar ya
pılmaktadır. % 35 tenzilât yapılabilir, % 40 ten
zilât yanılabilir, yok % 20 tenzilât yapılabilir. 
diye. Devletin arşivlerine dayanarak Muhte
rem IT^vtinizc arz ediyorum ki. mesel o 
şundan ibarettir. 1963 Haziranında Hükümet, 
Petrol Dairesi kanaliyle Türkiye'de petrol hakkı 
bulunan, ham petrol ithal eden şirketlerle 
müzakereye girişmiştir. Petrol fiyatlarında bir 
indirim talebetmiştir. Daha doğrusu, özür di
lerim, tashih etmek mecburiyetindeyim; 1963 
Haziranında hazırlıklar başlamış, 1964 Hazira
nında da müzakerelere girişilmiştir. Bu müzake
reler Ağustos 1964 e kadar devam etmiş ve Ağus
tos 1964 te yüzde ondan fazla bir indirim temin 
edilemediği için akîm kalmıştır. Fakat yüzde 
10 indirim Haziran 1964 ten itibaren işliyecek-
tir. Biz Hükümete geldikten sonra birçok 
mevzu arasında petrol fiyatlarını da ele aldık. 
Hükümette 6 - 7 Vekilin iştirak ettiği bir ikti
sadi Kurul vardır. Bu İktisadi Kurulun bir İk
tisadi Komitesi vardır, iktisadi Komite ilgili ve-
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kaletlerin her mevzuda mümessillerinden mü
teşekkil teknik bir komitedir. Mcseleleleri tetkik 
eder, hazırlar iktisadi Kurula getirir. Komite: 
Mart ayı içinde mütaaddit toplantılar yapmış,, 
bu mevzuu, bütün ilgililerin fikrini alarak, ik
tisadi Kurula getirmiş 3 Mayıs 1965 tarihli: 
iktisadi Kurulda mevzu görüşülmüştür. Ko
mitenin getirdiğini, muhterem senatörler takdir 
buyuracağınız gibi, bu komitede bulunan vekil
lerin hesap yapma, muayyen mevzuları dosya 
şeklinde alıp tetkik etmek gibi vakitlerinin ola-
mıyacağı, ihtisaslarının bulunamıyacağı aşikâr
dır. Komite, petrol fiyatlarında söyle bir in
dirim yapılabilir gibi bir telkin ile gelememiş
tir. Birtakım alternatiflerle gelmiştir. Bu 
alternatiflerden bir tanesi de, petrol şirketle
riyle tekrar müzakere edilmesidir. Petrol şir
ketleri ile tekrar müzakereler başlamıştır. Gayet 
tabiîdir ki, dünya piyasalarının icapları, mem
leketimizin menfaatleri neyi icabettiriyorsa 
öylece hareket edilecektir. 

Zannederim ki, bu izahatım, bu mevzuu da 
sarahate kavuşturur. 

Şimdi yine arz ediyorum, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı arkadaşım burada olmadığı 
için kendisinin bir beyanına atıfta bulunan Sa
vın Atalay'm bâzı hususları, zannediyorum ki, 
va malûmat kifayetsizliğinden dolayı, veya yan
lış anlamış olduğunu tahmin ederek tavzihte 
bulunacağım. Bu tavzihimi burada bulunmı-
yan bir arkadaşımın müdafaası şeklinde alma
manızı rica ederim. Sadece hakiketlerin ve 
vakıaların Muhterem Heyetinizin önüne serili 
olmasında fayda mütalâa ettiğim için ve Sa
yın Atalay'm beyanlarının her han^i bir iltibasa 
meydan verip, yine meseleleri birtakım çekişme
lere götürmemesi için bu açıklamaları yapaca
ğım. 

Muhterem senatörler, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı arkadaşıma şöyle bir sual soru
luyor : «Bugüne kadar yabancı şirketlerin pet
rol konusunda Türkiye'de yaptıkları yatırım 
miktarı dolar olarak nedir? Devletleştirme ha
linde bunun ne kadarı ödenecektir?» 

Tabiî ki, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba* 
kanı arkadaşım bu suale, ben bunu bilmiyo
rum, diyemezdi, Esasen bu rakamlar bilinmû 
yen rakamlar da değil, mütaaddit kereler ba-, 
sinimizde intişar etmiş rakamlardır. Mütaaddit 
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kereler beyan edilmiş rakamlardır. Devletin 
her türlü kayıtlarında vardır. Bu paraları ge
tirenler bunları gayet iyi bilirler. 

Arkadaşım, yine Devletin arşivlerine daya
narak şu cevabı veriyor : 

«Bugüne kadar yabancı şirketler Türkiye 
petrolleri konusunda yaptıkları yatırım miktar
ları tevzii haricolmak üzere, 227,5 milyon dolar
dır. Bu miktarın 104 milyon doları rafineriler 
ve 123 milyon doları da aramalar için yapılmış
tır. Arama yapan şirketlerden bâzıları yaptığı 
büyük masraflara mukabil, hiçbir şey bulama
mışlardır. Ayrıca şirketler tevzi için de 40 mil
yon dolar sarf etmişlerdir.» \ 

Cevabın birinci parçası bu. Devlet arşivlerin
den malûmata ^öre aktüel, yani vakalara müste- . 
nit verilen malûmat. j 

Şimdi ikinci parçası, «Devle.tlesti.rme halinde 
'bunun ne kadarı ödenecok?» Buna verdimi cevap 
da şudur: «Devletleştirme halinde nasıl hareket 
edileceği bu masraflar, karşılığında ne şekilde, 
nasıl ödeme yapılacağı şimdiden söylenemez.» 

Muhterem senatörler, bunun bir açık bono 
olarak ahrıması veya bir göz dağı olarak alın
ması zannediyorum ki, hakikaten insaf ile ka
bili telif değildir. Ne diyecefeti bu arkadaş, bu 
paraların hepsimi mi ödiyeeeğiz diyecekti? Henüz 
'böyle müşahhas bir vakıa yok. Yansı mı ödene- ; 
cek diyecekti, hiçbir miktarı öderamiyecelk mi di
yecekti, jahııt iki misli mi ödenecek diyecekti? j 
Müşahhas hâdiseler, müşahhas olarak meydana j 
geldikleri zaman gayet tabiîdir ki, gerekli ce
vapları alırlar. Bu itibarla hakikaten sorulan bir j 
suale, ben bilmiyorum, da diyemezdi. Bir baka
nın bu şekildeki bir cevabını, yine Sayın Ata-
lay'm teşriî organın vazifesine müdahale şeklin
de de almamasını rica ederim . 

Şimdi, diğer bir hususa değinmek istiyorum. | 
Yine aynı sualler içerisinde şöyle bir sual var
dır. Petrol Kanunu içerisinde ne gibi değişiklik
ler düşünüyorsunuz? 

Sayın Atalay konuşmasının sonuna doğru 
mevzuu benim yaptığım tasnife benzer bir şekil
de dörde irca ederek bunun birinin, Petrol Ka
nununda hiçbir değişiklik yapılmamasıdır, diye 
ifade ile buyurdular ki, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Petrol Kanununda hiçbir değişiklik 
yapılmaması kanaatindedir, bunu böyle söylemiş
lerdir. I 
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Vakıa böyle değildir, muhterem senatörler. 

Bu suale Enerji ve Tabiî KaynaMar Bakanının 
verdiği eevalbı da aynen okuyorum. 

«Petrol Kanununda değişiklik yapılması hu
susunda bir tadil teklifi Mecliste Geçici Komis
yonda müzakere edilmektedir. Koalisyon proto
kolünde vo Hükümet programında petrol mev
zuunda her hangi bir kayıt mevcut değildir. Va
kıa, Petrol Kanununda yapılacak değişikliklerin, 
millî menfaatlerimiz iyice ölçülüp biçildikten son
ra düşünülmesi gerekir. Ümidederiz ki, kanunun 
teşvik edici hükümleri, henüz işin başlangıcında 
olduğumuz düşünülerek mütalâa olunsun. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin mevzuu her zaman 
olduğu gibi, itina ve vukufla tetkik edip gerekli 
kararı alacağından eminiz.» 

Muhterem senatörler; esas Sayın Atalay'm 
kendi tâbiri ile teşri tasarrufu engeîliyen bir 
tutum şsklinde veya beyan şeklinde tavsif buyur
duğu husus budur. Burada da yine teşri tasar
rufu engeîliyen her hangi bir durum yoktur. 
Aslında teşri tasarrufu engeüiyeeek, engelliyebi-
locek, engelliyecek: kurdrette olan Türkiye'de hiç
bir kimse yoktur. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Kimsenin gücü yoktur teşri tasarrufu engelle
meye. Bu itibarla teşri tasarrufu engeîliyen şek
lindeki Sayın Atalay'ın izafesini hakikaten yine 
bir miktar insafla kabili telif bulmadım. 

Muhterem Senatörler; bir husus muhtelif ha
tipler tarafından tekrarlandı. Bu da Türkiye 
Putrelleri Anonim Ortaklığına daha fazla im
kânların tanınması hususudur. Bunda mutabık 
olmanıza imkân yoktur. Bir gün gelir, kendi 
petrolümüzü tamamen kendi kaynaklarımızdan 
kendi teknisyen ve işçilerimizle çıkartabilir taşı
yabilir ve işletobilirse'k o gün mutlu bir gündür. 
Sadece bu günü geciktirmememiz lâzımdır.. Sade
ce Tüı<kiyeyi daha uzun seneler, konuşmamın ba
şında arz ettiğim gibi, milyonlarca doları dışa
rıya Ödemeye aneobur etmememiz lâzımdır. Ve 
bugünden hükümetlerin 1970-1975 senelerinin 
ihtiyacını düşünmesi - ki hakikaten bu tesislerin 
ikurulması çok aaman almaktadır - yeniden ra 
f ineriler kurulmasını, yeniden pipe - lineler ku
rulmasını, yeniden petrol sahalarının inkişaf et
tirilmesini düşünmesi şarttır. Huzurunuzu daha 
fazla işgal etoniyeceğim. Konuşmamın başında 
petrol mevzuunu ariz ve amik sizlere anlatmıyaca-
ğımı söyledim. Sadece dokunulan mevzulara bil-
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diğimiz gibi, gördüğümüz gibi, Devletin arşivle
rinde mevcudolan malûmatla sadece Yüce Sena
toyu aydınlatmak maksadiyle huzurunuza gel
dim vo bu izahta bulundum. 

B3ni sabırla dinlediğiniz için hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru soracak arkadaşlar, var 
Sayın üemirel. Sayın Şevket Akyürok. 

ŞEVKET AK YÜREK (istanbul) — Saym 
Başkan, petrol konusunun iktisadi, malî, hukukî 
ve politik cephelerine temas edildi ve sayın Baş
vekil Yardımcısı cevap verdiler. Bu arada tek
nik mevzularda görüşmeler olurken, üç husus, 
kanaatimce tasrihe lüzum görülen mevzulardır. 
cevaplandırılmamış oldu. Bu üç suali soracağım 
ve bunların, cevaplariyle zabıtlara geçmesin: 
rica edeceğim. 

Birincisi; konuşan arkadaşlarımızdan birisi, 
memleketimizdeki petrol ortaklığının sondajları 
5 bin metreye kadar yapıldığını söylediler. Ka
naatimce bu şekildeki bir ifade deniz seviyesinde 
olması lâzımgelir. Eğer deniz seviyesinde olmaz
sa,, topografik bir irtifa demek lâzımgelir. Bu ifa
de muvacehesinde iki yanlışlık ortaya çıkıyor. 
Birincisi bir defa deniz seviyesinden 5 000 met
re irtifa yapıldığı zaman, ki bu çoğu zaman lite
ratürde ve teknik mecmualarda geçmektedir, ha
kikattir. Ama memleketimizde deniz seviyesinden 
âzami 3 000 metreye inildiği kanaatinde değilim. 
Bunun tavzihini ve zabıtlara geçmesini istiyo
rum. Bunda ilim olarak fayda vardır, yanlış geç
mesin. 

BAŞKAN —- Sayın Akyürek, bunu böyle 
söyliyen kimdir, yani 3 000 metreden aşağı 5 000 
metreye gidiyor diyen kimdir? 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Celâl 
Ertuğ, böyle dedi. 

