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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2İ5 . 112 . 1973 Salı günıü hayata gözlerini yu
man O. Senatosu Tiabiî Üyesi, eski Chımhurbaş-
fcanı, Başbakan ve Millet Meclisinin 53 yıllık 
Üyesli İsmet İnönü'nün aziz hatırası önünde üç 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Başbakan ve siyasî parti genel başkanları, 
İsmet İnönü'nün tarihî kişiliği ve hizmetlerini 
(belirten birer deaneıçıte bulundular. 

Başkanlık Divanı üyeliklerine 
(çjim sonucunda; 

Başfcanvekillikleriine i 

yapılan se-

Ordu Milletvekili Memduıh Ekşi, 
Bolu Mülleltvelkilü Albmlet »Çakmak, 
Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru, 
'Aydın Milletvekilli Kemal Ziya öztürk, 
İdarelci Üyeliklere i 
Rize Milletvekili Sami Kumbasar, 
Gümüşhane Milietviejkilli Mustafa Karatmam, 
Van Milletvekili Muslilh Görentaş, 
Dfivan Üyeliklerime : 
İçel Milletvekili O a l Mavioğlu, 
Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil, 
Yozgat Milletvekili Ilhami Çetin, 
Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin, 
Siirt Milletvekili Idris Arıkan, 
jSivas Milletvekili Enver Ak ova, 

- Erzurum Milletvekili Zekâi Yaylalı. 
Komlisyon üyeliklerine yapılan seçim sonu

cunda da., adaylar, gösterilmiş oldukları komis
yonlara seçildiler. 

Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin, Gü-
ımıüşıane Milletvekili Mustafa Karaman ve Siirt 

Milletvekili Idris Arıkan'm, seçilmiş oldukları: 
Adalet Komisyonundan çekildiklerine dair müş
tereken verdikleri önerge Genel Kurulun bil-
'gisine sunuldu.-

Adalet Koımisy onundan çekilmiş bulunan 
üyelerin yerine Kastamonu Milletvekili Saibri 
Keskin, Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri ve 
Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp'in aday gös
terilmiş olduğuna dair A. P. Grup Başlkanve-
.killerinin önergesi kaJbul edilerek, Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Karma Ko'misyonundakji ba
ğımsızlara düşen bir üyelik hariç, komisyonla
rla üye seçimlerinin tamamlanmış- olduğu bildi
rildi. 

Başkan tarafından; komisyonların, başkan
lık divanlarını seçmek üzere tespit olunan yer
lerde toplanmaları bildirildi. 

2 . 1 . 1974 Çarşamlba ve 3 . 1 . 1-974 Per
şembe günlerinin Kurban Bayramı arefesine 
rastlaması nedeniyle, bu iki gün Genel Kurul 
çalışması yapılmayarak, toplantının 8 . 1 . 1974 
Salı günü saat '15,00'e ertelenmesine dair Da
nışma Kurulu teklifi kabul edildi. 

Alınan karar gereğince; 
8 Ocak 1974 Salı günü saat 15,00'te topla

nılmak: üzere Birleşime saat 16,15te son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Geçici Kâtip 
Çorum 

Kasım Parlar 

Gefçilci Kâtip 
İçel 

Nâzım Bas 
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BİRİNCİ OTURUM 

AçıTimıa Saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanVefküü Kemal Ziya öztürk 

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

BAŞKAN — Millet Meclislinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, saym üyelerin isimleri yazılı plâka 
üzerindeki beyaz düğmelere ibasmalarını rica 
ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımı

za (başlıyoruz efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, (gündem dışı fco-

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,' 
Arap - İsrail savaşı sonucunda meydana gelen 
petrol bunalımı ve bu bunalımın Türkiye'ye 
ilişkin yönleri hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Saym Süley
man Şimşek, petrol konusunda gündem dışı söz 
istiyorsunuz; İçtüğümüz gereğince 5 dakikayı 
aşmamamız gerekiyor. 

Buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Arap - İsrail Savaşı sonucunda dünya bek

lenilmedik bir anda yeni bir bunalıma girmiş 
bulunyor. Bu, enerji (sıkıntısıdır; daha doğrusu 
petrol meselesidir. Petrol üreten ülkeler, teknik 
bakımdan karşı koyamadıkları bâzı ülkelere, tek 
olanakları olan petrolü bir silâh olarak kullan
mak niyetindedirler. 

Bu amaçla petrol üreten ülkeler, petrol ürün
lerine % 150Ve yaklaşan zamlı tarifeyi uygula
maya başlamışlardır. Esasen son birkaç yıl için
de petrole peşpeşe yapılan zamlar hesaplanırsa, 
bunun % 400 gibi büyük bir rakama ulaştığı 
görülmektedir. | 

Peki şimdi ne olacak?.. Görüntü odur ki, pet
rol tüketicisi ülkeler, isteseler de, istemeseler de 

nuşmalara geçmeden önce; seçimleri! yapılmış 
olan komisyonlarımızın Başjkanlık Divanı se
çimlerini yapmaları için sayın komisyon üye
lerime gerekli tebligat yapılmış bulunmaktadır. 
Bu selbeple, saym komisyon üyelerinin 10.1.1974 
Perşembe günü saat 10,00'da 'komisyon salo
nunda hazır bulunmalarını önemle rica ediyo
rum efendim. 

Şimdi 'gündem dışı konuşmalara (geçiyoruz. 

bu zamlı tarifeden petrolü almak zorunda kala
caklardır; fakat bu kez de, pahalıya alanlar, pet
rol aldıkları ülkelere kendi ürettikleri malı da 
pahalıya satacaklardır. Böylece petrol üreten 
devletler kendi aralarında bir denge sağlamış 
olacaklardır. 

Bu duruma göre, asıl olacak ise, petrolü ol
mayan, sanayileşemeyen, sağlam dış pazarlar 
kuramayan ülkelere olacaktır. Bunlar, hem pet
rolü, hem de ihtiyaçları olan öteki maddeleri pa
halıya almak zorunda kalacaklardır. 

Teknik elemanlarımızın açıkladığına bakılır
sa, yılda memleketimizde 3,5 milyon, ton civa
rında petrol üretebiliyoruz. Bu da, yıllık ihtiya
cımızın ancak üçte birini karşılayabiliyor. Hal
buki bugün için, yani 1974 yılı için yıllık petrol 
ihtiyacımız 10,5 milyon tonu nuluyor. 

Bu hesaba göre, kendi ürettiğimizden başka 
en az 7 milyon ton petrolü dışarıdan ithal etmek 
zorundayız. Bu da, 800 milyon dolara yaklaşan 
bir dövizi gerektiriyor. Yani yaklaşık olarak 12 
milyar civarında bir Türk parası eder. 

Kaldı ki, mesele bununla da kalmıyor; yıllar 
ilerledikçe petrol ihtiyacımız da çoğalıyor. Yine 
teknik elemanlarımızın hesaplarına göre; mem
leketimizin petrol ihtiyacı, 1977 yılında 19,5 mil-

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA 
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yon tona ulaşacaktır. Bu hesaba göre, kendi üret- | 
tiğıimiz 3,5 milyon ton petrolü çıkarırsak, 1977 
yılında dışarıdan 16 milyon ton petrol almaik 
zorunda kalacağız ve dolayısıyle, bugünkü fi- I 
yatların sabit kaldığını kaibul etsek bile, en az 
30 milyar Türk Lirasını dışarıya Ödememiz ge-
rekeeiktir. 

Bu duruma göre karşımıza şu hesap çıkıyor: 
1974 yılında 12 milyar, 1975 yılında 18 mil
yar, 1976 yılında 24 milyar, 1977 yılında da 
30 milyar ilira olmak üzere dört yıl içinde toplam 
84 milyar Türk lirası tutarında bir dış ödeme 
yapmamız gerekecektir. 