BAŞKAN — Yani Adalet Partisi Grupu adı
na konuşan Sayın Ertuğ 5 000 metre derinliğe 
inilir diyor; siz ise bu derinliğe inilmez, fennen 
3 000 e gidiler diyorsunuz, ve bunun izahını is 
tiyorsunuz. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — ikinci
si, bizde en ucuz bir sondajın 10 milyon lira
ya malolduğunu bahsettiler.- Benim bildiğim 
memleketimizde yapılan sondajlar derinliklerine 
göre bulundukları yerlere göre ki, daima arazi
nin en zirve yerine yakın yerlerde yapılır, 300 
bin lira ile 3 milyon lirayı geçmemiştir. Yalnız 

7 . 6 . 1965 O : 2 
bir sondaj, yabancı şirket tarafından memleketi
mizde 4 milyon lirayı geçmiştir. Bu bizi alâka
dar etmiyor. Esas Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının yaptığı sondajlar, benim bildiğim, 
3 milyon lirayı geçmemiştir. Bunun tashihini 
rica ederim. 

Üçüncüsü; memleketimizde ve dünyadaki pet
rol kuyularını izah buyururlarken bunun yuvar
lak birer kuyu ve göl şeklinde veya oval şeklin
de olduklarından bahsettiler. Benim bildiğim 
petrol, doğrudan doğruya bir sünger gibi içino 
çekmiş, mas etmiş, bir sondaj neticesinde, taz
yik neticesinde bir boşluğa hücum eden kalker
lerde husule gelinciktedir. Dünyada ben bir göl 
halinde veyahut oval şeklinde petrol olduğunu 
işitmedim. Hangisi doğrudur, bunu rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Bu ikinci ve üçüncü suallerini
ze mesnedolan sözleri söyliyen arkadaşımız kim; 

ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Her üç 
sualime de mesnedolan sözleri Celâl Ertuğ söy
lemiştir. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Bu sualin 
no alâkası var? Bu teknik bir iştir 

BAŞKAN —• Saym Tarlan alâkası şöyle ola
bilir. Şimdi demek istiyor ki, Saym Akyürcık ar
kadaşımız, efendim diyor, burada müzakere edil
di mevzu. Bâzı konuşmalar oldu. Bu konuşmalar 
ilim ve fen ile mutabık değildir. Birincisinde ha
kikat şudur: Petrol 5 000 metreye kadar değil. 
3 000 de aranır. 

5 000 metreye kadar inildiğini beriki arkada
şımız söylüyor, bu arkadaşımız da fennen böyle 
mi dir diye soruyor? Bence böyle bir soruyu so
rabilir. 

Sayın Demirel, buyurunuz. 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Muh

terem Başkan, Muhterem Senatör Akyürek'in 
sormuş bulunduğu suallerin tam ve doğru cevap
larını bilmiyorum. (Sağdan, bravo sesleri) Bu 
cevapları vukufla vermeme imıkân yoktur. Eğer 
müsaade buyurursanız Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının Umum Müdürü huzıırunuzda-
dır. Kendisi tamamen teknik, hattâ gayet ihtisas
laşmış bir sahaya aidolan bu sualleri huzurunuz
da her zaman cevaplandırabilir. 

BAŞKAN' — Peki bunu böylece geçelim. 
Saym özdeş no soracaksınız? 
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EÎFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Soracağım sual 

Et ve Balık Kurumuna ait idi. Görüştüm, sarfı na
zar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Sayın Denıirel, 

yakın bir zamanda muhtaç bulunduğumuz pet
rolleri kendi kaynaklarımızdan sağlıyabileceği-
mizi temenni etti. Buna hepimiz iştirak ediyo
ruz. Yalnız bu arada yabancı şirketlerin, bugün
kü sistem dolayısiyle, yerli istihsalde dışarıya 
transfer ettikleri kâr miktarı, eğer dışardan it-
'hal ettiğimiz petrolden daha fazla ise bunu dü
zelttirmek için çalışmak isterler mi, bu sistemi 
ıslah için?.. Bilmiyorum izah edebiliyor muyum? 

İkincisi; Türkiye petrolleriyle, petrol rafine
rilerini birleştirmek, kuvvetli bir teşekkül mey
dana getirmek için bir tasarı getirmiştir, bun
dan evvelki Hükümet, bin bir müşkülâtla. Çün
kü mukavemet büyük olmuştur ve Mecliste de 
çeşitli sebeplerle henüz kanunlaşmamıştır. Mec
lis tatile girmeden evvel bunun kanunlaşmasını 
arzu ediyorlar mı?.. 

Üçüncüsü, gümrük sistemimizde maalesef 
Petrol Kanunu dolayısiyle yabancı petrol şirket
lerine gümrük himayesinin açıktan sağladığı biv 
kâr mevcuttur. Fuzuli bir kârdır ve onlar da bu
nu transfer ediyorlar. Bunu ortadan kaldırıp gi
der vergisine ilâvesini tazammun eden bir kanun 
teklifi getirmişti bundan evvelki Hükümet. Bu 
teklifi komisyonlardan geçirerek ve süratle ka
nunlaşması için Hükümet bir gayret sarf edecek 
midir? 

BAŞKAN — Sayın Demirel buyurunuz. 
(A. P. sıralarından, cevap vermesine lüzum yok, 
sesleri) Muhterem arkadaşlar, Sayın Demirel ce
vap vermesini bilmez .mi ki, siz müdahale ediyor
sunuz? Burada Başkan da var, elbette konuşa
cak, cevap verecektir. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Pet
rol Ofisin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile birleştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı mev
zuunda Hükümetçe alınmış bir kararımız yoktur. 
Bu itibarla Sayın Melen'in bu mevzudaki suali
ne bu bir Heyeti Vekile meselesidir, Heyeti Ve-
ıkilemizdc do konuşulmuş değildir, Hükümet 
programımızda da mevcut değildir. Bu şekilde 
cevap vereceğim. 

Oümrük himayesinin açıktan sağladığı kâr 
meselesine gelince: Bu hususta bir kanun vardır 
buyurdular. Bu kanunun müzakeresi sırasında 

7 . 6 . 1965 0 : 2 
yeni Hükümet bu husustaki fikir ve mütalâala
rını serd edecektir. 

Üçüncü suali ki, yabancı şirketlerin transfer 
meselesidir. Muhtedem senatörler, Sayın Melen'
in Vekillik yapmış bulunduğu Maliye Vekâletin
den bize verilen rakamlara göre, çünkü rakam 
söylemiyor, sonra da doğruydu, yanlıştı iddi
alarının içine giriyoruz, bu rakamlar Devlete 
ait rakamlardır. Bunları hiç kimsenin imal et
mesine, şu veya bu şekilde bunları tefsir etme
sine mahal yoktur. Bize verilen rakamlara göre, 
bu zamana kadar petrol şirketlerinin hiçbir kâr 
transferi yapmadıkları ve sadece getirmiş bu
lundukları sermayeye mukabil 2,5 milyon dolar 
civarında bir transferin yapıldığı sabittir. Bu 
itibarla gayet tabiî ki, kendisinin üzerinde dur
duğu nokta meselesinde teşvik meselesini ren
cide etmiyecek şekilde hareket edileceği gayet 
tabiîdir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayn Başbakan 

Yardımcısının çok nazik konuşmasını zevkle 
dinledik. Konuşmaları sırasında ileri sürdüğü 

• bâzı hususlar, her halde yanlış anlaşılmış ola
cak, bunların tavzihini rica edeceğim. 

Dün beyanatta bulunan Enerji, ve Tabiî 
; Kaynaklar Bakanı , masraf, yatırım ve tevzie 
aidolmak üzere 267,5 milyon dolarlık bir ecne
bi yatırımı yapıldığını ifade etmiştim. Sayın 

; Başbakan Yardımcısı Devlet arşivlerindeki he-
'•• saplardan bunun çıkarıldığını ifade ettiler. Me
sele, bu hesaplara masraflar dâhil midir ve 

• meselâ Trakya'da her hangi bir arama sahasın
da 25 milyon liralık bir ecnebi sermaye ile arama 

: yapılmışsa da hiçbir şey bulmadan gittikleri l.al-
-. de bu 25 milyon lira dâhil midir? Endişelerimiz 
buradadır; ifade edilen rakamlara dâhil midir? 

; Eğer dâhil ise peşinen, birden bire bunu ifade 
; etmek ve bu 270 milyon dolar yapılan bu ecnebi 
; sermayeyi ifade etmek doğru mudur? ifade 
: etmiştim, şimdi soruyorum, demin arz ettiğim 
gibi kuyuların açılması istenmiş, arama yapıl
mış, hiçbir şey bulunmamıştır. Türkiye'ye gelen 
bu servete bu 168 milyon dolara bu dâhil midir? 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — 
Arz edeyim, henüz bir Devletleştirme müzakere-

• si yapmıyoruz. Devletleştirme müzakeresi yapma
dığımıza göre, bu rakamların söylenilmiş olma
sı, bu rakamlara şu veya bu şekildeki masrafla
rın dâhil edilip edilmemiş olması ve boş kuyu-
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lara satf edilmiş bulunan paraların dâhil edi
lip edilmemiş olması bizi hiçbir angajmana 
sokmaz. Bunlar biliniftiyen bir malûmat değildir. 
Bunlar herkes tarafından bilinen, malûmat
tır, bir. 

İkincisi, esasen Enerji ve> Tabiî Kaynaklar 
Vekili de diyor ki, gazete muhabirinin sualine 
karşılık, «bunların karşısında ne ödemek lâzım
dır» dendiği zaman, «bunun cevabını şimdi 
vermek imkânı yoktur» binaenaleyh, zannedi
yorum ki, henüz zamanı geîmemmiş bir konu
yu zamanı gelmiş gibi inceden inceye münaka
şa ediyoruz. Bunlar müzakere mevzularıdır. 
Yalnız 267,5 milyon dolara hakikaten 30 mil
yon dolar gibi bir rakam dâhil. Yani arama 
için, işletme için, ve saire için Türkiye'ye gel
miş bulunan bütün para dâhildir bunun içine. 

SIR&I ATALAY (Kars) — Bir sualim da
ha olacaktır. Ben teşriî tasarrufların yapılabi
leceğini ve bunu sınırlamanın mümkün olamı-
yacâğını, bir millîleştirme olup oîmryacağı tar
tışmasında ifade etmiştim. Yoksa bunun Ba
kan tarafından böyle bir şey oîmıyacağı şek
linde ifâde etmiş değilim. (Bir yanlış anlama 
olmuş. Ancak, burada Bakan Petrol Kanunun
da bir değişiklik olup olmıyacağina cevabını 
Hükümet görüşü olarak, değişiklîğm yanında 
oldukları veya olmadıkları şeklinde ifade bu-
yuurmamışlardır. Bü demek, bunların yanında 
veya karşısında olup olmadıklarının sarih ifa
desi değildir. Şimdi lütfen Hükümet olarak 
bizi bu hususta: aydınlatabilir misiniz, sarih 
olarak bu görüşte.. (Gürültüler) Bir değişiklik 
yapılmasında zaruret görüyor musunuz ? 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bu
na cevap arz edeyim. Bu husustaki cevabımız 
sarih, Bunda hiç tereddüdolmasın. Hükümet 
bir Koalisyon Hükümetidir. Hükümet progra
mında ve protokolünde Petrol Kanununda bir 
değişiklik yapılması, petrolün devletleştiril
mesi veya petrolün millileştirilmesi gibi konu
lar yer atmamıştır. Hükümet programı Millet 
Meclisinin ve Yüce Senatonun huzurunda okun
muş, tenkidi yapılmış ve Hükümet güven oyu 
almıştır. Bu itibarla Hükümetin kurulduğu an
da ve kurulduktan sonra böyle bir şey düşü
nülmemiştir. Yalnız, bu demek değildir ki, va
kıalar ve icaplar bizi her hangi bir değişikliğe 
götürürse bundan Hükümet olarak hiçbir za-
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man kaçmayız Bu sebeple arz ettim ki, kanun, 
Petrol Kanunu Meclistedir, Petrol Kanunu Ge
çici Komisyonda görüşülmektedir, Geçici Ko
misyon huzuruna Hükümet çıkacaktır, Meclis 
huzuruna çıkacaktır, Yüce Senato huzuruna 
çıkacaktır. Bu kadar şümullü, bu kadar mühim, 
bu kadar bir zincir şeklinde birbirine bağlı 
olan bir mevzuda benim size şurada verececğim 
izahatın, iltibaslara, birtakım yanlış anlamala
ra sebebol a cağını tahmin ederim. Bu sebeple 
mazur görmenizi, bu hususta bir beyanatta 
bulunmaktan beni mazur görmenizi rica ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman, 
SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — iki su

al sormak istiyorum. Bir tanesi, Sayın Başba
kan Yardımcısı ifadeleri sırasında yabancı şir
ketlerin Türkiye'de 227,5 milyon dolar bir ya
tırımda bulunduklarını, bunun 104 milyon do
larının rafineri tesisleri için, 123,5 milyon do
larının aramalar için sarf edildiğini ifade etti
ler. Bir yatırım, ister yabancı, ister öz kaynak
lardan olsun bir memleketin değerine değer 
katmak için, daha çok istihsal sağlamak için 
yapılırsa yatın m olur. Şimdi 227,5 milyon do-i 
lârlık bu yatırımların Türk Petrolleri Anonim 
Ortaklığının yapmış olduğu bunun 1/7 oranın
daki yatırım j 'anmda yaptığı istihsalin çok az 
olduğunu bildirdiler. Demek ki, istihsal olarak 
bir değer karşısında değiliz. Bu bir. 

Şu halde bu 227,5 milyon dolarlık yatırım 
bir değer vermiş midir Türkiye'ye? Yoksa bil
hassa bu 323 milyonluk yatırım yabancı şirket
lerin personel ücretleri olarak burada verilmiş 
olan ücret midir? Bu mesele çok pürüzlüdür. 
Bu yardım yabancı personele verilmiş bir üc
ret mahiyetini taşıyor. Bunun daha sarih ola
rak ifadesini Sayın Başbakan Yardımcısından 
rica ediyorum. 

İkincisi, yine Saym Başbakan Yardımcısı 
dediler ki, Türk petrolü hakkında, petrol dâva
mız hakkında herkesin sarih düşüncelere sa-
hibolması lâzımdır. Biz de aynı kanaatteyiz. 
Ancak 1954 yılında çıkarılmış olan ve halen de 
yürürlükte bulunan Petrol Kanununun 53 ncü 
maddesi benim sarih kanaatime göre Türk Mil
letinin hâkimiyet ilkesini kısıtlamaktadır. Bi
naenaleyh, bu noktada Hükümet olarak, bir 
parti başkanı olarak Sayın Demirel'in sarih fi-

- 3 7 8 -



7 . 6 . 1 9 6 5 O : 2 
milyon dolar civarında senede rafineriler Tür
kiye'ye bir değer eklemiştir. 

Şimdi ikinci kısma geçeceğim. 53 ncü mad
de hakkında mütalâada bulundular. 53 ncü 
maddenin Türkiye'nin hükümranlık haklarına 
her hangi bir şeyi var mıdır, ne düşünüyor
sunuz diye, bana soruyorlar, Adalet Partisi 
Genel Başkanı olarak soruyorlar ve Hükümetin 
bir âzası olarak soruyorlar. Ben 53 ncü mad
denin, şahsi kanaatimi söylüyorum, 53 ncü 
maddenin veya Türkiye'deki bugün mevcut ka
nunların her hangi birinin ki, bunlar Anayasa
nın çıkarılması sırasında hepsi gözden geçiril
miştir, hiçbir şekilde Türkiye'nin hükümranlık 
haklarına bir halel getirdiği kanaatinde deği
lim. Türkler binlerce seneden beri hür Devlet 
kurmuşlar, hür Devlete hâkim olmuşlardır. 
Binaenaleyh hükümranlık haklarında bugüne 
kadar en ufak bir ihlâle Türkler müsaade et
memiştir. Şayet böyle bir durum varsa tetkik 
edilir ve bu kanaate gelenler ekseriyette iseler 
pek tabiî ki, icabı yapılır. 
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kirleri nedir? Yalnız 53 ncü maddeye münhasır 
olmak üzere öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Demirel, bana izin verir 
misiniz bir tavzih için. Muhterem arkadaşla
rım, benim anladığıma göre Türk Devletini il
zam edebilecek bir hukukî konu tartışıldığı için 
ve inceleme konusu yapıldığı için nâçiz bir ar
kadaşınız olarak benim bir cevap vermem ikti
za ettiğine kaaniim. 

Türk Devleti, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi yani Meclisi ile Senatosu ile teşriî organı; 
Anayasasına, beynelmilel hukuk kaidelerine, 
kanunlara göre neyin tazminat olacağmı, ne
yin olmıyaeağım, bir şirketin veya her hangi 
bir mevzudaki tazminat miktarının ne olacağı
nı, hükümranlık hakkına müsteniden kendisi 
tâyin eder. Böyle bir konuyu burada tartışır
ken şu kadar milyon yatırıldı, bu kadar mil
yonu yatırılmadı diye tartışmaya lüzum yoktur. 
Bizi müstakbel bir durumda ilzam edebilir. Zan
nedersem Saym Demirel'in de izah buyurduğu 
budur. Sayın Mehmet Turgut, yaklaşık bir ra
kam olarak, derinliğine inmeden böyle bir ra
kam veriyor, bir fikir olarak. Mutlaka onun 
yatırdığını Türk Hükümeti, Türk Devleti ka
bul ediyor değil. Değil mi Saym Demirel, ben 
böyle anlıyorum. Bunu arz etmeye mecbur kal
dım. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 
Yatırımın tarifi gayet belirlidir. Türkiye'ye 
para getirdiği zaman bunun kayıtları Merkez 
Bankasmda vardır. Bu paralar nere7ere sarf 
edilmiştir, ne olmuştur? Gayet tabiî bu husus
ta bizim size gelip burada kuruşu kuruşuna bir 
hesan vermemiz gibi bir durum mevzuubahis 
değildir. Sadece bizim elimizdeki kayıtlara gö
re, bu kayıtlar mükemmel değilse bunlarda 
kusur va^-sa bu bizim kusurumuz değildir. Dev
letin elindeki kayıtlara göre getirilmiş bulunan 
para bundan ibarettir. Sayın Suphi Karaman. 
soruyorlar «Bu Türkiye'ye bir değer eklemiş 
midir, eklememiş midir?» 

Muhterem senatörler, rafineriniz olmadığa 
müddetçe ham petrolü çok büyük bir kıymet 
addedemezsiniz. Nihayet satarsmız islenmiş 
alırsınız. Binaenaleyh, rafinerinin Türkiye'ye 
bir kıymet eklediği muhakkaktır ve mutlaktır. 
Bunun değerini eğer soruyorlarsa, ne değer ek-
lemişdir, çok kaba bir rakamdır ümidederim 
ki, yanlış değil, yanlışsa özür dilerim, 40 - 50 

BAŞKAN — Saym Tunçkanat, 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, ben Saym Demirel'den bilhassa bir 
Başbakan Yardımcısı olarak ve bazı zaman da 
Adalet Partisi Başkanı olarak mârtızatmu ce
vaplandırmalarını istirham edeceğim. 

Benden evvel Suphi Karaman arkadaşımıza 
mevcut Petrol kanun tasarısınm yani mevcut 
Petrol Kanunu değil hazırlattırılan Maden ka
nun tasarısının yeraltı servetlerimizin yaban
cıların istirmarma imkân veren maddelerinin 
bulunduğu fikrine katılmadıklarım söylediler. 
Tarihin hiçbir devrinde de böyle bir «evrn ol
madığını söylediler. Her halde kapitülâsyon
ları unutmuş olacaklardır. Ben kendilerinden 
tekrar istirham ediyorum, acaba şu iki kanun 
da yine bizim yeraltı servetlerimizin istismarına 
sebebiyet veren maddeler var mıdır, yok mu
dur? 

İkincisi; petrol fiyatları hususunda şirket
lerle tekrar müzakereye gidildiğinden bahsetti 
ler. Acaba Hükümet hangi tezle bu müzakere
ye gitmektedir? Ve petrol fiyatlarının yüzde 
35 nisbette indirilebileceği teziyle mi; yoksa, 
bugünkü fiyatlar normaldir, teziyle mi katıl
maktadır? Bu hususların tavzihini istirham 
ediyorum. 

- 379 



0. Senatosu B : 92 
Son sormak istediğim.:sual: Yabancı şirket- I 

lerin getirmiş oldukları sermaye miktarını Pet
rol Dairesi tahkike ye kontrole muktedir mi
dir ? Muktedir ise hangi vasıta ile nasıl yap
maktadır? Yoksa bu yabancı şirketlerin be
yanlarına' mı dayanmaktadır? Bu 'hususlarda 
bilgi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Demirci." { 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 

Maden Kanunu-tasarısı henüz bir komisyon 
tarafından hazırlanmış ve vekâlete takdim edil
miştir. Bu tasarı Vekiller Heyetine gelip gö
rüşülmüş değildir. 

Bu itibarla Maden kanunu tasarısı sadece 
fevkalâde kaba meteryaldır. Şu anda ve bu se
beple de her hangi bir mütalâada bulunmayı 
zait addederim. Kaldı ki, Hükümet böyle bir 
tasarıyı getirirse, içerisinde ne hüküm getiri
lirse getirilsin, Yüce Senatonun ve Yüksek 
Meclisin buna istediği şekli vermesi gayet ta
biîdir, bu izahtan varestedir. 

Petrol Kanunu hakkında fikrimi söyledim, 
ilâve edecek bir şey görmüyorum. 

Bir sual daha buyurdular, petrol şirketle
riyle müzakereye hangi tezle oturuluyor. Mü
zakereye oturulduğuna göre her halde kendi
sinin ortaya koyduğu tezle değildir. Yani 
normal tezle mi oturuluyor, sualini doğrusu 
anlamadım. Başka türlü müzakereye oturma
nın mânası olmaz ki.. Yalnız, bu hususta mü
saade buyurursanız daha fazla izahta bulun-
mıyayım, çünkü bunlar zamanı gelince size arz 
edilecek şeylerdir. Bir müzakereye bağlı şey-
lerdir ve birtakım şeylerin açıklanmasında | 
mahzurlar vardır. 

Üçüncü sual,. Petrol Dairesi; zannediyorum 
ki, suali şöyle anlamak daha iyi. Bugün fonk
siyonunu yapmak takatinde mi, değil mi? P>öy-
le anlarsam acaba yanlış mı anlarım Saym 
Tunçkanat? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Hayır, doğru. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 
Petrol Dairesi mevcut imkânlariyle, kendine 
tanınmış bulunan imkânlarla bu zamana ka- I 
dar hakikaten bir gayret içinde bir fonksiyon 
görmeye çalışmış. 

Muhterem senatörler; Türk Devletinin her 
müessesesi bu gayretin içindedir Petrol Daire-- | 
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si de kendisine tanınan imkânlarla bu gayretin 
içinde bulunmuş. Şimdi, bu kifayetsiz ise 
takviye edilecektir. Gayet tabiîdir ki, kifayet
li hale getirilecektir. 