Sayın Enerjıi ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız; 
«Türkiye'de petrol sıkıntısı çekilmeyecektir.» gi
bilerden beyanat vermekle şüphesiz yüreğimize 
bir su serpiyor, ancak bir gerçtek vardır ki, onu 
hiçbir zaman gözden ırak tutamayız. 

Birçok ülkelerde olduğu gibi,,, memleketimiz
de de kendisinin, karısının, oğlunun, kızının ve 
damadının özel arabası bulunan bir hayli var
lıklı a'ileler vardır. Bu arabalar 6, ya da 8 silin
dirli arabalar olup, bunlar su gibi benzin harca
yan arabalar sınıfına girmektedir. Anadolu'da 
(tohum heybesini bile götürüp getirebileceği bir 
eşeği bulunmıyan yoksul köylüden vasıtalı ver
gi yolu ile aldığımız bunca paralar ise, bu lüks 
arabaların saltanatına harcanacaktır. Hem de 
dört yılda 84 milyar gibi bir büyük para olarak. 
Bunun arkasından da; «Benzin sıkıntısı çekilme
yecektir» diye resmî beyanatlarda bulunacaksı
nız. Böyle şey olmaması ve Büyük Meclisin buna 
izin vermemesi lâzımdır. 

Şimdi, sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından aşağıdaki soruların sözlü olarak ce
vaplandırılmasını istirham edeceğim: 

1. — Petrol Kanununun 3 ncü maddesinin 25 
nci bendine dayanılarak, memleketimizde üreti
len petrol ve yan ürünlerinin de yeni fiyatlar 
üzerinden satılacağı söyleniyor. Bu doğru mu
dur? 

2. — Bu husus doğru ise; böyle bir uygula
ma sonucunda her yıl açıktan 80 - 90 milyon do
larlık bir döviz ödenmesi gerekiyor. Açıktan 
ödenmesi gereken bu paranın ödenip ödenme
mesi hakkında Hükümetçe alınmış bir karar var 
mıdır? | 
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3. — Şu anda ülkemizde yerli veya yabancı 
Şirketlere ait 500 bin ton civarında ham veya iş
lenmiş petrolün depolarda bulunduğu söyleni
yor. 

Bu husus doğru mudur? Bu doğru ise, bu
nun ne kadarı ana depolarda, ne kadarı kişilerin 
sahip oldukları satış merkezlerindedir? Kişile
rin sahip oldukları satış merkezlerinde ki, pet
roller, 1 Ocak 1974 tarihinden itibaren uygu
lanmaya zamlı tarifeden mi, yoksa eski fiyat
lardan mı satılacaktır? 

4. — Birçok ülkelerde uygulanmasına baş
lanan, özel araba petrol kısıntısı yapılacak mı
dır? 

5. — Petrol üretiminin hızlandırılması için 
yeni yatırımlar, yeni tedbirler düşünülüyor mu? 

6. — İmtiyazı yabancı şirketlere verilmiş bu
lunan petrol arama bölgeleri nerelerdedir ve han
gi firmalara verilmiştir? Bu bölgelerde yıllık 
elde etmiş olduğumuz petrol miktarı ne kadar
dır,, bu miktar dünya standartlarına uygun mu
dur? Bu imtiyazların yeniden gözden geçirilme
si düşünülüyor mu? 

7. — Memleketimizde petrol arama imtiyazı 
almış firmalardan bazılarının çok zengin pet
rol yatakları buldukları halde, kendMeri açısın
dan en uygun zamanda işletmek ,amaeıyle yap
tıkları sondajları kapattıkları söyleniyor. 

Kuzey, doğu ve Güney doğu komşularımız
da çok zengin petrol yatakları bulunduğu halde, 
bu ülkelerin tam ortasında bulunan memleketi
mizde bir türlü zengin petrol yataklarının bu
lunmayışı yukarıda ki söylentileri doğrular ni
teliktedir. Bu söylentilerin gerçekle ilgisi var mı
dır ve bu konuda ciddi bir araştırma yapılmış 
mıdır 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şimşek. 

2. — Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik'in, 
Tarife satılan ve bedeli ödenmeyen pamuk ürü
nü konusunda gündem dışt demeci, 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili sayın Erçe-
lik, Tariş'e satılan ve beş aydan beri bedeli öden
meyen pamuk ürünü hakkında gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Beş dakikayı aşmamak üzere buyurunuz 
efendim. 
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HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Sayın 
Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Bu bayram tatilimden faydalanarak Ege böl
gesine gittiğim zaman pamuk 'üreticileriyle ko
nuştuğumda; beş ay önce Tariş'e satmış olduk
ları pamuklarının bedellerindin, bir kuruşunu da-
ihi alamadıklarını dfade 'etmekte ve sızlanmak
tadırlar. 

Emek karşılığı paralarının öderomemesinin 
sebebini bir türlü anlayamadığımdan, bu beş 
dakikalık konuşmayı yapmak üzere huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. 

Bu kuruluş Ege bölgesinde Tlariş inamı ile, 
Güney Anadolu bölgemizde de Çukobirlik is
imliyle adlandırılmaktadır. Bunun sebebini de 
'bir türlü anlayamadım. 

Bu konu ile ilgili olarak, üreticinin ücretle
rinin karşılığı olan paralarının! ödenmesi hu
susunda Sayını Balkandan gerekli ilgiyi göster
melerini rica ediyorum. Çünkü,' üretici büyük 
bir para krizi içindedir; bir kurban daıhd kese-
smedilklerind dfade etmektedirler. 

İlgili Bakanın hassasiyetle bu konu üzerine 
eğilmesini rica ediyor, hepinize saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim Sayın Erçe-
lik. 

Mıardin Milletvekili Sayın Oğuız, Hükümet 
sorunu üzerinde gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Oğuz, içtüzüğümüzün 60 ncı maddesi, 
Genel Kurula duyurulması zaruret hallinde bu
lunan meselelerin gündem dışı konuşmaya konu 
olmasını öngörmüştür. 

Hükümet sorunu bütün saym üyelerin ma-
(lûmu olan bir konudur. Malûmunuz olduğu üze
re ; siyasî parti igruplarımız ve diğer ilgililer bu 
sorun üzerinde önıemle çalışmaktadırlar. Bu se
beple ben bu isteğinizi, 60 ncı madde kapsamı 
âçjinde görmediğimden yerine getiremiyorum, 
«fendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bunun) usulü yok efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — 60 ncı maddeyi 
izah bakımından söz istiyorum .efendim. 

BAŞKAN — imkânsız efendim, buyurunuz 
yerinize. 'Teşekkür ederim. 

.. B) ÇEŞİTLt İŞLER 

1. — Kuzey Atlantik Assamblesi Başkanının, 
İsmet İnönü'nün ölümü münâsebetiyle başsağlığı 
dileyen telgrafı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş^ 
kanlık Divanının sunuşları vardır, sınasiyle iarz 
ediyorum. 

TEL 
Bürüksel 28 . 12 . 1973 

Millet Meclisi Bıaşkanıı 
T. B. M. M. ANKARA 
Çağdaş Türkiye'nin kurucusunun vefatı ile 

son derece müteessir olan Kuzey Atlantik As-
samiblesi üyeleri zatı Devletinizden ve Türk Par
lâmentosundan en hararetli başsağlığı dilekle
rini kabul etmelerini istirham ederler. 

DAMGAARD 
Kuzey Atlantik AssamMesi 

Başkanı 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy sal'm, 
Millî Eğitim Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/3) 

'BAŞKAN — Komisyon üyeliğinden bir isti-
fa vardır, iarz ediyorum efendim. 

Millet Meclîsi Sayın Başkanlığına 
Eğitim Komisyonu üyeliğinden taffımı ırioa 

ediyorum. 
'Saygılarımla. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. Gereği 
yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemimizde baş
kaca görüşülecek bir konu yoktur. Bu sebeple 
9 Ocak 1974 Çarşamba günü saat 16,00'te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 15,20 
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