Petrol Kanunu tatbikatında nâzım bir mü
essesedir. Ve zor bir iş de değildir, bu Petrol 
Dairesini kifayetli, takviye edilmiş h a J c ge-
tirmiş olmak. Zannediyorum ki bu sualin ce
vabı da bu olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın İzzet Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sermayeye 

mahsuben... (İşitilmiyor, sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, şöyle yakma teşrif 

buyurunuz. Çünkü, işitilmiyor. 
İZZET BİRAND (Devamla) — Sermayeye 

mahsuben bir transfer yapılmadığını beyan bu
yurdular. Fakat, yatırılmış sermaye ile ilgili 
ve iki milyonun üzerinde olan bir transferin ya
pıldığını beyan ediyorlar. Sermaye ile müna-
sebettar olarak yapılmış transferin mahiyeti 
nedir? Faiz midir? Bu hususu izah etmelerini 
rica ediyorum. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 
Zannediyorum ki, cevabım sarihti. Tekrar arz 
edeyim. Aynen şöyle demiştim. Getirmiş, bu
lundukları sermayeye mahsuben iki buçuk mil
yon dolar civarında bir transfer yapılmıştır, 
sermayeye mahsuben yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Artus, 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Petrol Dairesi Başkanlığı münhaldir. Ayrı
ca bu Dairenin Başkan Yardımcılığı vazifesine 
de henüz kimse seçilmemiştir. Çok önemli 
fonksiyona sahibolan Başkan ve Yardımcı kad
rolarına yapılacak tâyinler hususunda Hükü
met ne düşünmektedir. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 
Saym Artus mühim bir sual yaz'o'ttiler. Pet
rol Dairesi Başkanlığı münhaldir, Başkan Yar
dımcılığı da münhaldir. Konuşmama başlar
ken petrol meselesinin gayet elektrikli bir hava 
içinde münakaşa edilmesi ve bu hususta deği
şik fikir sahiplerinin fikirlerini serd ederken 
fikir hürriyetinden, düşünce hürriyetinden 
dahi mahrum hale gelecek şekilde meselenin 
alevlenmesi, Petrol Dairesinin Başkanlığının 
da, yardmıcılığıırn da-muhal olmasma sebe-
bolmuştur. Bu itibarla en kısa zamanda hem 
dairenin başkanı, hem de yardımcısı tâyin edi-
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lecektir; Ümidederim ki; iki, üç ay sonra on
lar da bırakıp gitmezler. 

BAŞKAN — Saym Demirci, buyurunuz 
yerinize. 

SÜLEYMAN DEMIREL (Devamla) — 
Hepinizi hürmetle selâmlarım muhterem sena
törler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Akyürek'in sorularına 
cevap verecek bir arkadaşımız var mı burada1?. 
(Lüzum yok sesleri) Öyle mi Sayın Akyüre'k, 
siz de kabul ediyorsunuz. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN— Son söz, sırada bulunan Saym 

Ağırnaslı 'nmdır. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — De

min sırada Tuna demiştiniz. 
BAŞKAN — Saym Ege, sırada Saym Ni

yazi Ağırnaslı var, demin arz ettmiştim. Kifa
yet kabul edildikten sonra Saym Ağırnaslı 
var. fakat şimdi burada yok, demiştim. Sayın 
Rifat özdeş, demin. Buradaydılar, yerlerini, 
söz sıralarını Sayın Ahmet Nusret Tuna'ya 
veımişlerdi. Fakat, bu sırada Saym Niyazi 
Ağırnaslı geldi. Onun için son sözü kendisine 
veriyorum. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bilhassa kül halinde, 
topluca müzakere edilen ikonulardan 'birisi 
memleketin gerçekten kaderi ile alâkalı bir 
mevzu olduğu için, son sözün bana isabet etmiş 
olmasını bir şans telâkki edip bundan fayda
lanarak konuşulmuş olan kısımları tekrarla-
maksızm sadece göı-üşlerimi arz etmeye ça
lışacağım. 

Çok muhterem arkadaşlarım bu konuda, 
petrol konusunda, Saym Atalay'mda tesbit 
ettiği gibi, çeşitli düşünce tarzları vardır ve 
çeşitli düşünce1 ere göre de çeşitli çözüm yol
ları elbet teki derpiş edilecek veya tavsiye edi
lecektir. Bu çeşitli görüşlerin çok salim ne
ticelere ulaşabilmesi, meseleyi objektif metot
lardan ayrılmadan millî menfaatlerimizi bil-
h&sa önplânda tutarak ele almakla mümkün ola-
caüıtıı, kanaatindeyim. Böyle olunca da son 
günlerde çok hararetlenen ve nasıl yapıldı
ğı bilinmiyecek şekilde bâzı gazetelerin boy-
danboya bir sayfasını işgal eden, «ne kadara 
basılır, bu kadar ilân» filân... Bunu bilmiyo
rum. Ama 'bizim millî menfaatlerimize göre 
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tâyin ötmemiz gereken bir mesele de bize Türk 
cfkâıı umumiyes'ne telkin ve tesir yapma 
gayreti içerisinde bulunan, çabasında olan bir 
de yabancı petrol işletmesi ve satışını deruhde 
etmiş şirketlerin beyanları vardır. Çok muh
terem arkadaşlarım evvelâ bu temel mesele
mizde yani Türkiye'nin gerçekten hayati alâ
ka gösterilmesi gereken bu meselede tavsiye 
edilen çözüm yolu ne olursa olsun, herkesin 
bu meseleye, her insan vatanperverce bir gö
rüşle ve memleket menfaati üzerinde durarak 
mütalâalarını serd ettiğine inanarak ve bir 
takım peşin hükümlerden, önyargılardan sa
kınarak mâruzâtta bulunacağım. 

Böyle olunca Saym Adalet Partisi Grupu 
adına beyanda bulunan Celâl Eriuğ arkadaşım 
ki, sonradan grupun yetkili organları tara
fından bir revizyondan geçmeden kendiliğin
den konuşmuş olduğu bildirildi. Bilmiyo* 
rum tab'î, bu grupun bir iç meselesidir. Bura
da kısmen Saym Atalay'm da temas ettikleri ce
vaplandırdıkları, Suphi Karaman arkadaşımızın 
da temas ettiği şekilde gerçekten bu meseleyi ya
ni Türkiye'nin petrol dâvasını, sadece bir sol 
cenah meselesi şeklinde vasıflandırması gayet 
garip bir sol cenah propagandası olmuştur. Sol 
cenah propagandasının yapmak vazifesini Celâl 
Ertuğ arkadaşımız alıp almadığını bilmem ama 
bu sadece vatanperverce, memleket meselelerinin 
üzerine eğilen, topvekûn bir milleti ilgilendiren 
bu mevzu ifade ettikleri g*bi sokağa dökülmüş 
falan diye üzülmek değil bilâkis- sevinmek lâ
zımdır. Demokrasilerde, o sokak denilen halk, 
Parlâmentoya, Hükümete tesir icra eder Ger
çek demokrasi budur. Demokrasilerde sendika
lar, meslek teşekkülleri; üniversite Hükümete 
vo Parlâmentolara tesir yapar. Yapar, veya 
yapmaz ama her halde görüşleri vardır. Onu 
açıklar. O görüşlerden ilham alınır ve birta
kım mütalâalar serd edilir. Onlar bâzı süzgeç
lerden geçer, bâzıları altta, bâzıları üçte ka
lır, münakaşası yapılır ve meselelere sünhesiz 
ki nihai ölçüde teşriî meselelere, Parlâmento
da vücut verilir ve kanunlar bu şekilde yapı
lır. 

Mn Verem a rka l ı l a r ım; 1964 yılında ya
kılmış olan Petrol K>Tv»v-mrm o "-ünün ş^rtla-
••ım, nröre tesv'k maksadîvle birtakım yabancı 
".irket^o petrol aramak imHmını verm^ olma
sını, filânı ben bir meşruiyet çerçevesi içinde, 
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belki hâdiselerin zarureti ile izah ederek va
sıflandırmayı uygun bulacağım. Çünkü, 1954 
ün bugün münakaşasını yapmamızda ve o gü
nün şartlarına göre, bugün o kanunun geçiril
mesi şartlarının münakaşasında bir fayda mü
lâhaza etmiyorum. Ama, bugünün şartları için
de kanunu tekrar gözden geçirmekte ve kendi 
meselemiz, kendi öz meselemiz üzerinde bir neti
ceye, bir hükme varmakta fayda değil, zaru
ret olduğu kanaatindeyim. Neden lüztım gör
düğü bilinmez bir şekilde, arz ettiğim gibi bir
kaç gazetenin gün aşırı bütün bir sayfasını 
işgal eden bir beyanatla, bir yabancı şirket 
bâzı cevaplar vermek lüzumunu duyuyor ve 
meseleleri muayyen bir açıdan ortaya koyuyor. 
Diyor ki, bunların birincisinde... 

B \ S K A N — Savın Ağımaslı, kim diyor? 
NÎYA2Î AĞIRKASLI (Bevâmlâ) — Arz 

edeceğim, efendim. 
B ÂSKAN — Diveri kim, gazete mî! 
NÎYA2Î AÖIBNASLI (fîevâitfla) — Mdbiî 

Şirketi. 
BAŞKAN — Simdi 7*t'ârifiiz yoktunuz. 

demin Savın Ömer Lûtîi BozeaVda Butta ben
zer bir konuşma yaptı ve Mîliyet gazetesin
den h^Mii* «"T/eteve cevap vermeye" tesebbür 
etti. ^âtiâTinize de ihtar ediyörutn: gazeteler 
burada müzakere edilmez. Gazetelere" gazete
lerle çevrm veffPr. öyle olmasın lfttfett. Fikre 
fikir^ ^ f i nto^n',H fikre fikirle mukabele edin. 

NÎVAfcî AOIttNASU (nevamla) — Mfetto 
gazeteler yazacaktır. Ö fikirde... 

BAŞKAN — Başka gazeteler cevap verir şah
sına tınr™T7: edilen tpkzir» hakkım kullanır. 

NÎYA7Î AttlRNASLI (Devamla) — El
bet de efpndîm. Bu Türk halkına 60 yıldan borî 
hizmet ett :^'ni ve bundan ^nv»f duvdumınu ifa
de ediyor, Mobil Şirketi. Tabiî Türkiye'den isti
fade ettiğinden de bu arada bahsedecek değil. 
Yani Türk'lerden fazla bir vatanperverlikle sırf 
hizmet şerefi ile yani bu şerefi duymak gibi bir 
iddiada ümidelerim ki, Mobil Şirketi bulunma 
mış olsun. Ve Türk halkında bunu yutacak kim 
se de şüphesiz ki, yoktur. 1936 dan beri M. T. A 
Enstitüsü - ki, hiç bahsi geçmiyen M. T. A. E 
hakikaten ciddî 'araştırmalar yapmıştır. Ve yin-
bu Mobil Şirketinin bir muhterem mensubu - k" 
25 • senedir orada hizmet ettiğini ifade eden biı 
mensubu, - benim bütün bu dağlarda a y l ı m ı n 
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izi ve çekicimin sesi var dedi. Onun üzerine de 
kendisine bir sual soruldu. «O halde M. T. A. 
Enstitüsünde çalıştığınız bu 25 yıl içinde yerin 
altında neler olduğundan malûmatınız olmuş
tur, falan» diye. «Hayır hiçbir malûmat ihtiva 
ederek taşıyarak götürmedim. Hepsini Mobil ken
disi buldu,» diye telâşlanarak bir cevapta bulun
du. Ne ise. Ondan sonra ümidedelim ki, kendi vic
danında da mGm'leke-te hizmetin ışığı yananda 
yaptığı hatalı bir davranış varsa, ondan gecik
meden dönmüş olsun. 

60 seneden beri Türk Milletine hizmet etti
ğinden ve bundan şeref duyduğundan bahse
den bu sayın şirket acajba neden 60 yıldan beri 
Türkiye'de mademki teknisyenler, jeologlar, pet
rol mühendisleri, rafineri uzmanları vardı da, 
bizim de topraklarımızda bu maden varmış da 
neden acaba bulmadı diye her halde her Türk'-
"m aklına bir sual gelir. Niçin burada bulmayı, 
'stihsali, üretimi düşünmemiştir de, petrol geti
rip satmayı düşünmüştür, diye elbette ki, Türk-
'er bunu düşünecek niteliktedir. Yoksa 60 yıl
lan beri bunu şeref saydık, Türkiye'ye bu hiz-
neti, demenin maskelediği bir büyük menfâat 
'.eysi 60 yıldan beri memleketten sağlanmıştır 
la bu ifade edilmek mi istenmemiştir? Onun 
akdirini elbette ki, arkadaşlarım kendi viedan-

' arında yapacaklardır. 1953 yılına kadar Türki
ye'de sadece dağıtma işi ile meşgul olduklarını 
re 1954 te Petrol Kanununun çıkmasından son-
•ı ihzari arama faaliyetlerine de geçtiklerini id-
lia ediyorlar. 

Demek ki, 1954 yılında çıkan Petrol Kanu
nu kendileriyle büyük imkânlar, büyük teşvik-
'er ve büyük imtiyazlar sağladıktan sonradır 
' i , ancak arama jmluna girmişler. Yabancı pet-
'ol şirketleri, bilhassa bunların başında Mobil, 
1961 yılına kadar Türkiye'de ham petrol üret
memiş, T. P. A. O. nın üretimi 440 bin tona yük
seldikten sonradır ki, 1961 de 14 bin tondan baş-
lıyarak 1963 te 56 bin tona ve 1964 te de üreti
mini 158 bin tona çıkarmıştır. Milli gücün dur-
lurulamıyacağını anlamış olmasının ve ileride 
-»ağhyaöağı başka menfaatlerin sevk ettiği bir 
^aıba değil midir, a*eaba diye insanın aklına hiç 
şüphesiz sualler geliyor. Mobil 1956 da ilk ara
ma ruhsatını almış ve jeolojik, fotojeolojik, gra-
/ i metrik ve sismik çalışmalara girişmiş ve iki üç 
nl içinde bu işler içki 9 milyon dolar harcamış

tır, deniyor. 
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BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, lütfen Mobil ı 

Şirketinin bilançosunu değ*il de 'bizim bilanço
nun müzakeresine geçiniz. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Sayın 
Başkanın ikazına tabiî uyacağım, yalnız bizim 
efkârı umumiyeyi yanlış istikamete sevk etme 
istidadında... 

CELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Bunu siz yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Celâl 

Bey arkadaşımın niye öyle alındığını bilmiyo
rum. Burada Mobil Şirketinden kimse yok, biz 
rahatça konuşacağız. Ben böyle birşeyde bulun
madım ama rahatça konuşalım izin verin de. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ni
ye alınıyor, diyor. Saded dışı konuşuyor onun 
için. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Efen
dim saded dışı değil. Türkiye'de Türk Petrolle
rinin gücünün ölçüsünü tâyin etmek için karşı
sına çıkarılmış olan yarım yamalak, hatalı ve 
Türkiye'yi yanlış istikamete sevk etmek çabasın
da olanların burada teşrihi zaruretini duydu
ğum içindir ki, bu ifadede bulundum. 

CELAL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — O da zatıâlinize düşmez. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Bana 
düşer Sayın Tevfik Bey, bana düşer... 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, deminki ri
cam dâhilinde konuşunuz ve bağlayınız lütfen. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, mesele affedersiniz eveleme, 
geveleme şeysi ile halledilecek meselelerden de
ğildir. Bu meseleler deşilecek, teşrih edileeektir 
ve millet de bunları bilecek, öğrenecektir. Mille
tin yeraltı servetlerinin gelecek nesillere de il
zam edecek şekilde bir tasallut ve bir ahtapot 
ağı gibi sömürülmesi ve milletin haklarının, bu 
şekilde bu yoksul milletin haklarının 100 mil- j 
yonlarca lira döviz sarf etmek suretiyle iç kay
naklarımızı coşturma dururken, dışarıdan pet- I 
rol getirme yoluna gidilmemesi için bunların de-
silmesinde zaruret vardır ve buna Celâl Tevfik 
Bey arkadaşımız ve diğerleri de memnun olma
lıdır. i 

Muhterem arkadaşlarım, eğer ben de, bir ma- I 
üye uzmanı arkadaşım (bana söyledi, onun için j 
yeraltında göl halinde bulunurmuş bu petrol | 
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l ona daldırırcni'ş kovayı çekermiş falan derdim. 
I Ama biz de gidip kendi jeologlarımızdan bu: 
I meseleyi öğrendikten sonra işin böyle olmadığı 
I demin çok kıymetli kimya mühendisi arkada-
I şrmızın sualleri ile vuzuha ermiş oldu. Ben ol-
I saydım «bu şekilde yerinde görmediğim böyle 
I bir şeyi, hele 'bir parti grupu adına hiç konuş-
I mazdım. Ne hal ise o kendi şeyleridir. Bu gidip 
I Batman'da raf inerleri, tesisleri yerinde gördülk-
I ten sonra, hakikaten üzerinde çok titizlikle 
I durmamız lâzımgeldiği kanaatini oraya giden 
I 30 arkadaştan hemen hepsi bendi viodanların-
I da, yüreklerinde duymuş olduğu, hemen hep-
I si diyorum, onun 'için istisnalar varsa blrşey 
I demesinler, yok onlara karışmıyacağım, tsibiî. 
I Burada Şelmo sahasını gördük arkadaşlar. Şeî-
I mo sahası bir çep gÜbi bizim Türk Petrolleri 
I sahasının içine doğru ıböyle girmiş. Bulgur Da-
I 'lında, Adana'da yapılmış olan sondajlarda bi-
I rincisinde her nasılsa petrol kuyusu kuru çı'kı-
I yor, ikincisinde Taslıyorlar. Birincide bulama-
I yıp en zengin kaynakları 2 ncisinde, 3 ncüsün-
I de bulmuş olması ve bize ancak daha zayıf olan 
I petrol damarlarmjn kalmış olması bilmiyorum 
I bir tesadüf müdür, yoksa başka şey olmuş mıı-
I dur, dönmüş müdür bilemiyeceğim. Ama her 
I halde bu cep gibi !bizim arazimiz içine giren ve 
j T. P. A. O. nın tok şirket olarak 8 ruhsa'nanıe-
I yi haiz olmasına mukalbil bir yıllık kazancı 
I Türkiye 'bütçesini kapsıyan bir şirketin - yalnız 
I kazancı hu miktarın üstünde oluyor - Türkiye'-
I de tbirkaç şirket, yavru şirketler meydana geti-
I rip sekizer sekizer arama ruhsatı almış olma-
I sı keyfiyeti kanunun en 'büyük sakatlık! arm-
I dan birisini teşkil ediyor. Ve hu işte müsavat 
I bizi aneak eleme düşürüyor. Türkiye Petrolleri 
I Anonim Ortaklığı dilediği yerde dilediği kadar 
I ruhsat alabilmelidir, hiç olmazsa. 

I Çok muhterem arkadaşlarım, çeşitli yön-
I lerine hakikaten temas edildiği için ıben tekrar-

lamıyacağrmı arz etmiştim. Yalnız şu kanaate 
I varmış olduk ve jeologlarımız, petrol mühen-
I dişlerimiz bize bu teminatı verdi topluca ki, 
I hakikaten huzurunuzda onları saygı ile anma

yı bir va-zife telâkki ediyorum. O vatanperver, 
I o yiğit, o cesur, Amerika'da 5 - 10 bin doları 
I tepip de burada 4 000 Türk Lirasına çalışan 
I lovgili aziz jeologları, mühendisleri, rafinen 
I uzmanlarını, Türk çocuklarını burada huzuru-
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nuzda tebcil ederek ifade edip başlarındaki ide- I 
alist umum müdürle birlikte bunların yetkileri
ni genişletmek ve onların verdiği va'de güven
meyi, Hükümetin de bıı va'de güvenerek onla
rı alabildiğine teçhiz etmek ve imkânlara ka
vuşturmak yolunda çaba göstermesini 'bilhassa 
temenni edeceğim. 

Benim yanlış değilse duyduğum - ki, yan
lışsa rica edeceğim sayın umum müdür düzelt
sinler - bir seneye kadar petrol üretimimizi (bu- I 
günkünün hir misli fazlasına çıkarmak gücün
de olduğumuzu ve buna çalışıyor olduklarını 
ifade .ettiler. Demc'k oluyor ki, 4 - 5 sene için- » 
de İnşallah T...P.. A. O. iyice cihazlandırılırsa 
ve 'birtakım yeraltı kuvvetleri, karanlık kuvvet
ler onlara çelme takmazsa, baltalamazsa, bâzı 
menfaatler oyunlariyle onlar çelmelenmezse 
T. P. A. O. 4 - 5. sene sonra döviz vererek pet
rol almaktan Türkiye bütçesini kurtarmış ola
cak ve belki de 7 - 8, sene içinde ürettiği pet
rolden bir kısmını ihracetmek yeteneğine de 
Tüı'kire'yi kavuşturmuş olacak. 

Muhterem arkadaşlar, benim fbu konuda, I 
efendim yabancı petrol şirketlerinin bugün her 
hangi bir darılması veya isi terk etmesi falan 
halinde biz ne oluruz, gibi bir endişem yoktur. 
Niçin yok? Dolar vererek... 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — O zaman Rus
ya gelir. 

NİYAZİ AttTRNASLI (Devamla) — Bura
dan bir ses geldi, Rusya filân diye. Amerika'
ya hizmet etmeyi şerek bilenler Rusya'ya; Mos
kova'ya da hizmet etmeye koşacaklardır, ama | 
onların karşısına ben dikileceğim, merak etme- I 
•s'n. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu memleketin sa
dece kendi menfaatleri vardır. Ne Rusya ne 
Amerika bu yoksul milletin menfaatleri... ' 

BAŞKAN — Konuya devam ediniz lütfen. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bura

da deniliyor ki, nasıl yabancı şirketler... Bir ke
re yabancı şirketler öyle kolay kolay darıla-
cak, gücenecek şirketler değillerdir. Dünyanın 
her yerinde bu birkaç petrol tröstü diledifu yer
de harb çıkarır ve harb çıkarmak kudretine sn-
hibolan bir şirket öyle kolay kolay taksim ettiği 
saikaları terk edip gitmez. Merak etmeyin otu
run pazarlığa rahatça yüzde 35 aldatılmışsın 
gel bakalım geçmiş yılların da hesabını görece
ğiz deyin.» Hükümet cesur hareket ederse geç- I 
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miş senelerdeki aldatılmaların dahi hesabını ma
sanız üzerine döktürüp, buna çalışsın rica edi
yoruz. 

Bunu yapa'bilirler. Efendim üretmezlerse. 
Ne ürettiler ki, zaten? Hesapları meydanda. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üretiyor., 
onlar da dışardan getirdikleri petrollerini rafi
neride tasfiye ediyorlar. Rafineri müessesesi 
faraza bizde olsa millîleştirecek olsa, bizim mü
hendislerimizde teknik elomanlarınazda aynı 
şeyi yapacaklardır. Ne olacak? Ham petrol 
Türkiye'ye yetişmezse? 2 sene sonra bunun beş
te üçü istihsal edilmiş olacak, 3,5 sene içinde 
de tamamının yurtta üretileceğini bizim mühen
dislerimiz jeologlarımız ifade ettiğine göre, ta
mamı yurtta istihsal edilecektir. Şu.halde rafi
neri tesislerini Sayın Başjbakan Yardımcısının 
da burada iştirak ettikleri gibi tesisleri artırıp 
'bunu dışarıya döviz atma durumunu önlememiz 
lâzım.. Peki nereden 'buluruz o zaman petrolü? 
Petrol istediğimiz kadar Romanya'da var, İran'
da var, İtalya'da var... 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) Rusya'da var. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Rus

ya'da var, Amiralim söyledi, onu da söyliyeyim, 
oradan alırım. Gayet tabiî dolar vererek aldıktan 
sonra ucuz verenlerden alırız. Bunda ne varmış 
da Rusya'dan alırız diye Amiral pirelendi. Ben 
pirelenmeden ticari münasebete girme taraftarı
yım. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, Devletin pet
rolü millîleştirmesi veyahut Devletleştirmesi ve
yahut o kanunun tadilini müzakere etmiyoruz. 
Alâkası nisbetinde bırakınız. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Tabiî, 
yalnız bilançonun tetkiki münasebetiyle burada
ki konuşmalarımız hiç şüphesiz ki, bir muhasip 
gibi bilançolar hakkında konuşurken bu bilanço
nun şu kalemi eksik olmuş, şu kalemi fazlaymış 
şeklinde olmaz.... 

Parlâmentonun bu meseleleri tetkik etmesi
nin hikmeti o meselelere ışık tutmak, o mesele
lere istikamet vermek o meselenin kaderini tâ
yin etmek içindir. Onun için çok kıvra etli Vasfi 
Gergeı* arkadaşımızın ihtarlarına rağmen, mese
lenin bu rakam değişiklikleri filân meselesine te
ma0. etuvvip... Ben zaten sözlerimin sonuna da 
gsldim. Bilançoları Maliye uzmanlarına bırak
mış olalım Benim sadece bu mevzudaki m&fşı-

— 384 — 



O. Senatosu B : 92 
zatım, bugün petrol dâvasında sokaktaki hare- I 
ket, gazetelerdeki hareket, basındaki hareket. 
Parlâmentodaki hareket, üniversitelerdeki hare- I 
ket ve yarın belki de köylere intikal etmesi ve 
kahvehanelere intikal etmesi çok faydalı ola
cak olan hareket yurdumuzun menfaatinedir. 
Bunların hepsi ışık tutar, meseleyi daha rahat
lıkla ve onlardan güç alarak hamlelerimizi da
ha rahat yapabiliriz. Onun için hiçbir endişe- I 
miz olmasın. Nitekim bu kanunun görüşülmesi I 
sırasında ismini anmaksızm sadece saygı ile I 
ifade edeyim, bunun kapitüler mahiyetinden 
bahsedenler olmuştur. Ve ona dikkat edilmesi 
fazla tâvizkâr olduğu ve saire üzerinde çok ti- I 
tiz konuşmalar cereyan ettiğini hatırlıyorum. I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne 
zaman. I 

NÎYAZl AĞIRNASLI (Devamla) — 1954 
te. teinde değildik ama matbuattan takibedi- I 
yorduk. Böyle bir şey de vardı. Hakkını ket- I 
metmemek lâzım. Varsa gayet tabiîdir ki, sahi- I 
binindir o şeref. Şu halde 1954 ün şartları için- I 
de Türkiye'nin kendi gücü ile Türkiye Petrol- I 
leri Anonim Ortaklığının henüz takati belirsiz I 
iken, henüz sondajlarından bir netice aimma- I 
dığı bir dönemde diyelim ki, Petrol Kanunu- I 
nun, o günün şartları içinde böyle imtiyazlı I 
veya fazla tâvizkâr hükümler taşımış olması I 
zarureti bir an için vardı, ama bugün artık o 
zaruret ortadan kalkınıştır. En azından kanu- I 
nun mutlak şekilde bu büyük imtiyazlar veren 
hükümlerini değiştirmek lâzımgelecektir ve 
Hükümetin bunun üzerinde Parlâmentoya yar
dımcı olmasını temenni ederim. Bana kalırsa, 
değerli arkadaşlarım, ben bununla sözlerime 
nihayet vereceğim. Bir kör bağırsak ameliyatı 
üç senede, dört senede yapılmaz. Bir defada 
yapılır. Zeylî dudi-i âvari kesilip atılır. Bunu 
da yapacak olursak Türkiye bir şey kaybetmiş 
olmaz. Ben bunu temenni ederini. Geçmiş sene
lerin % 35 kazık atmaları, hesabı şişirmeleri 
v. s. ortaya dökülürse Türkiye böyle bir millî
leştirmeden büyük bir borçla çıkmaz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Koı-unma işlem ve hesap
larına ait tadil edilmiş genel bilanço ile Et ve 
Balık Kurumu, Petrol Ofisi, Millî Korrnma. 
konsolide bilançosu hakkında . genel müzakere
ler bitmiştir. Bu müzakereler neticesinde adı | 

T. G. 1985 O;-2 
.geçen müesseselerin bilanço sonuçlarının okun
masına geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bâzı tashihler var, onları yapıp komisyonun 
da dikkati ricasiyle okumaya başlıyacağiz.....• 

Evvelâ, buna ait notu okuyoruz •: «Not : b) 
Millî Korunma, tadil edilmiş tasfiyeye giriş 
.15 . 9 .1960 tarihi itibariyle genel bilançosu Ko
misyonumuzca Hükümete iadesi kararlaştırıldı
ğından tasvibe arz olunur. 

a) Millî korunma işlem ve hesaplarına 
ait tadil edilmiş genel'bilanço: 

1956; zarar: 68 435 154,35 
BAŞKAN — 1956 bilanço, kâr ve zarar he

sabını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedil-
miştiı*. 

1957; zarar: 153 748 403,03 
BAŞKAN — 1957 bilanço kâr ve zarar he

sabını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedil-
miştiı*. ' 

1958; zarar: 351 049 468,73 
BAŞKAN— 1958 bilanço, kâr ve zarar he

sabını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibe-
dilmiştir. 

1959; zarar: 535 461 924,99 
BAŞKAN — 1959 bilanço, Ikâr ve zarar He

sabını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedil-
ımiştir. Şimdi; 

b) Et ve Bak.k ve Petrol Ofisi millî korun
ma konsolide bilançosunu arz edeceğiz. Ancak, 
önce buna ait notu okutacağım. 

«Not c) Et ve Balık, Kurumu ile Petrol 
Ofisi 'konsolide bilançolarının ofise ait kısmı 
düşüldükten sonra yalnız Et -ve Balık Kuru
muna ait bilançolar tasvibe sunulmuştur.» 

1960; zarar: 164 680 686,82 
BAŞKAN — 19.60 bilanço, kâr ve zarar he

sabını tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedil-
miştir. 

1961;.zarar: 176 750 912,34 
BAŞKAN — 1961 bilanço, kâr ve zarar he-

saib:nı tasvibedenler... Etmiyenler... Tasvibedil-
miştiı. 

1962; zarar • 243 092 350,32 
BAŞKAN — 1962 bilanço, kâr ve zarar he

sabını tasvibedenler... Etmiyenler.,, Tasvibe-
dilmiştiT. . • 
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Bu suretle bugüne ait adı geçen müesseselerin 

Tsilâııçolan tasvi'bedilmiş oluyor. 

Şimdi biraz valktimiz olduğu için ulaştır
ma işlerine geçiyoruz. (Yarma bırakalım, ses
leri) 

E) Ulaştırma işleri, 
a) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol

ları İşletmesi, 
b) Türkiye Cumhuriyeti Posta, Teigraf 

ve Telefon işletmesi. 
BAŞKAN —• Ulaştırma Bakanı demin bu

radaydı. Komisyon burada. Cumhuriyet Halk 
Partisi ad;na Sayın özden buyurunuz. (Yarı
na kalsın Başikan sesleri.) Saat tam 19.00 da 
müzakerelere son vereceğimi şimdiden arz 
ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(istanbul) — Sayın Başkan, muhteremi sena
törler.; Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetle
meleri hakkındaki görüşlerimizin ulaş'tırma 
işlerine müteallik işler geldiği şu sırada tipik 
neticelerini Yükseik Huzurunuza C. H. P. adı
na arz etmek için söz almış bulunuyorum. Bu 
ulaştırma işlerine mütaallik olmak üzere Tür
lüye Cumhuriyeti Devlet JVımiryolları işletme
si, Türkiye Cumhuriyeti PTT idaresi telgraf 
ve telefon işletmesiyle... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim beyefendi komisyon üyesidir. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Özden, Efen
dim Sayın Ünaldı geldiği zaman komisyon üye
si konuşabilir, Sayın Ünaldı 'konuşuktan sonra 
başka bir arkadaş konuştuğu zaman... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 
hslkkı mahfuzdu efendim onun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz hakkı
mı mahfuz tuttum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bakıyorum, tetkik ediyorum, 
böyle bir itiraz olduğuna göre. Bulamadım bel
ki gözlüklü olduğum için. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Birinci ki
tabın, başından itibaren raporun altında, söz 
hakkım mahfuzdur diye yazılıdır. 

BAŞKAN — Söz hakkım mahfuzdur, demiş
tir. Konuşabilir. 

"'Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Denizcilik 

Bankası Tünk Anonim Şirketi, Türk Havayol-
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lan Anonim Şirketi, Uçak Servisi Anonim Şir
ketinden ibaret bulunmaktadır. Muhterem se
natörler, bu altı kısımda mütalâa edilen ve 
karma Komisyonunun 4 numaralı Alt Komisyo
nu tarafından da uzun uzun tetkike tabi tu
tulan ve mahillinde geniş tetkikler de yapılan ve 
bir üyesi olduğumuz için de bu tetkiklerin 
bir kısmında bulunduğumuz evvelâ Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryoları işletmesi hu
susunda partimizin, grupumuzun kısaca noktai 
nazarını bildirmek isterim. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
nın Alt Komisyon ve Karma Komisyon tara
fından 1959 ve 1963 işlemleri incelenmiştir. 
Ulaştırma işlerinin modern bir şekilde geliş
mesi karşısında idare skolastik düşünce ve ha
reketlerden maalesef kurtulamamıştır. Üzüntü 
ile söylemek isteriz ki, bâzı esaslı kararlar maa
lesef alınamamıştır. Zararlar fahiş hadlere va
rınca zararların nedenleri üzerinde durulmaya 
teşebbüs edilmiştir. Son zamanlarda da bâzı 
tedbirler alınmıştır. 

Türkiye'de demiryolları ilk tesis edild'ği 
zaman hatlar maalesef iyi usullere göre döşen-
memiş, sömürge zihniyeti içinde döşenmeye 
başlanmıştır. Zararların büyük kısmının bun
dan ileri geldiği muhakkaktır. Senelerce mem
leketin ulaştırma hizmetlerinin tehlikeye mâruz 
bırakılması doğru olmamıştır kanaatindeyiz. 
Devlet Demiryolları 440 sayılı Kanuna uydurul
mak lâzımdır. Bilhassa en mühim mexle personel 
meselesidir arkadaşlar. Bâzı mütehassıslar, ko
misyonlar hattâ hükümetler bu personel isi ve 
mevzuu üzerinde geniş tetkikler yapmışlar ve 
noktai nazarlarını raporlara bağlamışlardır. 
Maalesef Devlet Demiryollarında personel me
selesi halledilmemiştir. Senelerce bâzı tetkik
leri yapan kurullar işleri kökünden halledebil
mek için personel sayısının hesaplanarak norm 
kadrolara bağlanması tavsiye edilmiştir. Bu 
tavsiyeler kısmen tutulmuş, fakat 1963 yılında 
daha da fazla artma olmuş ve bütün personel 
adedi 59 717 yi bulmuştur. 

Sevrüsefer meselesi de çok mühimdir. Şe
bekenin yüzde dördü yüz kilometre yapabil
mektedir. Dia-er kısımlar içinde sürat yüzde 65 
ile 45 arasındadır. Bu devirde bu seyirde bu 
şekilde hareket eden trenlerden bittabi kara
yolları ile rekabet edebilme niteliğini aramak 
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mümkün değildir. Nitekim de böyle olmuştur. 
Ve maalesef Devlet Demiryolları karayol
ları rekabetine dayanamamıştır. Bâzı çareler 
ileri sürülmüştür, Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından. Fakat bu çarelere de Devlet De
miryolları el atmamıştır. Kurumun tesisleri 
vardır, cer atelyeleri, balas ocakları, tarım fi
danlıkları, travers fabrikası, yol hizmetleri yar
dımcı tesisleri v. s. bunlarda eski tempoların
dan daha ileri modern tesisler haline getirileme
miştir. Şebekenin bakım ve onarım işleri büt
çesinin 12 - 13 nü teşkil etmektedir ki, bu çok 
fahiştir. Plânlama 1965 yol programında de
ğişiklik yapmıştır. 150 milyon 73 milyona indi
rilmiş ve bu yüzden balas, taravers v. s. işleri
nin aksıyacağı şüphelen azadedir. Ray ve tra
vers siparişlerinde Devlet zamanında vermemiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar bu konuya da önemle 
eğilmek lâzımgelir. Devlet Demiryolları
nın gerek travers işlerinde, gerek de
mir işlerinde birtakım siparişleri olmuş
tur. Siparişleri yine Devlet sektörüne tabi 
olan fabrikaların zamanında vermesi lâzımge
lir. Fakat Devlet içi münasebetler nazarı iti
bara alınarak, maalesef bunlar esaslı şekilde 
ele alınmamış müddetlerinden çok sonra sipa
rişlerin yerine getirildiği görülmüştür ki, Dev
let Demirvolları da bundan zarar görmüştür. 
Cer hizmetleri modernizasvon ve rasyonalizas-
yon esaslarına göre uvdurıılamnmıstır. Elektrik 
meselesi de büyük bir konu halindedir. Muh- J 
terem arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki, bu
harlı lokomotif usulü artık asri bir cephe alan 
demiryolları meselesinde geride kalmış bir usul
dür. Amerika'da ve İtalya'da ve hattâ Bnl^a-
rirstan'da buharlı lokomotif usulü terk edil
miştir. Bunun yerine elektrikle işliyen, dizelle 
işliyen lokomotifler ikame edilmiştir. 

îşte arkadaşlar, Devlet Demiryolları mesele
sinde Türkiye şimdiye kadar buharlı lokomo
tiflerden vazgeçerek, elektrikle işliyen lokomo
tiflere zamanında, Amerika'da ve Avrupa'da ol
duğu zamanda intikal etmiş olsa idi bugünkü 
acıklı ve zararlı netice ile karşılaşmazdık. 
Cer tesisleri, cer taşıma araçları ihtiyaca ce
vap vermiyecek bir haldedir, hurdadır. Araçlar 
ömürlerini doldurmuşlardır. Eğer bu araçlar 
elektrik kısmına tamamen intibak ettirilmiş 
olsa idi. Türkiye'de 400 - 500 bin ton kömür 
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enerjisi tasarruf edilirdi. Cer sisteminin biran 
evvel modern bir hale getirilmesini temenni 
ederiz. Bunun için 676 milyon liralık bir ya
tırım derpiş edilmiştir. Bunun da biran evvel 
tahakkuku yerinde olur. Kırk dizelin alınma
sı tahkikatını geçirmiş ve 1965 te ancak ka
bil olabilmiştir. Ayrıca çeşitli işler için 71 
milyon lira verilmesi lâzımgelirken ancak 
15 milyon verilmiştir. • 1963 senesinde maale
sef bu yüzden plân uygulaması yerini bulama
mıştır 

Milyonlarca lira değerinde yeni malzemeye 
Devlet Demiryollarının ihtiyacı vardır. Mühim 
bir konu olarak da Bağdad demiryolları mese
lesine şöyle bir göz atmak icabediyor. Devlet 
Bağdad demiryollarını 375 milyon lira zararla 
karşılaşmaktadır. " Bu zararları Devlet Demir
yolları mı verecektir? Yoksa Hükümet mi ve
recektir? Bu halledilmemiştir. Bunun üzerine 
ciddî olarak eğilmek icabetmektedir. Ayrıca 
Devlet Demiryollarının muhasebesi öteden be
ri tcn'kid konusu olmuştur. Muhasebe, son za
manların icaplarına uygun bir şekilde ele alın
mamıştır. Yüksek Denetleme Kurulunun tavsi
yelerine uyulmadığından mal nakliyatının kara
yollarına kaydığı açıkça' gözükmektedir. Ar
kadaşlar biliyorsunuz hepimiz Devlet Demir
yollarında da seyahat ediyoruz, karayollarında 
da seyahat ediyoruz, otobüslerle, dolmuşlarla 
gidiyoruz. Ani bir iş çıksa derhal otobüse bi
niyoruz. Ankara'dan şuraya buraya gidiyo
ruz. Tren hatırımıza gelmiyor. Gelmez ol
muştur. Trenin hatıra gelmez oluşu hiç şüp
hesiz ki, bâzı faktörlerin icabıdır. Nedir bu 
faktörler? Trenler zamanında hareket etmi
yor, zamanında ulaşacağı yere gitmiyor. Bir 
çok duraklamalarla, "tehirlerle karşı karşıya-
yız. Eskiden Devlet Demiryolları çok itibarda 
idi. Zamanında kalkar zamanında gideceği ye
re ulaşırdı. Fakat son zamanlarda maalesef bu 
niteliğini kaybetmiş ve Devlet Demiryollarının 
mal nakliyatı, insan nakliyatı karayollarına 
intikal etmiştir. Muhterem arkadaşlar süratin 
da tabiî bunun üzerinde tesiri' vardır. Sürat 
nedir? Dakika olarak ifade edeyim ki, 12 ki
lometrede bir durak vardır. Dünyanın hiçbir 
tarafında olmıyan bir şey. Bizde bu durakla
rın nerelerde yapılacağı, nerelerden kaldırıla
cağı nerelere kadar durak yapılmasının icabet-
tiği ayrı ayrı tetkike değer mevzulardır. Yine 
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vasati sürat 31 - 35 kilometredir. Ekspresler
de de; 51 olarak tahmin edilmektedir. Şimdi 
ekspreste vasati süratin 51 olduğunu düşünür
sek, vasati sürati 60 a 70 e çıkan otomobille 
elbette gitmeyi tercih ederiz. Ama bu birden 
bire 60 a 70 e çıkarılır imi Mümkün değil. 
Yol vaziyeti, personel vaziyeti, yolların, tra
verslerin v. s. nin durumu itibariyle bu sürati 
birden bire çıkarmak da mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar Devlet Demiryolları 
meselesi müzakere edilirken, limanları da ele 
almamak mümkün değildir. Bilhassa işletme
cilikte aksaklıklar mevcuttur. Liman işleri iyi 
gitmemektedir. Bakanlıklarla idare arasında 
koordone bir münasebet mevcut değildir. Ba
kanlık kendi yapmış olduğu ve işletmesini 
Devlet Demiryollarına devrettiği işlerle tam 
mânasiyle ilgilenmemektedir. Fabrikalara ge
lince 83 milyon değerindeki fabrikalar yüz, 
yüzon milyon liralık ağır tamirleri yapmakta
dır. Fabrikalar maalesef malzeme noksanlığı 
itibariyle vazifelerini yerine getiremiyecek du
rumdadır. 

Ticari hasılata gelince; karayollarının yu
kardan beri arz ettiğim rekabeti dolayısiyle ha
sılat çok düşmüş ve masrafı hiçbir zaman ha
sılatı aşamamıştır. Bunda bilhassa önemle du
rulacak nokta Nakliye Kanununun biran evvel 
ele alınmasıdır. Demiryolları taşımalarında 
yüzde 10, yüzde 25 nisbetine kadar yükselen 
Nakliye Vergisi Devlet Demiryollarını ciddî 
olarak tazyik altında bırakmaktadır. Devlet 
Demiryollarının yüzde 10, 20, 25 olarak ödedi
ği Nakliye Vergisi karayollarında yoktur. Ta
rifelerinde piyasaya göre ayarlanması zarureti 
meydandadır. 

Malı bünyesi 1962 de Devlet Demiryolları
nın 2,5 milyar lira sermaye şeklinde bir yatı
rım yapılmış ve ödenmiştir. Bununla beraber 
1963 te idare yüz lira gelire karşı 176 lira za
rarla karşı karşıyadır. Bu zarar 1959 da 114 
idi, son 5 yıl içinde zararı bir milyarı aşmış
tır. Sabit kıymetleri 1963 yılının sonunda 
2,6 milyar liradır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Demiryol
larının bu kısa bilançosu ve grupumuz adına 
yaptığımız bu mütalâaları serd ederken Devlet 
Demiryollarının 1959 da 54 milyon, 1960 da - kü
surat okumuyorum- 156 milyon, 1961 de 221 
milyon, 1962 de 247 milyon, 1963 te 233 milyon 
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zararla karşı karşıya bulunduğunu ve zararlar 
toplamnrn 2, milyarı aştığı anlatılmaktadır. 
Şimdi bütün bu tabloyu büyük bir facia halin
de şöyle bir kısa hatlarla çizdiğimiz ve tipik 
noktalarını belirttiğimiz bu levha karşısında 
milletçe bu konunun üzerine eğilmenin farz 
olduğunu tebellür ettirmek isteriz. 

Devlet Demiryolları meselelerini uzun uzun 
anlatarak sizi yorduktan sonra, bir parça da 
yataklı vagonlar konusuna değinmek isteriz. 
Son zamanlarda yataklı vagonlarla seyahat 
eden vatandaşlarımız pek iyi bilirler ki sessiz 
sedasız bir fiyat fazlalığiyle karşı karşıya gel
mişlerdir. Zannediyorum ki yüzde 12 - 15 nis-
betinde bir fiyat fazlalığı vardır. Hem yatak
larda, hem restoranda. Gazetelere hiç intikal et
medi. Her nedense ecnebi şirketlerin yaptık
ları marifetlerin gazeteler tarafından yazılma
sı Türkiye'de galiba âdet değildir. Ama bu iş
lerle daima meşgul olan arkadaşlarımızın ve 
ilgililerin bunların üzerine eğildiklerini ve bâ
zı mütalâalar beyan ettikleri hususunda da ga
zetelerde bir şey görmüyoruz. Arkadaşlar 
Devlet bir ufacık fiyat ilâvesi yapsa kıyamet
ler kopuyor. Yataklı Vagonlar yüzde 15 nis-
betinde bir fiyat fazlalığı ortaya koyuyor, 

; hiçbir ses çıkmıyor ve Hükümet bunun üzerine 
: eğilmiyor. Çok üzüntülüdür. 
i Muhterem arkadaşlarım, Devlet Demiryol-
; lan İşletmesi hususunda grupumuzun noktai 
[ nazarı burada izah edilmiştir. Ancak bundan 
f sonra PTT İşletmesi mevzuuna da bir parça 
l eğilmek istiyorum. 

PTT İşletmesi hamdolsun diğer işletmelere 
\ göre hakikaten verimli olmuş ve bundan evvel 
\ Cumhuriyetten bugüne kadar fedakârane çalış-
\ mış olan buradaki vatandaşlarımızın ve memur-
j larımızııı faaliyeti son zamanlarda da kıymetli 
j ve değerli olmuştur. Ondan dolayı grupumuz 
j adına burada vazife gören kıymetli arkadaş!a-
; rımızı bu kürsüden tebrik etmeyi kendilerine 
: teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

1959 - 1963 yılları arası tetkikata esas ol
muştur. 

1963 yılında 1 222 şube ve merkez vardır. 
20 491 memur ve hizmetli çalışmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekkülü olalı 11 seneden 
beri kendisine ait kanun tüzük ve yönetmelik^ 
leri yeni bünyeye uygun olarak tanzim edile* 
memiştir. 
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Telefon işi üzücüdür. Bekliyen telefon ta- I 

lepleri 179 200 dür. 200 bin telefon santral 
kapasitesi tamamen dolmuş vaziyettedir. Yeni I 
bir hamleye ihtiyaç vardır. Ve PTT bu hamle
nin içindedir. Plânda öngörülen yeni otomatik I 
santraller yapılması 4 yıllık 40 bin otomatik I 
hat imali kapasitesinde telekominikasyon ku
rulması işleri 2 seneden beri ikmal edilememe- I 
si Türkiye'nin kalkınmasını sekteye uğratmış- I 
tır. Niçin ve neden dolayı yapılamamıştır. I 
Bunlar tetkik edilmelidir. Çeşitli dedikodular I 
almış yürümüştür, biran evvel bunları hal ile, 
PTT nin bu mevzuunun halledilmesi lâzımdır. 

1924 tarih ve 406 sayılı Telgraf, telefon Ka
nununun yerine günün icaplarına uygun mev- I 
zuat getirilmelidir. Zararları milyonları aşan I 
bâzı bedava telefon abonelerinin ücretiyle tah
sili zaruridir. 

Müşterilerden peşinen avans alınmasına ta
raftar değiliz. 

Halkla sıkı münasebeti olan PTT mensupla- I 
rımn işlerinde çok ciddî ve verimli olmalarn I 
sağlıyacak kontrol ve murakabe sisteminin da- I 
ha esaslı bir şekilde ele alınması zaruridir. I 

Arkadaşlar biraz da flâtelist meseleler üze- I 
rine eğilmek lâzımdır. Çıkarılan hatıra serile
ri vardır. Hatıra serilerinin meraklıları var- I 
dır, aboneleri vardır, tüccarları vardır. Ma- I 
alesef şahsan bir flâtelist olmam itibariyle bu
nun üzerinde bir parça durdum. Üzülerek ifa
de edeyim ki medeni dünyanın her tarafmdr I 
bu konuyu ele alan kıymetli iş adamları var
dır. Mütehassıslar mevcuttur. Bizim idaremiz 
her nedense bu mütehassıslara itibar göster- I 
mez. Kendi komisyonlarından bir hatıra seri
si çıkartır. İki puldan ibaret. İki puldan iba- I 
ret hatıra serisi. Arkadaşlar dünyayı alâka- I 
dar etmiyen hatıra serisi bir şey ifade etmez. I 
Nominal kıymetinde kaymaya mahkûmdur. Bu I 
itibar1 a enternasyonal kıymeti haiz olabilecek, I 
vakaları gösterebilecek, şahısları ifade edebi- I 
lecek hatıra pullarının adecPerini fazlalaştır- I 
madan nominal kıymetinden daha fazla bir kıy
mete çıkarabilmek bizim için şarttır, lâzım
dır. İşte arkadaşlar bu esaslı kaidelere riayet I 
edilmediği içindir ki Türkiye'de PTT İdaresi
nin çıkarttığı hatıra serileri yerlerde sürün- I 
mektedir, nominal kıymetinden daha fazla bir I 
kıymet alamamaktadır. Büyük bir alıcımız 
vardı, Almanya. Orası da kapanmıştır ve Al- I 
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manya buradan hiçbir pul alamıyacak hale gel
miştir. 

Bütün bunlara rağmen işletme 1959 dan be
ri kârlıdır. Ve bundan sonra da sayacağım di
ğer işletmelerin daha fevkinde bir faaliyet gös
termiştir. Ve ıhizmeti büyük olmuştur. 

1959 da 29 milyon küsur, 19G0 da 32 mil
yon, 1961 de 12 milyon, 1962 de 21 milyon, 
1963 de 31 milyon lira kâr temin etmiştir. İf
tiharla ifade edeyim ki, bu kârlarını her hal
de bu seneden sonra da daha fazlalaştıracak-
tır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar kâr geti
ren bir müesseseden sonra zarar getiren bir di
ğer müesseseye intikal edeceğim, özür dilerim. 
Bu da Türk Hayayollarıdır. 

Türk Havayolları Anonim Şirketi 6623 sa
yılı Kanunla 1955 tarihinde kurulmuştur. Uçak 
Servisi Anonim Şirketi ile beraber 23 sayılı 
Kanunla Kamu İktisadi Teşekkülleri arasına 
intikal etmiştir. Komisyon ve dol a y siyi e Alt 
Komisyon 1960 r 1963 mesaisini tetkik ve rapo
ra bağlamıştır. Üzülerek ifade etmek isterim 
ki, şirket zarar içindedir. 1960 da 14,8 nıil-
von, 1961 de 21,5 milyon, 1962 de 17,9 milyon, 
1963 te 27,7 milyon zarar etmiştir. 4 sene için
le 79 milyon Türk lirasına mal olmuştur. Türk 
Havayolları 1963 te 22 iç meydana ve 5 dış 
—eydana bağlı bir harita üzerinde hareket 
nden, bir seyir göstermiştir. Zararlara rağmen 
vılcu adedinin gün geçtikçe arttığı müşahade 
edilmektedir. 1960 senesinde şirket iç hatlar
dan 14,8 milyon, dış hatlardan da 7,6 milyon 
zarar etmiştir. Ve bilançosunu kapatmıştır. 
Burada en önemli mesele ecnebi şirketlerle ya
pılan ikili anlaşmalardır. Bu ikili anlaşmalar
da ecnebi şirketlerle fazla hak tanındığı ve za
rarların bir kısmının buradan doğduğu yapılan 
tetkiklerden anlaşılmıştır. Gönül ister ki ikili 
anlaşmalar biran evvel ele almsm, plân ve prog
ramda kayıtlı olduğu üzere, şimdiye kadar 
bu mesele üzerinde durulmaması nazarı dikka
ti celbetsin ve bu hatalar biran evvel gide
rilsin. 

Türk Havayollarında personelin yetiştiril
mesine de itina edilememiştir. Kargo nakliya
tına ehemmiyet verilmemiştir. Şirketin sigor
ta şirketleriyle yaptığı anlaşmayı usulüne uy
gun bulmuyoruz. Nitekim Alt Komisyon rapo
runda Türk Havayollarının sigorta şirketleriy-
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le yaptığı bu anlaşmaları tenkid etmiştir. Biz 
bu tenkidlerc katılıyoruz. Türk uça klanımı 
rakiplerine karşı pek zayıf durumda kalması 
cihetteki zararlı hale düşürmüştür. Bu itibar
la şirketi jet uçaklariy]e teçhiz etmek icabetti-
ği bir hakikattir. PAN Amerikan, veya Air 
France gibi büyük şirketlerle rekabet edemi-
yecek takatte olduğu muhakkak olan Türk 
Havayollarının hiçolmazsa İsrail gibi veyahut 
Yunanistan gibi faaliyete geçmesi icabetmekte
dir. Sermayesi 60 milyon olan Türk Havayol
larının sermayesinin tezyidine zaruret vardır. 

Mufhterem arkadaşlar Uçak Servisi Anonim 
Şirketi diye bir şirket vardır. 1958 de faaliye
te geçirilen 1)U şirket bir yardımcı servis mahi
yetindedir. Esas faaliyet sahası esas mukave
lenamesinin 2 nci maddesinde bildirilmiştir 
Şirket daima zarar içindedir ve bu zarardan 
dolayı da 1963 bilançosunda 2,1 milyon lira za
rar gösterilmiştir. Meşguliyetinin büyük bir 
kısmı Türk Havayolları tarafından ifa edildiği
ne göre bu şirketin de tasfiyesi zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar bundan sonra Deniz
cilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının mese
lelerine geçmek icabetmektedir. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığ-
5842 sayılı Kanunla 1952 de kurulmuştur. Ku
ruluşuna şunlar dâhil : 

20 Temmuz 1960 gün ve 23 sayılı Kanunla 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri meyamna ithal edi
len ortaklık 440 ve 468 sayılı kanunlara tab:' 
olmuştur. 

Komisyonun tetkikleri 1960 - 1963 seneleri
ne göre olmuştur. Yani bankanın ancak 4 yıl
lık hesabatı tetkik edilmiştir. 

Banka 1960 da 25 gemi ile faaliyette bu
lunmuştur. 36.1 milyon kârla hesaplarını ka
patmıştır. 1961 de 14 milyon ve 1962 do 20 
milyon küsur kârdadır. 1963 de banka 47,5 
milyon lira faiz ödemiştir. Bu ydki zararı 
37,1 milyon liradır. Bankanın malî durumu
nu düzeltmek şarttır. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
büyük bir cesamet görterir. 

Merkez, 
Bankacılık İşletmesi, 
Denizyollar, 
Şehir hatları, 
İstanbul limanı. 
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İstanbul limanı, İzmir, Trabzon (kıyı emni

yet), 
O emi Kurtarma, Kıyı Emniyeti, 
Yalova Kaplıcaları, 
Van Gölü İşletmesi, 
İstinye, Camialtı, Hasköy tersaneleri,. 
Müşterek Tedarik Organ, (Malzeme Mü

dürlüğü) 
Hastane Başhekimliği. 
Böyle büyük bir cesameti vardır. Bunları 

ayırmak önemlilerini elde tutmak, diğerlerini 
tasfiye etmek şarttır. 

Yalova İşletmeleri bankanın sahasından çı
karılmak lâzımdır. Banka 11 yıldan beri dai
ma zarardadır. Bu Yalova İşletmesinden bun
dan sonra da zarara gidecektir. Sahasına gi
ren bir mevzu da değil, mülkü başkasının, iş
letmesi baskas^nmdır. 

Demiryolumuz Tatvan'a ulaşmıştır. Van 
Oölü işletmeleri Devlet Demiryollarına pekâlâ 
•tktarma edilebilir. 

Karadeniz, Akdeniz hatlarının yeniden göz
len geçirilmesi icabetmektedir ve icabeden du-

ııak verleri iktisadi meselelere göre ayarlan
malıdır. 

İstanbul şehir hatları da aynı vaziyette
dir. 

İstanbul şehir, İzmit ve İzmir körfez seyrü
seferini de tanzim zaruridir. 

Burada banan lokantasmdanda bahsetmek 
yerinde olur. Türkiye'nin en güzel yerinde 
bulunan ve Amerika'da İstakoz yemeye gelen
ler bulunan bu lokantanın dünya zenginlerini 
eclbcdiei bir hale sokulması ve daha ciddî el
lere verilmesinde fayda mülâhaza ediyorum. 

Banlkanın mülklerinden olan boş arsa ve 
binaların da değerlendirilmesi para getirir ha
le sokulmaisı işletmenin icaplarmdandır. 

Denizcilik Bankası hastanesini ve tesisleri
ni Sayın Başkanımızla gezdik, hiç iyi değil
dir. Ortaköyde yeni yapılmakta olan hastane 
inşaatı gecikmiştir. Dedikodusu vardır. Sade
ce duvarlarındı inşasına 3 milyon saıf edilmiş 
hastanenin temeli dahi atılmamıştır. Banka
nın hastane yapımı şart ise bunu süratle yapma
lıdır. 

Alt Komisyon bâzı tekliflerde bulundu bu 
tekliflere de katılıyoruz. 

Bankanın 4 senelik kârı zararı şudur; 
1960 da banka kârla kapanmış 36 milyon. 1961 
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de 14 milyon, 1962 de 2 milyon küsur, 19G3 te i 
zarara geçmiş 37 134 261 lira 57 kuruş bunun J 
nedenleri üzerinde durulmuştur. 1963 teki za- ı 
rar 8,2 milyon liralık Üsküdar Vapurunun bat
ması dolayısiyle ticaret mahkemesi tarafın
dan verilen tazminat dâvaları kararlan do
layısiyle banka bu parayı ödemiştir. 8,5 mil
yon lira. Elbetteki bu parayı ödemekle ıkendi-
si mesul olan şahıslara rücu edecektıir. Ama 
bu para onlardan tahsil edilir mi edilmez mi j 
avrı bir iştir. Ama bu 8,5 milyon dahi nazarı 
dükkate alınsa yine 37 milyonun 29 milyonun 
işlenme zararı olduğu meydandadır. 

Yüksek Denetleme Kurulu bankanın bu 
vaziyetinden dolayı bâzı tavsiyelerde bulun
maktadır. Alt Komisyon bâzı tavsiyeleri na
zari itibara almış ve bunu on madde üzerinde 
'belirtmişti. Tanların nazarı dikkate alınması
nı temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım şimdide Deniz Nak
liyat Anonim Ortnklığmm meselelerine de bi-
raz:.3-".(k dokunmak gerelkiyor. Bu şirket 20 Tem
muz 1960 gün ve 23 sayılı Kanunla Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri arasında ithal edilmiştir. 
Karma Komisyon 1960 - 1963 devresini gözden 
-geçirmiştir. Şirket 1961 den itibaren zarar et- | 
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meye haşlam^tır. 1961 de Aydın ve Kütahya 
gemilerinin sigorta tazminatı •alındıktan son
ra işletme bir zarar görmüştür. 1962 de filo 
32 si şilep ve dördü tanker olmak üzere 36 
gemiden ibaret idi. Tonaj yekûnu 256 bin 696 
dır. 1963 te merkezde 10 şube, Hamburg ve 
Nevyork'ta birer müessilleık olmak üzere 17 
ic ve 27 dış acenteden müteşekkildir. 285 kara 
personeli 1 468 gemi adamı vardır. Kara per
soneli "kadroları fazladır. Bunun tesbit edil
mesi norm kadro*1-ara getirilmesini biz zaru
ri görüyoruz. Tabiî gemi personelinin indiril
mesi, fazlalaştırılması, iş kanunlarına ve ken
di deniz ticareti hukukuna taallûik ettiği için 
bunlar üzerinde durmak mümkün değildir. 
Bolu Sakarya, Kayseri ve ödemiş rantablitele-
rini kaybetmiş bulunduklarından yıl boyun
ca bağlı kalmışlardır. Bâzı şikâyetler dolayı
siyle ve görmek saikasiyle Alt Komisyonunuz 
ıbıı gemileri, iki tanesinede, gidip bakmıştır. 

BAŞKAN — Sayın özden, saat 19.00 dur. 
Beş daikika zarfında bitiremiyeeeğiniz anlaşılı
yor. O itibarla yarın devam edersiniz. Yarın 
sa?t 10,00 toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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iktisadi Tesetbıbüslem Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
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